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إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

»االستئناف« استبدلت عقوبة اإلعدام بالبراءة 
لهندية اتهمت بجلب 3 كيلو غرامات هيروين

إلزام »ميسور« بـ 460 دينارًا نفقة شهرية ملطلقته 
و60 ديناراً راتباً خلادمة مع حتمله كلفة استقدامها

ألغت الدائرة اجلزائية 
مبحكم���ة  اخلامس���ة 
برئاس���ة  االس���تئناف 
املستشار إبراهيم العبيد 
في حضور رئيس أمناء 
س���ر الدوائ���ر اجلزائية 

ألزمت دائرة األحوال 
الشخصية في احملكمة 
الكلية باألحمدي مواطنا 
بنفقة ش���املة ملطلقته 
قيمتها 460 دينارا شهريا، 
ألزمت���ه بدفع ثمن  كما 
ب�  سيارة قدرت قيمتها 
5000 دينار يدفعها على 
أقساط بواقع 100 دينار 

شهريا.
ومتثلت وقائع القضية 
بدعوى رفعتها مواطنة 
عبر احملامي هاشم احمد 
الرفاع���ي إللزام مطلقها 
بدف���ع النفقات اخلاصة 
به���ا وبأبنائهما األربعة 
الذين حصلت على حق 
حضانتهم، م���ع تأمني 
خادمة وسيارة وسائق، 
بع���د امتناعه ع���ن أداء 

النفقات.
وقد نظ����رت احملكمة 
الدعوى، حيث حضر عن 
املدعية احملامي هاشم احمد 
الرفاعي فيما حضر املدعى 
عليه، وقدم محامي املدعية 
حوافظ مستندات اطلعت 

سامي العنزي حكم محكمة 
أول درجة القاضي بإعدام 
واف���دة هندي���ة وقضت 
ببراءتها من تهمة جلب 
هيروين من بلدها بقصد 

االجتار.
واقع���ة  وتخل���ص 
الدع���وى فيما ش���هد به 
ضاب���ط الواقع���ة ب���أن 
حترياته السرية أكدت أن 
املتهمة حتوز مواد مخدرة 
بقصد االجتار. وبعد التأكد 
من صحة هذه التحريات 
استصدر إذنا من النيابة 
العامة بضبطها وتفتيشها 

وتفتيش مسكنها.
ونفاذا لإلذن الصادر 
من النيابة العامة انتقل 
املتهمة في  إلى مس���كن 
2013/4/9 في متام الساعة 
3.15 صباحا. وبتفتيش 
غرفتها عثر على حقيبة 
بداخله���ا كيس���ان م���ن 

عليها احملكمة، وأبرز ما جاء 
بها وميس النزاع صورة 
ضوئية م����ن عقد الزواج 
البطاقات  وصورة ع����ن 
املدنية ألبنائهما األربعة، 
وشهادة راتب املدعى عليه 
حديثة تبني أنه يتقاضى 
راتبا شهريا صافيا قدره 
1997 دينارا، وكذلك صورة 
عن حكم إثبات احلضانة 
لألوالد. فيما قدم املدعى 
عليه حافظة مس����تندات 
ضمنها صورتني لرخصة 
قيادة البنيهما سالم ومرمي، 
إضاف����ة إلى مذكرة مرفق 
بها مستندات تؤكد تسلم 
مطلقته نفقة شهر مارس 

.2013
وفي حيثيات احلكم 
رأت احملكم���ة في طلب 
الزوجية بنوعيها  نفقة 
أنه ملا كان من املقرر وفقا 
لنص املواد 74 و75 و76 
أنه جتب  القان���ون  من 
النفق���ة للزوج���ة على 
زوجها بالعقد الصحيح 
ولو كانت موس���رة أو 
الدين،  مختلفة معه في 
وتقدر تلك النفقة حسب 
حالة الزوج عسرا أو يسار 
مهما كنت حالة الزوجة. 
وف���ي طلب نفقة األوالد 
رأت احملكمة أنه من املقرر 
عمال بنص املادتني 202 
و205 من القانون يجب 
على األب املوس���ر نفقة 
ولده الفقير العاجز عن 
الكس���ب حتى يستغني 
وأن نفقة الصغير واجبة 
على األب ودينا عليه ال 
يسقط. وفي طلب املدعية 
ألجرة خادمة رأت احملكمة 
املقرر أن حاجة  أنه من 
إل���ى اخلادم  احلاضنة 
ويسار والده من مسائل 

البالستيك بداخل أحدهما 
27 كيسا به مادة يشتبه 
الهيروين  بأنه���ا مل���ادة 
وباآلخر 20 كيس���ا من 
نفس امل���ادة. وعثر على 
كيس ثالث به 104 أكياس 
صغيرة يحتوي كل كيس 

على نفس املادة.
وأضاف الضابط في 
أنه عثر بغرفة  شهادته 
املتهم���ة عل���ى حقيبة 
اللون  صغيرة س���وداء 
بداخلها ميزان حساس 
وكمية كبيرة من أكياس 
الش���فافة  النايل���ون 
وقفازات وكمامات طبية. 
ومبواجهتها باملضبوطات 
ب���أن املضبوطات  أقرت 
تخصه���ا بقصد االجتار 
وأنها قام���ت بجلبها من 
أثن���اء دخولها  بالده���ا 
البالد عبر مطار الكويت 

الدولي.

التي يستقل بها  الواقع 
قاضي املوضوع، وأنه ملا 
كانت احملكمة ترى املدعية 
حاضنة لصغار املدعى 
عليه بحاجة إلى خادمة 
اليس���ار ما  والوالد من 

يتسع لنفقة خادمة.
أما فيما يتعلق بطلب 
أجرة سائق شهرية فأكدت 
احملكم���ة أن الثابت من 
إق���رار املدعية ورخص 
القيادة املقدمة من املدعى 
عليه أن أكبر أبنائه ولد 
وبنت لديهما رخص قيادة 
وهو ما تندفع به احلاجة 
إلى س���ائق. فيما أكدت 
احملكمة في موضوع طلب 
املدعية توفير سيارة أن 
كبر سن االبناء ويسار 
املدعى عليه لهذا الطلب 
يوجب إجابة املدعية على 
طلبها. كما نظرت احملكمة 
طلب أتعاب احملاماة من 

املدعى عليه.
احملكمة  وخلص���ت 
إلى احلك���م على املدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعية 
مبلغا إجماليا قدره 460 
دينارا شهريا، مفصال ب� 
100 دينار نفقة زوجية 
بنوعيه���ا، و300 دينار 
نفقة األبناء األربعة بواقع 
75 دينارا لكل ولد، و60 

دينارا أجرة خادمة.
كم���ا حكم���ت ب���أن 
يؤدي مبلغ 500 دينار 
مصروف���ات اس���تقدام 
خادمة ملرة واحدة، ومبلغ 
5000 دينار قيمة سيارة 
تقسط عليه شهريا بواقع 
100 دينار حتى يستوفى 
ألزمت  املبلغ كامال. كما 
املدعى علي���ه بدفع 30 
أتعاب  دين���ارا مقاب���ل 

محاماة.

املستشار إبراهيم العبيد

احملامي هاشم الرفاعي

ضبط مسدسني في وانيت شاب بالنويصيب
محمد الجالهمة 

اشتبه رجال اجلمارك في 
منفذ النويصيب النوبة »ج« 
مساء االثنني املاضي بشاب 
كويتي، حيث الحظ املفتش 

عالمات االرتباك على وجهه، 
فق���ام بتفتي���ش مركبته 
»الوانيت« بدقة ومت ضبط 
مسدسني و96 طلقة ومتت 
العامة  الى اإلدارة  إحالته 
للمباحث اجلنائية بعد أن 
قام بالتبصيم على محضر 
الواقعة مس���ؤولو األمن ، 
واستغرب املسؤولون في 
النوبة م���ن طلب املباحث 
إثبات  بإحض���ار ش���هود 
الواقعة محاولة منه  على 
بطمطمة املوض���وع قبل 
النيابة،  ال���ى  التحوي���ل 
املباحث  حيث قال ضابط 
للمفت���ش ال���ذي ضب���ط 
املسدسني »ميكن أنتم من 
قام بوضع املسدس���ني في 

سيارة اجلاني«. املسدسان املضبوطان

لصوص تركوا الغنيمة وسيارتهم وانحاشوا 
وسلب دليڤري.. ولبنانية تسرق زوجها

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

تقدم وافد لبناني واتهم زوجته من نفس 
جنسيته مبخفر الساملية بسرقة جوازي سفر 
يخصان ابنتيه الى جانب بطاقتني مدنيتني. 
على صعيد آخر تقدم وافد آس����يوي يعمل 
دليڤري لدى احد مطاعم الوجبات السريعة 
واتهم شخصني بسلبه 317 دينارا مؤكدا على 
ان املتهمني زعما انهم����ا من رجال املباحث 

وسجلت قضية. من جهة اخرى تقدم مواطن 
الى مخفر الواحة واتهم لصوص مجهولني 

باتالف زجاج قاطرة ومقطورة وسرقته.
والى منطقة الش����ويخ فقد تقدم سوري 
وابلغ عن تعرض محله املتخصص لبيع قطع 
غيار السيارات، وقال املبلغ ان عمال محله 
اعترضوا طريق اللصوص وهذا االعتراض 
دفع باللصوص الى الهرب تاركني سيارتهم 

واملسروقات بداخلها.

الشيخ محمد اخلالد

اليوم نائب  البالد  يغادر 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
امني رفيع  على رأس وف���د 
املس���توي للمش���اركة ف���ي 
الثان���ي والثالثني  االجتماع 
لوزراء داخلية دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي يعقد في مملكة البحرين 

الشقيقة )املنامة(.
أمني  ويرافق اخلالد وفد 
رفي���ع املس���توى يضم في 
الوكيل  عضويت���ه كل م���ن 
املساعد جلهاز األمن الوطني 
الشيخ صباح شمالن واللواء 
د.عبداهلل ن���واف، والعميد 
محمد س���اير، والعقيد عادل 
احلش���اش، وموسى عيسى، 

ووفد أمني مرافق.

اخلالد إلى »املنامة« 
للمشاركة في اجتماع 

وزراء التعاون

هاني الظفيري

استنفر رجال أمن األحمدي 
على اثر ب���الغ من مواطن 
شاهد جثة بنغالي )34 عاما( 
متوفى داخل خيمته الكائنة 
في بر النويصيب مساء أمس 
األول، وعليه مت نقل اجلثة 
للطب الشرعي. وقال مصدر 
أمني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية من مواطن 
يفيد بوجود آسيوي ممد على 
التي ميلكها،  أرض اخليمة 
وعليه توجه رجال األمن إلى 
البالغ وعلى رأسهم  موقع 
العقيد حماد العنزي، الذي 
اكتشف ان اجلثة تعود لوافد 
بنغال���ي مرت على وفاته 3 
البالغ،  س���اعات من ورود 
وأن الوف���اة طبيعي���ة بعد 
نقل اجلث���ة التي تبني بعد 
الكشف عدم وجود أي نوع 
م���ن االعت���داء بالضرب أو 
الطعن، ومت تسجيل قضية 

وفاة طبيعية.

هاني الظفيري

اندلعت مشاجرة شبابية 
في مواق���ف جمعية منطقة 
س���لوى، حي���ث أس���فرت 
املشاجرة عن إصابة شابني 
بإصابات متفرقة مت نقلهما 
الى املستشفى لتلقي العالج 
واصطح���اب تقارير طبية 
متهي���دا لتس���جيل قضية. 
وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد مس���اء امس االول الى 
غرفة عمليات الداخلية من 
مواطن يفيد بوقوع مشاجرة 
الشبان  بني مجموعتني من 
الذين كان بأيديهم األسلحة 
البيضاء من سكاكني وعصي، 
وعليه توج���ه رجال األمن 
الى موقع البالغ في منطقة 
سلوى وحتديدا قطعة واحد، 
وأفاد املصدر بأن رجال األمن 
لم يجدوا املتشاجرين الذين 
مت تفريقهم من قبل املارة قبل 

وصول رجال األمن.

هاني الظفيري _ محمد الدشيش

تعامل رجال فرقة اطفاء 
اجلهراء احلرفي مساء امس 
مع حادث حريق مركبة خلف 
مقبرة اجلهراء حيث ورد بالغ 
العمليات توجهت  من غرفة 
على أثره فرقة االطفاء وقامت 
بإخماد احلريق، ومت استدعاء 
رجال األمن لتسجيل قضية 
في الواقعة وتبني ان املركبة 

مبلغ عن سرقتها.

جثة بنغالي تستنفر 
رجال األمن ببر 

النويصيب

إصابة شابني
في مشاجرة شبابية 

مبواقف جمعية

تفحم »مسروقة« 
خلف املقبرة

املركبة الصالون وقد انحشرت أسفل النساف

مصرع آسيويني وإصابة 3 في تصادم مروع على »الوفرة«
هاني الظفيري _ محمد الدشيش

لقي شخصان مصرعهما 
عل����ى الفور فيم����ا أصيب 3 
أش����خاص آخرين بإصابات 
بليغة جميعهم من اجلنسية 
اآلسيوية في حادث تصادم 
مروع بني س����يارة صالون 
ونس����اف وقع صباح أمس 
على طري����ق الوفرة، وكانت 
غرفة عمليات اإلطفاء تلقت 
بالغا هرعت على أثره آليات 
من مراكز النويصيب واإلنقاذ 
الفني واإلسناد بقيادة النقيبني 
خال����د ك����رمي وعبدالرزاق 
القبن����دي واملالزم أول خالد 
احلربي ومت إخراج األشخاص 
احملشورين وتسليم اجلثث 
لألدلة اجلنائية، تواجد في 
موقع احلادث لإلشراف على 
عملية اإلنق����اذ رئيس مركز 
النويصي����ب الرائد حس����ني 

الشمالي.

.. و»اجلنائية« ضبطت زائراً يبيع شققاً وهمية في تركيا
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

تق���دم احملام���ي محمد 
اخلالدي بعدة بالغات ضد 
أحد املواطنني األتراك بقيامه 
بالنص���ب عل���ى مواطنني 
باالدعاء بامتالكه مشروعا 
مجمعا سكنيا بتركيا وبيع 
شقق س���كنية بالتقسيط 
وتفويض إحدى الشركات 
بالكويت لترويج مشروعه 

الوهمي وقيامهم بحجز تذاكر 
طيران لتركيا للمتعاقدين 
وزيارة موقع املشروع وبعد 
قيام العمالء بالتعاقد وسداد 
األقساط املطلوبة ملدة عام 
فوجئوا برفض املشكو في 
حقه تسليم الشقق، حيث 
اكتشفوا انه ال توجد شقق 
سكنية أو مشروع سكني 
وأنه���م تعرض���وا لعملية 
نصب. وأض���اف احملامي 

اخلالدي بشكواه ان املشكو 
إقامة  في حقه ليس���ت له 
إليه  بالكويت، وقد وردت 
معلوم���ات بدخوله للبالد 
من يوم سابق حلضور أحد 
العقارية بكارت  املعارض 
زيارة لتكرار الواقعة وفي 
خ���الل أقل م���ن 30 دقيقة 
استطاعت مباحث الساملية 
التوصل ملكان تواجد املشكو 
بحقه والقبض عليه وعرضه 

على حتقيقات الساملية على 
ذمة تلك الش���كاوى، حيث 
ص���در األمر بالتحفظ على 
املتهم ومنعه من السفر حلني 
االنتهاء من البالغات املقدمة 
بحقه، وقد أش���اد احملامي 
اخلالدي بجهود حتقيقات 
ومباحث الساملية ووقوفهم 
بجوار املجني عليهم إلعادة 
احل���ق لذوي���ه وضب���ط 

املتورطني في اجلرمية.

.. و»الداخلية«: تشكل فرقة لوقف مترد املساجني
موسى أبوطفرة

كش����ف مص����در امني 
مطلع ان وزارة الداخلية 
وبعد ان سجلت عددا من 
حاالت التمرد داخل السجن 
املركزي، وكذلك تسجيل 
حالتي هروب كان آخرها 
التي وقعت قبل أيام، حيث 
أوعزت الوزارة الى تشكيل 
فرقة »االستجابة اخلاصة« 
التابعة إلدارة الس����جون 
إلعادة ضبط األمن داخل 

السجن املركزي.
ان  وقال����ت املص����ادر 
الفرقة اخلاصة  من مهام 
التح����رك والعم����ل داخل 
منطقة السجون من أجل 
حتقيق فرض الس����يطرة 
األمني����ة وبق����وة وكذلك 
حلماي����ة العامل����ني ف����ي 
الس����جن املركزي من أي 
أخط����ار. موضحا ان من 
الفرق����ة اخلاصة  مه����ام 
التصدي لكل س����لوك أو 
فعل يؤثر على االستقرار 

األمني داخل مرافق السجن 
املركزي والعنابر والتأكد 
م����ن تنفي����ذ امله����ام ذات 
الصلة بتأمني عمل موظفي 
السجون املرتبطة بتنقالت 

النزالء.
وأكد املصدر ان فرقة 
التي  االستجابة اخلاصة 
شكلت من ضباط وأفراد من 
عسكريي وزارة الداخلية 
بعد خضوعه����م لدورات 
مكثفة ومتخصصة ذات 
عالقة في التعامل مع هذه 

الظروف، مبينا ان وزارة 
الداخلية ترفض استمرار 
حاالت التمرد الفردية التي 
حتدث من وقت آلخر داخل 
السجن املركزي، حيث عمد 
لهذه الفرقة التعامل املباشر 
وفق صالحيات خاصة من 
جميع األنش����طة الضارة 
واملؤثرة داخ����ل منطقة 
السجون كاشفا ان قوامها 
100 عسكري وقابل للزيادة 
في الفترات املقبلة لتصل 

الى 250.

السجني بعد ضبطه

إعادة السجني الهارب إلى محبسه بعد هروب لساعات.. 
و»اجلنائية« ضبطته خالل سطوه على بقالة في الفحيحيل

أمير زكي ـ هاني الظفيري 

إليه  تأكيدا ملا أش���ارت 
»األنب���اء« م���ن ان توقيف 
النزيل الهارب سيتم خالل 
ساعات، متكنت أجهزة وزارة 
الداخلية امس من إغالق ملف 
هروب النزيل الكويتي نشمي 
محمد عوران، هذا وأصدرت 
وزارة الداخلية بيانا قالت 
في���ه: متكنت إدارة مباحث 
العامة  ب���اإلدارة  األحمدي 
للمباحث اجلنائية وبتعاون 
مع اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية من تعقب وضبط 
السجني الهارب الذي أعلن عن 
متكنه من الفرار من السجن 

املركزي منذ يومني.
وأضاف���ت أن الس���جني 
الهارب ويدعى نشمي محمد 
عوران كويتي اجلنس���ية 
مواليد 1979 ومحكوم عليه 
بالسجن ملدة 5 سنوات بتهمة 
االجتار باملخدرات، كما أنه 
مدان بع���دة قضايا أخرى 

ويعد من أرباب السوابق.
وأش���ارت إدارة اإلعالم 

األمني إلى أن عملية ضبط 
الهارب متت من  الس���جني 
خالل تكثيف إجراءات البحث 
والتحري وعمليات مراقبة 
ورص���د األماك���ن احملتمل 
أو اختفائه فيها،  حتركاته 
حي���ث مت ضبط���ه أثن���اء 
محاولته سرقة أحد احملال 
التجارية بواس���طة مركبة 

مسروقة.
وعلى الرغم من مقاومته 
لرجال املباحث إال أنه متت 
السيطرة عليه وبتفتيشه 
عث���ر بحوزته عل���ى مادة 
املواد  يش���تبه بأنها م���ن 
املخدرة ومتت إعادة السجني 
إلى محبسه بالسجن املركزي 

مرة أخرى.
الداخلي���ة ان  وأك���دت 
حتقيق���ا موس���عا قد فتح 
ملعرفة الظروف واملالبسات 
التي أدت إلى متكن السجني 
املذكور من الهروب على الرغم 
من شدة إجراءات احلراسات 
ونظم الرقابة املعمول بها في 
العامة للمؤسسات  اإلدارة 

اإلصالحية.

املتهمان بعد ضبطهما

.. و»املكافحة« تسجل إجنازًا بضبط مطلق النار
على أحد رجالها وتضبط شريكه اخلليجي باملسدس

أمير زكي ـ هاني الظفيري

سجل رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات بقيادة 
العميد صالح الغنام إجنازا 
بضبط خلجي وبدون أقدما 
النار على أحد  على إطالق 

رجال قوة »املكافحة«.
إذ مت ضبط املتهمني بعد 
ساعات محدودة من ارتكابهما 
لواقعة إطالق النار في شقة 
مبنطق���ة الس���املية، وقال 
مصدر أمني ان التحقيقات 
مع املتهمني خلصت الى ان 
األردني والذي حدثت واقعة 
إطالق النار على قوة املباحث 
خالل ضبطه، كان املتهمان 
يوردان ل���ه املخدرات وأنه 
تأخر ع���ن إعطائهما قيمة 

املخدرات فجاءا إليه وفوجئا 
املباحث في منزله  بوجود 
فاطلقا النار على قوة املباحث 
وهربا، يذك���ر ان »األنباء« 
أشارت الى تفاصيل القضية 
في عددها أمس الى ذلك فقد 
أصدر ت إدارة اإلعالم األمني 
ب���وزارة الداخلية بيانا في 
ساعة متأخرة من يوم أمس 
قالت فيه ان أجهزة البحث 
والتحري ب���اإلدارة العامة 
ملكافح���ة املخدرات متكنت 
من س���رعة ضبط املتهمني 
الهاربني اللذين أطلق أحدهما 
الن���ار على رج���ل مكافحة 
املخدرات أثن���اء مداهمتهم 
إلحدى الشقق لضبط تاجر 
مخدرات من أرباب السوابق 

أردني اجلنسية.


