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«التمييز» ترفض طعن متهم أدين بالسجن 
١٥ عامًا خلدش حياء روسية في ممشى

عبدالكرمي أحمد

رفضت محكمة التمييز 
طعن مواطن بحكم محكمة 
االستئناف القاضي بحبسه 
١٥ عاما مع الشغل والنفاذ 
لقيامه بهتــك عرض فتاة 
روسية باإلكراه والشروع 
مبواقعتها أثناء ممارستها 
الرياضة في ممشى مبنطقة 
ســلوى. وأحيل املتهم إلى 
احملاكمة بعدما أسندت إليه 
النيابة العامة أنه في يوم 

١٣ أبريــل ٢٠٢٠ هتك عرض املجني عليها 
بغير رضاها، رغم أنه سبقت إدانته بحكم 
قضائي صدر خالل العام ٢٠١٧ بحبســه ٥

سنوات في قضية أخرى.
كما أسندت النيابة إلى املتهم أنه شرع 
في مواقعة املجني عليها بغير رضاها بأن 
قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها 
محدثا بذلك إصاباتها املوصوفة بالتقرير 

الطبي الشرعي. وأكد دفاع 
السفارة الروسية احملامي 
عبداحملسن القطان للمحكمة 
توافر أركان الشــروع في 
جرميــة املواقعــة باإلكراه 
بحــق املتهــم، مبينــا أنه 
أتى جميع األفعال املكونة 
للركنني املــادي واملعنوي 

للجرمية.
القطــان علــى  وشــدد 
أنــه ثبــت بيقني جــازم ال 
يخالطــه أدنى شــك قيام 
املتهم بارتكاب وقائع االتهام 
املســندة إليه فــي الزمان واملكان ســالفي 
البيــان، وتوافرت في حقــه اجلرائم محل 
االتهام بجميع أركانها الواقعية والقانونية.
يذكر أن املتهم حاول إنكار التهم مدعيا 
أنه غيــر مدرك ألفعالــه وتصرفاته كونه 
مصابا باجلنــون، إال أن احملامــي القطان 
أكد أن التقارير املقدمة أثبتت سالمة قواه 

العقلية وقت ارتكابه اجلرمية.

ادعى أنه غير مدرك ألفعاله وتصرفاته ومصاب باجلنون

احملامي عبداحملسن القطان

براءة مواطنة من تعمد إتالف مركبة زوجها
قضت محكمة اجلنح ببراءة مواطنة من تهمة خيانة 

أمانة وتعمد إتالف مركبة زوجها. 
وقد أسند للمتهمة انها تسلمت مركبة زوجها واملسجلة 
باسم شركة جتارية على سبيل األمانة فاستولت عليها 

وتعمدت إتالفها. 
وأمام احملكمة حضر احملامــي جراح العنزي مطالبا 
ببراءة موكلته من االتهام املسند اليها تأسيسا على عدم 
صحة االتهامات املسندة ملوكلته، وأن املقرر بقضاء محكمه 
التمييز أن استخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
من ســلطة محكمة املوضوع مادام ذلك سائغا وله أصل 
ثابــت باألوراق، كما دفع بانحســار وقائــع الدعوى عن 
نطــاق تطبيق مادة االتهام املادة ٢٤٠ من قانون اجلزاء، 
احملامي جراح العنزيوأكد على انحسار مواد االتهام وأي جرم في حق موكلته.

«الشبو» يدفع فتاة إلى التعدي على عاملة صالون في «الشعب»
مبارك التنيب

أغلق رجال مباحث حولي قضية حملت عنوان التعدي 
والسب والفعل الفاضح باعتراف فتاة بأنها فعلت ذلك حتت 

تأثير مخدر الشبو.
وبحســب مصــدر أمني، فــإن وافدة عربيــة تقدمت الى 
مخفر ميــدان حولي. وقالت ان فتاة من مواليد ١٩٩٣ قامت 
بالتعدي عليها بالســب والفعل الفاضح خالل تواجدها في 
مقر عملها بصالون مبنطقة الشعب، وسجلت قضية حتت 

رقم ٢٠٢٢/٣٧١ جنح.
واضاف املصدر: مت التوصل الى املدعى عليها واستدعاؤها، 
ومبواجهتها مبا ذكرته املدعيــة أنكرت وأفادت بأنها كانت 
متعاطية مخدر الشبو وقت الواقعة، وبسؤالها عن املصدر 
التزمت الصمت. وذكر املصدر: أجرى رجال  مباحث حولي 
مزيدا من التحريات واالستماع إلى شهود عيان حيث ثبت 
لهم أن املذكورة محل التحقيق قامت بالفعل الفاضح للشاكية 
وتعدت عليها بالضرب ولم تسفر التحريات عن مصدر املواد 

املخدرة التي أقرت بتعاطيها.

املتهمة اعترفت بعد إنكار والتزمت الصمت حول مصدر املخدر

مادة الشبو املخدرة

إبعاد آسيوي سكر حتى الثمالة فتجّول عاريًا في «اجلليب» 
سعود عبدالعزيز

وجه مدير أمــن الفروانية العميد 
صالح الدعــاس بإبعاد آســيوي بعد 
اخطاره بأن اآلسيوي مت ضبطه يتجول 
عاريا متاما، وتبني انه كان واقع تأثير 

السكر البّني.

من جهة أخــرى، متكن رجال أمن 
العاصمة مــن ضبط مواطن في حالة 
غير طبيعيــة عقب محاولته االعتداء 
على ضابــط بأداة حادة. وقال مصدر 
امني ان الضابط كان على منت دورية 
وشــاهد دراجة يقودها شــخص غير 
طبيعي ولدى توقيفه قام الشــخص 

مبحاولة االعتــداء على الضابط لتتم 
الســيطرة عليه وتبني انه مواطن من 

مواليد ١٩٩٤ ولديه سجل جنائي.
من جهة اخرى، وفي محافظة اجلهراء 
مت التوجيــه بضبط وإحضار مواطن 
للوقــوف على ادعاء طليقته بالســب 
العلنــي والتشــكيك في ســلوكياتها، 

وجاءت هذه اخلطوة عقب تقدم مواطنة 
مــن مواليد ١٩٧٦ ببــالغ قالت فيه ان 
زوجها السابق الذي يكبرها بـ ٣ سنوات 
قام باعتراضها لدى خروجها من املنزل 
وتوجيه الســباب لها بعبارات مخلة. 
هذا، ولم تذكر املبلغة في بالغها أسماء 

شهود ميكن االستماع إلى أقوالهم.

مواطنة تتهم طليقها بالسب العلني والتشكيك في سلوكها

ضبط وافدْين أخفيا خزاني وقود في شاحنتني بطريقة مبتكرة

متكن رجال شرطة النجدة من 
اكتشــاف قضية ســرقة وتهريب 
وقــود بطريقــة مبتكــرة وخطرة 
فــي الوقت ذاته حينمــا تبني لهم 
حتويــل ٢ نســاف الــى مخــازن 
للوقود، وبحسب بيان فإن النسافني 
ضبطا في منطقــة ميناء عبداهللا 

وتبني انه مت وضع اخلزانات بعد 
تغييــرات جذريــة اجريــت على 

الشاحنتني.
من جهــة اخرى قالــت االدارة 
العامة للمرور ان مواعيد عمل اقسام 
الفحص الفني بجميع احملافظات من 
الساعة السابعة والنصف وحتى 

اخلامسة مساء على ان تعمل اقسام 
الفحص بالشــركات من الســاعة 
الثامنة وحتى الواحدة ظهرا ومن 
الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء. 
علــى صعيد آخر ارتفع حصاد 
وفيات حادث الساملي والذي وقع 
عصر امس االول الى وفاتني عقب 

وفــاة خليجــي آخر خــالل تلقيه 
العالج، وكانت قوة االطفاء العام 
قالــت في بيان لها امس االول بأن 
ســعوديا لقي مصرعــه ومرافقه 
والذي توفي الحقا وان رجال إطفاء 
مركز الشــقايا والطوارئ الطبية 

تعاملوا مع احلادث.

ارتفاع وفيات حادث انقالب الساملي إلى شخصني

صورة توضيحية لعمل إدارات الفحص الفني النسافان بعد ضبطهما من قبل رجال املرورنساف وقد حتول إلى مخزن للوقود

البيانــات الصــادرة عن هيئة  وفق 
املعلومات املدنية زاد عدد سكان الكويت 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ بواقع ٧٨٫٧١
ألف نســمة، فبلغ عدد السكان من ٤٫٣٨
ماليني نسمة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٤٫٤٦
ماليني نسمة بنهاية يونيو ٢٠٢٢. وزادت 
أعداد الوافدين بنهاية يونيو ٢٠٢٢ بواقع 
٦٥٫٢٨٨ ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم 
٢٫٩٦ مليون مقارنة مع ٢٫٨٩ مليون في 
نهايــة ٢٠٢١، بينما زادت أعداد املواطنني 
عــن الفترة ذاتها بواقع ١٣٫٤ ألف مواطن 
ومواطنة ليبلــغ عددهم في يونيو ٢٠٢٢
نحو ١٫٥ مليون مواطن ومواطنة، مقارنة 

مع ١٫٤٨ مليون في نهاية ديسمبر.
ســمو رئيس مجلس الوزراء السابق 
الشــيخ صباح اخلالد اكد منذ عامني ان 
التركيبة  احلكومة تعمــل على تعديــل 
السكانية، وفق مراحل للوصول للمعاجلة 
الكاملة بجعل التركيبة تساوي ٧٠٪ كويتيني 
مقابــل ٣٠٪ غير كويتيني، ليكون الوضع 

مثاليا.
وكان هــذا التوجه قائما لدى ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح، حيث قــال ابان توليه 
وزارة الداخلية مارس املاضي «إن التعداد 
الســكاني للمواطنني قليل ويجب تعديل 
التركيبة السكانية، واستغالل طاقات الشباب 
الكويتي الذين ال عمل لديهم»، وقام سموه 
بتقدمي دراســة إلى مجلس األمة بتحديد 
إقامة الوافدين بـ ٥ سنوات للوافدين غير 
املستمرين وفترة ١٠ سنوات للمستمرين 
وما شــابه، الدراسة املهمة يجب ان يعاد 

طرحها على مجلس األمة.
اذن هناك اتفاق وهو ما سبق وذكرته 
بأن التركيبة السكانية بوضعها احلالي غير 
مقبولة لتأثيــر ذلك على الهوية الوطنية، 
وهذا االمر يجب ان نتوقف امامه كثيرا، 

فمن غير املقبول ان يكون الكويتيون اقلية 
في وطنهم، وان ينتظر املواطن في طابور 
طويل حتى يأتيه الدور في التعيني، وفي 
املقابل الوافد يعني في الدوائر احلكومية، 
هذا الــى جانب تبعات ذلك على اخلدمات 

العامة وغير ذلك.
ال نختلف فيما بيننــا على ان هناك 
تراكمات، وجتاوزات صدرت عن قلة من 
منعدمي الضمير ساهمت في وجود اعداد 
هائلة من الوافدين ال طائل من وجودهم 
ويشكلون عبئا على الدولة من جهة االمن 
في املرتبــة االولى باعتبار ان اغلبهم من 
العمالة الهامشية غير املنتجة وغير الكفؤة.
وزارة الداخليــة عليها دور كبير في 
ضبط التركيبة السكانية خاصة بعد نقل 
تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة، وأمتنى 
من معالي النائــب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
االســتمرار في مالحقة العمالة الهامشية 
بالتضييق على جتار االقامات وقصر اذونات 
العمل على وظائف يحتاج اليها الســوق 
احمللي، ومنع حتويل من يتم إنهاء إقامته 
في القطاع احلكومــي أو اخلاص، حيث 
لوحظ قيــام الوافدين ممن تنهى خدماته 
من القطاع احلكومي بالتحويل إلى القطاع 
اخلاص على األغلب، األمر الذي ال يحقق 
الهدف املرجو من سياستي اإلحالل وتعديل 
التركيبة السكانية ويفتح الباب أمام االجتار 

باإلقامات.
آخر الكالم

موافقة جهاز املناقصات العامة على طلب 
«الداخلية» بإصدار تذاكر سفر ملنتظري 
اإلبعاد أمر جيد يســهم في تعجيل سفر 
منتظري االبعاد ويسمح لوزارة الداخلية 
بشن املزيد من احلمالت، ونتمنى ان يتم 
حتميل قيمة تذكرة السفر على اي شركة 

او مؤسسة تؤوي هؤالء املخالفني. 

نافذة على األمن

«الداخلية»
 وضبط التركيبة 

السكانية
الفريق م.طارق حمادة

ضبط كيلو حشيش و٥ كيلوات 
تدخل في تصنيع «الشبو»

محمد اجلالهمة

متكن رجــال األمــن اجلنائي 
من ضبط مصنع للمواد املخدرة 
يديره مواطن، وعثر في املصنع 
على كيلو من مادة احلشيش و٥

كيلوات من مواد تدخل في تصنيع 
الشبو.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء»، 
ان معلومــات وردت الــى رجال 

املكافحة عن اســتغالل شقة في 
تصنيع املخدرات مبيدان حولي، 
ليتم استصدار اذن نيابي وضبط 
املتهم واملخدرات وادوات التصنيع.
ان  الداخليــة  وقالــت وزارة 
الضبطيــة تأتي فــي اطار جهود 
وزارة الداخلية وتعليمات النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ طالل 

املتهم وأمامه املضبوطات من احلشيش واملواد التي يستخدمها في تصنيع الشبواخلالد ملكافحة املخدرات.
ملشاهدة الڤيديو


