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هاني الظفيري
متكن رجال فرقة إس���ناد 
التابعة ملديرية  الفرواني���ة 
أم���ن الفرواني���ة من ضبط 
وافد آسيوي وعثر بحوزته 
على عدد من زجاجات اخلمر 

احمللية.

وقال مص���در ان النقيب 
البعير ووكيل  عبدالعزي���ز 
ضابط سليمان اخلالد اشتبهوا 
في آسيوي ليتم توقيفه وعثر 
مع���ه على عدد من زجاجات 
الى  اخلمر احمللي���ة وأحيل 

مباحث املخدرات.

آسيوي سقط بكمية من »المحلية«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

المباحث تأمر بإبعاد كندي متهم باالتجار بالخمور 
ومحاميه يطالب ببراءته ورفع أمر اإلبعاد عنه

براءة مواطن من تعاطي الهيروين

تأجيل نظر قضية قاتل زوجته
وزوجة  أبيه إلى جلسة 9/6

.. وتأجيل دعوى الجزار القاتل إلى 23 الجاري

أجلت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
النظر في قضية قات����ل زوجته وزوجة أبيه 
مبنطقة صباح الس����الم جللسة 9/6 لتقدمي 

الدفاع.
وتخلص واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 
2008/8/18 قام املتهم باصطحاب شقيق زوجته 
من منزل خالته بالعارضية إلى منزل والدته 
وش����قيقته بضاحية صباح السالم بزعم أن 
والدته طلبت حضوره إليها ثم فوجئ الشاهد 
باملتهم يشهر سالحا ناريا في وجه أمه وشقيقته 
وقام بإطالق عدة أعيرة نارية عليهما فأرداهما. 
ثم بادر بإطالق ثالثة أعيرة على شقيق زوجته 

ولكنه لم يحكم التصويب ونفذت الذخيرة من 
الس����الح الذي كان يحمله مما ساعد الشقيق 

على الهرب.
وشهد شقيق املتهم بأنه حضر إلى موقع 
اجلرمية عقب وقوعها فوجد والدة الش����اهد 
األول مازالت على قي����د احلياة، وقد أخبرته 
بأن شقيقه املتهم قد أطلق عليها وعلى ابنتها 
املجني عليها الثانية النار. وش����هد الشقيق 
اآلخر للمتهم مبضمون ما ش����هد به س����ابقه 
في التحقيقات مضيفا أن ش����قيقه قام بقتل 
املجني عليهما وأنه قام بتسليم املتهم والسالح 
املستخدم في اجلرمية للشرطة. يذكر أن املتهم 

ميثله احملامي حمود فهد الهاجري.

أجلت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستش����ار حمود املطوع وأمانة س����ر سيد 
مهدي نظر قضية املصري )س.ر.( املتهم بقتل 
مواطنيه مبحل اجلزارة الذي ميتلكه بالشويخ 
جللسة 23 اجلاري للتعقيب على أقوال الشاهد 

الذي أدلى بشهادته امام احملكمة امس.
كان املتهم قد قرر اثناء التحقيق معه انه هو 
صاحب احملل الفعلي الذي وقعت فيه اجلرمية 
وأن املجني عليهما ضمناه ألنه يجهل القراءة 
والكتابة فطلب منهما تأجيره من الباطن على أن 

يتم محاسبتهما على دخل احملل أوال بأول.
ومع مرور األيام اكتشف املتهم ان املجني 
عليهما يسرقانه وال يقدمان حسابات دقيقة 
لدخل احملل فطلب منهما إعادة تسوية احلساب 
ووافق����ا على ذلك. وفي ي����وم الواقعة توجه 

الثالثة إلى احمل����ل وتناولوا االفطار واتفقوا 
على تسوية األمر في األسبوع التالي فصعد 

املتهم للطابق العلوي باحملل لينام.
وبعد فترة فوجئ باملجني عليه األول ممسكا 
بسكني كبيرة يريد أن ينقض عليه بها، فتلقى 
الطعنة بيده وأمسك باملجني عليه وأخذ منه 
الس����كني وطعنه بها، ثم أمسك باملجني عليه 

الثاني وقام بطعنه هو اآلخر.
يذك����ر ان املجني علي����ه األول لقي حتفه 
مباش����رة في موقع اجلرمية أم����ا الثاني فقد 
ادخل املستشفى لتلقي العالج وبعد الواقعة 
بخمسة اسابيع توفي متأثرا بجراحه، وكان 
املجني عليه الثاني قد أفاد بأن املتهم قام بذبح 
زميله املجني علي����ه األول وهو نائم، ثم قام 

بطعنه عدة طعنات أثناء نومه أيضا.

وقد مت حتديد جلسة لنظر 
الدعوى في 2009/5/13، وترافع 
املتهم احملامي رياض  وكيل 
الصانع شارحا ظروف القضية 
دافعا ببطالن التحريات لعدم 
جديته����ا وكفايتها. كما دفع 
ببط����الن اإلذن الص����ادر من 
املباحث بتفتيش وضبط املتهم 
لصدوره من غير مختص )أي 
من له صفة احملقق( لبنائه 
على حتريات غير جدية وغير 
كافية وبطالن ما أسفر عنه 

من إجراءات.
ودفع الصان����ع ببطالن 
محضر الضب����ط والتفتيش 
احملرر مبعرفة ضابط الواقعة 
املؤرخ في 2009/4/13 الذي على 
أساسه أحيل املتهم للمحاكمة 
بالتهمة املنسوبة إليه. كما دفع 
ببطالن شهادة محرر محضر 
الواقعة. ودفع بعدم ارتكاب 
إليه  املتهم للتهمة املنسوبة 
وبانتفاء القصد اجلنائي. إال أن 

خارج السيارة وقام الضابط 
باخراج س���يجارة ملفوفة 
من احد جيوب املتهم فقام 
بتفتيش املركبة فعثر على 

ح����ددت دائ����رة اجلن����ح 
التمييزية برئاسة املستشار 
ناي����ف املطيرات جلس����ة 12 
الطعن على  اجلاري لنظ����ر 
احلكم الص����ادر في القضية 
رقم 2009/4560 لالس����تماع 
النيابة  املقدمة من  للمرافعة 
العامة ممثلة باحملامي العام 
ضد احلكم الصادر بعدم أحقية 
املباحث اجلنائية بإصدار األمر 
بالقبض والتفتيش وبطالنه 

والقضاء بالبراءة.
كان����ت محكم����ة اجلنح 
املستأنفة قد أصدرت حكمها 
بتاريخ 2009/6/8 برئاس����ة 
املستشار محمد اخللف وقضت 
في����ه بعدم االعت����داد باإلذن 
الصادر من املباحث وبطالنه 
وقضت ببراءة املتهمني الكندي 
واألميركي من تهمة االجتار 

في اخلمور.
الواقعة فيما  وتخل����ص 
شهد به ضابط املباحث بأنه 
مت ضبط املتهم متلبسا ببيع 
اخلمور حسبما هو وارد في 
محضر الضبط. وأثناء عملية 
التسليم والتسلم التي متت 
في وضح النهار متت عملية 
القبض عل����ى املتهم وضبط 
اخلم����ور املباع����ة مقابل 68 
ألف دينار، وبتفتيش مسكن 
املتهم مت العثور على املئات 
من زجاجات اخلمر املتنوعة، 
ومبواجهة املتهم باملضبوطات 
اعت����رف بحيازته لها بقصد 

االجتار.

النيابة العامة اجتهت للطعن 
على احلكم تأسيسا على نص 
املادة 200 من القانون رقم 17 

لسنة 1960.
»ل����كل من النائ����ب العام 
أو م����ن يفوضه من احملامني 
العامني من تلقاء نفس����ه أو 
بناء على طلب االدعاء العام 
وللمحكوم عليه واملسؤول عن 
احلقوق املدنية أو املدعي بهذا 
الطعن في األحكام الصادرة 
من محكمة اجلنح املستأنفة 
أمام محكمة  عقوبة احلبس 
العلي����ا بهيئة  االس����تئناف 
متييز طبقا للحاالت واملواعيد 
واإلج����راءات املقررة للطعن 
بالتمييز والطعون اجلزائية 
املنصوص عليها في القانونني 
رقمي 17 لسنة 1960، 40 لسنة 
1972 واملرسوم بالقانون رقم 
38 لس����نة 1980 املشار إليه 
وتكون األحكام الصادرة غير 
قابلة للطعن فيها أمام محكمة 
التمييز«. وعلمت »األنباء« أن 
احملامي رياض الصانع سوف 
يتصدى لها بالرد والتفنيد. 
آمال في تأكيد عدم جواز الطعن 
وتثبيت صحة احلكم املطعون 
فيه وبراءة موكله الكندي مما 
هو منس����وب إليه. علما بأن 
املتهم املقضي ببراءته قامت 
اإلدارة العامة للمباحث باألمر 
بإبعاده ثم بعد حتويل املتهم 
إلدارة اإلبعاد متهيدا إلبعاده، 
جاء األمر مبنعه من الس����فر 
واليزال نزيل سجن اإلبعاد.

قضت محكمة اجلنايات 
بب���راءة مواطن من تهمتي 
حيازة مادة الهيروين بقصد 
التعاطي وقيادة مركبة آلية 
حتت تأثير املواد املخدرة.

وتتلخ���ص الواقعة كما 
جاء عل���ى لس���ان ضابط 
الدورية القائم باالستيقاف 
من انه في يوم الواقعة شاهد 
سيارة فيها شخص يتجول 
بجانب اح���دى اجلمعيات 
التعاونية فاشتبه فيه وطلب 
منه التوقف بالس���يارة ثم 

طلب اثباته الشخصي.
وفي هذه االثناء ش���اهد 
املتهم يرمي علبة السجائر 
وبداخلها اصبع حش���يش 

املواد املضبوطة فاحال املتهم 
الى جهة االختصاص، وقد 
اعترف املتهم بتعاطيه املواد 

املخدرة.
املتهم  وحض���رت م���ع 
الفهد  احملامية شهد صالح 
وترافعت ش���ارحة ظروف 
الدعوى وكيفية القاء القبض 
التي متت على موكلها ودفعت 
ببطالن االستيقاف وببطالن 
القبض والتفتيش وما حلقه 
من اجراءات ضبط وتفتيش 
النعدام مبرراته ولعدم توافر 
حال���ة التلب���س باجلرمية 
وطلبت في نهاية مرافعتها 
اصليا الب���راءة واحتياطيا 

استعمال الرأفة.

احملامي رياض الصانع

العميد الشيخ مازن اجلراح

رجال اإلطفاء يتفقدون آثار احلريق في منزل النعيم

)أحمد باكير(رجال األمن خالل حملة ملرور حولي في الساملية أول من أمس

اآلسيوي وأمامه كمية اخلمور املضبوطة بحوزته

احملامية شهد الفهد

وفاة الحدث المعاق حرقًا في مبارك الكبير
ُصّنفت »جناية« والتحقيقات جارية لمعرفة الفاعل

مصرع وافد في حريق سكن للعزاب بحولي
هاني الظفيري

لقى وافد مصرع����ه صباح امس اثر حريق 
اندلع في سكن للعزاب في منطقة حولي، وقال 
مدي����ر ادارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم 
محمد البناي ان بالغا ورد الى عمليات اإلطفاء 
نحو الرابعة فجرا عن حريق سكن للعمال في 
حولي وعليه س����ارع رجال مركز اطفاء حولي 
ومت اخماد النيران، وتبني ان هناك جثة لوافد 
ومت استدعاء األدلة اجلنائية واخطار املباحث 
مع قيام وحدة التحقيق بالوقوف على مالبسات 

احلريق.
من جهة اخرى اندلع حريق في منزل مبنطقة 
النعيم وقام رجال مركز إطفاء اجلهراء بالتعامل 
مع احلريق وقال مصدر إطفائي ان رجال اإلطفاء 
رص����دوا صوت انفجارات رمب����ا تكون ناجتة 
عن طلقات نارية كانت موجودة داخل املنزل، 
مشيرا الى ان تطاير اجسام غريبة عرقل مهام 

رجال اإلطفاء.

أمير زكي
وفاة احلدث املعاق تفحما في 
منزل اسرته في محافظة مبارك 
الكبير األسبوع املاضي صنفت 
»جناية« ودلت التحقيقات على 
ان هناك من قام بس���كب مادة 
حارقة وأضرم النار في جسد 
احلدث املعاق، هذا ما انتهى إليه 
تقرير االدلة اجلنائية الذي صدر 
امس، فيما اشار مصدر امني الى 
ان من بني اسباب تأخر اصدار 
التقرير بشأن الوفاة، ما يعود 
الى عدم متكن رجال األدلة من 

مازن اجلراح لتش���كيل فريق 
اختصاصي في ف���ك اجلرائم 
املتش���ابكة والناقصة، واشار 
مصدر امني ال���ى ان اخلادمة 
التزال محتجزة على ذمة قضية 
مصرع احلدث املعاق، وان رجال 
املباحث ال يجزمون بأن اخلادمة 
هي من ارتكبت اجلرمية الفتا 
الى احتمال ان يكون هناك من 
قتل احلدث املعاق حرقا بخالف 

اخلادمة.
وأشار املصدر الى ان الفريق 
املزمع تشكيله من قبل العميد 

حتديد نوع املادة التي سكبت 
على جسد احلدث املعاق فيما 
الى ان مرتكب  التقري��ر  اشار 
ه���ذه اجلرمي��ة غي���ر معلوم 
حت���ى اآلن، ولم يكتف بوضع 
مادة حارقة على جسد احلدث 
وامنا س���كب ايضا املادة على 

وجه احلدث.
تقرير األدلة اجلنائية الذي 
صدر امس جار تس���ليمه الى 
مساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لش���ؤون 
الش���يخ  العميد  احملافظ���ات 

الش���يخ مازن اجلراح سيعيد 
القضية وستتم مناقشة  فتح 
جميع م���ن لهم عالقة باحلدث 
املتوفى وايضا ستتم اعادة فتح 
التحقيق مع اخلادمة للوقوف 
على ما اذا كان هناك ش���خص 
مجهول قد شاركها في اجلرمية 

حسبما أفادت ام احلدث.
ال���ى ان  ولف���ت املص���در 
صالحيات واس���عة س���تمنح 
لفريق العمل اجلديد باستدعاء 
من يرونه مشتبها به في قتل 

احلدث.

بدون يدعي أنه »VIP« ويستأجر
سيارات فارهة ببطاقات فتيات

»مرورحولي« سجلت 5689 مخالفة في 9 أيام

عبداهلل قنيص
ال� VIP الذي ادعى انه ينتس���ب الى اس���رة 
VIP هو »بدون« عاطل ع���ن العمل ويبلغ من 
العمر 21 عاما، اجمالي القضايا املس���جلة على 
7 قضايا منه���ا 5 قضايا خيانة امانة وقضيتا 
نص���ب واحتيال، اما اجله���ة التي متكنت من 
االيقاع به فه���ي ادارة بحث وحتري محافظة 
العاصمة وحتديدا ادارة مباحث القادسية التي 
انهت مغامرات ال� VIP وقضايا نصبه مستغال 
وسامته وتأجيره مركبات فارهة تبدأ من بي.ام.

دبليو مرورا بالبورش والفيراري والالمبرغيني 
وانتهاء بالرولز رويس.

واستنادا الى مصدر امني، فإن تعدد قضايا 
النصب التي تضمنت ان هناك شابا يتعرف على 
فتيات ويوهمهن بأنه VIP، وبعد فترة يستعير 

من الفتاة بطاقتها املدنية بدعوى ان بطاقته قد 
نسيها في منزله، ومن ثم يأخذ هذه البطاقات 
ويستأجر املركبات الفارهة ليوم واحد دون ان 

يعيدها الى مكاتب التأجير.
وقال مصدر امني:  بلغ اجمالي القضايا املسجلة 
من فتيات بحق ال� VIP املزيف 5 قضايا، وعليه 
مت تش���كيل فريق عمل انتهى الى حتديد مكان 
سكن املزيف، وتبني انه يبلغ من العمر 21 عاما 
ويعمل في كراج سيارات، وبالتحقيق معه اعترف 
بانتحاله صفة ش���خصية مهمة، وباالستعالم 
على س���جله اجلنائي تبني انه مسجلة بحقه 
ال���ى جانب 5 قضايا خيانة امانة قضيتا وهما 
نص���ب واحتيال، فيما قدر مصدر امني املبالغ 
املستحقة عليه جراء تأجير املركبات الفارهة 

ب� 50 الف دينار.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
واصل رج���ال ادارة دوري���ات مرور حولي 
بقيادة الرائد سعد الرجيب شن حمالتهم التي 
تأتي انطالقا من تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري 
ونائب املدير العام لشؤون احلركة العميد احسان 

العويش ملالحقة املركبات املخالفة.
وقال مصدر امني ان حملة مرور حولي في 
الفترة من 30 يوليو حتى 8 اجلاري اسفرت عن 
حترير 5689 مخالفة، وكان اغلب هذه املخالفات 
افتقاد املركبات شروط االمن واملتانة، وتغيير 
جوه���ري في معالم املركب���ة الى جانب وضع 

امللصقات.
وقال مص���در امني ان عددا م���ن املركبات، 
خصوصا التي بها مخالفات صارخة، مت احتجازها، 

مؤكدا ان رجال املرور بشكل عام ملتزمون بتنفيذ 
االشتراطات اخلاصة باالمن والسالمة.

من جهة اخرى، شن رجال مباحث املرور مساء 
اول من امس حملة امنية ضد سائقي السيارات 
اخلاصة الذين يقومون بتحميل ركاب من املطار، 
حيث ذكر املصدر ان رجال املباحث قاموا بضبط 
7 وافدين اثناء قيامهم بتحميل ركاب الى املطار 
ومن املطار مقابل مبالغ مادية ودون ترخيص، 
وذكر املصدر ان احلملة شنت بعد تلقيها عدة 
شكاوى من اصحاب تكاسي املطار من املواطنني 
ضد اآلس���يويني الذين يقومون بتحميل ركاب 
دون ترخيص، وجار ابعادهم عن البالد، واوضح 
املصدر ان رجال مباحث املرور سيقومون بشن 
عدة حمالت مماثلة ومستمرة بعدة مناطق حتى 

يقضوا على هذه الظاهرة.

مريض يسرق أختام وبالطو دكتور في »الجهراء«

سرقة سيارة مقدم من أمام مقر عمله

آسيوي سقط بكمية من »المحلية«

هاني الظفيري
مريض ب� »الطب النفسي« حاول الهروب بارتداء لباس الطبيب 
ولكن ما دعا الطبيب الى االس���تنجاد لم يك���ن رداء الطبيب وامنا 
مجموعة األختام الت���ي كانت في الرداء، ه���روب النزيل من داخل 
مستش���فى اجلهراء لم يكتب له النجاح بسبب استنفار رجال أمن 
اجلهراء بقيادة النقيب مطلق القمالس ووكيل ضابط س���عد عاشق 

ورجال األمن عبدالعزيز اخلالدي وحمد الرحيلي وسعد مجذاف.
وكان طبيب استنجد برجال األمن بعد قيام نزيل في املستشفى 
مبحاولة الهرب رغم كونه يتلقى العالج وذلك بعد ان ارتدى النزيل 
»بالطو« الطبيب ليتم إغالق أبواب املستش���فى وهذا ما دعا الهارب 
الى الصعود الى س���طح املبنى ولم يكن أمامه سوى خيارين األول 
االستسالم واآلخر إلقاء نفس���ه، فاختار االستسالم وتبني ان لديه 

ملفا في الطب النفسي.

أمير زكي
أحيلت سيارة مقدم في وزارة الداخلية الى اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية لفك لغز تعرضها للسرقة مقابل مقر عمله دون ان تتعرض 
للكسر او كس���ر الزجاج اجلانبي، فيما رجح مصدر امني ان يكون 
اللص اس���تخدم مفتاحا مصطنعا للعبث بس���يارة املقدم وس���رقة 
الصافرة اخلاصة بالدورية، فيما لم يستبعد مصدر امني ان توجه 
للجاني تهمة الش���روع في القتل خاصة ان املقدم اكتشف ان فرامل 

اليد مت تخريبها.
وقال مصدر امن���ي ان املقدم فوجئ لدى انصرافه من العمل بأن 
مجهوال عبث بدوريته وس���رق من داخلها الصافرة وخرب الفرامل، 
مش���يرا الى ان رجال األمن لم يرصدوا اي مظاهر تش���ير الى كسر 

ومن ثم الدخول الى السيارة والعبث بها.

هاني الظفيري
متكن رجال فرقة إسناد الفروانية التابعة ملديرية أمن الفروانية 
من ضبط وافد آسيوي وعثر بحوزته على عدد من زجاجات اخلمر 

احمللية.
وقال مصدر ان النقيب عبدالعزيز البعير ووكيل ضابط سليمان 
اخلالد اش���تبهوا في آس���يوي ليتم توقيفه وعثر معه على عدد من 

زجاجات اخلمر احمللية وأحيل الى مباحث املخدرات.


