
االثنين
14  يونيو 2010

13
االمنية

الصفحة
أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري 
باحتجاز مركبتني خليجيتني فارهتني 
في كراج احلجز مع احالة قائديها الى 
املرور بتهمة تنظيم سباقات  محكمة 

وتعريض حياة اآلخرين للخطر.

وقال مص���در امني ان رجال جندة 
محافظة مبارك الكبير ابلغوا عن تنظيم 
سباق يبدأ من املطار وينتهي عند نهاية 
طريق صبحان، مش���يرا الى ان رجال 
النجدة قاموا باالنتقال الى موقع البالغ 
ومتكنوا من توقيف اخلليجيني بعد ان 
بدأ السباق بدقائق، مؤكدا ان الشابني 

كانا يتسابقان بس���رعات تتجاوز ال� 
180 كلم/ ساعة.

واشار املصدر الى ان املركبتني مت 
تزويدهما مبعدات، حيث وضعت في 
مكائن املركبتني اجهزة خاصة بالسرعة 
تسمح لهما باالنطالق الى سرعة 200 

كلم/ ساعة في اقل من دقيقة.

نجدة مبارك الكبير توقف سباقًا خليجيًا قرب المطار

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

محكمة الجنح المستأنفة توقف تنفيذ 
حكم بتغريم صاحب مصنع 47 ألف دينار

البراءة بداًل من االمتناع لمتهم يتعاطى مؤثرات عقلية
حكمت محكمة اس���تئناف اجلنايات برئاسة املستشار 
فيصل خريبط ببراءة متهم من تهمة تعاطي مؤثرات عقلية، 
وذلك تعديال حلكم محكمة أول درجة القاضي باالمتناع عن 
النطق بالعقاب، وجاء احلكم بعد مرافعة ودفاع احملامي محمد 
حمزة عباس من مكتب احملامي محمد ناصر اجلميع، حيث 
دف���ع احملامي محمد حمزة عباس ببطالن إجراءات القبض 
والتفتيش وان حرية األفراد مصونة بالدستور وانها خط 
أحمر ال ميكن املس���اس به وان اقتياد الناس دون حتريات 
جدية وضبطهم دون قيام حالة التلبس أمر يحرمه قانون 
اإلج���راءات اجلزائية. وقال احملامي محمد حمزة عباس ان 
هذا احلكم ما هو اال عالمة من العالمات املضيئة في مسيرة 

القضاء الكويتي.

املجني عليها والشاهدتان 
اللت���ان تقطنان معها بذات 
الشقة وأنه من املستقر من 
أحكام محكمة التمييز أنه إذا 
كانت جرمية دخول مسكن 
ارتكاب جرمية فيه  بقصد 
ال تتحق���ق إال بثبوت عدم 
رضاء احلائز بدخول اجلاني 
وقيام قصد ارتكاب اجلرمية 
ل���دى األخير، وم���ن املقرر 
الرضا  أن استخالص عدم 
وتوافر القصد املشار إليهما 
من شأن محكمة املوضوع 
بحسب ما تتبينه من ظروف 

عدلت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة 
املستش���ار محمد اخللف حكم محكمة أول 
درجة القاضي بتغرمي صاحب مصنع شهير 
مبلغ 47700 دينار، وقضت بقبول االستئناف 
شكال وبتأييد احلكم املستأنف وأمرت بوقف 
تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات على أن يقدم 
املتهم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه مبراعاة 

حسن السلوك مستقبال.
وقد وجه االدعاء العام االتهامات للمتهم 
بع���د ورود ش���كوى من وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل بعدة مخالفات تتعلق بعدد 
53 عامال يعملون لديه في مصنعه أبرزها 
عدم تزويد العمال باملالبس الواقية والوسائل 
الشخصية وعدم مراعاة تثبيت األسقف من 
مواد مأمونة وعدم إعداد الساحات بأسقف 
ومظ���الت تقي من العوام���ل اجلوية وعدم 
إجراء الصيانة الدورية على مباني املنشأة 
ولم تكن أصول التخزين متوافرة بالنسبة 
للمواد واألجهزة واملعدات، إذ لم يتم اتخاذ 
االحتياطات الالزمة لتجنب ارتفاع درجات 
احلرارة وعدم توفير التهوية الطبيعية أو 
الصناعية الكافية وعدم توفير دورات املياه 

الكافية املناسبة مع عدد من العمال.
وقضت محكمة اجلنح غيابيا بتغرمي املتهم 

مبلغ 47700 دينار بواقع 100 دينار عن كل 
تهمة لكل عامل، ومت تأييد احلكم في املعارضة. 
وطعنت على هذا احلكم احملامية نوار عبداهلل 
محارب دافعة بتناقض احلكم املستأنف فيما 
بني األس���باب واملنطوق وكيدية االتهام من 
خالل التعسف في استخدام السلطة بعد أن 
تضمن احملضر عدد املخالفات ل� 53 عامال، 
في حني أن العدد الصحيح جلميع العاملني 
بالشركة هو 37 عامال وال يوجد سوى موظفة 
واحدة فقط ناهيك عن عدم قيام املتهم بأي 
تصرف من تلك االتهامات واملخالفات التي 
تضمنتها صحيفة االتهام، كما دفعت بعدم 

توافر القصد اجلنائي لديه.
وخلصت محكمة اجلنح املس���تأنفة في 
قرارها أنه استنادا لظروف الواقعة واملتهم 
قضت بوقف تنفيذ العقوبة على النحو املبني 
باألوراق عمال بنص املادة 208 � 1 من قانون 
اإلجراءات اجلزائي���ة واملادة 82 من قانون 

اجلزاء.
وشكرت احملامية نوار عدالة احملكمة على 
الدعوى وقرارها الصائب  تقديرها ظروف 
بوقف تنفيذ العقوبة مؤكدة أن احلق يعلو 
وال يعل���ى عليه وهذا م���ا عهدناه دوما من 

القضاء الكويتي النزيه.

قض���ت محكمة اجلنح 
برئاس���ة القاض���ي ماهر 
بوطيبان ببراءة مواطنة من 
تهمة القتل اخلطأ والتسبب 

في قتل وافد. 
العام قد  كان االدع���اء 
أسند للمتهمة تهمة قيادة 
مركبة بإهمال دون انتباه 
فاصطدم���ت بالوافد الذي 
قتل متأثرا بالنزيف احلاد 

الذي تعرض له. 
واستند االدعاء العام في 

إسناد االتهام إلى شهادة صديق املقتول 
الذي ذكر خالل التحقيقات أن املتهمة هي 
من دهست صديقه أثناء وقوفهما بجانب 
الطريق، كما استند إلى مخطط احلادث 
وكتاب إدارة هندس���ة امل���رور والتقرير 

الطبي. 
وبسؤال املتهمة في التحقيقات أقرت بأن 

سيارة مجهولة صدمتها من 
اخللف ومن شدة اخلوف 
والضربة لم تسيطر على 
مركبته���ا فانحرفت نحو 
املجني عليه وصديقه وهما 

واقفان بجانب الطريق.
وحض���ر م���ع املتهمة 
احملامي زيد جاسم اخلباز 
وترافع ش���ارحا ظروف 
الدع���وى ودف���ع بكيدية 
االته���ام وتلفيقه ملوكلته 
املتهمة أقرت  موضحا أن 
بأن هناك سيارة أخرى صدمتها من اخللف 
ومازالت مجهولة الهوية لم يتم التوصل 
لقائدها، فالتهم التي أس���ندت ملوكلته ال 
صحة لها حيث ان التقارير أثبتت وجود 
مركبة أخرى وهي من تس���ببت في قتل 
الوافد وطلب اخلباز البراءة ملوكلته من 

التهم املسندة إليها.

برأت محكمة اجلنايات 
برئاس���ة املستش���ار عادل 
الهويدي وأمانة س���ر وليد 
منصور مواطنًا من تهمة  
دخول مسكن وسب وضرب 
مواطنة مس���تأجرة لشقة 
العمارات اململوكة  بإحدى 

له.
 كانت النيابة العامة قد 
أنه دخل  أس���ندت للمتهم 
مس���كن املجني عليها دون 
رضائها وذل���ك عن طريق 
كسر باب الشقة وكان ذل�����ك 
بقصد ارت���كاب جرمي������ة 
حيث قام بضرب صديقتها 
عمدا وصدر منه على مسمع 
ومرأى من أشخاص آخرين 
غي���ر املجني عليها س���ب 
صديقتها على نحو يخدش 

شرفها واعتبارها. 
املتهم  وحض���ر دف���اع 
احملامي حسن العجمي ودفع 
بخلو األوراق من دليل يقيني 
على قيام املتهم بكسر باب 
الشقة والدخول إليها والثابت 
أن األدلة التي استندت إليها 
النيابة العامة في توجيه هذه 
التهمة إلى املتهم هي أقوال 

الدخول ومالبساته. 
أن  العجم���ي  وأض���اف 
الواقعة تتجلى في  حقيقة 
أن موكل���ه يقوم بتحصيل 
البنايات  األجرة من سكان 
اململوكة له والش���قة التي 
تقطن بها الشاكية مر على 
عقدها خمس سنوات ويجوز 

للمالك زيادة األجرة. 
وحي���ث ان مس���تأجرة 
الواقعة ال  الش���قة مح���ل 
ترغب في هذه الزيادة فقد 
قابلت الطلب املشروع بزيادة 
األجرة باالستنكار والتطاول 
وسب أخواته بعدما ملست 

إصراره على الزيادة. 
وحيث ل���م تصلح هذه 
الوسيلة فقد اختلقت الواقعة 
موضوع احملاكمة للضغط 
على املتهم وإثنائه عن طلب 
الزيادة وبعدما تفاقم األمر 
الشاكية الشقة بعد  تركت 

الواقعة بأيام قليلة. 
والتم���س العجمي من 
عدالة احملكمة إنقاذ موكله 
م���ن هذا العن���ت والقضاء 
ببراءته من التهم املنسوبة 

إليه.

براءة مواطنة من قتل هندي بالخطأ

.. وتبرئة مواطن من دخول مسكن وضرب مواطنتين

العميد عبد اللطيف الوهيب

الشاحنتان وقد حتطمت كبينتاهما إثر احلادثزجاجات املياه متناثرة على الطريق بعد احلادث

احملامي محمد حمزة عباسمجموعة من اآلسيويات ضبطن في أحد األوكار املشبوهة باجلهراء

احملامي زيد جاسم اخلباز 

احملامي حسن العجمي

مجهوالن ارتكبا 4 جرائم في 30 دقيقة بحولي

50 ألف زجاجة مياه تغلق طريق السالمي لساعتين

هاني الظفيري
أدى اصطدام شاحنتني إلى تناثر أكثر من 
50 ألف زجاجة مياه وسط الشارع ما أدى إلى 
إغالق طريق الساملي السريع باجتاه اجلهراء 
لنحو س����اعتني قبل أن يقوم رجال  االمن 

بإزالة الزجاجات املتناثرة وسحب الشاحنتني 
املتصادمتني. ووفق مصدر أمني فإن احلادث 
أدى إلى إصابة قائد أحد الشاحنتني بإصابات 
خطرة وبحسب افادات السائق الثاني الذي 
خرج بال إصابات أنه كان يقوم بجر الشاحنة 

الثانية بع����د أن تعطلت ليوصلها إلى مقر 
ش����ركة النقل التي يعمل بها اال انه وسبب 
الثانية  الشاحنة  الزائدة انحرفت  السرعة 
لتصطدم بالشاحنة التي جترها ما ادى إلى 
تصادمهما عرضا وانقالبها وتناثر حمولتها 

من زجاجات املياه. واش����رف على احلادث 
رجال امن اجلهراء الوكيل عبدالعزيز اخلالدي 
والرقيب مشرف الظفيري فيما اشرف على 
نقل املصاب إلى مستشفى اجلهراء ضابط 

االرتباط ماجد الصليلي.

 أمير زكي
شرع رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي في البحث عن شخصني 
ارتكبا 4 جرائم في غضون فترة ال تزيد على 30 دقيقة فيما قال مصدر 
امني ان اجلرائم االربع التي ارتكبت بواسطة املتهمني كفيلة بأن ميضيا 
بقية ما تبقى من عمرهما داخل السجن املركزي، حيث اسندت اليهما تهم 
السلب باالكراه واملواقعة باالكراه واخلطف والسلب الى جانب انتحال 

صفة رجال مباحث.
وحول القضايا التي ارتكبت من قبل املتهمني واللذين هما على مشارف 
العقد الرابع يقول املصدر االمني: ان وافدة من اجلنس����ية االندونيسية 
تقدمت ال����ى رجال مباحث حولي وابلغت عن ان ش����خصني طرقا باب 
غرفتها وابلغاها بأنهما من رجال املباحث ثم قاما بتكبيلها وسلبا منها 
مبلغ 80 دينارا كما قام كل من املتهمني باالعتداء عليها قبل ان ينصرفا 
تاركني اياها مكبلة وعليه مت تس����جيل قضية س����لب ومواقعة باالكراه 

وانتحال صفة رجال امن.

ومضى املصدر االمني بالقول: بعد تسجيل قضية للوافدة االندونيسية 
حضر وافد آس����يوي وابلغ ان ذات الش����خصني وذلك من خالل تطابق 
اوصافهما مع ما س����بق وذكرته االندونيسية حضر الى شقة يقيم فيها 
وكان بداخل الشقة زميلتا شقيقته، مشيرا الى ان املتهمني دخال الى الشقة 
وادعيا أنهما من رجال املباحث ثم قاما بتكبيله وتفتيش الشقة وسرقة 
350 دينارا ثم طلبا من الوافدتني اللتني كانتا داخل الشقة بالنزول معهما 
ومن ثم الى جهة غير معلومة وعليه س����جلت للشابني 3 قضايا اخرى 

وهي انتحال صفة رجال مباحث والسلب باالكراه وخطف امرأتني.
واشار املصدر الى ان رجال مباحث حولي عرضوا على املجني عليها 
وعلى اآلسيوي عددا من صور اشقياء معروف ارتكابهم مثل هذه النوعية 
من اجلرائم اال ان الوافد والوافدة لم يستدال عن املتهمني من بني الصور 

املعروضة عليهما.
واكد املصدر ان الوافدتني املخطوفتني مصيرهما اليزال مجهوال حيث 

اغلقتا هاتفهما النقال أو أجبرتا على ذلك.

ادعيا أنهما رجال مباحث واقتحما شقتين واختطفا آسيويتين

بعد انقالب شاحنتين وإصابة أحد السائقين بـ »خطرة«

مصريان يتهمان »معرسًا« وأصدقاءه
بسلبهما 380 دينارًا في حولي

دهس طفاًل في مبارك الكبير وجاء 
ليطمئن عليه في »العدان« ويعترف بجريمته

اكتشف خيانة زوجته عبر رسالة هاتفية 
فُأودع النظارة في قضية مدنية بـ 60 ألف دينار

هاني الظفيري
في قضية ش���ديدة الغرابة 
متكن رجال إدارة بحث وحتري 
محافظ���ة حولي م���ن توقيف 
مواطنني احدهم���ا معرس منذ 
أربعة أيام فقط، والثالث إيراني 
اجلنسية، والرابع سوري، وذلك 
على هامش سلب بالقوة، وجاء 
توقيف املتهمني األربعة في مخفر 
الساملية بعد ان تقدم وافدان من 

اجلنسية املصرية يعمالن على 
تنظيم زفة املعاريس ببالغ حيث 
ادعيا فيه أنهما تعرضا للسلب 
من قبل املعرس وأصدقائه بعد 

اختالف على سعر الزفة. 
وقال مصدر أمني ان الوافدين 
أبلغا بأنهما اتفقا على إحياء أحد 
األعراس وبعد االنتهاء من العرس 
والزفة طلبا ما مت االتفاق عليه 
اال ان املع���رس وأصدقاءه على 

حس���ب زعم املصريني اعتدوا 
عليهما بالضرب وس���لبوهما 

380 دينارا. 
وأشار املصدر الى ان املتهمني 
األربعة أكدوا ان ما حدث لم يكن 
سوى مشاجرة ال أكثر من ذلك 
ونفوا تهمة السلب اال ان وكيل 
نيابة حولي أمر باحتجاز املتهمني 
األربعة للتحقيق ومعرفة حقيقة 

السلب.

هاني الظفيري
اجلان����ي غالبا ما يحوم ح����ول جرميته هذه 
النظرية يدركها متاما رجال األمن وشهدت منطقة 
مبارك الكبير تطبيقا لهذه النظرية بعد ان متكن 
رجال األمن من توقيف 3 شبان قاموا بدهس طفل 
والهرب من مس����رح اجلرمية غير انهم توجهوا 
الحقا الى مستشفى العدان لالطمئنان على حالة 

الطفل.
وكان����ت عمليات الداخلي����ة أبلغت عن دهس 
طفل من قبل س����يارة وهروب قائد املركبة ومن 
ثم مت نق����ل الطفل الى مستش����فى العدان وبعد 
س����اعتني من دخول الطفل الى املستشفى حضر 
أحد األشخاص للسؤال عن حالة الطفل املدهوس 

وشك كاتب مستشفى العدان في الشخص ليتم 
إبالغ أمن املستشفى وجاءت املفاجأة مدوية حيث 
ان هذا الشخص هو من دهس الطفل واعترف بأنه 
وآخرين كانوا يستقلون سيارة قاموا بسرقتها 
وانه دهس الطفل وخش����ي م����ن افتضاح أمره، 
فاعترف وأرش����د عن زمالئه الذين كانوا برفقته 

وقت احلادث.
على صعيد آخر سجلت قضية بحق لص مجهول 
وحملت عنوان سرقة والشروع في القتل، وقال 
مصدر ان مواطنا ترك سيارته ودخل لشراء بضائع 
من فرع جمعية وش���اهد سيارته تتحرك بعد ان 
صعد اليها لص وحاول اللحاق بس���يارته إال ان 
اللص قام بدهسه وهرب الى جهة غير معلومة.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
شهدت منطقة الزهراء قضية غريبة، حيث تقدمت 
مواطنة ببالغ اتهمت فيه زوجها بطردها من منزل 
الزوجية دون سبب واضح واتهمته بضربها، وفور 
تلقي البالغ اتصل رجال االمن بالزوج للوقوف على 
حقيقة االعتداء، ولدى حضور الزوج الى املخفر اعترف 
انه طرد زوجته من منزل الزوجية بعد ان اكتشف 
انها خائنة، حيث شاهد رسالة »اس.ام.اس« وفوجئ 
ان الرسالة واردة الى زوجته من شخص يقيم عالقة 
غير شرعية مع زوجته وفقما تشير الرسالة، مؤكدا 
انه لن يقبل العيش مع الزوجة اخلائنة مهما كلفه 

االمر، واعترف باالعتداء عليها بالضرب بعد اكتشاف 
الواقعة، وقال مصدر امني: لدى التدقيق في هوية 
املواطن تبني انه مطلوب للتنفيذ املدني، حيث انه 
مطالب بسداد 60 الف دينار ليحتجز على ذمة االعتداء 

على الزوجة ولكونه مطلوبا للتنفيذ املدني.
على صعيد آخر، اتهمت زوجة من غير محددي 
اجلنس����ية زوجها من غير محددي اجلنسية ايضا 
بسرقة مصوغاتها الذهبية من دون معرفتها، وقالت 
الزوجة انها فوجئت باختفاء مصوغاتها الذهبية، 
ولدى سؤال زوجها اعترف لها انه مير بضائقة مالية 

واخذ الذهب لتجاوز ازمته املالية تلك.

إغالق 7 أوكار مشبوهة في الجهراء 

ضبط 28 شخصًا و162 هاتفًا
ضمن حملة على مقاهي اإلنترنت

واصل���ت وزارة الداخلية ممثلة ف���ي اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بقيادة اللواء الشيخ علي اليوسف ووزارة املواصالت 
ممثلة في الرقابة الهاتفية حملتهما على مقاهي اإلنترنت ومكاتب 
االتصال الدولي حيث شنتا حملة شملت مناطق الساملية وحولي 
واجلابرية وأسفرت عن ضبط 28 شخصا مخالفا لقانون اإلقامة 
و162 هاتفا أرضيا و25 جه���از DSL وعدد 10 وايرلس و11 جهاز 

 .P.C
وأكدت وزارة املواصالت في كتاب صادر عنها ان احلملة متت 
بالتنس���يق بني إدارة اجلرائم اإللكترونية والرقابة الهاتفية وان 

مثل هذه احلمالت ستتواصل كونها تتعلق بهدر املال العام.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
أس���فرت حملة لرجال امن اجلهراء ش���ملت 7 أوكار تستخدم 
للمتعة احلرام عن ضبط 17 وافدة آس���يوية وسمسار وذلك في 
منطقتي اجلهراء وحتديدا في العماير االستثمارية والقصور وقال 
مص���در امني ان احلملة جاءت في اعقاب تعليمات من مدير امن 
اجلهراء العميد محمد طنا وجاءت بإش���راف الرائد مطر السبيل 
مش���يرا الى ان من بني املوقوفات واف���دة هندية عثر معها على 
ادوات اجهاض كما ضبط ف���ي احلملة طفل تبني انه نتاج حمل 
سفاح واش���ار املصدر الى ان جميع املوقوفني في حملة اجلهراء 
باستثناء الوافدة التي عثر معها على طفل سفاح سيتم ابعادهم 
عن البالد مع ادراج اسمائهم على قوائم غير املصرح لهم بدخول 

البالد مجددا. 
على صعيد متصل، شن رجال مديرية امن محافظة االحمدي 
بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي حملة على نحو 8 أوكار اتصاالت 
دولية وضبط بداخل االوكار نحو 22 وافدا ووافدة وجار ابعادهم 

عن البالد ملخالفتهم لقانون اإلقامة.


