
األمنية
السبت 21 سبتمبر 2013

34

»أحجار احلظ« لم تنقذ ساحراً مصرياً من جمارك الساملي

شاب يطارد فتاة على شارع اخلليج العربي..لـ»يخطبها«

حترير 1360 مخالفة وحجز 38 مركبة ودراجة في حولي

استنجدت فتاة بعمليات 
الداخلية مساء أول من أمس 
مبلغة عن مالحقة شخص لها 
محاوال استيقافها بالقوة على 
شارع اخلليج العربي وأنه 
حاول اعتراض سيارتها أكثر 
من مرة، وعليه مت إرســال 
دورية شرطة كانت قريبة من 
موقع البالغ إلى حيث موقع 
املبلغة، وقال مصدر أمني إن 
الفتاة كانــت تنتظر رجال 
األمــن بأحد مواقف شــارع 
اخلليــج العربــي وترجلت 
مــن ســيارتها بحالة رعب 

وأبلغتهم بأن الشخص الذي 
كان يطاردها بسيارته كان 
مواطنا كما يبدو من لهجته 
وأضافت: »حاول استيقافي 
أكثر من 5 مرات وفي إحداها 
كاد يصطدم بسيارتي، وكان 
فــي كل مرة أقــف بها على 
أي إشارة مرور يصرخ في 
أنه يريد االرتباط بي وأنه 

يريدني للزواج«.
وأضاف املصدر أن الفتاة 
قدمت أرقام اللوحة املعدنية 
للجاني، ومت التعميم عليها 
القضيــة  وإرســال ملــف 

إلــى مديرية األمــن متهيدا 
املركبة  الســتدعاء صاحب 

ومواجهته مبا نسب إليه.
في سياق منفصل، اقدم 
مجهول على اختطاف خادمة 
هنديــة الى احــدى املناطق 
الصحراويــة فــي محافظة 
اجلهــراء واالعتــداء عليها 
لتتجــه بعــد ان اطلقها الى 
مخفر تيماء حيث امر رئيس 
املخفر غنيم العتل بتسجيل 
قضية ضــده واحالة امللف 

الى رجال املباحث.
وقال مصدر امني ان بالغا 

تقدمت به وافدة هندية الى 
مخفر تيماء مساء امس االول 
مصطحبة تقريرا طبيا يفيد 
مبــا تعرض له من اصابات 
جــراء اختطافهــا بالقــرب 
من فــرع جمعيــة مبنطقة 
العيون وافادت اخلادمة في 
شكواها بان شخصا مجهوال 
اعترض طريقها بســيارته 
وترجــل شــاهرا ســالحا 
ابيــض »ســكينا« وأرغمها 
على الصعود معه والتوجه 
الى منطقــة صحراوية بها 
العديد مــن اجلواخير فقام 

باالعتداء والذ بالفرار ليتم 
تســجيل قضيــة، وقدمــت 
املجني عليها أوصاف املركبة 
وأوصــاف قائدها ولوحات 
السيارة مشيرا املصدر إلى 
أن القبض على اجلاني سيتم 
في وقت قريب وسيتم إغالق 
ملــف القضيــة علــى ايدي 
رجال املباحــث الذين بدأوا 
بالفعل في جمع التحريات 
عــن القضية وفتح حتقيق 
مع املجني عليها الستكمال 

امللف.
هاني الظفيري ٭

ضمن استراتيجية وزارة 
الداخلية وجهودها املستمرة 
حلفــظ األمن وتأكيــد األمان 
بكافــة املناطــق وفــي إطــار 
االجــراءات واملهــام األمنيــة 
املكثفة بالتعــاون مع اجهزة 
الوزارة ذات الصلة، قامت إدارة 
مرور محافظة حولي التابعة 
لإلدارة العامة للمرور بحملة 
مروريــة مبواقع مختلفة في 

نطاق عمل محافظة حولي.

وذلك بعــد ورود بالغات 
من غرفة العمليات بخصوص 
االســتهتار والرعونة وتعمد 
عرقلة حركة الســير من قبل 
بانشــيات وسياكل، حيث مت 
توجيه فرقة الرقابة االمنية 
إلدارة مرور محافظة حولي، 
التــي مت تشــكيلها مبوجب 
اوامر الوكيل املساعد لشؤون 
املرور اللواء عبدالفتاح العلي، 
حيث مت ضبط عدد 2 بانشي، 

ودراجــة بــر ومت مخالفتهم 
وحجزهم بعد ان قام احدهم 
بفتــح باب احــدى املركبات، 
وآخر قام باالصطدام مبركبة 
على شــارع اخلليــج والذوا 
بالفرار فتم حتويل مرفقاتهم 
الى جهة االختصاص. كما مت 
عمل حملة رادار اسفرت عن 
حترير 220 مخالفة مباشرة 
ســرعة فــوق املعــدل كما مت 
حتويل 5 اشــخاص من دون 

رخصــة نهائيــا الــى نظارة 
املرور. كما قامت فرقة الرقابة 
االمنية التابعــة إلدارة مرور 
محافظة حولي بحملة مرورية 
اسفرت عن حجز 38 مركبة، 
وحترير 1140 مخالفة مباشرة، 
و535 مخالفة غير مباشرة، كما 
مت ضبط 15 شخصا وحتويلهم 
الى جهــة االختصاص منهم 
شــخصان قيادة مركبة دون 
رخصة نهائيا، و4 اشــخاص 

اســتهتار ورعونة وتشفيط، 
و6 اشخاص عمل سباق بدون 
تصريح، وشخص بتهمة قيادة 
دراجــة ناريــة دون رخصــة 
نهائيــا، وشــخص لقيادتــه 
بســرعة فوق املعــدل، وآخر 
لتعمد جتاوز االشارة الضوئية 
احلمراء والقيادة بسرعة فوق 
املعــدل، وكذلــك 3 دراجات 2 
بانشي ودراجة بر، كما مت تقدمي 

30 مساعدة انسانية.

مجموعة من »أحجار احلظ« املضبوطة بحوزة الساحر »سيئ احلظ«ورقة مكتوب عليها طالسم عثر عليها بحافظة الساحر املزيف

السيالني »الهارب« وأمامه كمية املخدرات املضبوطة

هرب.. وسقط 
بـ 3 أكياس مخدرات

لم تســعف موزع مخدرات سيالنيا قدماه بعدما اطلقها 
للريح فرارا من رجال دوريات اإلسناد حولي ليتم ضبطه 
وإحالتــه بأوامر من مدير امن محافظة حولي العميد غلوم 
حبيب الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات ومت تسجيل قضية.
وقال مصدر امني ان دورية تابعة إلسناد حولي اشتبه 
رجالها في وافد آســيوي 
مبنطقة الساملية وحتديدا 
في شارع عمان، وبالطلب 
منه االقتراب الى الدورية 
أطلق ساقيه للريح ليبلغ 
رجال األمن العميد غلوم 
حبيب عن فرار املتهم عبر 
الالســلكي، حيث  اجلهاز 
طلب من رجاله مالحقته، 
مطاردتــه  واســتمرت 
نحو نصف الســاعة ليتم 
ضبطه، فتبني انه آسيوي 
من اجلنســية السيالنية 
وبتفتيــش الكيــس الذي 
كان يحملــه عثر على 3 أكيــاس صغيرة من املواد املخدرة 
وقطعة حشيش باإلضافة الى ميزان حساس، وأمر العميد 
بإحالة املضبوطات مع اآلسيوي الى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
في ســياق منفصل، متكن رجال أمــن حولي من ضبط 
مواطــن ومصــري بحوزتهمــا كمية من احلبــوب املخدرة 

وسيجارتا حشيش.
وقال مصدر أمني ان رجال دورية شــرطة اشتبهوا في 
ســيارة متوقفة قرب إحــدى البنايات فــي منطقة حولي، 
وتوجهــوا اليها وتبني أن بداخلها شــخصني في حالة غير 
طبيعيــة وبالتدقيق على بياناتهما تبني أن أحدهما كويتي 
والثانــي مصري وكانا فــي حالة غير طبيعيــة وعليه مت 
تفتيشهما وعثر معهما على كمية املخدرات املضبوطة ومت 

حتريزها وإحالتهما إلى جهات االختصاص.
هاني الظفيري ٭

العميد غلوم حبيب

اعتـرف خـالله بـأنه ميارس 
الشعوذة والسحر وأن له 
زبائـن فـي الكويت وبينهم 
عـــدد كبير من املواطنني، 
لتتـم إحاـــلته إلى مديرية 
أمـن اجلهراء حيث اعترف 
أيضـا هنـاك خـالل التحقيق 
الثانــي معــه بأنــه يعمل 
مشــعوذا وميارس أعمال 
الدجــل والشــعوذة عبــر 
وســطاء فــي املنطقة التي 
يسـكن بهـا، وأنـه متخصص 
بتقريب األزواج والتفريق 
بـــني األزواج أيضــا، وأن 
األحـجار التي يحملها هي 
أحجـــار يبيعهــا لزبائنها 

بـدعوى أنها أحجار جتلب 
احلـــظ حلاملهــا، وهو ما 
دفع املصدر للتعليق قائال: 
»يبدو أن أحجار احلظ هذه 
لم تسعف املشعوذ التي كان 
يحملها، وهذا أكبر دليل على 
أنه يستغل البسطاء ويقوم 

ببيعهم الوهم«.
وبإحالة الوافد املصري 
إلى مديريــة أمن اجلهراء 
وحتريز املضبوطات معه 
أمر اللواء الطراح باحالة 
بإحالته مــع املضبوطات 
الى االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.
هاني الظفيري ٭

ممنوعات، لذا قاموا بتفتيش 
سيارته بشكل دقيق جدا إال 
أن التفتيش لم يســفر عن 
العثور على أي شيء، فقرر 
رجال اجلمــارك إخضاعه 
للتفتيش الذاتي، وبدأ رجل 
اجلمارك بتفتيش مقتنياته 
الشخصية التي يحملها ومن 
بينها حافظة نقـوده، لتكون 
املفاجأة في كونـــه يحمل 
طالسم ســحرية وأحجارا 
غريبة الشكل.وذكـر املصدر 
أن رجال اجلمـــارك أحالوا 
املسافر املصري إلى رجال 
أمن الساملـي حيث شرعوا 
في فتح حتقيق أولي معه 

احال مدير امن اجلهراء 
الطــراح  ابراهيــم  اللــواء 
وافــدا مصريا الــى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
بعدما مت ضبطــه من قبل 
رجال جمارك منفذ الساملي 
بطالســم وحبوب سوداء، 
ومت تســجيل الواقعــة في 

مخفر الساملي.
وقــال مصــدر امني ان 
رجال جمارك منفذ الساملي 
قاموا بضبط وافد مصري 
قادم مــن موطنه وكان في 
حالــة ارتبــاك، دفع رجال 
اجلمــارك للشــك فــي أنه 
رمبا يحمل مواد مخدرة أو 

غرق شاب قرب »كُبّر«

 »الداخلية«: حريق محدود مببنى التحقيقات 
نتيجة متاس كهربائي بوحدة التكييف

عثر رجال االنقاذ البحري على جثة مواطن 
ظهر امس كان قد أبلغت اسرته عن فقدانه قرب 
جزيرة كبر قبل ساعتني من العثور على جثته، 

ومت نقل اجلثة الى الطب الشرعي.
وقال مصــدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية من عائلة كويتية تفيد بفقدان 

ابنهم الثالثيني في جزيرة كبر وعليه توجه 
رجــال االنقــاذ البحري الى جزيــرة كبر فتم 
العثور على جثة الشاب الثالثيني طافية فوق 
املياه ليتم نقلها الى رأس االرض واحالة اجلثة 

للطب الشرعي.
هاني الظفيري ٭

ذكــرت ادارة االعــالم االمني فــي وزارة 
الداخليــة ان حريقا محدودا للغاية نشــب 
مساء امس في مبنى االدارة العامة للتحقيقات 
الكائن مبنطقة الساملية وذلك نتيجة متاس 
كهربائي اصاب وحدة التكييف مببنى االدارة.
واضافــت انه لم يســفر عن احلريق اي 

خسائر بشرية او مادية تذكر، حيث مت فتح 
حتقيــق للوقوف على ظروف ومالبســات 
احلريق وســجلت قضية رقــم 2013/1233 

جنح الساملية.

إعداد: مؤمن المصري

الغرامة ملواطن ضرب صديقه في شقة صديقته

البراءة لوافد من حفر ونقل الرمال خارج موقع العمل

البراءة لوافد من دخول البالد بجواز سفر غير صحيح

ألغت الدائرة اجلزائية 
الثامنة باحملكمة الكلية 

برئاسة املستشار هشام 
عبداهلل وأمانة سر محمد 

عبداللطيف، احلكم الغيابي 
الصادر بحبس مواطن 

سنتني مع الشغل والنفاذ 
وقضت بتغرميه مائة 

دينار بعد إدانته بضرب 
صديقه في شقة صديقته.

كانت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهم أنه ضرب 
عمدا املجني عليه فأحدث 

به اإلصابات املوصوفة 
بالتقارير الطبية الشرعية 
والتي أفضت إلى إصابته 

بآالم بدنية شديدة. 
وتتلخص وقائع الدعوى 

فيما شهد به املجني 
عليه بأنه وإثر اصطحابه 

باملركبة بقيادة املتهم 
وبرفقة صديقه توجه به 
إلى شقة صديقته وبعد 

دخولهم إلى املكان أبصر 
املتهم صاحبة الشقة 

وصديقتها بداخلها وإثر 
خالف نشب بني املجني 

عليه وصديق املتهم قام 
بالتعدي عليه بالضرب 

باأليدي وأداة حادة 
)سكني(. واشترك معه 
املتهم بواسطة األيدي 
وأجسام صلبة )كأس 

وطفاية( فأحدث به إصابته 
املوصوفة بتقرير الطب 

الشرعي والتي تسببت في 
آالم بدنية شديدة.

وحضر دفاع املتهم 
املعارض احملامي محمد 
املاجدي وترافع شفاهة 

فدفع ببطالن القبض 
والتفتيش وبطالن 

التحريات لعدم جديتها 
وانتفاء التهمة النعدام 
الدليل. وقدم املاجدي 

مذكرة بدفاعه التمس في 
ختامها قبول املعارضة 

شكال وفي املوضوع 
أصليا بإلغاء احلكم 

املعارض فيه والقضاء 
ببراءة املتهم واحتياطيا 

التقرير باالمتناع عن 
النطق بعقابه.

واسس املاجدي دفاعه 

على أن حتريات ضابط 
املباحث جاءت ترديدا 

ألقوال أطراف القضية 
وأنه لم ميارس أي نشاط 

بحثي للوصول إلى 
حقيقة الواقعة وجمع 

أدلتها واالستقصاء عن 
مرتكبيها وبعدم صحة 
الواقعة وشيوع االتهام 

لعدم حتديد دور املتهم في 
إحداث إصابة املجني عليه.

قضت دائرة جنح البلدية 
باحملكمة الكلية برئاسة 
القاضي سعود الدارمي 

ببراءة وافد من حفر ونقل 
الرمال دون ترخيص من 

البلدية.
وتتلخص وقائع الدعوى 
فيما أسنده االدعاء العام 

للمتهم بأنه قام بحفر 
ونقل رمال من خارج 

موقع املشروع في األماكن 
العامة بدون ترخيص 

من البلدية. وطلب 
عقابه ملخالفته املادتني 

من قرار البلدية 83/95 
بشأن الشروط والقواعد 

واالجراءات الواجب 
مراعاتها في تنفيذ وتطبيق 

الئحة انظمة السالمة 
لألفراد واملرافق العامة 
وموارد الثروة العامة.

وبجلسة املرافعة حضر 
عن املتهم احملامي صالح 

الفهد من مكتب دار 
القضاء وقدم مذكرة 

وحافظة مستندات اطلعت 
عليها احملكمة وطلب فيها 
اصليا البراءة، مؤكدا انه 

من املقرر قانونا وفق 
قضاء محكمة التمييز 

أن العبرة في احملاكمات 
اجلزائية هي باقتناع 

محكمة املوضوع بناء على 
االدلة املطروحة عليها 
بإدانة املتهم او براءته 
وللمحكمة وزن اقوال 

الشاهد وتقديرها إلنزالها 
املنزلة التي تراها ويكفي 

ان تتشكك في صحة 
اسناد التهمة الى املتهم 
لكي تقضي له بالبراءة 
اذ مرجع االمر في ذلك 

ما تطمئن اليه في تقدير 
الدليل.

وقالت احملكمة في 
حيثيات حكمها: بعد 

استعراض الواقعة على 
ضوء ما استيقنته احملكمة 

من استقرائها ملدونات 
التحقيق وأوراق الدعوى 

ال تطمئن وال ترتاح إلى 
مسايرة سلطة االتهام 

فيما ذهبت اليه من اسناد 
التهمة الى املتهم من خالل 

ما ركنت إليه من أدلة.

وقضت الدائرة اجلزائية 
السادسة باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار صالح 

احلوطي وأمانة سر ناصر 
حسني ببراءة وافد من 
تهمة التزوير والدخول 

إلى البالد بجواز سفر غير 
صحيح.

كانت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهم أنه ارتكب 

تزويرا في محررات 
رسمية بقصد استعمالها 

على نحو يوهم أنها 
مطابقة للحقيقة وهي 

كشوف القادمني للبالد 
مبنفذ مطار الكويت الدولي 
ودخل البالد بجواز السفر 

بأن استغل حسن نية 
املوظف املختص وأملى 
عليه كذبا وعلى خالف 

احلقيقة أنه صاحب 
اجلواز املستخدم فأثبت 
باحملررات ومهره بخامت 
الدخول وباتت احملررات 

بعد تغيير احلقيقة صاحلة 
الن تستخرج على ذلك 

النحو.
وتتحصل وقائع الدعوى 
فيما قرره ضابط اإلدارة 

العامة ألمن املطار أنه 
وردت إليه معلومات من 
مصدر سري تفيد بأن 
املتهم متكن من دخول 

البالد بجواز سفر ال 
يخصه وأنه متواجد 

باملطار في صالة القادمني. 
فانتقل على رأس قوة 

من رجال املباحث 
وبرفقته املصدر السري 

إلى مكان تواجد املتهم 
فقام باستيقافه وطلب 

االطالع على إثباته فتبني 
أنه ال يحمل أي إثبات 

فتم القبض عليه. وأفاد 
ضابط الواقعة بأن املتهم 
أقر له بأنه اشترى جواز 

السفر من بلده مببلغ مالي 
وبه إقامة سارية املفعول 
لتمكنه من دخول البالد.

ومثل املتهم أمام احملكمة 
وحضر معه احملامي طالل 

صبر العنزي وترافع 
شفاهة وقدم حافظة 

مستندات طويت على 
شهادة من سفارة املتهم 

بالكويت ثابت بها أن جواز 
سفر املتهم يخصه وأنه 

أصلي وال يوجد به تزوير 

وصادر من بلد املتهم 
بتاريخ سابق.

وقدم احملامي طالل 
العنزي مذكرة طالب فيها 

ببراءة املتهم من التهم 
املسندة إليه، وهذا ما 

أخذت به احملكمة إذ حكمت 
ببراءة املتهم من التهم 

املنسوبة إليه.

عدل ومحاكم

احملامي محمد املاجدي

 احملامي صالح الفهد

احملامي طالل العنزي


