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هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
عثر رجال االمن عل���ى 20 قنبلة يدوية في بر مطربة تعود 
ملخلفات االحتالل العراقي وذلك بعد ان ابلغ عنها مواطن كان في 
نزهة برية مع افراد عائلته، واهاب املصدر باملواطنني واملقيمني 
الى ضرورة توخي احليطة واحلذر في املناطق البرية، موضحا ان 
وزارة الداخلية ستتعامل وبكل جدية مع اي بالغات عن اي اجسام 

غريبة او مشبوهة بارسال دورية امن فور االبالغ عنها.

محمد الجالهمة
استنفر رجال حرس السجن املركزي أمس 
إثر اكتشاف اختفاء سجني هندي من عنبر 9 
الذي يقع في السجن القدمي، وقال مصدر أمني إن 
رجال السجن وأثناء قيامهم أمس بعمل اإلحصاء 
اليومي للسجناء تبني وجود نقص، فأعادوا 
إحصاء املوجودين في عنبر 9 إال انه تبني نقص 

سجني، ومبراجعة األسماء اتضح ان السجني 
الناقص هندي اجلنسية يقضي عقوبة حبس 
على عدة قضايا جنائية. وحتى ساعة متأخرة 
من مساء أمس كان رجال أمن السجن اليزالون 
يقومون بعملية متش����يط واس����عة بحثا عن 
السجني، كما مت تعميم أوصافه على الدوريات 

خشية ان يكون قد متكن من الهرب.

العثور على 20 قنبلة عراقية في »مطربة« اختفاء سجين هندي من السجن القديم

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد حبس محقق في »الداخلية« 
وتبرئ وافدًا عربيًا من تهمة االستيالء على أموال »التأمين«

أيدت محكمة االس���تئناف برئاسة 
املستشار صالح املريشد حكم أول درجة 
العامة  القاضي بحبس محقق باإلدارة 
الداخلية  ل���وزارة  التابعة  للتحقيقات 
سبع سنوات في قضية التزوير املتهم 
فيها بالتزوير ومحاولة االستيالء على 
أموال إحدى شركات التأمني بعد القيام 
بتزوي���ر قرار حفظ ف���ي إحدى اجلنح 
املنس���وب صدوره ل���إدارة املذكورة. 
بينما برأت احملكمة وافدا من جنس���ية 
عربية كان محكوما عليه باحلبس خمس 

سنوات.
وأثناء جلس���ة احملاكمة ترافع دفاع 
املتهم الثاني احملامي محمد خريبط ودفع 
ببطالن إج���راءات القبض على موكله 
البتنائه���ا على حتريات غير جدية كما 

دفع بانتفاء وجود ني���ة التزوير لدى موكله. وقرر خريبط 
أن موكله مجرد مندوب وما قام به كان ملجرد تقدمي املساعدة 
ولي���س لديه علم مبا كان يخطط ل���ه بقية املتهمني. وطالب 

احملامي ببراءة موكله.
وبدأت أحداث هذه القضية بتحريات لضابط الواقعة الذي 
أفاد بأن حترياته السرية دلت على أن املتهم األول، الذي يعمل 
محقق���ا باإلدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، 
ارتكب تزويرا في محرر رس���مي بطريق االصطناع هو أمر 
احلفظ املنسوب صدوره لإدارة العامة للتحقيقات وممهور 

بتوقيع منسوب إلى مدير تلك اإلدارة.

وق���د أثبت فيه خالف���ا للواقع قيام 
مجهول بسرقة سيارة مملوكة للمتهم 
الثاني في حني أن السيارة كانت قد بيعت 
آلخر مبقتضى وكالة صادرة من املتهم 
الثاني إلى املتهم الثالث تبيح له ذلك وقد 

مت بيعها وإخراجها من البالد.
وأضاف ضابط الواقعة في تقريره 
أن املتهمني األول والثاني ابتغيا من ذلك 
االستيالء بغير حق على بعض أموال 
شركة التأمني باستعمال طرق احتيالية 
من شأنها اإليهام بسرقة السيارة سالفة 
البيان واملؤمن عليها لديها. فأصدر املتهم 
الثاني توكيال للمتهم الرابع � حسن النية 
� ميكن���ه مبقتضاه إدارة أمواله. فتقدم 
املتهم الرابع إلى شركة التأمني بغية تسلم 

مبلغ التأمني لصالح املتهم الثاني.
إال أن أثر اجلرم الذي انتواه كل من املتهمني األول والثاني 
قد أوقف لسبب ال دخل إلرادتهما فيه وهو ضبط اجلرم قبل 

إمتامه.
وقد قضت محكمة أول درجة بحبس املتهم األول س���بع 
سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغرميه خمسمائة دينار عن التهم 
املسندة إليه وأمرت بعزله من الوظيفة العامة. وقضت بحبس 
املتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغرميه 500 
دينار عن التهمة املسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البالد عقب 
تنفي���ذ العقوبة. بينما برأت احملكمة املتهمني الثالث والرابع 

مما أسند إليهما من اتهام وأمرت مبصادرة احملرر املزور.

احملامي محمد خريبط

ق الحشيش« يسقط بـ »نصف كيلو« »حالاّ

نجاة 4 أشخاص علقوا بقاربهم في »الخويسات«
ورجال اإلطفاء يستعينون بمروحية إلنقاذهم

دعا نائب املدير العام لالدارة العامة لالطفاء 
لقطاع املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف االنصاري الى توخي احلذر واحليطة 
في النزهات اخللوية البرية والبحرية منها درءا 
للمخاطر. وقال العميد االنصاري في تصريح 
لوكالة االنب����اء الكويتية )كونا( تعقيبا على 
عملية انقاذ قامت بها فرق االطفاء امس الربعة 
اشخاص علقوا في قاربهم مبنطقة اخلويسات 
ش����مال مدينة الكويت انه يجب في مثل هذه 

الرحالت االستعانة باجهزة املالحة واالستفسار 
عن حالة الطقس فضال عن س����رعة االتصال 

بأجهزة الطوارئ ليتم انقاذهم بسرعة.
وذكر ان فرقتي انقاذ اجلهراء واالنقاذ الفني 
استعانتا بعملية االنقاذ مبروحية تابعة للجيش 
الكويت����ي وادارة الطوارئ الطبية مضيفا ان 
تضافر اجلهود اسفر عن امتام عملية االنقاذ 

على اكمل وجه.
يذكر ان محاولة االنقاذ متت بعد محاولة 

من ركاب الزورق للوصول الى الشاطئ الذي 
يبعد نح����و 350 مترا عن الزورق علق اثنان 
منهم حتى وصل الطني الى مس����توى الكتف 
فلم يستطيعا احلراك فكان رجال االطفاء في 

سباق مع الزمن قبل حركة مد البحر.
وقام بعملية االنقاذ املالزم اول امين الفرح 
واملالزم عبدالوهاب العريفان واملالزم عبداهلل 
الديني والوكيل ضابط حسن الشمري والرقباء 
نواف الصبر وجابر غريب ومحمد احلبشي.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
متكن رج���ال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من القب���ض على وافد عربي 
يعمل حالقا في منطقة الساملية وبحوزته 
نصف كيلو من مادة احلشيش التي كان 

يتاجر بها بالقطعة.
وبحسب مصدر أمني فإن معلومات 
وردت ال���ى مدير اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة عن 
نشاط مشبوه للوافد العربي الذي يعمل 
حالقا ودلت املعلومات الواردة على ان 
احلالق حريص جدا في الوثوق بزبائنه 
خاصة انه يستغل عمله كحالق لترويج 
بضاعته بطريقة جس نبض بعض زبائنه 

الباحثني عن مادة احلشيش.
وقال املصدر ان العميد اخلليفة أمر 
مدير إدارة املكافحة احمللية الرائد محمد 
قب���ازرد مبتابعة احلالق العربي وجمع 
جميع التحريات عنه، وبدأ قبازرد بتشكيل 
فرقة لم يتمك���ن رجالها في البداية من 

التمكن من رصد طريقة بيع احلالق للحش���يش وتصريفه بسبب 
حرصه الزائد وعدم ثقته بأي شخص أو زبون جديد فلجأ قبازرد الى 
حيلة ذكية في ارسال رجل مباحث ليصبح زبونا لدى احلالق موزع 

احلش���يش، وبدأ رجل املباحث بالتردد 
على محل الصالون الذي يعمل به احلالق 
وعلى مدى أس���ابيع استطاع كسب ثقه 
حالق احلشيش وعقد معه صفقة لشراء 
اصبعي حشيش بعد ان أقنعه بأنه راغب 
بشراء احلشيش وبالفعل طلب منه احلالق 
100 دينار إلحضار احلشيش له، وضرب 
معه موعدا للتسليم والتسلم بالقرب من 
مسكنه وما ان متت احليلة حتى أطبق 
عليه رجال املباحث وألقوا القبض عليه 
وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على نصف 
كيلو من احلشيش املجزأ واملعد للبيع، 
والت���ي كان قد دفنه���ا بداخل منزله في 

مخبأ سري.
وأوضح املصدر ان حالق احلشيش 
اعترف بالتحقيق معه بأنه يقوم بشراء 
احلش���يش باجلملة من أحد األشخاص 
الذي ال يعرف سوى رقم هاتفه وقدمه 
لرجال املكافحة واعترف بانه يقوم بتجارة 
توزيع احلشيش منذ نحو عام وان أغلب 
زبائنه من مدمني احلشيش هم من بعض زبائنه في محل صالون 
احلالقة حيث يعمل، قائال ان زمالءه احلالقني اآلخرين ال يعرفون 

عن أمر جتارته في احلشيش أي شيء.

»حالق احلشيش« وأمامه كمية املخدرات املضبوطة معه


