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 أعلن الطعن بالتمييز على حكم «االستئناف» 

 المطيري: الدوسري لجأ للقانون باستبدال
  عقوبة الحبس وال يحق للواء العوضي االعتراض 

 تبرئة مواطنين من تهمة جلب الخمور بقصد االتجار 

 «االستئناف» تلغي حكماً بالمؤبد صادراً ضد «بدون» وتقضي ببراءته 

إنها عقوبة  أم  الفرد  ســــلوك 
انتقامية؟ فلجوء احملكوم ضده 
إلى القانــــون وإلى حق قرره 
القانون هــــو أعظم هيبة بعد 
إلى السلطات  تسليمه نفسه 
وتنفيذه العقوبة املقضي بها 
تلك هي الهيبة ال كما يتصورها 
البعض. جدير بالذكر أن محكمة 
اجلنح املستأنفة رفضت في 
الثاني عشر من الشهر اجلاري 
طعن الدوسري وأيدت حكم أول 
درجة القاضي بحبسه ٣ أشهر 
في الدعــــوى املقامة ضده من 
اللواء كامل العوضي، وقضت 
ببراءة األخير من تهمة التعدي 

بالسب والضرب. 

العامة لألدلة  تقرير اإلدارة 
اجلنائية أن املادة املضبوطة 
وزنـــت قائما ١١٥ غراما ملادة 
الهيرويـــن، وقد خلت عينة 
بول املتهم من أي مواد مخدرة 

أو مؤثرات عقلية.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥ قضت 
محكمة اجلنايـــات بحبس 
املتهم حبســـا مؤبدا وأمرت 
بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبة. كما أمرت مبصادرة 
املضبوطات. استأنف املتهم 
احلكـــم وانتدبت له احملكمة 
محاميا للدفـــاع عنه حيث 
انه لم يوكل محاميا. وشكك 
دفاع املتهم املنتدب في أدلة 
الثبوت ودفـــع بعدم جدية 
التحريات وانتفاء حالة من 

حاالت التلبس. 

واختالق اجلرمية لعدم جدية 
التحريات وعجز ضابط الواقعة 
عن االســــتدالل على الشركة 
املســــتوردة وبلد االســــتيراد 
وتاريخ دخول الشــــاحنة إلى 

امليناء.
  وقد صرح احملامي حمود 
الهاجري بأن القضاء الكويتي 
يؤكــــد حرصــــه علــــى كفالة 
احلريات التي كفلها الدستور 
والقانــــون، وذلــــك ما يجعله 
حريصا علــــى تطبيق قانون 
اإلجــــراءات اجلنائية بوصفه 
ينظم احلاالت التي يجوز فيها 
لرجــــال املباحث القبض على 
املتهمني، ممــــا يجعل القضاء 
الكويتــــي احلصــــن احلصني 

جلميع أفراد املجتمع. 

حتديد جلسة لنظر الطعن حتى 
اآلن. وأشار إلى أنه طلب وقف 
أمام دائرة متييز  نفاذ احلكم 
اجلنح وهــــو عبارة عن طلب 
يقدم بصفة مستعجلة مشفوعا 
بالطعن األصلي إال أن احملكمة 
رفضت الطلب وبالتالي أصبح 
احلكم نهائيــــا واجب التنفيذ 
بــــكل رحابة  فالتــــزم موكله 
صدر وبادر بتســــليم نفسه، 
مســــتطردا: ملاذا إذن يضيق 
صدر البعض باستبدال عقوبة 
احلبس رغم أنه حق مشروع؟ 
وختم املطيري: نود أن نسأل 
العقوبة  أليســــت  املعترضني 
املقيدة للحرية إصالح وتقومي 

أقـــر بأنه    ومبواجهتـــه 
يحوز املـــادة املخدرة بقصد 
االجتار والتعاطي وأن لديه 
كمية أخرى يخفيها مبسكنه 

مبنطقة الساملية.
  فتم االنتقـــال إلى هناك. 
وبتفتيش املسكن عثر على 
كيـــس نايلون أزرق بداخله 
عدد ٦ كبســـوالت بها مادة 
 ١١ الهيروين املخدرة، وعدد 
لفافة بيضاء اللون بها نفس 
املادة، وعدد ١٨ كيس نايلون 
شـــفافا بداخلهـــا ذات املادة 

بأشكال وأوزان مختلفة.
املتهـــم فـــي    وبســـؤال 
التحقيقات أنكر ما نسب إليه 
من اتهام مقررا أن املضبوطات 
ال تخصه كما نفى تعاطيه ألي 
مواد مخـــدرة. وقد ثبت من 

الضابط مبداهمة املكان للقبض 
على املتهمني. وعندما رأى املتهم 
األول، الذي كان يراقب الوضع 
عن كثب، الضابط يداهم املكان 
هرب بالســــيارة تاركا رفيقه 
ليتم القبض عليه. وبتفتيش 
الشاحنة عثر على ١٣٠٠ زجاجة 

خمر ريد ليبل.
  وقد حضر مع املتهم األول 
احملامي حمود الهاجري ودفع 
أركان جرمية اجللب  بانتفاء 
بحق املتهم اســــتنادا إلى أنه 
لم يثبت باألوراق مســــاهمة 
املتهم في عمليــــة النقل عبر 
احلــــدود من خــــارج اإلقليم، 
كمــــا لم يثبــــت أن اجللب قد 
مت حلســــابه وملصلحته. كما 
الهاجري بكيدية االتهام  دفع 

حقه املشروع قانونا في اللجوء 
إلى أحكام القانون متاما مثلما 
فعل املجني عليه العوضي في 
استخدام حقه املشروع بالتقدم 
بالشكوى والتقاضي ومن ثم ال 
توجد هناك أي شائبة أو خطأ 
ميكن نسبته إلى احملبوس أو 
مدير السجن بعد أن قام كالهما 
بتطبيق أحكام القانون ومن ثم 
ال يجوز اعتراض املجني عليه 

على تطبيق القانون.
  وكشف املطيري أنه طعن 
على حكم محكمة االستئناف 
القاضي بحبس موكله الدوسري 
٣ أشهر وذلك أمام دائرة متييز 
اجلنح، لكنــــه بني أنه لم يتم 

  ونفاذا لهذا اإلذن انتقل إلى 
منطقة الساملية، حيث يقيم 
املتهم فتم ضبطه باملنطقة 
يـــوم ٢٠١٠/٦/١ وبتفتيشـــه 
عثر معه علـــى لفافتني من 
الورق األبيض بداخلهما مادة 

الهيروين.

حتوم حول إحدى الشاحنات 
القادمة من اخلارج.

  وبعد برهــــة ترجل املتهم 
الثاني من السيارة وتوجه نحو 
الشاحنة وبدأ يفتح بابها فقام 

 استنكر وكيل النائب السابق 
بادي الدوسري احملامي ضيدان 
املطيري ردة فعل مدير إدارة 
العوضي  اللواء كامل  الهجرة 
الداخلية  من موافقــــة وزارة 
على اســــتبدال عقوبة حبس 
موكله بعد احلكم الصادر ضده 
باحلبس ٣ أشهر العتدائه على 
املعتــــرض. وبني املطيري أنه 
ال يحــــق للعوضي االعتراض 
أو تلويحه بتقدمي اســــتقالته 
احتجاجا على ذلك من منطلق 
أن ما قام به موكله يعد إجراء 
قانونيا ســــليما وحقا مكفوال 
ال متلك جهــــة اإلدارة حرمانه 
منه. وأوضح أنه استنادا لنص 
املادة ٢٣٥ من قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية استبدل 
احملكوم ضده عقوبة احلبس 
ملدة ثالثة شهور مستخدما حقه 
املخول له قانونا في التقدم إلى 
اجلهة املعنية (مدير السجن) 
بطلب استبدال عقوبة احلبس 
املقضي بها عليه نهائيا بطلب 

اخلدمة االجتماعية.
  وأضاف: بعد املوافقة على 
طلب موكلي باستبدال عقوبة 
احلبس يكون بذلك قد استخدم 

الدائـــرة اجلزائية   ألغت 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســـة املستشـــار 
ســـالم اخلضير وعضوية 
املستشارين مفرح اجلداوي 
ومحمـــد عبد املنعـــم حكم 
محكمـــة أول درجة القاضي 
بحبس «بدون» حبسا مؤبدا 
وقضت ببراءتـــه من تهمة 

االجتار باملخدرات.
الدعوى    تتحصل واقعة 
فيما شهد به ضابط اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات من 
أن حترياتـــه الســـرية دلت 
على أن املتهم يحوز ويحرز 
مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي، فاســـتصدر إذنا 
من النيابـــة العامة بضبطه 

وتفتيشه.

الدائــــرة اجلزائية   قضت 
العاشرة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار عدنان اجلاسر 
وأمانة سر سالم الوهيبي ببراءة 
مواطنني من تهمة جلب اخلمور 

بقصد االجتار.
  وتخلص الواقعة فيما شهد 
به ضابط الواقعة بأن حترياته 
السرية دلت على أن املتهم األول 
يقوم بجلب مشروبات كحولية 
من خارج البالد بقصد االجتار. 
فاســــتصدر إذنا مــــن النيابة 
العامــــة بضبطه وتفتيشــــه. 
وبناء على هــــذا اإلذن توجه 
إلى منطقة األحمدي  الضابط 
وكمن هناك للمتهم. وقد الحظ 
عند وصوله وجود مركبة بها 
املتهم األول  شخصان بقيادة 

 «اإلعالم األمني» تحذر 
من رسائل إلكترونية 

واتصاالت هاتفية 
للنصب واالحتيال

 ٤٤ مخالفًا ومستهترًا 
في الجهراء والجليب 

 حتذر ادارة االعالم األمني بوزارة 
الداخلية املواطنني واملقيمني من 
وصول رسائل الكترونية واتصاالت 
هاتفية بطريقة عشوائية إليهم من 
خارج البالد حيث يوهم الشخص 
املتصل من يقوم بالرد عليه بأنه 
مسحور وأنه يســــتطيع ان يفك 
او يقوم بعرض مشروع  السحر 
وهمي سيعود عليه باألرباح الكبيرة 
ويطلب مشاركته وحتويل بعض 
املبالغ للبدء باملشروع مما يسبب 

مشاكل للمواطنني واملقيمني.
  وتعرب إدارة اإلعالم األمني عن 
خشيتها من ان يتعرض احد من 
املواطنني او املقيمني ملثل هذه االمور 
التي تشكل نصبا واحتياال او قد 
الذي يصدق كالم  جتر الشخص 
املتصل الى امور ال حتمد عقباها، 
وحتث ادارة االعالم االمني املواطنني 
واملقيمني على عــــدم التعامل مع 
الرســــائل واالتصاالت  مثل هذه 

الكاذبة. 

 هاني الظفيري
  أســـفرت حملتان في اجلهراء 
والفروانية عن ضبط ٤٤ شخصا ما 
بني مستهتر ومخالف لقانون اإلقامة 
وجاءت حملة اجلهراء والتي حصدت 
٢٢ مستهترا تزامنا مع هطول األمطار 
وبالغات عن استهتار ورعونة، وأمر 
بشن احلملة العميد محمد طنا. أما 
في الفروانية فقد نظم مدير األمن 
العميد غلوم حبيب حملة جديدة 
على املخالفني في منطقة اجلليب 

وأسفرت عن ضبط ٢٢ مخالفا. 

 «أمن األحمدي» تواجه االستهتار «المطري»
  بخطة انتشار أمني دفعت شباباً للبقاء ببيوتهم 

 إطالق اسم
  شهيد الواجب

  على الصالة الرياضية 
بقاعدة صباح األحمد 

استهتار ورعونة. وأكد املصدر ان 
خطة مديرية األمن بهذا اخلصوص 
سيتم تطبيقها كلما هطلت األمطار، 
الى جانب خطة أخرى يتم تنفيذها 
منذ فترة طويلة وتنفذ بني احلني 
واآلخر تعتمد على القيام بحمالت 
دورية علــــى أماكن يتواجد فيها 
الشــــباب املستهتر خالل عطالت 
نهاية األسبوع وان هذه احلمالت 
الدورية يشــــارك فيها الى جانب 
رجــــال مديريــــة امــــن األحمدي 
دوريات مــــن النجدة وأخرى من 
املــــرور، وأيضا رجــــال مباحث 
املرور الذين يدخلون الى مواقع 
االستهتار ويصورون املستهترين 
بهدف توثيق املخالفات، وم ثم تبدأ 
عملية الضبط من خالل انتشار 
أمني يغلق جميع الطرق املعروفة 

بهروب املستهترين من خاللها. 

املصدر الى ان خطة مديرية أمن 
األحمدي تضمنت التعامل بحزم 
مع املستهترين من خالل سحب 
مركبــــات املخالفني وإحالتها الى 
كراج احلجــــز وحترير مخالفات 

 محمد الدشيش
  نفذ مدير مديرية أمن محافظة 
األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
خطة استباقية تزامنت مع هطول 
أمطار على البالد الثالثاء املاضي 
أدت الــــى عدم رصــــد اي أعمال 

استهتار ورعونة.
  وقال مصدر امنــــي ان اللواء 
عبدالفتاح ومبجرد هطول األمطار 
أمر بتنفيذ خطة أعدت سلفا ومتثلت 
في انتشار ١٦ دورية في مناطق 
يكثر فيها االستهتار «املطري» وهي 
العلي والصباحية وهدية  جابر 
والرقة واملنقف وشارع الغوص 
الى  والفحيحيل. وأشار املصدر 
ان االنتشــــار املنظــــم في مواقع 
االستهتار التي يتواجد بها الشباب 
كلما هطلت األمطار دفع بالشباب 
الى العودة الى منازلهم. وأشــــار 

 في مبادرة تعكـــس التقدير العميق 
لشهداء الوطن والرغبة في تخليد ذكراهم 
العطرة قام قطاع امن احلدود بإطالق اسم 
الشهيد عبدالرحمن موسى عبدالرحمن 
الوادي على الصالـــة الرياضية بقاعدة 

صباح االحمد خلفر السواحل.
  ويأتي هذا تكرميا ملا قام به الشهيد 
من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن 

امن الوطن. 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 عبدالرحمن العنزي 

 الفريق الشيخ احمد النواف واللواء أنور الياسني يتوسطان املشاركني في البرنامج 

 اختتام برنامج «المنهجية المتكاملة بالمؤسسات اإلصالحية»
 برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق 
الشيخ احمد النواف، والوكيل املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء 
أنور الياســـني، ومدير عام اإلدارة العامة 
للتدريب اللواء حميد السماك ومدير عام 
اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية خالد 
الديني، اختتم صباح امس برنامج املنهجية 
املتكاملة إلعداد وتأهيل قادة املستقبل في 
املؤسسات اإلصالحية والذي عقد خالل الفترة 

من ٢٠١٠/١١/٢١ إلى ٢٠١١/١/١٣، وشاركت فيه 
مجموعة من الضباط من مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية الذي عقده مركز اكسفورد 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية والتدريب 
في نادي ضباط الشـــرطة حتت إشـــراف 
البرنامج  العامة للتدريب. وهدف  اإلدارة 
هو تنميـــة مهارات املشـــاركني من خالل 
منهجية متكاملة لتطوير التفكير اإلبداعي 
في العالم املعاصر واإلدارة االستراتيجية 
من خـــالل التخطيط اإلســـتراتيجي حلل 

املشكالت واتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة 
املؤسسات اإلصالحية والتعامل مع النزالء، 
وقام الفريق الشيخ احمد النواف بتوزيع 
اجلوائز على املشاركني في البرنامج، شهد 
ختام البرنامج مســـاعد مدير عام اإلدارة 
العامة للتدريب العميد عادل الســـعدون، 
ومدير إدارة التنسيق واملتابعة العقيد ناصر 
بورسلي، واملدير التنفيذي ملعهد إكسفورد 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية والتدريب 

د.منصور صباح الفضلي. 

 العنزي ترأس لجنة تنظيم أنشطة أسبوع المرور الخليجي
 يحمل شعار «لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية» 

 ترأس مدير إدارة التنسيق واملتابعة 
باإلدارة العامة للمرور رئيس جلنة 
تنظيم أنشطة أسبوع املرور اخلليجي 
املوحد ٢٠١١ العميـــد ناصر العنزي 
اجتماعا ضـــم أعضاء اللجنة لبحث 
االستعدادات ألسبوع املرور اخلليجي 
املوحد املقرر عقده خالل الفترة من 

١٣-١٩ مارس املقبل.
  ورحب العميد العنزي باحلضور 
ونقـــل اليهم حتيات وكيـــل وزارة 
الداخلية املســـاعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمرور اللواء محمود الدوسري 
ثـــم اســـتعرض معهـــم املقترحات 
والتصورات ألنشطة أسبوع املرور 
اخلليجي املوحد الذي تســـتضيفه 
الكويت خالل شهر مارس املقبل حتت 
شعار «لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية» ودور اللجان املشكلة واملهام 

 العميد العنزي مترئسا االجتماع التحضيري املطلوبة لكل جلنة. 

 احملامي ضيدان املطيري 

 احملامي حمود الهاجري 

 اللواء كامل العوضي  بادي الدوسري 

 املستشار سالم اخلضير 

 تقدم احد املقيمني وهو باكستاني 
اجلنســـية الى مكتب احملامي محمد 
عبداهللا العنزي متهما احد محققي 
الفني  الداخليـــة واخلبيـــر  وزارة 
بالتزوير في محرر رســـمي، طالبا 
منه حتريـــك شـــكوى تزوير ضد 
احملقق واخلبير الفني حيث ذكر في 

شكواه انه اصيب في حادث سيارة 
ادى الى بتر ســـاقه اليسرى، فقام 
احملقق بتعديل فـــي تاريخ احلادث 
الذي يتناقض مع تقرير املستشفى 
وتقرير الطب الشرعي وتاريخ دفن 
الرجل املبتورة ومازالت الشـــكوى 

قيد التحقيق. 

 اتهام محقق بالتزوير في محرر رسمي 

 .. وتبرئ ٣ وافدين من خطف فلبينية 
 ألغت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
أنور العنزي وأمانة ســــر أحمد شــــردان حكم 
محكمة أول درجة القاضي بحبس ٣ وافدين ملدة 
١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد وقضت 
ببراءتهم من تهمة خطف وافدة فلبينية بقصد 

سرقتها واالعتداء عليها.
  وتخلــــص واقعــــات الدعوى فيما شــــهدت 
به املجنــــي عليها بأن املتهمــــني الثالثة قاموا 
باستدراجها من منطقة الفروانية عندما كانت 
برفقة صديقتها بعد أن اســــتوقفهما املتهمون 
الثالثــــة منتحلني صفة رجال املباحث وطلبوا 
منهما إبراز هويتيهما. وقد تبني أن احدى الهويتني 

(هوية املجني عليها) منتهية الصالحية.
  وطلب املتهمون من املجني عليها الصعود 

إلى السيارة لتحويلها إلى املخفر. إال أنهم قاموا 
بنقلها إلى شقة مبنطقة الفروانية حيث قاموا 
باالعتداء عليها وســــرقة هاتفها النقال، حسب 
ادعائها. ثم قاموا بعد ذلك بنقلها إلى شقة مبنطقة 

خيطان واعتدوا عليها من جديد.
  وبعرض املجني عليها على الطب الشرعي تبني 
أن هناك إصابات بجسدها وكدمات مختلفة. ومت 

القبض على املتهمني وتقدميهم إلى احملاكمة.
  وقد ترافع عن املتهمني خالل جلسات احملاكمة 
احملامي محمد كمال ودفع بعدم معقولية الواقعة 
وطالب ببراءة موكليه من التهم املسندة إليهم. 
وعقب صدور احلكم صرح احملامي محمد كمال 
لـ «األنباء» بأن هذا احلكم يدل داللة قاطعة على 

 احملامي محمد كمال عدالة ونزاهة قضائنا الشامخ. 


