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براءة مواطن من ضرب وافد 

خطف فتاة في الفروانية وخليجي بجرم السرقة المشهود

قضت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة 
املستشار محمد اخللف ببراءة مواطن من 
تهمة ضرب وافد حيث الغت حكم محكمة 
اجلن����ح اول درجة الذي قضى بس����جنه 

اسبوعني مع الشغل والنفاذ.
وتتلخص الواقعة في ادعاء املجني عليه 
وهو وافد من اجلنسية العربية قيام املتهم 
باالعتداء عليه بضربه بواسطة مفك على 
رأسه مما أصابه بجرح بفروة الرأس بطول 
3 سم، وقد أدانته محكمة أول درجة وقضت 

بحبسه أسبوعني مع الشغل والنفاذ.
وترافع عن املتهم أمام اجلنح املستأنفة 
احملامي مبارك اخلشاب الذي أكد بداية أن 
هناك العديد ممن يتهمون في مثل هذه القضايا 
بغير ذنب اقترفته أيديهم وامنا يزجون في 
تلك االتهامات اما لتصفية احلس����ابات أو 
للضغ����ط أو التهديد، والبعض اآلخر دون 
سابق معرفة أو بتحريض من الغير ممن 

له مصلحة في االضرار باآلخر.
وأكد اخلش����اب أن املجن����ي عليه ادعى 
أنه كان يسير في الطريق العام واصطدم 
بسيارة املتهم من اخللف، ولم يرد باألوراق 
ثمة معاينة لهذا احلادث أو بالغ لعمليات 
الداخلية التي هي املختصة بتلقي البالغات 
من هذا النوع س����واء للحادث املزعوم او 
للواقعة ذاتها من اعتداء بالضرب والسب 
من املتهم حس����ب ادعاء املجني عليه مما 

يؤكد لنا عدم صحة الواقعة وانتفاءها بحق 
املتهم كليا.

ودفع اخلشاب بعدم معقولية الواقعة 
على النحو ال����وارد في األوراق ناهيك عن 
عدم وجود ش����اهد واحد رغم أن الواقعة 
حدثت بالطريق العام، حسب رواية املجني 
عليه، وليس هناك دليل قاطع يدين املتهم 

مما يؤكد كيدية االتهام وتلفيقه.
ورأت احملكمة ف����ي حيثيات احلكم أن 
املجني عليه لم يحدد هوية املعتدي عليه 
وجاءت أقواله مرس����لة ولم يحدد مالمح 
وأوصافا من املمكن أن تنطبق على املتهم 
ناهي����ك عن أن ظروف الدعوى أحاطت بها 
الشكوك مما يلزم القضاء ببراءة املتهم كون 
األحكام اجلزائية يجب أن تبنى على اجلزم 
واليقني ال على الشك والتخمني مما يتعني 

معه الغاء حكم أول درجة.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي مبارك 
اخلشاب بأنه يشكر القضاء الكويتي العادل 
والنزيه الذي أضاء نبراسا جديدا بأحكامه 
املضيئة واملنصفة لكل املظلومني ووضع 
حدا ملن تسول له نفسه وان يرمي االتهامات 
جزافا على اآلخرين دون مراعاة أن كيدية 
االتهامات وتلفيقها م����ن املمكن أن تضيع 
مستقبل الكثير من األبرياء الذين يجدون 
أنفس����هم أمام ادعاءات باطل����ة ال ناقة لهم 

فيها وال جمل.

محمد الجالهمة
أحيل الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطن 
بعد ان ضبط في منطق���ة الفحيحيل وعثر معه 
على قطعة من احلشيش، كما أحيل ايضا آسيوي 
ضبط في املهبولة ومعه 17 زجاجة خمر محلية. 
على صعيد آخر، ضبط رجال جندة مبارك الكبير 
خليجيا أثناء تنفيذه جلرمية س���رقة مشهودة، 

حيث احيل الى ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بعد ضبطه أثناء سرقة مركبة.

من جهة أخرى، استنفرت اجهزة وزارة الداخلية 
بع���د بالغ عن اختطاف فتاة في الفروانية ورغم 
االس���تنفار األمني اال ان رج���ال األمن لم يعثروا 
على اثر للمركبة التي ابلغ مواطن عن ان قائدها 

اختطف فتاة.

فتحت قضية مخدرات جديدة لإلدارة العامة 
ملكافح���ة املخدرات الباب امام تس���اؤالت حول 
حتايل البعض على القانون الستصدار رخص 
قي���ادة لوافدين ال تنطبق عليهم االش���تراطات 
اخلاصة باحلصول على رخص قيادة اذ كشفت 
التحقيقات مع وافدين جميعهم يحملون اقامة 
م���ادة 20 )خدم منازل( ع���ن حيازتهم لرخص 
القيادة رغم ان القانون قصر احلصول على هذه 
الرخص على شرائح معينة ليس من بينها حملة 
املادة 20 باستثناء السائقني وتبني ان آسيوية 
لديها اقامة مادة 20 ومع ذلك لديها رخصة قيادة 
صاحلة فيما رجح مصدر امني ان تكون رخصة 
القيادة التي بحوزة اآلسيوية استخرجت بطريقة 

غير مشروعة.
ووفق مصدر امني فان معلومات وردت الى 
مدير عام مكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار آس���يوية في مادة الهيروين 
القاتلة وعليه مت االيعاز الى املدير اجلديد الدارة 
العمليات املقدم محمد الهزمي ومس���اعده الرائد 

 محمد قب���اذرد والنقيب عبدالعزي���ز العقيلي
واس���تطاع فريق العمل استدراج اآلسيوية الى 
بيع 12 غراما م���ن الهيروين مبقابل 400 دينار 
ليتم القبض عليها وبالتحقيق معها ابلغت عن 
ش���ريكها في هذه التجارة وهو آس���يوي ايضا 
وتقيم معه في نف���س الغرفة رغم عدم وجود 
عالقة مشروعة وعثر بداخل الغرفة على كمية 
اخرى ومت االنتقال الى شقة تقيم فيها في املهبولة 
ووجد صديقها متعاطيا للمخدرات واعترفا على 
آسيوي آخر يعمل لدى مواطن في منطقة الظهر 
وبتفتيش غرفة االخير وجد فيها نحو 75 غراما 
من الهيروين احتفظ بها في سماعة استريو كما 
ضبط ميزان حساس وبالتحقيق مع املتهم االخير 
اعترف بأنه يتاج���ر لصالح تاجر مخدرات في 
باكستان حيث ان دوره يقتصر على تلقي اوامر 
بالبيع بعد ان يضخ املتعاطون اموال املخدرات 
في احلساب البنكي للباكستاني مؤكدا على انه 
يقوم بإلقاء املخدرات في االماكن التي يحددها 

تاجر باكستان.

بعد توقف نسبي للحرائق في منطقة جليب الشويخ والتي 
تعج بالكثير من املخالفات واستغالل بيوت وشقق في استخدامات 
ليس����ت س����كنية مثل التخزين او اقامة ورش لتصنيع االثاث 
وتخزي����ن املهمالت عادت احلرائق مجددا في اجلليب اذ تعامل 
مركز لالطفاء مع حريق ش����قة في منطقة العباسية ولم يسفر 
احلريق عن إصابات بشرية. اال ان احلريق خلف اضرارا مادية 
في محتويات الش����قة من ادوات التنظيف والتي وضعت داخل 
الشقة بعد حتويلها الى مخزن. وقالت ادارة العالقات العامة في 
االطف����اء في بيان صحافي ان بالغ ورد لغرفة العمليات صباح 
اليوم )امس( عن نش����وب حريق في شقة بعمارة بالدور األول 
مبنطقة العباس����ية فتم توجيه مركز إطفاء اجلليب إلى موقع 
احلريق ومتت مكافحة احلريق والسيطرة عليه قبل أن ينتشر 
إلى الشقق املجاورة وتبني أن الشقة كانت تستخدم للتخزين، 
حي����ث تبني وجود ع����دد كبير م����ن أدوات التنظيف واألجهزة 

الكهربائية اخلاصة بعمليات التنظيف.
ومن جهت����ه دعا مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم املقدم 
خليل األمير املواطنني واملقيمني إلى اإلبالغ عن اي شقق تستخدم 
في عمليات التخزين لتفادي اندالع حرائق في البنايات السكنية 
خصوصا ان هناك ضوابط للمخ����ازن وهناك الئحة بذلك هذا 
وأش����رف على التعام����ل مع احلريق كل من امل����الزم أول أحمد 
الس����عيدي، واملالزم أول عبدالعزيز الكن����دري. والرقيب علي 

الرفاع والعريف جمال علي.

محمد الدشيش
تقدم صاحب مكتب للمحاماة في منطقة 
النقرة وابلغ عن سرقة مستندات تخص 
قضايا ومبلغ من داخل املكتب ورفض 
احملامي اتهام احد بالس���رقة وس���جلت 

قضية.
من جه���ة اخرى، متك���ن رجال امن 

العاصمة من ضبط 3 آسيويني يستغلون 
ش���قة في منطقة املرق���اب للعب القمار 
ومتت إحالتهم الى االختصاص ومصادرة 

املضبوطات.
على صعيد آخر متكن رجال املباحث 
اجلنائية من ضبط 3 آسيويني يستغلون 

شقة في املكاملات الدولية في حولي.

سرقة مكتب محاماة وإغالق وكري قمار واتصاالت

100 غرام هيروين تكشف تجاوزات
 في استخراج رخص السوق

حريق مخزن بالجليب و»اإلطفاء« تدعو إلى اإلبالغ عن المخالفات
املتهمون وأمامهم املضبوطات

قيادات أمنية واالف احلضور يتابعون عرض »الداخلية«

آثار النيران على جدران البناية وفي االطار الشقة )املخزن( محترقة متاما

اللواء سليمان الفهد يتسلم علم الكويت من احد رجال القوات اخلاصة بعد انتهاء العرض

»الداخلية« نفذت تمرينًا مقابل األبراج  بمشاركة الطيران العمودي والقوات الخاصة 
تزامنًا مع احتفاالت الكويت بـ »االستقالل« و»التحرير« و»هال فبراير«

اطلقت اثناء عرض القوات 
اخلاصة صور صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد مع 
اعالم الكويت وهال فبراير 
الداخلية والقوات  ووزارة 

اخلاصة.
قدم املذيعان فايز السهيل  

العبداهلل في برنامج  وحبيبة 
»ه��ا تي��م« ال��ذي يختص 
مبهرجان ها فبراير فقرات 
ومقاب��ات مع رج��ال األمن 
القيادي��ن بقي��ادة مخرجهم 

جمال العباسي.
قام رئي���س العالقات 
العام���ة ولي���د الصقعبي 
ومدينة اسماعيل بدور فعال 
في عملية تنسيق الفقرات 
بني الرياضي���ة واج�����راء 
الس���حوبات واس���تمتاع 

االطفال.
هبط من الطائرة العمودية  

شخصان بينما هبط من االبراج 
عن طريق احلبال 4 اشخاص 
بطريقة تكتيكي��ة باالضافة 
الطاق القنابل الدخانية امللونة 

بعلم الكويت.

لقطات

هاني الظفيري
شاركت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع 
القوات اخلاصة ظهر أمس بعرض عسكري 
مميز متثل في انزال جوي من طائرات عمودية 
على ابراج الكويت من قبل افراد القوات اخلاصة 
مبناسبة مهرجان هال فبراير واالعياد الوطنية 
التي متر على البالد بتواجد اآلالف من املواطنني 
واملقيمني والزائرين الذين اعربوا عن فرحتهم 
الشديدة بهذه العروض املميزة والتي أضافت 
انشطة جديدة ملهرجان هال فبراير الول مرة. 
وأكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
القوات اخلاصة اللواء سليمان الفهد ان مشاركة 
القوات اخلاصة في مهرجان هال فبراير الول 
مرة تأتي بالتزامن مع االحتفاالت الوطنية التي 
تعيشها بالدنا احلبيبة مشيرا الى اننا حرصنا 
على ان ينال العرض العسكري للقوات اخلاصة 
اعجاب اجلميع الفتا ال���ى ان عملية االنزال 
متت من خالل الطيران العمودي فوق ابراج 
الكويت والهبوط بطرق مميزة وكفاءة عالية 

من اعلى االبراج بواسطة احلبال خصوصا 
ان عملية الهبوط كانت بطريقة اخرى خالفا 

للطرق التقليدية.
واضاف الل���واء الفهد ان ف���ي مثل هذه 
املناسبات الرائعة اذ س���نحت لنا الفرصة 
باملشاركة لن نتردد وسنقوم بإسعاد اجلماهير 

مبثل هذه العمليات املميزة. 
ومن جانبه قال رئي���س اللجنة االمنية 
باحتفاالت هال فبراير وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون االمن العام اللواء خليل 
الش���مالي ان وزارة الداخلية وضعت خطة 
لتأمني جميع مواق���ع االحتفاالت من خالل 
التواج���د االمن���ي الكثيف عل���ى املجمعات 
واالس���واق لضبط الوض���ع االمني مبواقع 
احتفاالت املهرجان. واكد على انه مت تدريب 
رجال القوات اخلاصة الظهار عرض عسكري 
مميز والذي القى اعجاب اجلماهير الفتا الى 
ان املهرج���ان هذا العام ظهر بصورة مميزة 

للغاية من خالل االنشطة.

وجدد اللواء الشمالي تأكيده على ضرورة 
تع���اون اجلميع مع االجهزة االمنية حتى ال 
يكون هناك ما يعكر صفو هذه الفرحة العزيزة 

على قلوبنا.
وفي السياق ذاته اشاد مدير امن العاصمة 
اللواء طارق حمادة بالدور الكبير الذي قام به 
رجال القوات اخلاصة الذي اسعدنا واسعد 
اجلماهير، مش���يرا ال���ى ان وزارة الداخلية 
اتخذت كامل االجراءات االمنية لتواكب عملية 
االحتفاالت بهذه االعياد الوطنية. واكد حمادة 
ان هذه العروض تشجع الشبان على االنخراط 
في السلك العسكري، السيما وان رجال القوات 
اخلاصة قدم���وا دورا كبيرا في هذا العرض 

املميز.
  ومن جانبه قال رئيس اللجنة االعالمية 
ملهرجان ه���ال فبراير وليد الصقعبي »نحن 
س���عداء جدا بهذا املهرج���ان الرائع بتواجد 
اجلماهي���ر الكبيرة التي حملت على عاتقنا 

التقدم نحو االفضل في كل مهرجان.

)هاني الشمري ـ محمد ماهر(املظليون اثناء هبوطهم من طائرة عمودية على ابراج الكويت


