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عدل ومحاكم

عبدالكريم أحمد

براءة مواطنني من تهم حيازة مخدرات

إخالء سبيل مواطن شرع في قتل 4 من أقاربه

قضــت محكمــة اجلنايات 
ببراة مواطنني االول حضوريا 
والثاني غيابيــا عن تهم حيازة 
واحراز احراز مادة احلشــيش 
التعاطي وقيادة  املخدرة بقصد 
مركبة حتت تأثير املواد املخدرة 

ومصادرة املضبوطات.
وتخلص الواقعة فيما قرره 
ضابطها في انه واثناء قيامه بعمله 
حيث كان بجولة امنية على طريق 
امللك فهد شــاهد املركبة بقيادة 
املتهم االول فقام باستيقافه وطلب 
اثباتاته واثناء ذلك اكتشــف انه 
بحالة غيــر طبيعية فطلب من 
النزول لتحرير مخالفة  السائق 
مرورية والتأكد من حالته وتوجه 
الى املتهم الثاني فطلب منه النزول 
واثناء نزوله سقطت منه قطعة 
بطول االصبع يشتبه بانها ملادة 
احلشيش املخدر فقام بتفتيش 
السيارة فعثر على اربع قطع لنفس 
املادة وسكني للتقطيع وورق لف 
وواجه املتهمني باملضبوطات فاقرا 
له انها تخصهما بقصد التعاطي 
واضافا انهما يحوزان سيجارة 
معدة للتعاطي وارشدا عنها وكانت 
حتت دواسة السائق وقام بعدها 

أخلت محكمــة اجلنايات 
سبيل مواطن بكفالة 1000 دينار 
مع منعه من الســفر بقضية 
يتهم بها بحيازة سالح ناري 
والشروع بقتل أربعة من أقربائه 
داخل ديوانيــة اقاربه في ام 

الهيمان. 
إلى  القضية  وتعود وقائع 
املاضي حينما  أبريل  شــهر 
اقتحم اجلاني الديوانية وقام 
بإطالق النار عشــوائيا على 
املوجودين بســبب خالفات 

بتحرير مخالفة واحالهما الى جهة 
االختصاص. عرض املتهمان على 
النيابة العامة وانكرا االتهام فتمت 
احالتهما الى االدلة اجلنائية وثبت 
وجود متحلالت ملادة احلشيش 
في بولهما واثناء احملاكمة حضر 
املتهم االول وانكر االتهام وتخلف 

عن احلضور املتهم الثاني.
وفي جلسات احملاكمة ترافع 
احملامي بشــار النصــار دافعا 
ببطالن استيقاف املتهم حيث ان 
االستيقاف اجراء يقوم به رجل 
الشرطة للكشــف عن اجلرائم 
ومرتكبيهــا وان احلالــة غير 
الطبيعية وفق احكام التمييز ال 
يقوم بها شرط االستيقاف اذ انها 
ال تدل على ان الشخص ارتكب 
جنحة او جناية وال يتحقق فيها 
شرط االستيقاف بان الشخص 
وضع نفسه موضع الشك والريبة 
اختياريا بانــه ارتكب جنحة او 
النصار ببطالن  جناية. ودفــع 
القبــض والتفتيش لعدم وجود 
إذن مــن النيابــة العامة وعدم 
ارتكاب املتهم بجرمية مشهودة 
وانه اذا افترضنا صحة املخالفة 
املرورية التي لم يبينها الضابط 

سابقة ما تسبب بإحداث إصابات 
متفرقــة بأربعة منهم إحداها 
خطيرة، وكان من بني املجني 
عليهم ابن شقيقه وابن شقيقته.
وأكد وكيل املتهم احملامي 
أحمــد احلمادي مــن مكتب 
احملامية دالل املال، لهيئة جتديد 
احلبس انتفاء مبررات احلبس 
االحتياطي بحق موكله، مشيرا 
إلى أن ملف القضية يتضمن 
تقريرا طبيا يكشف تناقض 

أقوال املجني عليه.

فكان االحرى عليه حترير مخالفة 
فقط دون طلبه النزول وتفتيش 
املركبة والقبــض عليهما ودفع 
النصار ببطالن احالة املتهمني وكل 
االجراءات الالحقة للقبض وعدم 
االعتداد بتحليل االدلة اجلنائية 
النها نتاج اجراء باطل فما بني 
على باطــل فهو باطل. وحكمت 
احملكمة ببراءة املتهمني تأسيسا 
على بطالن االستيقاف وبطالن 
القبض وبطــالن كل االجراءات 
الالحقة لعملية القبض ألنها نتاج 

اجراءات باطلة.

احملامي بشار النصار

احملامي أحمد احلمادي

وفاة جنل وكيل »الداخلية« في حادث أليم
انتقــل الــى رحمــة اهلل 
تعالى املغفور له بإذن اهلل 
املــازم أول أحمــد محمود 
الدوسري جنل وكيل وزارة 
الداخليــة الفريــق محمود 
الدوســري ) ٢5 عامــا( إثر 
حادث مــروري مروع على 
طريــق امللك فيصــل مقابل 
اخلالدية نحو الساعة الرابعة 

من فجر امس.
وتوفي في احلادث ذاته 
وافدان مصريان كما اصيب 
عدد من عمال الصيانة الذين 
كانوا متواجدين في الطريق 

وجرى اسعافهم. 
هذا، وفتحت اجهزة وزارة 
الداخليــة حتقيقا للوقوف 
على مابسات احلادث األليم.
جديــر بالذكــر ان وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
محمود الدوســري كان في 

زيارة رسمية الى الصني وقد 
عاد الى الباد مســاء امس 

لتشييع جثمان ابنه.
ومــن املقــرر ان يشــيع 
لــه مــن مقبــرة  املغفــور 

الصليبخات بعد صاة عصر 
اليوم.

وبهذه املناسبة احلزينة، 
تتقــدم »األنباء« إلى وزارة 
الداخلية والوكيل الدوسري 

الكرميــة بأحــر  واســرته 
التعازي، داعني اهلل ان يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته وان 

يلهمهم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. وفي صورة جتمعه إبان عمله في »الدفاع« مع املالزم أول عبدالرحمن احمد التنيباملغفور له بإذن اهلل املالزم أول أحمد محمود الدوسري

كالكيت ثالث مرة.. لصوص استهدفوا كيبالت برقان

البحث عن لصوص »جترأوا« على »الداخلية« بسرقة 3 دوريات

مواطن جرّد زوجته من جوازها وجنسيتها بعد التسور

محمد الجالهمة 

انتقــل فريق من األدلــة اجلنائية الى منطقة 
نفطية في محافظة األحمدي وذلك لرفع اآلثار من 
3 دوريات تابعة ألمن املنشآت تعرضت للسرقة 

والتــي ميكــن ان يكون لصــوص مجهولون قد 
خلفوها وراءهم.

وجاء انتقال رجال األدلة بناء على أمر وكيل 
نيابــة األحمدي بعد إباغــه بتفاصيل تعرض 3 
دوريات للســرقة، وكان أحد رجال أمن املنشآت 

تقدم الى املخفر مبلغا عن تعرض  3 دوريات من 
أمن املنشآت رباعية الدفع لسرقة بعض ديكورات 
املركبات الداخلية وأزرار التحكم وغطاء القير.

ومن املقرر أن يتم االستعانة بكاميرات املراقبة 
املتواجدة في محيط موقع السرقة ملعرفة اجلاني.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة األحمدي بتســجيل قضية 
سرقة كجناية في مخفر شرطة الظهر، وجاءت 
أوامــر وكيــل النيابة بعد أن أخطــر بتفاصيل 
القضية، وكانت مواطنة تبلغ من العمر ٢٠ عاما 
متزوجة حديثا تقدمت إلى املخفر واتهمت زوجها 
الذي يقاربها في العمر بانه تسور منزلها وسرق 
من داخل الشــقة جميع إثباتاتها الشــخصية، 
وحددت املسروقات في جواز سفرها وجنسيتها 

وبطاقتها املدنية، مشــيرة إلى انها على خاف 
مــع زوجها وانــه الوحيد الــذي لديه مصلحة 
في جتريدها من جميع االثباتات الشــخصية، 
كما ان هناك شــهودا على مشاهدة الزوج وهو 
يتســور املنزل ويخرج بعد دقائق وذلك خال 

وجودها في مقر عملها.
من جهــة اخرى، للمــرة الثالثة خــال ايام 
محــدودة تعرض حقل برقان للســرقة من قبل 
مجهولني وسجلت قضية بهذا اخلصوص، وانتقل 
رجال األدلة اجلنائية الى موقع السرقة لرفع اآلثار.

وكان احــد موظفــي شــركة النفط- لديه 
كتاب تفويض عنها- تقدم الى مخفر االحمدي 
وأبلغ عن تعرض موقع برقان الكائن في عني 
رقم 86١ للســرقة عن طريق كسر قفل الباب 
املخصص آلليات احلفر، وكذلك قطع الشبك 
احملاط داخل العني، وهي عبارة عن ١٢ كيبا 
كهربائيا تقدر بثمن ١٠٠٠ دينار تقريبا تابعة 
لشــركة نفط الكويت، هذا ومت االتصال على 
وكيل النيابة الذي أمر بتســجيلها وعرضها 

على النيابة.

ضبط مدير مكتب عمالة وهمية يحرض العمالة الجديدة على الهرب

»العمالة املنزلية« حتيل كفياًل أجنبيًا إلى احملكمة
لعدم سداده رواتب العمال لـ 13 عاماً

مشاري المطيري 

العامــة  ذكــرت اإلدارة 
للعاقات واإلعــام األمني 
بوزارة الداخلية أن اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
متكنــت من ضبــط مواطن 
يدير مكتبا وهميا الستقدام 
العمالــة املنزلية من خال 
شركة مختصة بتوريد أساك 

كهربائية.
أن  اإلدارة  وأوضحــت 
معلومــات وردت إلى إدارة 

البحث والتحري التابع إلى 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة تفيد بوجود مكتب 
وهمي للعمالة املنزلية يديره 
مواطن. ومت اجراء التحريات 
التي اكدت صحة املعلومات، 
واتخــاذ اإلجــراء القانوني 
الازم وضبط صاحب املكتب 
الوهمــي للعمالــة املنزلية 
وبحوزته كميات كبيرة من 
اإليصاالت الوهمية وعدد ١6 

هاتفا محموال.
وفي ســياق آخر أحالت 

إدارة العمالة املنزلية مدير 
مكتب استقدام عمالة وهمية 
إلــى اإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة، حيث تبني 
أن املتهم يحمل إقامة أهلية 
بكفالة مكتب مرخص يعود 

ملواطنة.
وأكــدت التحريات التي 
اشــرف عليهــا مديــر عام 
شؤون اإلقامة اللواء عبداهلل 
الهاجــري أن املتهــم يقوم 
بتحريض العمالة اجلديدة 
علــى الهــروب بعــد انتهاء 

الستة أشــهر فترة الكفالة 
ثم يقوم بإعادة تشغيلهم في 
املكتب الوهمي الذي يديره، 
وبعد اتخاذ اإلجراء القانوني 
الازم مت ضبطه وحتويله 

الى جهات االختصاص.
ومن جهة أخرى أحالت 
إدارة العمالــة املنزلية أحد 
الكفــاء األجانــب الذي لم 
يقم بتسليم العمالة املنزلية 
رواتبهــم منذ ١3 ســنة إلى 
احملكمــة املختصــة التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقة.

اللواء عبداهلل الهاجري

مصادرة 56 برميالً و55 »بُطل« من مصنع خمر محلي بالمنقف

5 مخالفات جسيمة حتيل مركبة للكراج وعشرينياً إلى »النظارة«
هاني الظفيري

اقتيد مواطن في العقد الثاني من عمره إلى 
نظــارة املرور بعــد ان مت حترير 5 مخالفات 
جســيمة له فيمــا احيلت املركبــة الى كراج 
احلجز، وبحسب مصدر امني فإن باغا ورد 

إلــى مدير عــام مديرية أمن األحمدي بشــأن 
مركبة يقــوم قائدها باالســتهتار والرعونة 
معرضا حيــاة اآلخرين للخطر، وعلى الفور 
مت اإليعاز إلى دوريتني لضبط املستهتر ليتم 
التسكير على سيارته ومن ثم ضبطه، ولدى 
سؤاله عن رخصة السوق تبني عدم حيازته 

لها، ومت حترير 5 مخالفات جسيمة له وهي 
قيــادة مركبة بدون رخصة ســوق وتظليل 
املركبــة خافــا للقانون وعــدم وضع لوحة 
امامية وإصدار اصوات مزعجة في الشــارع 
العام واالستهتــــــار والرعونــــة ووضـــع 

ملصقــات.

عدم حيازة رخصة يكشف عن كيس شفاف مخدر
هاني الظفيري

أحال مديــر عام مديرية 
أمــن األحمدي إلــى اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
شــابا خليجيــا ) ٢٧ عاما( 
وذلــك للعثــور علــى مواد 
مخــدرة معــه ومت حتريــر 
مخالفة له قبــل اإلحالة اال 
وهي عدم حمل رخصة سوق، 
وكان رجــال نقطة تفتيش 
في منطقة ســعد العبداهلل 
اوقفــوا مواطنا فــي حملة 
اقيمت فــي ق9 وعند طلب 
رخصة القيادة افاد ســائق 
السيارة بأنها ليست بحوزته 
ليتــم الطلب منــه التوقف 
على جانب الطريق ورصد 
رجال احلملة قيام املخالف 
بإلقاء كيس حيث ســارعوا 
اللتقاط الكيــس ليتبني ان 
بداخله حبوبــا يرجح انها 
مخدرة. وعلى صعيد آخر، 
ألقــى رجال امــن العاصمة 
القبــض على مصــري عثر 
بحوزتــه كيس شــبو، كما 
ألقــى رجال امــن العاصمة 
القبض على مواطنني حليازة 

4 حبــات الريكا، كما ضبط 
امن العاصمــة عراقيا عثر 

معه على ٢8 حبة الريكا.
مــن جهة اخــرى، اغلق 
رجال امن محافظة االحمدي 
مصنعا للخمر احمللي يديره 
وافدان ومت نقل الكمية الى 
اجلهــات املعنيــة حيث مت 

تسجيل قضية
وردت  قــد  وكانــت 
معلومــات الــى مديــر امن 
محافظــة االحمــدي العميد 
عبداهلل ســفاح حيث بادر 
الى اباغ وكيل قطاع االمن 

العام باالنابة اللواء ابراهيم 
الطراح الذي طلب التدقيق 
من املعلومات، فتبني صحتها 
ليتم اخذ اذن نيابي ومداهمة 
املصنع فــي منطقة املنقف 
ومت ضبــط 56 برميا و55 
بطل خمــر محلي باالضافة 
الى جهاز تقطير فتم التحفظ 
علــى الكمية ورفــع تقرير 

بالواقعة.
علــى صعيد آخــر، أمر 
مديــر عــام مديريــة أمــن 
محافظــة األحمــدي العميد 
عبداهلل سفاح بإحالة مواطن 

وباكستاني الى إدارة التنفيذ 
املدنــي لكونهمــا مطلوبني 
بقضايــا مالية، وبحســب 
مصــدر امنــي فــإن إحدى 
دوريات امن االحمدي قامت 
بجولــة في منطقــة املنقف 
حيث رصدت مركبة يقودها 
مواطن وعند ايقافه للتأكد 
منه، ومن خال االستعام 
االمني اتضــح أنه مطلوب 
على ذمــة قضيتني ماليتني 
بقيمــة 5 آالف و4٧٠ دينارا 
حيث متت احالته إلى جهة 

االختصاص.

براميل اخلمر املضبوطة في مصنع املنقفمن املخدرات املضبوطة من قبل دوريات األمن العام

حبوب الريكا حتيل 
مواطناً وعراقياً 
إلى »املكافحة«

بعد تداول مقطع اصطدامه مبركبة متوقفة

»الهارب بال لوحات« في قبضة »الداخلية«
مشاري المطيري 

 امر وكيــل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون قطاع املرور 
باإلنابة اللواء فهد الشويع بإحالة 
مواطن إلى جهة االختصاص بتهم 
متعلقة بالهرب من رجال االمن 
واتاف مركبة، الى جانب مخالفة 
قانــون املرور بقيادة مركبة با 
لوحات.  وذكرت اإلدارة العامة 
للعاقات واإلعام األمني بوزارة 
الداخلية حول ما تداولته بعض 
وسائل التواصل االجتماعي ملقطع 
ڤيديو بقيام قائد مركبة مخالفة 
مبحاولــة الهــروب واصطدامه 
مبركبــة متوقفة، انه اثناء قيام 
احدى الدوريات التابعة لقطاع 

املرور بجولتها املعتادة لضبط 
احلالــة املروريــة متكنــت من 
رصد إحــدى املركبات ال حتمل 
لوحــة معدنيــة خلفيــة وعند 
طلــب رجال املرور مــن قائدها 
املخالف االستيقاف حاول الهروب 

واصطدم بإحدى املركبات وأثناء 
توقف دورية املرور للتعامل مع 
احلادث والشخص املخالف حاول 
الهروب مرة اخرى ما نتج عنه 
اضرار باملركبتني ومتت السيطرة 

عليه وإحالته إلى املخفر.

لقطة من املقطع املتداول الذي على أثره مت ضبط الهارب
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