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محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
لقيت وافدة نيبالية مصرعها شنقا 
في منزل كفيلها مبنطقة أم الهيمان 
وكان كفيل اآلسيوية وهو مواطن أبلغ 
عن وجود خادمته جثة هامدة بعد ان 
شنقت نفسها، وسارع رجال الطوارئ 
الطبية ومنهم غامن الشمري ومحمد 

العنزي، كما حضر رجال األمن ونقلت 
اجلثة الى الطب الشرعي.

من جهة أخرى، أصيب شرطيان 
بعد اصطدام مركبتهما بسلك فاصل 
بني الطرقات مبنطقة مبارك الكبير 
ونقل الى مستشفى العدان بإصابات 

ليست خطيرة.

مصرع نيبالية شنقًا.. وشرطيان إلى العدان في تصادم بشبك

مفاجأة جديدة في مقتل الطفل عمر العازمي

»الهمر« تعود البن عم القاتل 
وكشوفات »الداخلية« أكدت مغادرته البالد يوم الجريمة

عبداهلل قنيص 
ف����ي تطور جدي����د ومهم في 
قضية مقتل الطفل عمر العازمي 
وال����ذي تلقى طعن����ة نافذة في 
القلب أردت����ه قتيال من صديق 
الدارس����ة مقابل مدرسة يدرس 
فيه����ا القات����ل والقتيل مبنطقة 
القصور األس����بوع املاضي ابلغ 
مصدر امني »األنباء« ان رجال 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
والتي يرأسها اللواء الشيخ علي 
اليوس����ف الصباح متكنوا يوم 
امس من ضبط الس����يارة التي 
أقلت القاتل من أمام مدرس����ته 

الى جهة غير معلومة.
وق����ال املصدر األمني منذ ان 
تواترت املعلومات عن ان هناك 
سيارة نوع همر أقلت القاتل وان 
قائد املركبة وفق ش����هود عيان 
اشترك في ارتكاب اجلرمية بان 
كب����ل الطفل املجني عليه، حتى 
بدأت وزارة الداخلية عملية البحث 
عن املركبة. واشار الى ان مدير 
مباحث األحمدي العقيد احلمدان 
اهتم بهذه القضية اهتماما خاصا، 
الفتا ال����ى ان معلومات وصلت 
الى العقيد ع����ادل احلمدان عن 
وجود املركب����ة التي هرب فيها 
اجلاني في منطق����ة ام الهيمان 
متوقفة في س����احة ترابية بني 
عدد من املدارس وقام صاحبها 
بتغطيتها حيث مت االنتقال الى 
مكان املركبة وكانت املفاجأة لدى 

الهمر  االستعالم عن صاحب 
تبني انها تعود البن عم القاتل 
وانه غادر البالد في يوم تنفيذ 

اجلرمية. 

وأكد املصدر األمني ان اسم 
صاحب الهمر ادرج على قوائم 
املطلوب القبض عليهم مبجرد 
دخوله البالد مؤكدا ان الشهود 

العيان وف����ي ظل تأكيدهم أن 
صاحب الس����يارة اشترك في 
اجلرمية فإن اجه����زة وزارة 
الداخلية الب����د ان حتقق مع 

صاحب املركب����ة بعد دخوله 
البالد مع امكانية ان توجه له 
تهمة االشتراك في قتل الطفل 

عمر العازمي.

املتهم بارتكاب جرمية القصور القتيل عمر العازمي

الهيروين املضبوط إلى »املكافحة«

بنغالي الى المكافحة
بهيروين من باطن األرض

متكنت دورية تابعة ملخفر شرطة السالم 
من القبض على بنغالي بحوزته مواد يشتبه 
أنها مواد مخدرة، وكانت الدورية بقيادة رئيس 
مخفر شرطة السالم قد شاهدت البنغالي يوم 
األحد املاضي يقوم باحلفر في احلاجز الترابي 

املوازي للدائري اخلامس مبنطقة السالم.
وقال بيان للداخلية ان املتهم ضبط وبحوزته 
لفافة كبيرة بها مادة عش���بية وكيس صغير 
يحتوى على بودرة لونها ابيض مييل إلى اللون 
األصفر باإلضافة إلى كيس به خمس كبسوالت 
وقد متت إحالة املشتبه به واملضبوطات إلى 
اإلدارة العام���ة ملكافحة املخ���درات. يذكر ان 

»األنباء« اشارت الى اخلبر االثنني املاضي.

 »الجنائية« أوقفت 9 وافدين خططوا لسرقة 100 ألف دينار
عبداهلل قنيص

أحال مدير إدارة بحث وحتري 
محافظة العاصمة العقيد منصور 
العتيب���ي الى نياب���ة األموال 9 
وافدين بتهمة التزوير في محررات 
بنكية بواسطة بطاقات بنكية يتم 
البالد ووضع  تزويرها خ���ارج 
ملصقات عليها باعتبارها تعود 
الى بنوك محلية ومن ثم ش���راء 
بضائع باهظ���ة الثمن وقد عثر 
رج���ال مباحث العاصمة بحوزة 
املتهم���ني عل���ى 18 بطاقة بنكية 
مبرمجة كانوا بصدد استخدامها، 
فيما استخدموا بطاقتني اشتروا 
بهما بضائع قيمتها نحو 5 آالف 
دينار. ووفق مص���در امني فإن 
الى مدير عام  معلومات وصلت 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 

مباحث العاصم���ة والذي متكن 
من حتديد اخليط األول الذي قاد 
الى ضبط املتهم���ني، حيث كان 
اخليط األول ه���و وافد مصري 
اعترف على شركائه وهم 2 من 
اجلنسية املصرية و6 من اجلنسية 
الباكستانية كما اعترفوا بأن هذه 
البطاقات يتم تصميمها وبرمجتها 

خارج الكويت.
وأشار املصدر الى ان املتهمني 
اعترفوا بأنهم قاموا بشراء بضائع 
تزيد قيمتها عل���ى 5 آلف دينار 
مؤكدين أنهم كانوا بصدد استخدام 
البطاقات األخرى وانهم خططوا 
لسرقة نحو 100 ألف دينار على ان 
يقوموا في مرحلة الحقة باالنتقال 
الى دولة بخالف الكويت بعد ان 

يعيدوا برمجتها مرة أخرى.

اللواء الشيخ علي اليوسف عن 
ان هناك شبكة تقوم بالشراء من 
االسواق الراقية بواسطة بطاقات 
بنكية مزورة وعليه كلف مدير 

العقيد منصور العتيبي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تبرئ رئيسة شعبة بـ »الجوازات«
من التزوير في إثبات الجنسية

براءة وافد مصري من االعتداء 
على خادمة نيبالية وبيعها »كرقيق«

عسكري في القوات الخاصة وقاصر
في وضع فاضح داخل سيارة بمنطقة التناكر

أمير زكي
أحال مدير ادارة بحث وتحري محافظة مبارك 
الكبير العقيد وليد الدريعي ومساعده المقدم 
سالم الجويسري عس���كريا يعمل في القوات 
الخاصة الى النيابة العامة بتهمة خطف قاصر 

والفعل الفاضح.
وأك���دت الفت��اة القاصر وهي طالبة تدرس 
في مدرسة ثانوية انها تعرفت على العسكري 

حيث خدعها بلباسه العس�كري.
وأكد لها انه سيتزوجها متى ما اكملت السن 

القانونية.
واش���ارت الى ان العس�كري طل�ب من�ها ان 
يلتقي به���ا لتناول وج��ب����ة االف�طار اال ان�ها 
فوج�ئت به يتجه ال���ى منط��قة ت�ناكر المياه 

في من�طق����ة الواح���ة.
وكانت عمليات الداخلي���ة أبلغت عن فعل 
فاضح داخل سيارة متوقفة في منطقة التناكر، 
وألقى رجال األمن القبض على العسكري والذي 

كان بزيه العسكري.
وبعد ان تبي�ن ان ب�داية الق�ض��ية ان�ط�لق��ت 
من منطق���ة م�ب�ارك الكب�ي���ر حيث اصطحب 
العس���كري الف�تاة تم تح��وي���ل الق�ضية ال�ى 
م�باح���ث مب���ارك الكبير بحك���م االختصاص 

المكاني.
وأشار المصدر الى ان العسكري نفى جزئية 
الخطف اال ان القانون يعتبر مرافقة قاصر بمنزلة 
جريمة خطف حتى ولو خرجت المجني عليها 

مع الجاني طوعا.

أصدرت محكمة االستئناف الدائرة الثالثة 
برئاس����ة املستش����ار فيصل خريبط أمس 
حكمها في االستئناف رقم 2007/1989 ببراءة 
رئيسة ش����عبة باإلدارة العامة للجوازات 
ووثائق الس����فر من التهمة التي نس����بت 
إليها من ارتكابها تزويرا في محرر رسمي 
بقصد استعماله على نحو يوهم مبطابقته 

باحلقيقة.
وكان حكم محكمة أول درجة قد أدانها 
بتلك التهمة ومن ثم أصدر حكمه في شأنها 
بحبسها أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.

هذا وكان احملامي محمد منور املطيري 
قد حضر عن املتهمة طوال جلس����ات نظر 
االس����تئناف ودفع بأن املتهم����ة ليس من 
اختصاصها القيام بتدقيق املعامالت على 
احلاس����ب اآللي كما ال توج����د بينها وبني 
مق����دم املعاملة أي رابطة مباش����رة حيث 

تقتصر العالقة على مقدم الطلب وموظف 
الكاونتر وأنها ال تستلم أي مستندات من 

املراجعني.
وأضاف منور املطيري في مرافعته بأن 
قيام املتهم األول باعتماد طلب اس����تخراج 
اجلواز من املتهمة العاشرة يجعل من التزوير 

بفرض قيامه استغالال حلسن نيتها.
كما أكد منور على انتفاء القصد اجلنائي 
لدى املتهمة وأن مجرد اإلهمال ال يتحقق به 

الركن املعنوي جلرمية التزوير.
وقال محمد منور عن تعقيبه على حكم 
احملكم����ة ان القضاء الكويتي قد اثبت بهذا 
احلكم مقصد املش����رع في أال يعاقب بريء 
مهما توافرت في حقه من ظواهر األدلة طاملا 
أن هذه االدلة قامت على الظن والتأويل أو 
جاءت غير متساندة مع بعضها لبعض وال 

تكفي للقضاء باإلدانة.

قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي ببراءة 
واف���د مصري من مواقع���ة خادمة نيبالية 
باإلكراه وبيعها مقابل 80 دينارا لش���خص 

آخر.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 
انه في غضون شهر 2009/8 خطف املجني 
عليه���ا وكان ذلك عن طريق احليلة قاصدا 
من ذلك مواقعتها باالك���راه وذلك بأن قام 
باستدراجها الى مسكنه عن طريق احليلة 

وقام بعرضها للبي���ع »كرقيق« حيث قام 
ببيعها مقابل 80 دينارا.

وقد حضر دف���اع املتهم احملامي فيصل 
العتيبي ودفع بانتفاء أركان جرمية اخلطف 
بطريقة احليلة او القوة او التهديد وبطالن 
القبض لكون اإلذن الصادر من النيابة العامة 
الحقا لعملية القبض وليس س���ابقا عليها 
واعتصام املتهم باإلنكار منذ فجر التحقيقات 
وانتفاء قيام املتهم مبواقعة املجني عليها 

وانتفاء القصد اجلنائي.

أكد أن شقيقه قارب الـ 60 عاماً هو بريء من دم القتيل 

عم المتهم بقتل المصري لـ »األنباء«: أداة الجريمة كانت بحوزة القتيل 
وأين الداخلية من 20 مصرياً اشتركوا في المشاجرة؟

 ال نقبل بسفك دم أي إنسان  ولو كان الجاني والمجني عليه من أصحاب العقول لما حدثت الجريمة 

عم املتهم متحدثا للزميل هاني الظفيري ويبدو في االطار صورة القتيل

رجال مكافحة املخدرات يخرجون اخلمور من مخبئها

هاني الظفيري
في الوقت الذي نفى فيه الشاب 
السوري املتهم بقتل الشاب املصري 
ش���ريف حجازي ان تك���ون أداة 
التي استخدمت في قتل  اجلرمية 
شريف تعود إليه، اختلف شهود 
عيان حول تلك املعلومات، حيث 
تطوع شهود عيان بالشهادة أمام 
وكيل جهات التحقيق بأن السوري 
كان بحوزته أداة اجلرمية، فيما قال 
آخرون عكس ذلك. »األنباء« التقت 
عم املتهم ويدعى اسماعيل محمد 
احلمدان، حيث اكد ان القتيل هو 
الذي كان يحمل السكني وان القتيل 
نزل بالسكني من منزله مهددا ابن 
شقيقه بالقتل، ونفى العم ما أشيع 
ونشر من ان شقيقه )والد املتهم( 

اشترك في اجلرمية.
واعتبر مثل هذه االدعاءات غير 
منطقية، خاصة ان شقيقه )والد 
املتهم( متزن ويبلغ من العمر 60 
عاما. وأعرب عم القاتل عن دهشته 
من ع���دم توقيف نحو 20 مصريا 
اشتركوا في الشجار واكتفى رجال 
األمن � على حد قوله � بضبط أبناء 
شقيقه، معتبرا نشر القضية من 
جان���ب واحد ف���ي الصحف يوثر 
على التحقيق���ات وموقف اجلاني 

طلقة طائشة في خزينة 
مالبس مواطنة

بسكن المطلقات
أمير زكي

انتقل رجال مباحث مبارك الكبير 
بقيادة العقيد وليد الريعي ومساعده 
املقدم سالم اجلويسري وفريق من 
األدلة اجلنائية الى مسكن ربة منزل 
تقيم في سكن املطلقات في صباح 
السالم بعد بالغ ورد الى عمليات 
الداخلية تضمن س���ماع املواطنة 
لصوت طلق ناري اخترق مسكنها 
في الطابق الثاني واستقرت الطلقة 
داخل خزينة املالبس. وقال مصدر 
أمني ان املواطن���ة نفت ان تكون 
لديها عدوات تدعو الى استهدافها 
بهذا الطلق الناري، مشيرة الى ان 
الق���در كان لطيفا بها حيث كانت 
داخل احلمام وقت اطالق النار على 
غرفة نومها. وأشار املصدر األمني 
الى ان رجال املباحث فتحوا حتقيقا 
في الواقعة وسجلت قضية اطالق 
نار في منطقة مأهولة وتعريض 
حياة الس���كان للخطر وذلك ضد 

مجهول.

ضبط 500 زجاجةخمر 
في الري بعد تهريبها في 

روالت ورق
متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة املدير العام اللواء 
الش����يخ أحمد العب����داهلل اخلليفة 
الصباح، ومتابعة وتنسيق مساعد 
املدير العام العميد صالح الغنام من 
ضبط كمية كبيرة من اخلمور بعد 
دخولها البالد من أحد املنافذ البرية، 
حيث وصلت معلومات تفيد بوصول 
كمية من اخلمور تقدر ب� 500 زجاجة 
الى داخل البالد مت اخفاؤها بطريقة 
مبتكرة في روالت ورق مجوفة من 

قبل بعض املهربني.
وقال مصدر أمني ان فريق العمل 
الذي شارك في ضبط الكمية مكون 
من مدير إدارة املكافحة احمللية العقيد 
أحمد الش����رقاوي ومساعده املقدم 
عبداحملسن العباس����ي، مشيرا الى 
املكافحة رصدوا الشحنة  ان رجال 
فور خروجها من املنطقة اجلمركية 
وقاموا بضبطها ومازال البحث جاريا 
عن املس����ؤولني عن تهريب شحنة 

اخلمور.

املصري، ونس���أل اهلل له الرحمة 
وألهله الصبر، وإذا كان ابن أخي 
مخطئا فنحن ال نقبل بالظلم، وعلى 
القانون ان يأخذ مجراه في القضية، 
وسمعت عن ان 20 مصريا اشتركوا 
في الشجار فأين هم؟ وقد سمعت ان 
القتيل هو الذي كان يحمل السكني 

املستخدم في اجلرمية.
هل ميك��ن ان حتدثن��ا عن دور 

األب أي شقيقك في اجلرمية؟
كما ُأبلغت، فإن ش���قيقي نزل 
لفض املشاجرة وتلقى ضربة في 
الرأس اس���تدعت خياطة رأسه ب� 

8 غرز.
ُيفه��م م��ن ذلك أن ش��قيقك لم 

يشارك في اجلرمية؟
أعتقد أن هذا صحيح، فشقيقي 
إنسان متزن وشارف الستني عاما، 
وأستغرب ان يكون طرفا في مثل 
هذه القضية، واقول وأنا مسؤول 
عما أقول لو كان اجلاني واملجني 
عليه من أصحاب العقول ملا حدثت 
اجلرمية. ومن جانب آخر، فقد قال 
املسؤول عن اجلالية املصرية من 
العمال عب���داهلل العاقول ان هذه 
احلادثة مؤمل���ة، وانه حزين على 
ما أصابهم ومتنى ان يأخذ القانون 

مجراه.

في القضي���ة، وفيما يلي تفاصيل 
اللقاء الذي أجرته »األنباء« مع عم 

الشاب السوري:
حدثنا عن تفاصيل اجلرمية؟

أوال ولألمان���ة أن���ا ل���م أك���ن 
موج���ودا في امل���كان الذي وقعت 

فيه اجلرمية، ولكن ما سمعته من 
أقاربنا وباألخص من والدة املتهم 
بالقتل ابن ش���قيقي احمد انه كان 
قد حضر م���ن دوامه حيث يعمل 
ميكانيكيا وحدثت مشاجرة بسبب 

موقف سيارة.

أفاد ش��هود عي��ان ب��ان املتهم 
بالقتل كان يحمل سكينا وانه يتسم 

بالعنف؟
هذا غير صحي���ح، وابن أخي 
انسان مسالم وما حدث ان مشاجرة 
حدثت وقّدر اهلل ان ُيقتل الش���اب 


