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إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

اجلنايات تؤجل نظر
قضية اقتحام قناة الوطن 

جللسة 4 يونيو 

تأجيل دعوى النقي
جللسة 28 اجلاري

أجلت الدائرة اجلزائية الثامنة باحملكمة الكلية أمس 
برئاس���ة املستشار هشام عبداهلل وأمانة سر محمد 
عبد اللطيف نظر القضية رقم 2012/12 املرفوعة من 
النيابة العامة ضد )12( متهما قدمتهم النيابة العامة 
حملكم���ة اجلنايات على خلفية اقتحامهم مبنى قناة 
الوطن في 2012/1/31 جللسة 6/4 الستدعاء الشهود 

من الثاني إلى اخلامس.
وق���د وجهت النيابة العامة للمتهمني أنهم تعدوا 
وآخرون مجهولون على موظفني عموميني من رجال 
الشرطة وقاوموهم بالقوة والعنف، وكان ذلك أثناء 
تأدية وظيفتهم في حماية مبنى قناة تلفزيون الوطن 
بأن ألقوا عليهم أدوات صلبة وأحجار وقطع حديد 
وأخشاب فأحدثوا بهم اإلصابات املوصوفة بالتقارير 

الطبية املرفقة.
كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في جتمهر 
في مكان عام الغرض منه ارتكاب اجلرائم واإلخالل 
باألمن العام وظلوا متجمهرين بعد صدور أمر رجال 
السلطة العامة لهم باالنصراف حال كونهم يحملون 
العصي واألدوات الصلبة غير املعتاد حملها في األحوال 

العادية على النحو املبني بالتحقيقات.
وأسندت لهم النيابة العامة أنهم هددوا وآخرون 
مجهولون املجني علي���ه نبيل الفضل بالقتل وكان 
ذلك شفاهة وعن طريق أفعال توقع في الروع العزم 
على االعتداء على النفس بقصد حمله على عدم إمتام 

مقابلة تلفزيونية بقناة الوطن.
كما أن املتهمني أتلفوا وآخرون مجهولون األموال 
املنقولة والثابتة املبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات 
هي السيارات اململوكة لعدد من املواطنني والوافدين 
وقناة الوطن. كما أس���ندت لهم النيابة العامة أنهم 
دخلوا عقارا في حيازة آخر هو مقر مبنى تلفزيون 

الوطن بقصد ارتكاب جرمية فيه.

أجلت الدائ���رة اجلزائية الثامنة باحملكمة الكلية 
امس برئاسة املستش���ار هشام عبداهلل وأمانة سر 
محم���د عبداللطيف قضية امن الدولة رقم 2012/118 
املرفوعة ضد املغرد الكويتي حمد النقي املتهم باإلساءة 
للرسول الكرمي ژ والصحابة وأمهات املؤمنني عبر 
صفحته على موقع التواصل االجتماعي تويتر جللسة 

28 مايو اجلاري للمرافعة.

hamad-alsuraie@hotmail.com سوالف أمنية
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد

قضايا السلب بالقوة 
أو السرقة باإلكراه

يتزايد أعداد القضايا املقيدة كل عام في قضايا السلب في القوة 
او السرقة باإلكراه وهي من القضايا اخلطرة وتختص النيابة 

العامة بالتحقيق بها ألنها من جرائم اجلنايات والتي تكون األحكام 
الصادرة بها حسب نص القانون باحلبس اكثر من ثالث سنوات.
فعندما كنت مديرا ملباحث األحمدي ومن ثم مباحث اجلهراء مت 
االتفاق مع مدير األمن بعدم تسجيل اي قضايا السلب بالقوة 

وخاصة اذا كان املجني عليهم من اجلنسية اآلسيوية وبالتحديد 
اذا كان سائقا ولديه سيارة اال بعد عرضه على املباحث للتيقن 

من جدية البالغ الذي تقدم به اذا تكون اغلبها هي االعتداء 
بالضرب وسرقة الهاتف وسرقة هويته او نقوده من محفظته.
حيث من واقع التجربة اكتشفنا ان اغلب القضايا هي ادعاءات 

كاذبة اذا ان السائق اآلسيوي في احلقيقة يقود سيارته باحلارة 
اليسرى بتمهل متحدثا بالهاتف دون مباالته باآلخرين وبعضهم 
يكون على عجلة من أمره وهذا ما يجعل البعض يفقد أعصابه 
ويقوم بإيقافه )ويعطيه راشدي على وجهه( او )تفله يسد عينه 
فيها( وما ان يغادر هذا املواطن الغاضب اال ويسارع اآلسيوي 
الى املخفر ليسجل قضية مدعيا بأنه مت االعتداء عليه وسرقة 

ممتلكاته لتقيد كجناية يحتاج املواطن الى دفع مبالغ كبيرة 
ليتنازل املجني عليه عنها بعكس عندما يبلغ بأنه مت االعتداء عليه 

بالضرب اخلفيف فقط نتيجة مشاجرة وهي جنحة وعقوبتها 
اقل ولهذا فاملواطن يتنازل بدفع مبالغ قليلة وهذا اإلجراء يعرفه 

املجني عليه ومقصده من ذلك احلصول على تعويضات اكبر.
ولهذا أمتنى ان يقوم الوكيل املساعد لشؤون األمن اجلنائي 

اللواء عبداحلميد العوضي بإصدار تعليماته ليتم التنسيق بني 
مدير األمن ومدير املباحث في احملافظات بعدم تقيد اي قضايا 
خاصة بالسلب بالقوة اال بعد عرضها على املباحث للتأكد من 

جدية البالغ.
٭ ٭ ٭

أثنت وزارة الداخلية على مقترح اللواء متقاعد حمد السريع 
بشأن تشكيل جلنة من املستشارين إلعادة الهيبة للوزارة.

وقالت الداخلية في كتاب تلقت »األنباء« نسخة منه: تود ادارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية ان تتقدم لكم وجلميع االخوة 

القائمني على صحيفة »األنباء« بخالص التحية والتقدير وتثري 
مساهماتكم وتواصلكم معنا من أجل ترسيخ قيم األمن ومبادئ 

السالمة العامة واالستقرار ملا فيه الصالح العام.
وباإلشارة ملا أوردته الصحيفة في عددها رقم )13003( الصادر 

بتاريخ 20/5/2012 وعلى صفحتها رقم )78( وضمن زاوية 
»سوالف أمنية« والتي تناول فيها الكاتب اللواء متقاعد حمد 

السريع مجموعة من املقترحات من أهمها العمل على تشكيل 
جلنة من املستشارين من الضباط املتقاعدين لتقدمي دراسات 
عن كل ما يتعلق بتطور األمن إلى جانب االهتمام بإعادة هيبة 

جهاز املباحث وغيرها من مقترحات قيّمة.
وتود ادارة اإلعالم األمني ان توجه التحية واالحترام للكاتب 

اللواء متقاعد حمد السريع ملا أبداه من تقدير لشخص الفريق 
سليمان الفهد إلخالصه لوطنه وعمله وجهوده في اعادة الهيبة 

لوزارة الداخلية، مؤكدين له على ان جميع ما اقترحه مت رفعه 
الى القيادة األمنية العليا بالوزارة التخاذ ما يلزم بشأنها.

شاكرين لكم وللصحيفة وللكاتب احلس األمني والتواصل 
الطالع القارئ الكرمي والرأي العام على طبيعة ما تتخذه وزارة 

الداخلية من اجراءات.
آملني نشر هذا التوضيح في نفس الصفحة وذات الزاوية عمال 

بحرية النشر.

كرم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء 
أنور الياسني عددا من الضباط واألفراد من منتسبي القطاع 
جلهودهم في ضبط متهمني بالس���رقة باإلكراه في اإلمارات 
العربية املتحدة الش���قيقة ومتكنا من مغادرتهما، وقد متت 
عملية الضبط فور وصول املتهمني الى مطار الكويت الدولي 

ومت تسليمهما الى البعثة األمنية اإلماراتية املختصة.
وقدم اللواء الياسني شكره للمكرمني على ما قاموا به من 
جهود من اجل احلفاظ على امن الوطن ومواطنيه، وطالبهم 
ببذل املزيد من اجلهد والعطاء وان يكونوا دوما العني الساهرة 

لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البالد.
بعد ذلك، قام اللواء الياسني بإهدائهم شهادات تقدير على 

ما قاموا به في هذه املناسبة. 
حض���ر حفل التكرمي مدير عام اإلدارة العامة ألمن املطار 

العميد خالد الصقعبي.

اللواء أنور الياسني متوسطا املكرمني

الياسني يكّرم عددًا
من منتسبي قطاع املنافذ

3 نغمات تدوي
في ربوع الكويت اليوم

قال مدير إدارة العمليات ب���اإلدارة العامة للدفاع املدني 
العقيد ركن علي الرغيب ان اإلدارة بصدد القيام بتش���غيل 
جتريبي إلطالق صافرات اإلنذار في متام الس���اعة العاشرة 

صباح اليوم في جميع مناطق محافظات الكويت.
وأضاف العقيد ركن الرغيب أنه يتوجب على املواطنني 

واملقيم���ني عند س���ماعها إتباع 
اإلرشادات والتعليمات الصادرة 
من اإلدارة العامة للدفاع املدني 

وهي كالتالي:
أوال: النغمة األولى )املتقطعة( 
وتعني ق���رب حدوث اخلطر أو 

الكارثة.
ثانيا: النغمة الثانية )املموجة( 
وتدل على وقوع وحدوث اخلطر 
أو الكارث���ة: عن���د س���ماع هذه 
النغمة يجب أن تتخذ اإلجراءات 

التالية:
٭ االبتع���اد عن مداخل األبواب 

والنوافذ.
٭ استعمال املصابيح اليدوية أثناء التحرك في املكان املتواجد 

فيه.
ثالثا: النغمة الثالثة )املتصلة( وتدل على زوال اخلطر أو 
الكارثة: واإلجراءات الواجب اتخاذها في اعقاب هذه النغمة 

تتمثل في:
٭ تفق���د أفراد األس���رة واملن���زل واملتواجدي���ن بامللجأ أو 

املخبأ.
٭ مينع التجم���ع بالقرب من األماكن املتضررة للوقاية من 

اخلطر كما يعيق أجهزة الدفاع املدني عن أداء واجبهم.
٭ عدم التقاط أي أجس���ام جتده���ا ملقاة على األرض حتى 
ل���و كانت مألوفة فق���د تكون أنواعا من ش���راك العدو مثل 
أقالم، والعات سجائر، علب زاهية.. الخ وقم بإبالغ اجلهات 

املختصة بذلك.
٭ عدم تصديق الشائعات والبلبلة وعدم ترديدها باعتبارها 

سالحا يستغله العدو إلضعاف الروح املعنوية.
٭ االستماع إلى وسائل اإلعالم ملتابعة التعليمات واإلرشادات 

الصادرة.

العقيد ركن علي الرغيب

3 سرقات في العدان والفروانية
وإحدى تعاونيات العاصمة

..و»الكهرباء« تبلغ »الداخلية«
عن سرقة محول في أبوفطيرة

تقدم مس����ؤول في وزارة الكهرباء صب����اح أمس الى مخفر 
مبارك الكبير ببالغ عن تعرض محول للكهرباء للس����رقة عن 
طريق الكس����ر واالستيالء على محتويات احملول وهي كيبالت 
للضغط املنخفض ولوحات معدنية تسببت في انقطاع الكهرباء 

عن أجزاء في منطقة أبوفطيرة في محافظة االحمدي.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان موظفا في وزارة 
الكهرباء فوجئ صباح أمس بعد الكشف على محول في منطقة 
أبوفطيرة باختفاء كيابل الضغط املنخفض والتي تصل قيمتها 
الى نحو 3000 دينار، باالضافة الى لوحات معدنية تستخدم في 
عملي����ة إيصال الكهرباء قد اختفت من احملول بعد فصل تياره 
الكهربائ����ي، ليتجه املوظف على الفور الى مخفر مبارك الكبير 
وحيث أمر مدير أمن محافظة االحمدي اللواء يحيى جابر بتسجيل 
قضية وإحال����ة ملفها الى رجال املباحث لضبط اجلاني والذي 
أشار املصدر الى أنه يعرف كيف يقوم بالسرقة عن طريق فصل 

الكهرباء وسرقة احملتويات اخلاصة باحملوالت.
هاني الظفيري  ٭

أشارت مواطنة بأصابع االتهام الى خادمتها اآلسيوية بسرقة 
300 دينار من منزلها الكائن في منطقة العدان والهروب الى 
جهة غير معروفة وسجلت قضية في مخفر املنطقة وأحيل 

ملفها الى جهة االختصاص.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر بأن بالغا تقدمت به 
مواطنة مساء أمس األول الى مخفر العدان تفيد فيه بتعرض 
خزينتها الى الكسر واالستيالء على مبلغ 300 دينار من قبل 
خادمتها التي اختفت بعد وقوع احلادث. من جانب آخر، تقدم 
مواطن الى مخفر الصليبخات يفيد بتعرضه لسرقة هاتفه 
النقال أثناء تواجده في احدى اجلمعيات مبحافظة العاصمة، 
وأفاد املواطن بأن هاتفه يحمل صورا عائلية خاصة وبأنه 
سيسامح اللص ان أعاد له هاتفه. على صعيد متصل، تقدم 
وافد عربي ببالغ عن تعرض س���يارته الى السرقة من أمام 
منزله الكائن في منطقة الفروانية ومت تس���جيل قضية في 

مخفر الفروانية وأحيل ملف القضية لرجال املباحث.
هاني الظفيري  ٭

العوضي لـ »اجلنائية« والعلي لـ »أمن الدولة« واخلليفة لـ »املالية«
نقل وتكليف اللواء الشيخ أحمد 
عب���داهلل اخلليفة الصباح من 
وظيفته احلالية ويكلف بأعمال 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون 

املالية واإلدارية.
ونص القراران في مادتهما 
الثانية على تنفيذهما اعتبارا 

من تاريخ 2012/5/30.

ع��بداحلمي���د  الل���واء   � ٭ 
عبدالرحي���م العوضي � وكيل 
وزارة مس���اعد لشؤون األمن 

اجلنائي.
٭ � الشيخ مبارك سالم العلي 
� وكيل وزارة مساعد لشؤون 

أمن الدولة.
كما اصدر قرارا وزاريا بشأن 

أصدر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ال��حمود قرارا  الش���يخ أحمد 
وزاريا ه��ذا نص���ه: يعني كل 
من اآلتي أسماؤهم بالوظيفة 
املبينة قرين اس��م ك���ل منهم، 
وذلك نقال من وظائفهم احلالية 

وهم:

مكيف عادي ينقذ طفلة مصرية من موت محقق
بعد اختالل توازنها وسقوطها من السادس

تعلق فتاة على مكيف، ولدى 
انتقال رج���ال األمن واالطفاء 
تبني ان الطف��لة هوت من شرفة 
منزلها لتس���تقر على املكيف، 
هذا وحلقت اصاب���ات طفيفة 

بالطفلة.
أمير زكي  ٭

املالزم خال������د كنع���ان ال��ى 
موقع البالغ وانق���اذ الطف��لة 
قب���ل ان ته���وي م���ن الطابق 

اخلامس.
وقال مصدر امني ان عمليات 
الداخلي���ة تلق���ت أكثر من 20 
بالغا ف���ي توقيت متقارب عن 

أنقذت العناية اإللهية طفلة 
مصرية م���ن موت محقق بعد 
سقوطها اث���ر اختالل توازنها 
أنها  الس���ادس إال  الطابق  من 
تعلقت بتكيي���ف »عادي« في 
الطاب��ق اخل���امس ليس���ارع 
الفروانية بقيادة  رجال اطفاء 

املالزم كنعان يهدئ من مخاوف الطفلة املصرية املكيف انقذ حياة الطفلة

البحريني����ات وجهودهن بجانب 
أخواته����ن الكويتيات في تدريب 
خريجات معهد الهيئة املس����اندة 
وما قدمنه على مدى أربع سنوات 
من جهد مثالي وايجابي ملموس 
الش����رطي والعلوم  التدريب  في 
العسكرية، ومتمنيا لهن التوفيق 

والسداد.

الكبيرة ومشوارهن في التدريب 
الشرطي. كما أكد أن النجاح الباهر 
لعناصر الش����رطة النسائية في 
القطاع األمني لم يكن ليتحقق إال 
بتضافر اجلهود والتدريب املستمر 
الفت����ا إلى الدور ال����ذي قامت به 
مستشار التدريب العسكري مقدم 
منى عل����ي عبدالرحيم واملدربات 

برعاية وحض����ور مدير عام 
العبداهلل للعلوم  أكادميية سعد 
األمنية اللواء فهد الشرقاوي أقيم 
صباح أمس حفل تكرمي مبناسبة 
التدريبية  الهيئ����ة  انتهاء عق����د 
البحرينية مبعهد الهيئة املساندة، 
وذلك تقديرا جلهودهن في النهوض 
بالعملية التدريبية وبذلهن للجهد 
الصادق ال����ذي أثمر تخريج عدد 
من الدفعات املتتالية من الشرطة 
النس����ائية الكويتية ذات الكفاءة 
العالية، وذلك بحضور مس����اعد 
مدير عام أكادميية سعد العبداهلل 
التعليم  للعلوم األمنية لشؤون 
والتدري����ب العميد هارون العمر 
ومس����اعد مدير ع����ام األكادميية 
لشؤون الهيئة املساندة للشؤون 
اإلداري����ة دالل الرويش����د ومدير 
معهد الهيئة املساندة منى الشطي، 
ومساعد مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي العقيد/ عماد 
املال. وقد أعرب اللواء الشرقاوي 
عن تقديره جلهود الهيئة التدريبية 
البحرينية وما بذلنه من جهد أسهم 
بش����كل كبير في حتقيق النجاح 
وإرساء اللبنة األولى ملعهد الهيئة 
املساندة مستفيدات من خبراتهن 

احب����ط رجال منف����ذ الدوحة 
يوم امس محاولة تهريب كميات 
الغازية  ضخمة من املش����روبات 
منتهية الصالحية الى جانب شحنة 
اخرى من العصائر. وقال مدير قسم 
االعالم في اجلمارك مبارك القطان ان 
رجال منفذ الدوحة وحتديدا نوبة 
ب بقيادة يعقوب البارود رصدوا 
شاحنة محملة باملشروبات قادمة 
من ايران، ولدى تفحص التواريخ 
املدونة اسفل العبوات تلك تبني ان 

معظمها منتهية الصالحية.
واشار القطان الى ان مدير عام 
االدارة العامة للجمارك امر بالتحفظ 
على الش����حنة متهيدا التالفها او 
اعادتها الى حيث جاءت، مشيرا الى 
ان هناك اجراءات قانونية ستتبع 
م����ع ربان العبارة. هذا واش����رف 
مساعد مراقب ميناء الدوحة خالد 
الفيلكاوي على تخزين الشحنة.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري  ٭

مدربات بحرينيات يتوسطن اعضاء من الشرطة النسائية الكويتية قبل انتهاء عملهن

الضاعة التالفة

معهد الهيئة املساندة يكّرم الهيئة التدريبية البحرينية 

سجني ميطر رائدًا في »املركزي« بعبارات خادشة عبر »تويتر«
اضط���ر ضاب���ط يعمل في 
مباحث الس���جن املركزي الى 
تسجيل قضية حملت عنوان 
»الس���ب والقذف والتشهير« 
في مخفر الصليبية ولم يترك 
الضابط وهو برتبة رائد املتهم 
مجهوال وامنا وجه التهمة الى 
سجني كويتي، مؤكدا على ان 

النزيل ينتقم منه الخالصه في 
العمل وتنظيمه حمالت مفاجئة 

لضبط املمنوعات والهواتف.
امن����ي فان  ووف����ق مصدر 
الضابط قال في بالغه انه ومنذ 
فترة وجد سبابا عبر »تويتر« 
وان صاحب العبارات التي في 
الغالب تكون خادشة هو احد 

النزالء، مش����يرا الى انه اجرى 
عملي����ات تفتيش مفاجئة على 
العنبر الذي يضم السجن ولكنه 
لم يعثر على هواتف بحوزته.

واضاف الضابط ترددت على 
اجلرائم االلكترونية البالغهم 
عما يصدر عن الس���جني عبر 
»تويتر« اال ان رجال املباحث 

االلكترونية اك���دوا ان مصدر 
الس���جن، وان  الرس���ائل هو 
عليه التوجه لتسجيل قضية 
في املخفر التابع له وس���جلت 
قضية س���ب وقذف في مخفر 
الصليبية ضد نزيل اما املجني 

عليه فهو رائد.
هاني الظفيري  ٭

»اجلمارك« تستعد إلتالف شحنة مشروبات غير كحولية 
منتهية الصاحلية  ضبطت في الدوحة

في قرارين وزاريني أصدرهما احلمود ويبدأ العمل بهما 30 اجلاري


