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 قضت محكمة اجلنايات، برئاسة املستشار محمد اخللف 
وأمانة سر أحمد علي، بحبس متهم من فئة البدون غيابيا 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغرميه خمسة آالف 
دينار وأمرت بابعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة بعد 
ان اتهمته النيابة العامة بحيازة املخدرات بقصد التعاطي.

وتخلص الواقعة فيما شهد به مفتش جمرك منفذ الساملي 
انه بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١١ من انه قبض على املتهم وبحوزته 

سيجارتني ملفوفتني بورق قصدير وسبع سجائر عادية. 
وبتفتيشه ذاتيا عثر في جيب دشداشته على ٣١ قرصا 
من املؤثرات العقلية. ومبواجهة املتهم باملضبوطات أقر 
بحيازته لها بقصد التعاطي.وثبت من تقرير االدارة العامة 
لألدلة اجلنائية ان الفتات املوجود داخل الســــيجارتني 
املضبوطتني هو ملخدر احلشيش وان األقراص املضبوطة 

حتتوي على مادة اإلمفيتامني املخدرة. 

 حبس «بدون» خمس سنوات لجلبه مخدرات للتعاطي
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 إعداد: مؤمن المصري 

 السجن ٥ سنوات لبنغاليين سرقا حارس مخيم

 المحكمة تمتنع عن عقاب آسيويين اتهما بالمواقعة

 سلباه هاتفه النقال و ٢٥٠ ديناراً 

 أيدت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار نصر سالم آل هيد وامانة 
سر عادل العوضي حكم محكمة اول 
درجة القاضي بحبس بنغاليني مدة 
خمس ســــنوات مع الشغل والنفاذ 
وأمــــرت بإبعادهما عن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة لقيامهما بسرقة مبلغ 
٢٥٠ دينارا من احد حراس املخيمات 

بعد أن قاما بتقييده وضربه.
  وتخلص الواقعة فيما شهد به 
املجني عليه بانه اثناء تواجده باملخيم 
الذي يقوم بحراسته دخل عليه املتهم 
االول وآخر مجهول وأمسكا به وشال 
حركته بربطه بحبل. ومتكنا بذلك 
من سرقة هاتفه النقال ومبلغ ٢٥٠ 
دينارا، كانت بحوزته، واضاف ان 
املتهــــم الثاني كان موجودا باملكان 

ويقوم باملراقبة.
  وبالقبض على املتهم االول اعترف 

 الغت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار صالح املريشد وعضوية 
املستشـــارين محمدي عبداملجيد 
ومحمـــد النصر اهللا وأمانة ســـر 
عبداهللا الزير حكم محكمة اول درجة 
القاضي بحبس آسيويني سنتني مع 
الشـــغل والنفاذ واالبعاد وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابهما مع 
تعهد من دون كفالة بحسن السير 

والسلوك ملدة سنة.
  وتخلص الواقعة في أن املتهمة 
الثانية والتي تعمل خادمة مبنزل 
احـــدى املواطنات قد مكنت املتهم 
األول من دخول مســـكن املواطنة 
لتمكينه من مواقعتها، وقد اكتشفت 

اليه  تفصيليا بالتهمة املنســــوبة 
مبشاركة شــــخص مجهول بنغالي 
اجلنســــية، وان املتهم الثاني كان 
يراقب الطريق. وبسؤال املتهم الثاني 
في التحقيقات انكر ما نســــب اليه 

من اتهام.

صاحبة املنزل وجود املتهم في غرفة 
اخلادمة وقامت بابالغ السلطات.

  وبســــؤال ضابــــط املباحث في 
التحقيقات اقر بصحة الواقعة التي 
ابلغ عنهــــا املجني عليه كما رواها 
بالتحقيقــــات. واضاف الضابط ان 
التحريات لم تتوصل ملعرفة املتهم 

املجهول.
  وبجلسة احملاكمة احضر املتهمان 
من السجن املركزي وسئال عن طريق 
مترجم عن التهمة املســــندة اليهما 
فأنكرا. وترافع عنهما محام منتدب من 
قبل احملكمة طالب اصليا ببراءتهما 
واحتياطيا باستعمال منتهى الرأفة.

وقد قضت محكمة اجلنايات بحبس 
املتهمــــني االول والثاني ملدة خمس 
سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت 
بإبعادهما عن البــــالد عقب تنفيذ 
العقوبة. استأنف املتهمان احلكم اال 
ان محكمة االستئناف أيدت ادانتهما 

وحبسهما.
  
 

  واثنـــاء جلســـة احملاكمة مثل 
املتهم االول احملامي حسن العجمي 
وترافع شفاهة ودفع بإعمال نص 
املادة ١٩٧ من قانون اجلزاء بتنازل 
زوجة املتهـــم االول عن حقها كما 
دفع ببطالن القيد والوصف ودفع 
العجمي بانتفاء حالة التلبس كما 
املتهم االول  دفع ببطالن اعتراف 
املتهمة  اعتـــراف  وتناقضه مـــع 

الثانية.
  ودفع احملامـــي العجمي بعدم 
الواقعة وكيدية االتهام  معقولية 
وانتفاء القصـــد اجلنائي وطالب 
اصليا ببراءة املتهـــم واحتياطيا 

مبعاملته بالرأفة.
 

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 احملامي حسن العجمي 

 الدوريات الشاملة تحرر ٥٠٤١ مخالفة مرورية
  وتقوم بضبط ١٠٠ مخالف لقانون اإلقامة و٦٢ متغيباً  

 بالغان كاذبان عن هروب سجين وخطف 
يستنفران «الجهراء» و«الفروانية»

 ضبط ٦ متسوالت في الجهراء
  وعربيان سرقا إلكترونيات في الفروانية

 ضبط مواطن بـ «مخدراته» في سوق الفحيحيل

  أمير زكي
  استنفرت دوريات اجلهراء والفروانية في ساعة 
متأخرة من يوم امس االول الى منطقة الصليبية 
وحتديدا الى السجن املركزي واقامة حمالت تفتيشية 
اثر بالغ عن هروب نزيل من السجن املركزي، ولم 
يتمكن رجال التحري من توقيف اي شخص مشتبه 
به، وسجل اثبات حالة، فيما لم تتوافر معلومات 
مؤكدة عن هروب سجني وعمل اثبات احلالة حتت 

عنوان «اثبات حالة احتمال هروب سجناء».
  من جهـــة اخرى عممت اوصاف ســـيارة على 
عموم محافظات الكويت بعد بالغ ورد الى عمليات 
الداخلية عن اقدام السيارة املذكورة على ارتكاب 
جرمية خطف ولم تسفر جهود رجال النجدة عن 

ضبط املركبة املطلوبة.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن وقوع خطف 

على الدائري السادس.
  على صعيد آخر متكن رجال جندة مبارك الكبير 
بقيادة وكيل ضابط عبدالعزيز اشـــكناني وعلي 
حسني من ضبط لص باجلرم املشهود، وكان مواطن 
ابلغ عن وجود لص داخل منزله وألقي القبض على 

اللص واحيل الى مخفر العدان. 

  أمير زكي
  ضبط رجال أمن محافظة اجلهراء بتعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون األمن العام 
اللواء ثابت املهنا وبإشــــراف ميداني من مدير أمن 
اجلهــــراء العميد عايض العتيبي ٦ متســــوالت في 
منطقة اجلهراء تبني ان ٣ منهن حضرن بكروت زيارة 

واألخريات من غير محددي اجلنسية.

  وقال مصدر امني ان جميع النسوة الست، خصوصا 
الوافدات، سيتم ابعادهن، أما بالنسبة لغير محددي 

اجلنسية فسيتم توقيعهن على تعهد.
  من جهة اخــــرى، اوقف رجال مباحث الفروانية 
وافدين من جنســــية عربية تدور حولهما شبهات 
بقيامهما بسرقة محل لاللكترونيات.وقال مصدر امني 

ان الوافدين اعترفا مبدئيا بقصد السرقة.

  أمير زكي
  متكن رجال جنــــدة االحمدي 
من ضبط مواطــــن داخل منطقة 
الفحيحيل، وحتديدا داخل منطقة 
االسواق وعثر معه على كمية املواد 
املخدرة، وجاء ضبط املواطن من 

قبل املالزم عبداللطيف الراشــــد 
ووكيل عريف غــــامن حمود.كما 
ضبط رجال جندة مبارك الكبير 
بقيادة وكيل ضابط احمد الرشيدي 
وعلي الشــــمري ٣ اشخاص في 
منطقة الظهــــر وعثر معهم على 

قطعة من مادة احلشيش وورق 
رشيد، وفي الفحيحيل متكن رجال 
النجدة بقيادة رقيب اول علي محمد 
ووكيل عريف عبدالعزيز كايد من 
ضبط مواطن عثر بحوزته على 

١٢ حبة مخدرة. 

 أمير زكي
  ٥٠٤١ مخالفــــة مرورية، ضبط ١٩ 
مطلوبا جنائيــــا، و٩٢ مطلوبا مدنيا، 
وضبط ٦٢ متغيبا، وضبط ٢٣ مركبة 
مطلوبة، وتوقيف ٩ لصوص، واحالة 
٦ اشخاص الى االدارة العامة ملكافحة 
او  املخدرات جراء ضبطهم يتعاطون 
مت ضبطهــــم وبحوزتهم مواد مخدرة، 
و١٠٠ مخالف لقانون االقامة، واحتجاز 
١٧٥ وافدا لعدم حيازتهم اوراقا ثبوتية. 
تلك هي حصيلة عمــــل االدارة العامة 
للدوريات الشاملة بقيادة العميد سعود 
احلسيني خالل ٦ ايام فقط وحتديدا في 
٣٠ اغسطس املاضي حتى ٥ سبتمبر.

  وقال مصدر امني ان االنتشار املنظم 
للدوريات الشاملة والتي يشرف عليها 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء خليل الشمالي كان له 
الدور املهم في هذه الضبطيات، مشيرا 
الى ان دوريات جندة العاصمة بقيادة 

العقيد يوسف الهمالن ومساعده الرائد 
مشعل اخلميس احتلت الترتيب االول في 
توقيف املطلوبني واللصوص ومتعاطي 
املخدرات، الفتا الى ان جندة العاصمة 
اوقفت من بني املخالفني لقانون االقامة 

٦٩، كما ضبطت ٢٧ مطلوبا مدنيا و٤ 
مطلوبني جنائيا ولصني ومتعاطني، كما 
جاءت العاصمة في املرتبة االولى من 
حيث ضبط العدد االكبر من االشخاص 

الذين ال يحملون اثباتا.

  واضاف املصدر ان الترتيب الثاني 
في عدد املخالفــــني وحترير املخالفات 
املرورية كان من نصيب جندة حولي 
بقيادة العقيد سلمان املزعل ومساعده 
املقدم حمد الديهان، حيث اوقفت جندة 
حولي ١٧ مطلوبا مدنيا و١٨ حالة تغيب 

وحررت نحو ٩٨٠ مخالفة مرورية.
  ولفــــت املصدر الــــى ان املخالفات 
النجدة  التي ســــجلها رجال  املرورية 
تنوعت بني مخالفات ســــرعة وجتاوز 
اشارة حمراء وامن ومتانة واستخدام 
الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم ارتداء 

حزام االمان.
  واشار املصدر الى ان جندة الفروانية 
بقيادة العقيد اديب السويدان ومساعده 
الرائد خليفة البلوشي سجلت اكبر عدد 
من املخالفات املرورية، اذ بلغت مخالفات 
جندة الفروانية ١٥٢٥ اما جندة االحمدي 
فجاءت في الترتيب الثاني بعدد مخالفات 

بلغ ٨٧٤ مخالفة مرورية.

  العميد سعود احلسيني  اللواء خليل الشمالي 
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