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مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح املستأنفة أمس بإلغاء 
حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس احملامي 
نواف الفزيع ثالثة أش����هر وقض����ت بتغرميه 
مائة دينار. وعقب صدور احلكم شكر احملامي 
احلميدي بدر السبيعي جميع الزمالء والزميالت 
لتضامنهم ودفاعهم عن مهنة احملاماة من خالل 

الدفاع عن زميلهم نواف الفزيع. كانت محكمة 
اجلنح املس����تأنفة قد حجزت االستئناف املقدم 
من احملامي نواف الفزيع على حكم محكمة أول 
درجة القاضي بحبس����ه ثالثة أشهر مع الشغل 
وبكفالة ثالثمائة دينار لوقف التنفيذ في الدعوى. 
كانت النيابة العامة قد أس����ندت للفزيع أنه في 
يوم 2010/2/5 بدائرة الكويت س����ب وقذف احد 

املستشارين باحملكمة الكلية في مكان عام وعلى 
مرأى ومس����مع من آخرين بأن اسند إليه وقائع 
لو صحت الستوجبت عقابه وتؤذي سمعته بأن 
نعته بالعبارات الثابتة بالش����كوى املقدمة منه 
ضد املجني عليه للسيد املستشار رئيس احملكمة 
الكلية والتي من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره 

وذلك على النحو املبني بالتحقيقات.

»الجنح المستأنفة« تلغي حبس المحامي الفزيع وتغرمه مائة دينار

مركز رياضمركز رياض

أبدأ مقالتي بعنوان 
»االنتق���ام... من أجل 
احل���ب« وق���د يتبادر 
لذهن القارئ أنها قصة 
لكات���ب خيالية أو انها 
من وحي تفكيره إال أن 
الواقع يش���ير إلى انها 
قصة حقيقي���ة بطلها 
شخص معتاد اإلجرام 
سرت املخدرات في دمه 
وجس���ده حتى أفقدته 
الش���عور بأنه إنسان 
فراح يسعى في األرض 

خرابا وتدميرا ولم يقتصر على تدمير 
حياته ومستقبله بل اتخذ من اجلرمية 
حرفة له رغم ثرائه الفاحش من جتارة 
املخدرات كم���ا حوتها تلك الواقعة. وما 
جعلني أس���رد تلك املقدمة هو ان حبه 
الشديد لزوجته جعله ينتقم منها بعد 
دخوله السجن ويفكر في االنتقام حتى 
ال تتزوج بغيره فهذا املجرم ال يستطيع 
ان يطيل لساني بذكره بأنه بشر عادي 
بل انه مجرم معتاد اإلجرام والس���بب 
في ذلك إقدامه عل���ى تعاطيه املخدرات 
التي أفقدته الوعي وجعلته إنسانا فاقد 
القدرة على التمييز ح���اول قتل والده 
ثم بادر بحرق منزل أس���رته في منطقة 
العيون كل ذلك حتت تأثير السموم التي 
يتناولها »املخدرات« فضال عن أنه سبق 
اتهامه بعدة قضايا تعاطي مخدرات وأودع 
مستشفى الطب النفسي لعالجه، فضال 
عن حبس���ه 7 أعوام في قضية قتل أحد 
جيرانه بطري���ق اخلطأ كل هذا اإلجرام 
مسطر بصحيفة سوابقه، هذا املجرم رغم 
وجوده بالسجن لم يفكر في االستقامة 
والعودة إلى ربه في هذا الشهر الكرمي بل 
راح تفكيره الشيطاني يهديه إلى كيفية 
دخول منزل »نسايبه« مبنطقة القصر 
ويحاول قتل زوجته وما دفعه إلى ذلك 
هو علمه بأنها أقامت دعوى طالق وتريد 
فصم عرى الزوجية وان احملكمة ستحكم 
له���ا إال ان تفكيره ه���داه الى اال يتركها 
تتزوج بغيره، وف���ي أول أيام رمضان 
الكرمي شهر املغفرة والرحمة وقبل انطالق 
أذان املغرب هاجم هذا الش���يطان منزل 
»نسايبه« في القصر وطعن زوجته 10 
طعنات نافذة أدت إلى دخولها إلى غرفة 
العناية املركزة في مستشفى اجلهراء بني 
احلياة واملوت وهذا الشيطان ليس لصا 
يحاول السرقة وامنا زوجها الذي خرج من 
السجن املركزي قبل يومني من ارتكاب تلك 
اجلرمية. أما عن كيفية ارتكاب اجلرمية 
فقد تسلل لذلك املنزل عبر فتحة تكييف 
السقف وفاجأ زوجته بالطعنات القاتلة 
فتوجه أفراد عائلتها صوب استغاثتها 

باملطبخ ووجدوها غارقة 
في دمائها وش���اهدوا 
الش���يطان يه���رب من 
التكييف فقاموا  فتحة 
النجدة  بإبالغ عمليات 
التحريات عنه  وبجمع 
تبني ان ذلك الشيطان 
األعمى خرج من السجن 
قبل يومني من ارتكاب 
جرميته مبوجب كتاب 
استرحام لقضائه فترة 
سجن احتياطي على ذمة 
قضايا م���ن بينها كما 
ذكرت الش���روع في قتل والده وجرمية 
حرق منزل أس���رته في منطقة العيون 
وأضاف���ت التحريات ان���ه ميتلك أمواال 
كثيرة ال يعرف مصدرها ويعتقد انها من 
جتارة املخدرات واألدهى تلك الواقعة ان 
والده سبق ان حذر وزارة الداخلية عبر 
جريدة »األنباء« السباقة في سرد الوقائع 
وتفصيلها بأن جنله »الشيطان« سيرتكب 
جرمية قتل وهذا يدل على ان والده يعرف 
ما يكّنه ذلك الشيطان ويضمره في قلبه 
من انتقام وفور جمع التحريات لم تتهاون 
وزارة الداخلية في البحث والتحري عن 
ذلك املجرم الشيطان ومت القبض عليه 

واحتجازه متهيدا حملاكمته.
أم���ا عن املنظار القانون���ي فالواقعة 
تنتابها عدة نصوص قانونية، فالزوج 
اس���تطاع الدخول إلى منزل »نسايبه« 
مبنطقة القصر وذلك بقصد ارتكاب جرمية 
قتل زوجته وهو األمر املوقع عليه باملادة 
255 من قانون اجل���زاء والتي أفرد لها 
املش���رع عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 3 
سنوات فضال عن نيته ارتكاب جرمية 
القتل مع سبق اإلصرار والترصد بأن نوى 
العزم وعقد النية على قتل زوجته حتى 
ال تتزوج بغيره وهو األمر املعاقب عليه 
باملادتني 150، 151 من قانون اجلزاء والتي 
أفرد لها املشرع عقوبة اإلعدام إال أنه وملا 
كانت اجلرمية قد خاب أثرها لس���بب ال 
دخل إلرادته فيه وإنقاذ الزوجة ونقلها 
للمستشفى للعالج األمر الذي عد شروعا 
في قتل وهو املعاق���ب عليه باملادة 161 
من قانون اجلزاء والتي افرد لها املشرع 
عقوبة احلب���س التي ال جتاوز مدته 10 
سنوات وملا كانت جرمية انتهاك حرمة 
ملك الغير قد ارتبطت بجناية الشروع 
في القتل وقد انتظمهما سلوك اجرامي 
واحد فاألمر الذي يتعني معه هو توقيع 
عقوبة اجلرمية األشد وهي الشروع في 
القتل واملعاق���ب عليها باحلبس مدة ال 
جتاوز 10 سنوات عمال باملادة 84 فقرة 

1 من قانون اجلزاء.
www.riyad-center.com

االنتقام من أجل الحب

بقلم: المحامي رياض الصانع

إصابة 4 إطفائيين في حريق بميناء الشعيبة

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
اس���تطاع رجال 5 مراكز اطفاء وهي الشعيبة الصناعي واملنقف 
ومشرف واالسناد والفحيحيل الس���يطرة على حريق اندلع داخل 
مصنع لالسمنت في ميناء الشعيبة الصناعي، فيما اصيب 4 اطفائيني 
باجهاد حراري اثناء تعاملهم ملدة 4 ساعات مع حريق املصنع وهو 

ما اضطرهم الى االفطار في موقع احلريق.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل االمير ان 
بالغ���ا تلقته عمليات االطفاء نحو الثالثة عصرا عن حريق مصنع، 
مشيرا الى ان رجال االطفاء ولدى وصولهم الى موقع احلريق تبني 
لهم انتشار الس���نة اللهب في املصنع وامتدادها الى مكائن تقع في 

الطابق العلوي ما يعادل الطابق السابع في السكن اخلاص.
واشار االمير الى ان رجال االطفاء سيطروا على كامل احلريق في 
حدود الس���ابعة مساء وان هناك احد رجال االطفاء مت نقله للعالج، 

الفتا الى ان حتقيقا سيفتح ملعرفة سبب اندالع احلريق.

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

النيران تشتعل في احد االجزاء املهجورة في املصنع وفي االطار رجال االطفاء يفطرون خالل مكافحة احلريق

رجال االطفاء اثناء تفقد املصنع خالل املكافحة 

ضبط مواطن يوظف آسيويين
»لتصنيع خمور محلية« في خيطان

ضبط لص المركبات في حاوية قمامة

احتجاز مواطنة و3 رجال
بتهمة التهجم على مخفر الجليب

شاب يدهس آسيوية ويهرب في منطقة العيون
هاني الظفيري

اسفر االنتش���ار املنظم لرجال امن اجلهراء 
عن ضب���ط ش��اب ده��س آسيوية في منطقة 
العيون وهرب من موقع احلادث، وكان بالغ ورد 
الى عمليات الداخلية عن دهس وهرب، وسارع 
ال���ى موقع البالغ عدد م���ن رجال االمن، وبعد 
االستماع الى شهود عيان مت حتديد مواصفات 

املركبة ليتم ضب���طه���ا وقائدها الذي اعترف 
بدهس اآلس���ي��وية وانه هرب خوفا من رؤية 
الدماء. على صعيد آخ���ر، لق���ي وافد مصري 
مصرعه في حادث انق���الب مركبة في منطقة 
الصليبية، وقال مصدر امني ان معاينة احلادث 
كش���فت عن ان انقالب املركبة نتج عن انفجار 

اطارها.

محمد الدشيش
متكن رجال ادارة بحث وحتري الفروانية من إغالق وكر لتصنيع 
اخلمور احمللية في منزل قدمي في خيطان بإشراف مواطن أربعيني 
مت القبض عليه واعترف املواطن بتوظيفه عددا من اآلسيويني في 
تصنيع اخلمور مقابل راتب شهري قدره 120 دينارا ومت مصادرة 
كمي���ات من اخلمور احمللية وادوات تصنيعها وعدد 150 زجاجة 
خمر جاهزة للبيع ووفق مصدر امني فإن احدى دوريات مباحث 
خيطان اشتبهت في آس���يوي يقود سيارته في املناطق املكتظة 
بالعمالة الهامش���ية ليتم توقيفه والعث���ور في مركبته على 50 
زجاجة خمر وبالتحقيق مع اآلسيوي فجر مفاجأة حينما اكد انه 
مجرد موظف يعمل لدى مواطن وان املواطن اوهمه بأنه واصل 
ويستطيع ان يخرجه من اي ازمة متعلقة بالتصنيع أو االجتار 
وارشد عن املصنع الذي يعمل به براتب 120 دينارا ليتم مداهمة 
املصنع وضبط 3 آس���يويني بخالف املوقوف وجميع من بداخل 
الوك���ر اكدوا صحة ما رواه املتهم األول من أنهم موظفون براتب 
شهري ليتم ضبط املواطن في مسكنه في خيطان القدمية ونفى 
في بداية األمر اش���رافه على إدارة مصنع للخمور ولكن بعد ان 
مت مواجهته بأقوال اآلسيويني اعترف بإدارته املصنع وتوظيفه 

اآلسيويني يصنعون اخلمور.

هاني الظفيري
بعد مطاردة مثيرة اس���تمرت 30 دقيقة متكن رجال أمن اجلهراء 
من توقيف لص بنغالي داخل حاوية وعثر معه على 1500 دينار كان 

قد سرقها من مركبة متوقفة مقابل جمعية القيروان.
ووفق مصدر أمني فإن أحد املواطنني ش���اهد لصا يكسر مركبة 
حيث قام مبالحقة اللص مبعاونة عدد من املارة اال ان اللص اختفى 
عن األنظار بطريقة ش���ديدة الغرابة ليتم اب���الغ عمليات الداخلية 
والتي فرضت س���ياجا أمنيا حول موقع اجلرمية أشرف عليه مدير 
أمن اجلهراء العميد محمد طنا، وبعد متشيط واسع استطاع رجال 
األمن ضبط اآلس���يوي داخل حاوية قمامة وعثر معه على مفاتيح 
مصنع وآلة حادة واملبلغ الذي س���رقه ومت حتويله ملباحث اجلهراء 

الستكمال التحقيقات معه.

عبداهلل قنيص
احتجزت س���يدة كويتية وعسكري في الدفاع وشاب كويتي الى 
جانب حدث بدون ووجهت جلميع املتهمني تهمة التهجم على رجال 
األم���ن واتالف امالك الدولة واهانة رجال أمن، فيما امر وكيل نيابة 
الفروانية بس���رعة ضبط شابني آخرين ش���اركا في عملية الهجوم 

على املخفر.
واستنادا الى مصدر امني فان حملة لضبط املتسكعني في اسواق 
اجلليب اس���فرت عن ضبط عدد من الشباب من بينهم شاب بدون، 
مشيرا الى ان بعد ساعة من احتجاز البدون فوجئ رجال مخفر اجلليب 
بس���يدة هي ام احلدث املوقوف واربعة آخرين يدخلون الى املخفر 
ويصرون على اطالق س���راح احلدث، وحينما مت ابالغهم ان اطالق 
سراحه يحتاج الى وقت، كما ان هذا االمر خارج نطاق صالحياتهم، 
لتقوم الس���يدة ومبعاونة مرافقيها بالتهجم على رجال األمن ليتم 
ضبط السيدة واثنني من مرافقيها واحتجازهم في املخفر واحالتهم 

الى التحقيق مع البحث عن املتهمني الهاربني.

متغيبة الصليبخات: نمت يومين في الحديقة العامة 
وتهم جنائية تنتظر محرضها على الهرب

هيف احلجرف وبعد تكثيف 
التحريات مت ضبطها في أحد 
املنازل واعترفت بأن صديقها 
اخلليجي حرضها على الهرب 
وأقامت في حديقة الصليبخات 
ملدة 48 ساعة حيث كانت تنام 
في أحد جوانب احلديقة ومن 
ثم انتقلت في اليوم الثالث إلى 
شقة خاصة للخليجي وبعد 
إقامة 24 ساعة طلب منها ان 
تدبر أم���وره���ا وترك���ها في 
شقة مس������تأجرة بال��يومية 
الى مغادرة الشقة  واضطرت 
وتعرفت الفتاة على اخلليجي 
الذي س���جلت عليه تهمة حتريض فتاة على 

الهرب واخلطف واملواقعة باالكراه.

عبداهلل قنيص
بعد ضبط اخلليجي املتورط 
في متكني فتاة من الهرب من 
منزل ذويها في الصليبخات 
ضبطت الفتاة املتغيبة واعترفت 
بكامل تفاصيل هروبها وتعرفت 
الذي حرضها  على اخلليجي 
على الهرب واقامت معه لبعض 
الوقت. وقال مصدر امني ان بالغ 
تغيب الفتاة عن منزل ذويها 
حظي باهتم���ام كبير من قبل 
مدير مباحث العاصمة العقيد 
العتيبي ومس���اعده  منصور 
الرائد خالد اخلميس حيث مت 

تشكيل فريق عمل مؤلف من املالزم أول سالم 
النمش���ان ووكيل ضابط عادل مجبل ورقيب 

واملالزم حسن الرشيدي، حيث 
قام فريق عمل البحث والتحري 
بتتبع خادمات هربن حديثا ومت 
توقيف احداهن في منزل وافد 
عربي غير متزوج وبالتحقيق 
معها اعترفت على اآلس���يوية 
نور، مؤكدة على انها هي التي 
حرضتها على الهرب من منزل 
كفيلها ووعدتها براتب 120 دينارا 
لدى وافد عرب���ي غير متزوج، 
ن���ور اعترفت  وبالقبض على 
بتحريضها خادمات جميالت على 
الهرب بعد ان تتعرف بهن في 
جتمعات آسيوية، وأرشدت عن 
صديقها ومكان إيواء اخلادمات 
الذي يساعدها على  وصديقها 
اس���تدراج اخلادمات اجلميالت 

وتوظيفهن.

خادمات جمي���الت الى حد ما، 
وعليه مت االيعاز الى مدير ادارة 
البحث والتحري العقيد جنيب 
الشطي والرائد عبداهلل الهمالن 

أمير زكي
العامة  اإلدارة  أوقف رج����ال 
ملباح����ث الهجرة بقي����ادة اللواء 
عبداهلل خليفة الراش����د آسيوية 
تدعى نور وشريكها البنغالي بتهمة 
التحريض على تهريب خادمات 
من منازل كفالئهن وتش����غيلهن 
في تقدمي الدعارة املنزلية »خدمة 
التوصيل إل����ى املنازل«، وكذلك 
توظيفهن في منازل وافدين مبقابل 
مادي يتراوح بني 60 و100 دينار، 
كما متكن رجال مباحث الهجرة 
من ضبط 5 آسيويات كن يعملن 
حتت إمرة »زعيمة التهريب نور« 

وصديقها.
أمن���ي فإن  ووفق مص���در 
معلوم���ات وردت ال���ى اللواء 
الراشد عن تعدد قضايا هروب 

تشغلهن في بيوت العزاب

مباحث الهجرة يلقون القبض على آسيوية
تحّرض الخادمات الجميالت على الهرب

العقيد منصور العتيبي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

السجن 3 سنوات لمدير شركة اتهم بـ  خيانة األمانة

بتقدمي الش����يكات للبنك 
حيث تبني أنها دون رصيد 
وليس له����ا مقابل وتقدر 
قيمتها بأكثر من مليون 
دين����ار مما ح����دا باملتهم 
على التهديد بتقدمي هذه 
الش����يكات للنيابة إذا لم 
الشاكي بسداد كامل  يقم 

قيمتها.
وعلي����ه قام الش����اكي 
بتوكيل احملامي العصفور 
الذي تقدم بشكوى للنيابة 

قضت محكمة اجلنح 
بحب����س مال����ك إح����دى 
الشركات التجارية الكبرى 
ثالث سنوات بتهمة خيانة 
األمانة وذلك الس����تيالئه 
على شيكات أودعت لديه 
على س����بيل الضمان من 
قبل شريكه بالشركة حيث 
ان هذه الش����يكات متثل 
ضمانا لس����داد الشريك 
جزءا من حصته لبعض 
التي مت شراؤها  املعدات 

للشركة.
وتخلص الواقعة فيما 
ق����رره وكي���ل الش����اكي 
احملامي عل����ي العصفور 
أن موكله قام بتقدمي عدة 
شيكات للمتهم على سبيل 
الضمان وكمقابل اللتزامه 
بدفع نصيب����ه من قيمة 
املعدات اخلاصة بالشركة 
وبقي شراء املعدات وسداد 
كام����ل قيمته����ا وفوجئ 
املتهم قام  الش����اكي بأن 

يته����م فيها املته����م بأنه 
اس����تولى على الشيكات 
الش����يكات هي  وأن هذه 
ش����يكات ضمان للوفاء 
بااللتزام وليست مقابل 
وفاء وبالتالي تنحس����ر 
عنها احلماي����ة اجلزائية 
وأن املتهم لم يكن عليه أن 
يقدم هذه الشيكات للبنك 
وأنه قد قارف تهمة خيانة 

األمانة.
وق����رر احملام����ي علي 
العصفور أن القضية التي 
أمامنا هي مبثابة درس ملن 
تسول له نفسه التالعب 
بالقانون وأن الش����يكات 
التي كانت بحوزة املتهم 
كان يتوجب عليه إعادتها 
انها متثل  للشاكي حيث 
أمانة لدي����ه وأن تقدميها 
للبن����ك أصاب الش����اكي 
بضرر كبير وأنه بصدد 
املطالبة بتعويض مادي 

كبير ملوكله.

احملامي علي العصفور


