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محامي أحد ضحيتي جريمة الجهراء: ال مخدرات وراء الجريمة 
والقاتل تخلص من سالح الجريمة ومالبسه الملوثة بعد فعلته

انه يعالج في الطب النفس����ي او 
ميتلك ملفا هناك س����يعفيه من 
القانونية او يرفع عنه  املساءلة 
احلرج، بالعكس القاتل مسؤول عن 
أفعاله وكان بكامل قواه العقلية 
وقت ارتكابه اجلرمية وأما مسألة 
نقله الى مستشفى الطب النفسي 
بع����د ارتكابه اجلرمية فهذا ايضا 

مردود عليه.
هل لك ان توضح اكثر؟

القات����ل وبحس����ب  حس����نا، 
االعترافات الصادرة منه س����واء 
ام����ام رجال مباح����ث اجلهراء او 
امام النيابة العامة قام بالتخلص 
من س����اح اجلرمية، وكذلك من 
مابسه امللوثة بدماء الضحيتني 
قبل ذهابه الى منزله وتوجهه الى 
مستشفى الطب النفسي فهل هذه 
تصرفات رجل غير مدرك ألفعاله؟ 

ال أعتقد.
..واملخدرات؟

أج����زم لكم انه ال مخدرات في 
القضية وهو ما سنكشفه الحقا بعد 
النظر في أولى جلسات محاكمة 
القاتل، وعامة انا موكل عن اسرة 
الذي ذهب ضحية لتلك  املواطن 
اجلرمية املروعة ولكم ان تعرفوا 
ان الضحية رجل ملتزم دينيا وعلى 
خلق وال يفارق املس����جد وان ما 
حصل أمامنا جرمية قتل يستحق 
القاتل عليها أقصى درجات العقوبة 

كما في القانون.

ي����ا أخ����ي الفاض����ل، اذا كان 
القاتل بنفسه قد قال انه ال يعلم 
عن املخدرات شيئا وانه أصا ال 
يعلم بوجود مخدرات، وذكر كامل 
تفاصيل األس����باب التي أدت الى 
املشاجرة عندما ادعى انه تضايق 
وقام بقت����ل املجني عليهما بتلك 

الطريقة البشعة.
ولكن��ه ذك��ر ايضا ان��ه يعاني 
من عارض نفس��ي وانه يعالج في 
الطب النفس��ي كونه ال يتحكم في 

اعصابه؟
هذا الكام مردود عليه.

كيف؟
هل تعتق����دون ان كل من قال 

املدني ألس��رة اح��د الضحيتني ما 
دورك؟

دوري س����يكون مكما لدور 
النيابة العامة، وسأحاول ان أصل 

الى العقوبة املناسبة للقاتل.
ولكن الكالم ع��ن املخدرات لم 
يتوقف في ه��ذه القضية حتى في 
حتقيقات املباحث بعد القبض على 

القاتل؟
على العكس، وحتى انتم نشرمت 
في »األنباء« جزءا من اعترافات 
القاتل والتي جاء فيها انه ال يعلم 

اي شيء عن املخدرات.
ولكن ما س��بب اجلرمية خاصة 

ان البعض ربطها باملخدرات؟

أمير زكي ـ هاني الظفيري
»ال وجود للمخدرات في قضية 
القتل التي ذهب ضحيتها شابان في 
اجلهراء« بهذه اجلملة بدأ احملامي 
فايز العتيبي املوكل باحلق املدني 
عن أسرة املواطن الذي ذهب ضحية 
التي شهدتها  اجلرمية املزدوجة 

اجلهراء االثنني املاضي.
واستغرب العتيبي اثارة قضية 
املخ����درات ووجودها بل الذهاب 
بالبعض الى أبعد من ذلك واملطالبة 
بتحلي����ل دم القتيل����ني، واوضح 
العتيبي انه ال وجود للمخدرات 
في هذه القضية قائا: »نحن أمام 
قضية قتل مروعة ذهب ضحيتها 
شابان. وقال العتيبي في حديث 
خص به »األنباء«: »أعلم ان هناك 
ادعاء باجلنون من قبل القاتل ولكن 
هذا األمر غير صحيح وس����أقوم 
بنفيه متاما بعد احالة القضية الى 

احملكمة«. وهذا نص احلوار:
في األيام األولى لقضية جرمية 
القتل تواردت أنباء عن عثور رجال 
األمن عل��ى مخدرات في مس��رح 

اجلرمية؟
ال أعلم كيف اطلق هذا الكام 
عن وجود مخ����درات، فا وجود 
للمخدرات، وال عاقة للمخدرات 
ال من قريب وال من بعيد بجرمية 
القتل البشعة التي ذهب ضحيتها 

شابان في اجلهراء.
أن��ت كمح��ام مدع ع��ن احلق 

فايز العتيبي كشف لـ »األنباء« أن لجوء المتهم لـ»الطب النفسي« ال يعفيه من المساءلة

احملامي فايز العتيبي

السيطرة على حريق محدود 
في مصفاة األحمدي

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ابلغ مصدر نفطي »األنباء« ان اجهزة االطفاء 
التابعة لشركة النفط متكنت من السيطرة على 
حري���ق محدود اندلع في الوح���دة 29 مبصفاة 
االحمدي، مشيرا الى ان التحقيقات االولية كشفت 
عن ان احلريق بسبب متاس كهربائي، مؤكدا على 

ان احلريق لم يؤثر على االنتاج النفطي.
من جهة اخرى تعرضت 3 مخيمات في اجلليعة 
للتلف جراء حريق يرجح ان يكون متعمدا وتعامل 

مع احلريق مركزان لاطفاء.

رجال الجهراء يحتجزون مواطنين و4 مصريين
على ذمة قضية تزوير أذونات العمل في »الشؤون«

هاني الظفيري
تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« 
قبل ايام محدودة عن متكن رجال مباحث 
الهجرة من ضبط شبكة تخصصت في 
تزوير اذونات العمل جرى يوم امس 
تسجيل باغ رسمي في مخفر احلهراء 
بشأن هذه القضية متهيدا الحالة ملف 

القضية الى القضاء.
ووفق مصدر امني فإن رجال مباحث 

الهجرة طلبوا من مخفر اجلهراء رسميا 
تس����جيل قضية تضم����ن احتجاز 6 
اشخاص بواقع 4 مصريني ومواطنني 
بتهمة تزوير اذونات العمل مبقابل مالي 
يصل الى 1500 دينار لكل اذن عمل وهي 
القضية التي انفردت بنشرها »األنباء« 
االربعاء املاضي، وقال املصدر أنه جاري 
حاليًا تعقب أسماء العمال املستفيدين 

من أذونات العمل املزورة.


