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إعداد: مؤمن المصري

تنكر »الداخلية« غرق في الطني

الزميل هاني الظفيري أمام الفتة الكيلو 65 حيث مت إغالق الطريق حتى فجر أمسمياه األمطار املفاجئة غطت كامل الطريق قرب الكيلو 65شاحنة صغيرة انحرفت جراء األمطار

مواطن ضبط بحوزته زجاجتا خمرأحد اآلسيويني سقط بعدد من هواتف سرقة االتصاالت

آسيويون مت ضبطهم في أحد األوكار املشبوهة في محافظة الفروانية

محاوالت اإلنقاذ إلخراج شاحنة

أمير زكي
لقي وافد آسيوي مصرعه مساء امس 
االول اثر دهسه مقابل مستشفى العدان 
من قبل سيارة يقودها مواطن مت توقيفه 
وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان الوفاة جاءت جراء كسر في 

عظام جمجمة الوافد وخروج املخ.

من جهة اخ���رى اصيبت هندية 24 
عاما بكس���ور اثر انزالقها فيما كانت 
تقوم بأعمال تنظيف مبنزل كفيلها في 
الفحيحيل، من جهة اخرى اصيب وافد 
بكسور متفرقة ونزيف في املخ جراء 
س���قوطه من الطابق الثالث ملنزل قيد 

االنشاء في الفروانية.

مصرع آسيوي دهسًا أمام المستشفى

أمطار العبدلي »المفاجئة« احتجزت 30 سيارة على خط الكيلو 65

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
أعلن����ت اإلدارة العامة لإلطفاء عن 
تضرر م����ا ال يقل عن 30 مركبة جراء 
السيول واألمطار الغزيرة التي تأثرت 
بها منطقة العبدلي امس االول، مشيرة 
الى ان بعض املواطنني ما ان س����معوا 
بهطول امطار غزيرة على شمال البالد 
حتى تدافعوا الى املنطقة، وهذا ما دعا 
رج����ال اإلطفاء الى العودة مرة اخرى 
وإخراج أشخاص توجهوا الى العبدلي 
فغرقت مركباتهم واحتجزوا وسط البرك 

الطينية التي تسببت فيها األمطار.
وقال بيان اإلطفاء ان موجة السيول 
لم تخلف اي إصابات بشرية واقتصرت 
اخلس����ائر على »مادي����ة«، خاصة في 

مناطق املزارع واصحاب املركبات.
ونص بيان اإلطفاء على اآلتي: ان 
بالغا ورد ال����ى عمليات اإلطفاء نحو 
السادسة والنصف تضمن تسبب موجة 
من األمطار الغزيرة املفاجئة في تعطل 
سيارات واحتجاز اشخاص وانحراف 
مركبات عن الطريق الرئيسي، مشيرا 
الى ان االدارة العامة لالطفاء أرسلت 
الى موقع األحداث مركز إطفاء العبدلي 

للتعام����ل مع تضرر نح����و 30 مركبة 
والعديد من املزارع وان اإلطفاء اضطرت 
الى ارسال مركز الصبية وذلك لتقدمي 
العون ألشخاص سمعوا بهطول أمطار 
فسارعوا الى العبدلي ملشاهدة األمطار، 
وهذا م����ا أدى الى تعط����ل وانحراف 

مركباتهم في مناطق طينية. 
وأش����ادت اإلدارة العام����ة لإلطفاء 
بتع����اون أصحاب امل����زارع مع رجال 
اإلطف����اء إذ قدموا لإلطفائيني جرافات 
للمس����اعدة في إنقاذ أشخاص علقوا 

باملياه والطني. 
املقدم عيسى  وتعامل مع احلادث 
املطيري والنقي����ب عبداهلل اخلالدي 
والنقيب احمد ال����دواس واملالزم أول 
احمد العازمي ووكيل ضابط يوسف 
املطيري والعرفاء عبدالعزيز الدعاس 
ومحمد خميس وخالد الظفيري وحمد 
السامح وحجي املعصب وعبداللطيف 

املسباح.
هذا وحضر رجال أمن اجلهراء بقيادة 
النقيب مطر السبيل حيث قاموا بتحويل 
الطريق وإغالقه حتى مت االنتهاء من 

إنقاذ السيارات واستخراجها.

األمن العام واصل حمالته ضد األوكار المشبوهة 
وضبط 108 زجاجات خمر محلي مع آسيوي

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
واصل قطاع األمن العام والذي يترأسه اللواء خليل الشمالي حمالته 
الستهداف األوكار املشبوهة في مناطق محافظتي األحمدي والفروانية. 
وق����ال مصدر أمني ان حملة مديرية أمن األحمدي أس����فرت عن ضبط 
آس����يوي عثر معه على 108 زجاجات خمر محل����ي، كما ضبطت وافدا 
آس����يويا يدير وكرا لالتصاالت الدولية، مش����يرا الى ان احلملة كانت 

بإشراف الرائد فالح الهذيلي.
وإلى محافظة الفروانية فقد أس����فر االنتش����ار املمي����ز لرجال أمن 
الفرواني����ة يتقدمهم العميد غلوم حبيب مدي����ر األمن عن اغالق وكر 
لألعمال املشبوهة ومت توقيف 8 آسيويات و3 وافدين حضروا إلى هذه 
األوكار للمتعة احلرام، كما ضبط مواطن عثر في مركبته على زجاجتي 
خمر مس����تورد الى جانب ضبط وافد عربي كان معه 12 زجاجة خمر. 
وإلى محافظة اجله����راء قام مدير أمن اجلهراء العميد عايض العتيبي 
باإلشراف على حملة موسعة انتهت بتوقيف 20 وافدا مخالفا لقانون 

االقامة و8 مستهترين واغالق وكر للمتعة احلرام.

اآلسيوي وأمامه الزجاجات الـ 108

طالبوا بإطالق سراحها دون أي ضمان

دفاع المتهمة بحريق العيون يطالب باستدعاء
شاهدات نفي يؤكدن وجود »ن.ع« في بيتها وقت الجريمة

»االستئناف« تؤيد االمتناع عن النطق بعقاب »مقدم«
أيدت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار محمد بو صليب 
وأمانة س����ر مشعل الشمري رئيس أمناء س����ر الدوائر اجلزائية 
إدانة ضابط شرطة برتبة »مقدم« بتهمة متكني متهمني من الفرار 
باالمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم 
فيها بحسن السير والسلوك ملدة ستة أشهر. وعقب صدور احلكم 
ص����رح دفاع املتهم احملامي فيصل العتيبي بأن هذا ليس بغريب 
على قضائنا الكويتي العادل. وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد 
به ضابط الواقعة بأنه في يوم 2007/4/22 وأثناء مروره بدوريته 
شاهد امرأة آس����يوية جتلس بالكرسي اخللفي إلحدى املركبات، 
وفور مشاهدتها له أخذت تطرق بيدها على زجاج السيارة طالبة 
النجدة وشاهد شخصا يقف بجوار السيارة وآخر بداخلها، فاقترب 
من األول )ع.ع.( وسأله عن سبب تواجده في هذا املكان، فوجد أنه 
بحالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة اخلمر. فحدثت بينهما مشادة 
كالمية ادعى خاللها )ع.ع.( أنه ضابط مباحث وقام باإلمساك به 
من مالبسه وهدده بالقتل مبسدس ادعى أنه يحمله. فسيطر عليه 

ضابط الواقعة بعد جتمع أهالي املنطقة وطلب دوريات إس����ناد 
بواسطة الالس����لكي فقام املتهم بسبه علنا أمام املتجمهرين فقام 
بإدخاله إلى سيارة الدورية. وتوجه ضابط الواقعة بعد ذلك إلى 
الشخص اآلخر اجلالس بالسيارة فوجده في حالة غير طبيعية 
وتفوح منه رائحة اخلمر وكان في حالة فقدان وعي، فطلب سيارة 
إسعاف لنقله إلى املستشفى. وبسؤال املرأة التي كانت بالسيارة 
قررت أنها مخطوفة من قبل املتهم )ع.ع( فأركبها سيارة الدورية 
التي أتت لإلسناد وتوجه باملتهم واملرأة إلى مخفر املنطقة لتسجيل 
قضية.  وعندما وصل رئيس املخفر طلب منه الضابط تس����جيل 
بالغه فماطل بحجة وجود توصية على املتهم، فأصر الضابط على 
تسجيل البالغ ولكن دون جدوى واستمر املتهم )رئيس املخفر( 
في مماطلته، فغادر ضابط الواقعة املخفر ومعه برقيات اإلحالة 
وبيان تسليم املتهم )ع.ع( واملرأة واملضبوطات. وفوجئ الضابط 
بأن رئيس املخفر ق����د أفرج عن )ع.ع.( واملرأة واملضبوطات في 

نفس اليوم عقب مغادرته، فقام بتسجيل قضية ضده.

لألدلة اجلنائية حماد مناحي العنزي.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة 
أربعة اتهامات: 1 � أنها قتلت املجني عليهن 
)55 امرأة وطفلة( عمدا مع سبق اإلصرار 
والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على 

إزهاق أرواحهن وأعدت لذلك مادة بترولية 
قابلة لالشتعال )بنزين( ومصدرا حراريا 
)عود ثقاب( وما إن تيقنت من تواجدهن 
بداخل خيمة حفل الزفاف التي أعدها زوجها 
لالحتفال بزواجه من أخرى حتى فاجأتهن 
بأن س����كبت املادة البترولية على اخليمة 
وأشعلت عود ثقاب وأوصلته بها فأضرمت 

فيها النيران قاصدة قتل املجني عليهن.
2 � ش����رعت ف����ي قتل املجن����ي عليهن 
)املصابات باحلريق( عمدا مع سبق اإلصرار 

والترصد.
3 � وضعت النار عمدا في مكان مسكون 
هو خيمة حفل الزفاف س����الف البيان بأن 
سكبت عليها مادة بترولية قابلة لالشتعال 
مما أدى إلى اشتعال النار فيها وترتب على 
ذل����ك موت املجني عليهن س����الفي البيان 

وإصابة األخريات.
4 � أس����اءت عمدا اس����تخدام وس����ائل 
أجهزة االتصاالت بأن دأبت على االتصال 
باملجني عليهما )ش.( و)ن.( بتوجيه ألفاظ 
تخدش احلياء إليهما عل����ى النحو املبني 

بالتحقيقات.

طالب دف����اع »ن.ع« املتهمة بإش����عال 
احلري����ق في خيمة عرس العيون احملامي 
سقاف الس����قاف احملكمة أمس باستدعاء 
ش����اهدات نفي أكدن أنهن شاهدن املتهمة 

في بيتها وقت وقوع اجلرمية.
بينما طالب زميله احملامي زيد اخلباز 
بإخالء سبيل املتهمة بأي ضمان تراه احملكمة 
وبإحالة موكلته إلى جلنة من أساتذة الطب 
النفسي لبيان حالتها النفسية أثناء التحقيق 
معه����ا في النيابة العام����ة. وصمم اخلباز 
على استدعاء ش����هود اإلثبات مؤكدا أنهم 
تناقضوا في أقوالهم أمام جهة التحقيق. 
وقد استجابت احملكمة التي عقدت جلستها 
برئاسة املستشار عادل الصقر وعضوية 
املستشارين خالد عبد الهادي ومحمد جعفر 
وأمانة سر هشام سماحة لطلب استدعاء 
الش����هود وأجلت نظر الدعوى جللسة 22 
اجلاري الس����تدعاء الشهود: زوج املتهمة، 
واخلادمة التي قررت أنها شاهدت املتهمة 
وهي تسكب البنزين على اخليمة وتقوم 
بإش����عالها، وضابط مباحث مخفر تيماء 
ومدير إدارة الطب الشرعي باإلدارة العامة 

احملامي زيد اخلباز


