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الصفحة
جدد قاض����ي التجديد أمس حبس املتهم����ن )ع.ك( و)ي.ك( 
و)ع.ق( ملدة أسبوعن بعد ان استمع إلى إفادات املتهمن الثالثة. 
وقد طالب املتهم )ي.ك( بإحالته إلى الطب الشرعي لبيان إصاباته 
من قاضي التجديد. وقد أنكر املتهمون ال� 3 التهم املس����ندة إليهم 
جملة وتفصيال حول تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف 
معس����كر عريفجان األميركي وقرروا أن م����ا اعترفوا به أمام أمن 
الدولة كان وليد إكراه، حيث أمليت عليهم إفاداتهم ولم تكن وليدة 

إرادة حرة. وقد حضر م����ع املتهمن عدد من احملامن منهم عادل 
عبد الهادي وعبداهلل الكندري وجمال الكندري وشعيب الكندري. 
وعلمت »األنباء« ان فريق الدفاع عن املتهمن قد قرر تقدمي طلب 
رسمي اليوم للنائب العام إلحالة )ي.ك( إلى الطب الشرعي لبيان 

اإلصابات املوجودة بجسده.
أما املتهمان )س.ك( و)م.أ( فمن املتوقع أن يتم عرضهما اليوم 

على النيابة العامة الستكمال التحقيق معهما.

تجديد حبس المتهمين )ع.ك( و)ي.ك( و)ع.ق( لمدة أسبوعين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تأييد براءة مواطن من تهمة التسبب
 في مقتل عامل بنغالديشي غرقًا

نظر دعوى الجزار القاتل في 27 المقبل
أجل���ت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستش���ار حمود املطوع وأمانة سر صالح 
اخلض���ري نظر قضية املصري )س���يد ر.( 
املتهم بقتل مواطني���ه مبحل اجلزارة الذي 
ميتلكه بالشويخ جللسة 9/27 لسداد رسوم 

الدعوى املدنية.
كان املتهم قد اكتش���ف أن املجني عليهما 
يسرقانه وال يقدمان حسابات دقيقة لدخل 
احملل فطلب منهما إعادة تس���وية احلساب 

ووافقا على ذلك. وف���ي يوم الواقعة توجه 
الثالثة إلى احملل وتناولوا اإلفطار واتفقوا 
على تسوية األمر في األسبوع التالي فصعد 

املتهم للطابق العلوي باحملل لينام.
وبعد فترة فوج���ئ باملجني عليه األول 
ممسكا بسكن كبيرة يريد أن ينقض عليه 
بها، فتلقى الطعنة بيده وأمسك باملجني عليه 
وأخذ منه السكن وطعنه بها. ثم أمسك باملجني 

عليه الثاني وقام بطعنه هو اآلخر.

أي����دت محكم����ة اجلنح 
املستأنفة حكم محكمة أول 
درجة القاضي ببراءة مواطن 
من تهمة التسبب في موت 
عامل بنغالديشي غرقا بعد 
أن اصطحبه معه على منت 

طراده اخلاص للحداق.
وكان دفاع املتهم احملامي 
عبداهلل الكندري خالل جلسة 
املرافعة قد قرر بأن احلادث 
مرجعه القوة القاهرة وهو 
ما يعفي من املسؤولية املتهم 
والتمس القضاء ببراءته من 

التهمة املسندة إليه.
وتخلص واقع����ة الدعوى فيما قرره املتهم 
في أنه في يوم الواقعة استقل الطراد اململوك 
له بصحبة املجني علي����ه ودخال بالطراد إلى 
داخ����ل مياه اخلليج أم����ام ديوانية الصيادين 
بالفنطاس، وحال سيرهما بالطراد اشتدت الرياح 

وارتفعت األمواج وارتطمت 
بالطراد ف����أدت إلى انقالبه 
في املي����اه وغرقه. وأضاف 
املتهم أنه بعد حوالي نصف 
ساعة وهما »املتهم واملجني 
علي����ه« يصارعان املياه مت 
إنقاذه مبعرفة أحد الطرادات، 
وبالبحث عن املجني عليه 
الذي كان يسبح في اجتاه 
الشاطئ لم يعثر عليه، وقرر 
املتهم أن املجني عليه قد أكد 
له أنه يجيد السباحة قبل 
اخلروج للح����داق وهو ما 
تبن له عند غ����رق الطراد 
حيث شاهده وهو يسبح. وقد قضت محكمة 
أول درجة ببراءة املتهم مما هو منسوب إليه. 
اس����تأنف االدعاء العام احلكم فقضت محكمة 
اجلنح املس����تأنفة برفض االستئناف وتأييد 

حكم أول درجة.

مجهوالن يقتحمان جمعية الصليبية 
و4 مصابين في مشاجرة دامية بالجهراء

إصابة مواطنة وإيراني وخادمة
في حريق منزل بمنطقة الرحاب

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
في ظروف غامضة، اقتحم ش����خصان ف����رع جميعة الصليبية 
واعتديا بالضرب املبرح على الكاشير واحدثا به اصابات بالغة وفرا 
من داخل اجلمعية دون ان يسلبا اي شيء، فيما رجح مصدر امني ان 
يكون االعتداء على الكاشير ناجتا عن قيام الكاشير مبعاكسة خادمة 
املتهمن باالعتداء او احدى اقاربه وسجلت قضية اعتداء بالضرب. 
من جهة ثانية، ش����هد احد االسواق التجارية في اجلهراء مشاجرة 
ش����بابية اشترك فيها نحو 8 شبان وانتهت باصابة 4 مت نقلهم الى 
مستش����فى اجلهراء للعالج من كدمات وجراح، فيما اكد املصابون 
اثناء التحقيق معهم ان املشاجرة بسبب معاكسة احد الشباب لفتاة 
قريبة ألحد املتش����اجرين. على صعيد آخ����ر، أصيب وافد مصري 
بطعنة في الرأس بعد مشاجرة بينه وبن زميله في محل جتاري، 
وقال اجلاني بعد توقيفه ان زميله املجني عليه تلفظ عليه بألفاظ 
غير الئقة وسبه بأمه. وإلى شاطئ الفحيحيل حيث متت احالة وافد 
س����وري ووافدة خليجية بالفعل الفاضح، حيث كانا يجلسان على 
الش����اطئ في ساعة متأخرة وصدرت عنهما تصرفات غير اخالقية 

استدعت ان يقوم مواطن بابالغ عمليات الداخلية.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أس���فر حريق منزل في منطقة الرح���اب عن اصابة مواطنة 
وايران���ي وخادمة هندية باختناق وس���ارع للتعامل مع حريق 
املنزل رجال مركز اطفاء الفروانية، كما توجه الى احلادث رجال 
الطوارئ عبداهلل الفرحان وأحمد موصي وشرعت وحدة التحقيق 

في الوقوف على أسباب احلريق.
من جهة أخرى، اندلع حريق من مصعد بناية مبنطقة اجلهراء، 
ما أدى الى اس���تنفار مركزي اطف���اء اجلهراء واجلهراء احلرفي 

وتبن ان حريق املصعد بسبب متاس كهربائي.

احملامي عبداهلل الكندري

العقيد محمد الصبر

نقل 10 موقوفات من »الفروانية« إلى »السارية«
بعد االشتباه في إصابة إحداهن بإنفلونزا الخنازير

وفاة رضيع سقط من »الخامس« في أبوحليفة
وإصابة طفلة بعد سقوطها من »لعبة«

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
توفي طفل رضيع اثر س���قوطه من الطابق 

اخلامس مبنزل اسرته في منطقة ابوحليفة.
قال مصدر امني ان والد الطفل سارع بنقل ابنه 
البالغ من العمر عامن الى مستشفى العدان، اال 
ان االطباء اكدوا ان الطفل توفي نتيجة ارتطام 
جسده باالرض، وباخضاع االب للتحقيق افاد بأنه 
كان يشاهد التلفاز وزوجته وكانا يعتقدان ان 
الطفل يلهو، اال ان الطفل تسلق احلاجز احلديدي 
وسقط ارضا من الطابق اخلامس ليتم تسجيل 
قضية مصرع طفل واهم���ال في رعاية رضيع 

بحق الوالدين، واحيلت اجلثة للطب الشرعي، 
اما ملف القضية فأحيل الى النيابة العامة.

من جهة اخ���رى، اصيبت طفلة كويتية )10 
اعوام( ونقلت الى املستشفى االميري بواسطة 
نادر عدنان ومحمد الديك بعد سقوطها من لعبة 

مبنطقة شرق.
على صعيد آخر، اصيب وافد هندي )30 عاما( 
بجرح قطعي اثناء العمل ونقل اآلسيوي للعالج 
في مستش���فى اجلهراء وسجلت قضية اصابة 
اثناء العمل، وقام بنقل اآلس���يوي من الطوارئ 

الطبية خالد احمد ومروان سليم.

النتيجة تظهر بعد 48 ساعة

أعل���ن مدي���ر ادارة اإلعالم 
األمني الناطق الرس���مي باسم 
العقيد محمد  الداخلية  وزارة 
الصب���ر ان���ه مت نقل س���يدة 
كانت محتجزة بنظارة مخفر 
الى  الفروانية مس���اء السبت 
مستشفى األمراض السارية بعد 
االشتباه في اصابتها بانفلونزا 

اخلنازير.
واض���اف العقيد الصبر ان 
تسعا من السيدات احملتجزات 
معه���ا بالنظارة نفس���ها، مت 
ال���ى مستش���فى  حتويله���ن 
األم���راض الس�������ارية بن���اء 
الفحوص  على طلبهن الجراء 
الطبية الالزمة، وبعد عودتهن 
مت تخصيص نظارة خاصة لهن 
مبخفر الفروانية كإجراء صحي 

احترازي. 
وشدد العقيد الصبر على ان 
الداخلية تلتزم حرفيا  وزارة 

اإلصالحية حماية للمحتجزين 
والنزالء.

وبحس���ب مصدر أمني فان 
السيدة احملتجزة كانت تعاني 
من أعراض االنفلونزا احلادة ومت 
ارسالها الى مستشفى األمراض 
الس���ارية بناء على تعليمات 

الطبيب الذي عاينها.
وذكر املصدر الى انه لم يطلب 
حتى اآلن من رجال األمن الذين 
تعاملوا مع املوقوفات س���واء 
بنقله���ن أو أثناء ترحيلهن ان 
يقوموا بأي مراجعة ألي جهة 
سواء للمستوصف أو ملستشفى 

األمراض السارية.
 واشار املصدر الى ان نتيجة 
فحص السيدات التسع الالتي مت 
فحصهن في األمراض السارية 
ستظهر بعد يومن ليتم حتديد 
ما إذا كانت إحداهن قد التقطت 

العدوى أم ال.

بارشادات وزارة الصحة فيما 
يتعل���ق بالوقاي���ة من مرض 
انفلون���زا اخلنازي���ر وتتخذ 
االجراءات الوقائية الضرورية 
لع�������دم انتق���ال العدوى في 
نظارات املخافر واملؤسس���ات 

ثاني حالة مجاهرة باإلفطار
لمواطن سكران في سيارته

أمير زكي
ثان����ي مجاهر باإلفطار كان من نصي����ب كويتي )25 عاما( وجد 
داخل مركبته في حالة اغماء في مزارع الصليبية، وأحيل الى جانب 
املجاهرة باالفطار بقضية سكر. وكانت عمليات الداخلية أبلغت في 
التاسعة والربع صباحا عن وجود شخص مغمى عليه داخل مركبته 
لتتوجه سيارة اسعاف اال ان رجال الطوارئ أكدوا ان االغماء ناجت 

عن االفراط في تناول اخلمر لتتم احالته الى االختصاص.


