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براءة وافدين من التسبب في قتل زميلهما
بالعمل داخل سكراب السيارات

قضت دائرة اجلنح املستأنفة برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر 
كمال عبدالعال بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافدين من جنس���ية 

عربية من تهمة التسبب في قتل وافد آخر.
وقد أسند االدعاء العام للمتهمني أنهما تسببا عن غير قصد في قتل املجني عليه 
وكان ذلك ناش���ئا عن إهمالهما في مراعاتهما للوائح واشتراطات السالمة الواجب 
توافرها في موقع العمل بصفتهما مسؤولني عن تأمني موقع العمل والعمال في مكان 
الواقعة بأنهما لم يوفرا ولم يتأكدا من استعمال املجني عليه املتوفى لوسائل الوقاية 
الواجب اس���تعمالها عند رفع املركبة بحيث متنع سقوطها عند حترك الرافعة مما 
أدى إلى سقوط املركبة على املجني عليه فأصابته باإلصابات املوصوفة بالتقرير 

الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما قرره صاحب املركبة بأنه حضر إلى السكراب 
بس���يارته وقد اتفق مع املجني عليه على تبديل مجمع السكان اخلاص بالسيارة. 
فقام املجني عليه برفع الس���يارة أمامه ثم توجه صاحب الس���يارة لش���راء قطع 
الغيار املطلوبة. وعندما رجع وجد الس���يارة وقد سقطت على املجني عليه وأدت 

إلى وفاته.

أيدت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد وأمانة س���ر عادل العوضي حكم محكم���ة أول درجة القاضي بحبس وافد 
بنغالديش���ي حبسا مؤبدا وإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة التهامه باالجتار 
باحلش���يش والهيروين. وتتحصل واقعات الدعوى فيما ش���هد به ضابط اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بأن حترياته السرية دلت على أن املتهم يحوز مواد مخدرة 

)حشيش وهيروين( بقصد االجتار والتعاطي.
فحرر محضرا لضبط املتهم وحصل على إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، 

فأرسل إليه أحد مصادره السرية لشراء بعض املخدرات مقابل مبلغ مائة دينار.
وأثناء عملية التسليم والتسلم مت القبض على املتهم متلبسا ببيع املخدر للمصدر 
الس���ري. وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على نقود املباحث املرقمة وسلمه املصدر 
السري ثالث لفافات من الهيروين التي سلمها له املتهم مقابل املال املضبوط. وأقر 
املتهم بحيازته للمخدر وبيعه للمصدر الس���ري وأرشد ضابط املباحث عن كمية 

أخرى من الهيروين واحلشيش وحبوب مؤثرة عقليا داخل سيارته.
وبتاريخ 2009/12/15 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس املتهم حبس���ا 
مؤب���دا وأمرت بإبعاده عن البالد عق���ب تنفيذ العقوبة، كما قضت احملكمة بحبس 
املتهم أربع س���نوات مع الش���غل والنفاذ عن تهمة حيازة املؤثرات العقلية بقصد 

االجتار والتعاطي.

»االستئناف« تؤيد حبس بنغالي
اتهم باالتجار بالحشيش والهيروين

املستشار عبدالرحمن الدارمي

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

اللواء اليوسف متوسط قوة مركز »شرطة اخلباري«

اللواء اليوسف والعميد الصبر يهنئان بالعيداللواء الشيخ محمد اليوسف متوسطا مدير االعالم االمني العميد محمد الصبر وقوة مركز »قلمة شايع«

املتهمان اللبنانيان وامامهما اخلمور املستوردة

واصل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ محمد 
اليوسف يرافقه مدير إدارة اإلعالم األمني 
الداخلية  الناطق الرسمي باس���م وزارة 
العميد محمد هاش���م الصب���ر جوالتهما 
التفقدي���ة لقط���اع امن احل���دود البرية 
الشمالية واجلنوبية مبناسبة عيد الفطر 
حيث كان في استقبالهما مدير عام اإلدارة 
العامة ألمن احلدود البرية الل��واء جمال 
الدواس وش���ملت اجلولة زي���ارة مراكز 
البحيث، الرتقة، خباري العوازم، معبر 
التحالف، مهزول، قلمة ش���ايع، الرديفة، 
ورافق اليوس���ف والصب���ر كل من مدير 
إدارة االم���ن البري العقي���د زياد طارق 
اليوسف ومدير إدارة احلدود اجلنوبية 
املقدم عثمان الكندري ومدير إدارة احلدود 
الشمالية املقدم مجبل الرشيدي ورئيس 
قس���م العمليات البحرية النقيب بحري 

الشيخ مبارك علي اليوسف.
ونقل اللواء اليوسف إلى أبنائه واخوانه 
العاملني في امن احلدود حتيات وتهاني 
وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر 
اخلالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب، من جهته قال الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العميد محمد هاشم 
الصبر ان اجلول���ة تأتي ضمن اجلوالت 
التفقدية لقي���ادات وزارة الداخلية على 

كل القطاعات األمنية مبناسبة عيد الفطر 
السعيد، مشيرا الى ان هذه اجلوالت سوف 
تتواصل اليوم االثنني في املياه االقليمية 
للوقوف على االنتشار االمني البحري، الفتا 
الى ان هذه اجلوالت التفقدية تأتي انطالقا 
من مشاركة القيادات األمنية مناسبة عيد 
الفطر املبارك كما تأتي باطالع ومتابعة 

من وزير الداخلية.
واكد العميد الصبر على اهمية دور رجال 
امن احلدود وخفر السواحل باعتبارهم خط 
الدفاع األول في حماية امن واستقرار البالد 
ووقوفهم سدا منيعا حيال اي محاوالت 
تس���تهدف امن واستقرار البالد ودورهم 
في حماية البالد من آفة املواد املخدرة من 

خالل التصدي للمهربني.
واضاف العميد الصبر ل� »األنباء« ان 
اللواء اليوسف اطلع على آلية العمل في 
املراكز واالجراءات االحترازية املتخذة في 
األعياد واملناس���بات، مشيدا برجال أمن 
احلدود الذين يقض���ون العيد بعيدا عن 
أس���رهم وذويهم حبا في وطنهم، مؤكدا 
ان الل���واء اليوس���ف طلب م���ن إخوانه 
الوقوف على أي مالحظ���ات لنقلها الى 
وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 

جابر اخلالد.
هذا وحرص اللواء اليوسف على تناول 

الغداء مع رجال امن احلدود.

حالق يسقط مع شريكه بـ »كوكتيل خمور«

الصفقة على مقربة من مسكنه 
في سلوى ليتم ضبطه وباالنتقال 
الى مسكنه عثر فيه على 3 كراتني 
أخرى، وبالتحقيق معه اعترف 
على لبنان���ي آخر يعمل في دار 
نش���ر ليتم االنتقال الى مسكن 
املتهم الثاني في الساملية وعثر 
بحوزته على 7 كراتني خمر وجار 
ضبط من زود املتهمني باخلمور 

املستوردة.

في قناة فضائي���ة( يحوز مادة 
مسكرة ويس���عى الى بيعها في 
أيام العطلة جلني األرباح الكبيرة 
نظرا الرتفاع أسعار املشروبات 
املس���توردة وعليه ق���ام اللواء 
اخلليفة بتكليف مساعده العميد 
صالح الغنام لالس���تقرار على 
حتديد فريق عمل تسند اليه مهمة 
الوافد وشركائه، وعليه  ضبط 
مت تكليف إدارة املكافحة احمللية 

العقيد أحمد الشرقاوي  بقيادة 
ومس���اعده املقدم عبداحملس���ن 
العباسي واملالزمني أولني ناصر 
العجيمان وعلي حبيب واملالزمني 
محمد العيسى ومصعب العنجري 
للتحري عن نشاط الوافد اللبناني 
واستطاع فريق العمل استدراجه 
لبيع كرتون مشكل من ال� »ريد 
والفودكا« مقابل 650 دينارا وحدد 
املتهم تسليم اخلمور وتسلم قيمة 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة  اإلدارة  متكن رج���ال 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة من ضبط 
وافدين لبنانيني يعمالن في مجال 
اإلعالم والنش���ر أحدهما يعمل 
مصفف شعر في محطة فضائية 
واآلخر يعمل في وظيفة إدارية 
في دار نشر وعثر بحوزتهما على 
11 كرتون خمر مستورد من نوع 
ريد ليبل وف���ودكا وجار إحالة 
املتهمني واملضبوطات الى نيابة 

املخدرات.
ووف���ق مص���در أمن���ي فإن 
معلوم���ات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
وفي إطار االنتش���ار في ش���تى 
األوس���اط تزامنا مع عطلة عيد 
املب���ارك، ان هناك وافدا  الفطر 
يعم���ل مصفف ش���عر )ويعمل 
بش���كل جزئي كمصفف ش���عر 

بوحيمد: 37 
مصابًا في حوادث 
اليوم الثاني للعيد 

أمير زكي
قال املنسق االعالمي 
في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان 
ع���دد البالغات التي مت 
التعام���ل معها من قبل 
العملي���ات العاجلة في 
الطبية  ادارة الطوارئ 
ثاني ايام العيد بلغ 192 
بالغا منها 134 حالة نقلت 
للمستشفيات ومن بينها 
37 حالة اصيبت جراء 

حوادث سير.
على صعي���د آخر، 
تطرق بوحيمد الى عدد 
من احلوادث املرورية، 
مشيرا الى اصابة كويتيني 
في حادث س���يارة على 
طريق الس���املي باجتاه 
الس���املي وحتديدا قبل 
املركزي ب� 6 كيلومترات 
اسفر عن اصابة مواطنني 
ومت نقلهما الى مستشفى 
اجلهراء بواسطة كل من 
مساعد املطيري وسمير 
محمود، مشيرا الى اصابة 
مواط���ن آخر في حادث 
عل���ى الدائري اخلامس 
باجت���اه اجلهراء ونقل 
املصاب الى مستشفى 
اجلهراء بواسطة عبداهلل 
الش���خص وعب���داهلل 
السعيدي، وعلى اخلليج 
العربي اصيب شابان من 
البدون في انقالب سيكل 
الى املستش���فى  ونقال 
االميري بواسطة عماد 
سيف وحس���ن بارون 
وباسم شحاتة وسالم 
البلوشي، وعلى طريق 
امللك فهد باجتاه الكويت 
وقع حادث ثنائي اسفر 
ع���ن اصابة 4 ش���بان 
كويتيني نقلوا للعالج 
الى مستش���فى مبارك 
بواس���طة كل من عماد 
سيف وحس���ن بارون 
وباسم شحاتة وسالم 

البلوشي.

اليوسف يستكمل جوالته الميدانية في العيد ويتفقد المراكز البرية

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أبلغ مواطن عمليات الداخلية صباح أمس عن تعرض منزله 
للس���رقة عن طريق الكسر ليتوجه فور تلقي البالغ رجال أمن 
اجلهراء يتقدمهم العقيد فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري إلى 
جانب رجال األدلة اجلنائية الذين قاموا برفع البصمات وتسجيل 

قضية وإحالة ملف القضية الى ادارة بحث وحتري اجلهراء.
وقال مصدر أمني ان املواطن أكد ان السرقة حدثت خالل تواجده 

مع أسرته في اخلارج لقضاء عطلة العيد، وان املسروقات متثلت 
في أدوات الى جانب سرقة جتوري كان بداخله مبلغ نقدي 4000 

دينار وشيك قابل للدفع وأجهزة كهربائية.
من جهة أخرى تقدم مس���ؤول في ش���ركة دواجن مبلغا عن 
تعرض محله الكائن في منطقة العمارات االستثمارية للسرقة 
على يد لصوص واالستيالء على مبلغ 1500 دينار، وتعامل مع 

احلادث رجال من أمن اجلهراء ومنهم املقدم صالح الدعاس.

لصوص يسرقون شيكًا و 4000 دينار من منزل مواطن.. ومسؤول شركة دواجن يبلغ عن سرقة 1500 دينار

املستشار نصر سالم آل هيد

مراهق يضرب والدته بسبب القروض!
محمد الدشيش 

تقدمت مواطنة خمسينية مس��اء أمس األول إلى أحد مخافر 
العاصم��ة متهمة ابنه��ا )16عاما( بضربها بع��د أن رفضت منحه 
نقودا ليش��تري بها مستلزمات العيد حسب قولها. وقال مصدر 
أمن��ي: توقعنا في البداية أن إق��دام االبن املراهق على ضرب امه 
س��ببه حاجته للمخدرات، فتلك القضايا معروفة لدينا وإن كانت 
ال تتكرر كثيرا، أما أن يضرب ابن والدته بس��بب رفضها اعطاءه 
نقودا لش��راء مستلزمات العيد فتلك سابقة، ويوضح املصدر أن 
املواطن��ة قالت: »أنا متقاعدة والبنك يأخذ أكثر من نصف راتبي 
وال يتبقى لي س��وى جزء يس��ير من راتبي الذي يذهب معظمه 

على ش��راء حاجي��ات املنزل وحاجيات ابني املراهق وش��قيقاته 
األربع حيث ان والده في الس��جن على ذم��ة قضية مالية تتعلق 
بق��رض منزلنا الذي كان قد اش��تراه منذ 4 أعوام، وحضر ابني 
إل��ى املنزل وبدأ بالصراخ، ثم أق��دم على ضربي بعد أن اعتذرت 
له بأنني ال أملك س��وى مصروف املنزل الذي بالكاد س��يكفينا 
آلخر الشهر«. وأوضحت املواطنة في بالغها أنها ال تريد تسجيل 
قضي��ة على ابنها بل أخ��ذ تعهد عليه، ونفت أم��ام رجال األمن 
أن يكون ابنها متعاطيا أو مدمن مخدرات، وقال املصدر: س��يتم 
اس��تدعاء االبن الذي غادر املنزل بعد فعلته ولم يعد حتى حلظة 

تسجيل البالغ.

اللواء اليوسف متوسطا العميدين جمال الدواس ومحمد الصبر والعقيد زياد طارق


