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أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
قاد حريق مخزن أسفل بناية في منطقة املهبولة 
14 وافدا الى القفز من علو وهو ما نتج عنه وفاة 
وافدين من اجلنسية النيبالية وإصابة 12 آخرين 

إصاباتهم تتنوع بني كسور وجروح.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في اإلطفاء 
املق���دم خلي��ل األمي�����ر ان احلريق مت التعامل 
معه في غضون دقائ��ق مع��دودة، مشي��را ال��ى 
ان بالغ��ا تلقته عمليات االطفاء فجر امس عن 
حريق مخ�����زن وتعاملت معه فرق االطفاء في 
فترة وجيزة الفتا الى ان رجال االطفاء فوجئوا 
بتداف��ع اآلس���يويني الى الس���قوط من علو في 

مشهد غريب.
من جهته، قال املنس���ق االعالم���ي في إدارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد انه وبعد 
تلقي غرفة عمليات الطوارئ بالغا عن سقوط 
عدد كبير من العمال مت توجيه 7 سيارات اسعاف 

بقيادة عبدالعزيز الشمري.
واشار بوحيمد الى ان التدافع من علو خّلف 
وفاة نيباليني )36 و35 عاما( أما املصابون فكانوا 
نيبالي���ا )37 عاما( مصاب���ا بجرح بالكتف، و6 
بنغاليني اصابتهم ما بني متوس���طة وبسيطة، 
و4 من اجلنس���ية الهندية الفتا الى ان املصابني 

تلقوا العالج في مستشفى العدان.

هاني الظفيري
متكن رجال أمن محافظة اجلهراء من إلقاء القبض 
على عصابة مكونة من ثالثة خليجيني قاموا بسرقة 
احلديد املسلح من املنازل قيد االنشاء في مدينة سعد 
العبداهلل. وفي التفاصيل ان مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا قام بتش����كيل فرقة يترأس����ها الرائد مطر 
سبيل بعد كثرة السرقات ليتم رصد ثالثة شبان كانوا 

يقومون بتحميل مركبتهم باحلديد املسلح وباقتراب 
الدورية حاولوا الفرار اال ان طوق األمن واحلنكة االمنية 
حاال دون متكن الش����بان من الفرار ومت إلقاء القبض 
عليهم ليتبني انهم احداث ومن اجلنسية اخلليجية 
لتتم احالتهم الى جهة االختصاص، هذا واشار املصدر 
الى ان االحداث الثالثة اعترفوا بالعديد من السرقات 

والتي على اثرها ستتم احالتهم الى النيابة.

ضبط 3 خليجيين تخصصوا في سرقة منازل سعد العبداهلل

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

النصار: موكلي قاتل زوجته الفلبينية في الصالون 
مجني عليه وليس جانيًا وسأقاتل من أجله

القصور في القانون والظروف النفسية وخيانتها دفعته إلى جريمته
شـاهد عشـيقها يعطيها هاتفًا نقااًل فلم يتمالك نفسه وقتلها
القتيلة أجرت 120 مكالمة في أوقات متأخرة من الليل مع صديقها

تبرئة مواطن من االتجار بالمخدرات ومقاومة رجال األمن

على خلفي���ة قضية قتل الفلبينية من 
قبل زوجها املصري بصالون نسائي التي 
وقعت األسبوع املاضي مبنطقة اجلابرية، 
صرح دفاع املتهم باجلرمية احملامي بشار 
النصار بأنني اكتفيت بقراءة ما كان يكتب 
عن موكلي على مدى أسبوع وقد صورته 
وسائل اإلعالم وكأنه وحش بشري ففضلت 
عدم احلديث والرد والدفاع حلني االنتهاء 
من رسم السياسة العامة للدفاع من خالل 

تأكيد ما قال��ه موكلي.
الكل كان يهاج���م موكلي وكأن املجني 
عليها م���الك، فاجلميع حكم باإلعدام على 
املتهم قبل أن يس���مع دفاعه وسأقاتل من 

أجله حتى اوضح  احلقيقة كاملة.
واوضح النص���ار: »ولكني اآلن أرى أنه من الضروري 
أن اكش���ف الستار عما خفي عن الرأي العام. فاملتهم زوج 
للمجني عليها منذ س���بعة أعوام وله منها 3 أبناء آخرهم 
عمره قرابة العام ولم تكن هناك أي س���وء نية أو مشاكل 
من قبله، فمنذ قرابة الش���هرين خرجت املجني عليها من 
مسكن الزوجية ورفضت العودة ألسباب وحجج واهية. 
حيث ان خدعتها وخطتها بدأت منذ أقل من عام، فقبل أن 
تضع الطفل األخير قررت الذهاب إلى بلدها لتضع ولدها 

على اعتبار أن الوالدة هناك أرخص وأفضل«.
وقال النصار: »وبالفعل س���افرت هي وابنتاه وما في 
بطنها إلى بلده��ا ووضع��ت هن��اك وع��ادت دون أبنائ��ه 
وظل����ت قرابة الع��ام توهم��ه بق���رب موعد حضوره��م، 
ولك��ن الصدم��ة بدأت منذ حوالي شهرين عندما قال��ت ل��ه: 
ال أبناء لديك مني ولن ت��رى األبناء أبدا وأنا ال أريدك وإن 
ابنك األخير سجلته باسم والدي وليس باسمك، وعندها 
اس���تغرب وذهل وظل يراقبها فاكتش���ف أنها على عالقة 

بصديقه.
وقد كان يتصل بها في ساعات متأخرة من الليل وال ترد 
عليه على الرغم من وجود خط ثان وحاول مرارا أن يعيدها 
ألنه ال يستطيع أن يطلقها ألنه يريد أبناءه، وظل يهادنها 
ولكن كان ردها أن أدخلته املخفر 3 مرات تقريبا وذاق ما 

ذاقه من ظلم هناك واحلق طبعا معها فال 
يستطيع عمل شيء ألن القانون ال يخدم 
الزوج من هذه النواحي إال حينما تضبط 
زوجته متلبسة بالزنا. استمر يراقبها وهي 
تخرج من الصالون بارتدائها النقاب متنكرة 

وال يعرف إلى أين تذهب«.
وحول يوم الواقعة قال النصار: »كان 
موكلي يختبئ حتت سلم الصالون ساعات 
حتى فوجئ بحضور عشيقها ونزل له مبمر 
السلم وأعطاها مبلغ 20 دينارا وخط هاتف 
وقال لها اس���تبدلي اخلط القدمي وضعي 
هذا اخلط وال ت���ردي على زوجك بعد أن 
تبادال عبارات الغزل، فلم يتمالك أعصابه 
فخرج من مكمنه وهجم على العشيق الذي 
هرب مستقال مركبة مع صديق له، فصعد على الفور إلى 
الصالون ودخل يفتش عنها فوجدها وضربها بيده ولكنها 
ردت عليه بطريقة اس���تفزازية فما كان منه إال ردة الفعل 
التي كانت بسبب الضغوط النفسية ورمبا العقلية بسبب 

الظلم الذي وقع عليه فطعنها أربع طعنات«.
واوض���ح النصار: »تبني من خالل حتريات املباحث أن 
القتيل�����ة تربطها عالقة عاطفية حميمة مع صديق املتهم 
وصل��ت إلى 120 مكاملة في أوقات متأخرة من الليل وشهد 
شاه��دان بأن هن��اك عالق��ة بي��ن القتيلة وصديق املتهم 
وأنهما ح�ذرا العشيق مرارا باالبتعاد عنها بناء على شكوى 
املتهم«، مش���ي��را الى ان هذه بعض احلقائق التي أبينها 
للجميع وأقول له�����م إن اجلدير بالرأفة والوقفة هو ذلك 
األب الذي حرم من أبنائه، هو ذلك األب الذي س���جل ابنه 
باسم ليس باسمه، هو ذلك الزوج الذي لعبت بشرفه تلك 

املرأة.
وختم النصار تصريحه بأن التهمة املسندة إلى املتهم هي 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد وعقوبتها اإلعدام. 
ولكن من املمكن للمحكمة من خالل ظروف القضية أن تنزل 
إلى العقوبة باحلبس املؤقت 10 أو 7 س���نوات. ومن خالل 
ما س���نبينه من ظروف بجلسات املرافعة يستحق املتهم 

أقصى درجات الرأفة. 

قضت الدائرة اجلزائية الرابعة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عادل الصقر وأمانة 
سر هشام سماحة ببراءة مواطن من تهمتي 

االجتار باملخدرات ومقاومة السلطات.
كان���ت النيابة العامة ق���د أحالت املتهم 
للمحكمة اجلزائية بعد ان اسندت له تهمتي 
االجتار باملواد املخدرة ومقاومة الس���لطات 

والتعدي على رجال املباحث أثناء ضبطه.
وخالل جلسات احملاكمة حضرت احملامية 
دالل املال مع املتهم وترافعت شفاهة شارحة 
ظروف الدعوى ودفعت ببطالن اذن النيابة 
العامة لعدم جدية التحريات وبطالنها كما 
دفعت بكيدية االتهام وتلفيقه وبطالن اعتراف 

املتهم الثاني لصدوره حتت االكراه.
ودفعت احملامية املال ببطالن اقوال وشهادة 
ضابط الواقعة واكدت خالل مرافعتها انتفاء 
واقع���ة بيع املواد املخدرة املس���ندة للمتهم 
حيث جاءت اوراق القضية خالية مما يفيد 
ضب���ط موكلها حال بيع امل���واد املخدرة او 

حيازته لها.
كما اكدت ان موكلها هو من تعرض للضرب 
وااليذاء خالل ضبطه، فمن غير املنطقي او 
من املستحيل ان يتعدى فرد واحد بالضرب 
على مجموعة من االشخاص قد تتجاوز عشرة 
اف���راد، واختتمت املال دفاعه���ا بطلب براءة 

موكلها مما هو مسند اليه.

احملامي بشار النصار

املقدم خليل األمير

احملامية دالل املال

االيرانيان والسائق الهندي وأمامهم كمية األفيون املضبوطة

اخلادمة النيبالية املنتحرة كما عثر عليها معلقة في صالة منزل كفيلها

بنغالي طرده زمالؤه من السكن
فقطع الكهرباء عن شارع بأكمله

جريمة قتل وراء الجثة المتحللة في الحساوي

محمد الدشيش
لم يجد وافد بنغالي وسيلة 
لالنتقام من زمالئه في السكن 
بعد أن قاموا بضربه وطرده من 
الشقة سوى أن يتلف األسالك 
الكهربائي����ة املغذي����ة للبناية 
في محاول����ة منه لقطع التيار 
الكهربائي ع����ن البناية حيث 
يقطن. غي����ر أن محاولته تلك 
لم تقطع الكهرباء عن البناية 
فقط بل ع����ن جميع البنايات 
الواقعة في ذات الشارع إذ انه 
تلف أحد االس����الك الرئيسية 

املغذي����ة القادم����ة من احملول 
الرئيسي. وفي التفاصيل كما 
يوردها مصدر أمني فإن حارس 
بناية في جليب الشيوخ أبلغ 
عمليات الداخلية عن قيام أحد 
السكان وهو بنغالي اجلنسية 
باتالف االسالك الكهربائية بشكل 
متعمد وقطع التيار الكهربائي 
عن البناية والبنايات االخرى 
املالصقة لها، وقال املصدر انه 
مت توجيه دورية ش����رطة إلى 
البالغ وبحضور رجال  موقع 
األمن أفاد احلارس والس����كان 

بأن البنغالي الغاضب نزل من 
البناي����ة بعد أن طرده زمالؤه 
بالسكن تناول فأس حفر وبدأ 
يضرب بها الكيبل الرئيس����ي 
اخلارج من البناية قاصدا قطع 
الكهرباء وجنح بالفعل في عمله 
بعد أن تسبب في قطع كهربائي 
أدى إلى قطع التيار عن البناية 
والبنايات األخرى أيضا، هذا 
وسجلت قضية اتالف ممتلكات 
البنغالي وجاري  عامة ض����د 
ضبطه عقب أن فر عقب فعلته 

الى وجهة غير معلومة.

عبداهلل قنيص
قال مصدر أمني ان مدير ادارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية العقيد منصور الهاجري اليزال 
ينتظر التقرير اخلاص مبصرع الوافدة اآلسيوية 
الصادر عن الطب الش����رعي بعد ان عثر جثتها 
ش����به متحللة داخل من����زل مهجور في منطقة 

احلساوي بعد انبعاث رائحة كريهة منها.

وقال مص����در أمني ان الفحص االولي جلثة 
الوافدة اظهر وج����ود ضربة على الرأس، الفتا 
الى ان رجال االدلة اجلنائية ووفق املتوافر من 
معلوم����ات لم يحددوا بعد هوية املجني عليها. 
واشار الى ان حتديد هوية املجني عليها سيكون 
منطلقا مهم����ا للبحث في البصمة وتوقيف من 

قام بقتلها على االرجح.

وفاة نيباليين وإصابة 12 آسيويًا بكسور
قفزوا هربًا من نيران بناية تحترق في المهبولة

..ووفاة خادمة وإصابة زميلتها بكسور قفزتا
هرباً من شقة عمالة منزلية في حولي

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي بإحالة ملف سقوط وافدتني 
من اجلنسية اآلسيوية إلى مباحث 
حولي للتحقيق في دوافع السقوط 
الطابق  اجلماعي للوافدت����ني من 
الس����ادس وهو ما نتج عنه وفاة 
احداهما واصابة األخرى بجروح 
وكس����ور خطيرة استدعت نقلها 
بني احلياة واملوت الى مستشفى 

مبارك.
وق����ال مصدر أمن����ي أن بالغا 
نقلته عمليات وزارة الداخلية في 
السابعة من صباح امس تضمن 
ارتطام شديد باالرض من  سماع 

اللواء طارق حمادةاللواء د.مصطفى الزعابي

اللواء  العمليات  املساعد لشؤون 
د.مصطفى الزعابي ووكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون األمن 

بناية في حولي وسقوط وافدتني 
وفور تلقي عمليات الداخلية هذا 
البالغ انتقل وكيل وزارة الداخلية 

العام باإلنابة اللواء طارق حمادة 
وتبني م����ن التحقيقات األولية ان 
الشقة التي سقطت منها الوافدتان 
تقع في الطابق السادس ومستأجرة 

من قبل مكتب للخدم.
واش����ار املصدر إل����ى أن حالة 
اخلادمة التي نقل����ت إلى العناية 
الفائقة ل����م متكن رجال األمن من 
افادتها حول هذا  الى  االس����تماع 
الس����قوط اجلماع����ي ، الفتا الى 
ان اصابتها عبارة عن كس����ر في 
العامود الفقري. هذا وقامت غرفة 
عمليات الطوارئ الطبية بإرسال 
سيارتني لالس����عاف للتعامل مع 
البالغ بقيادة كل من اشرف معروف 

وجابر الكندري.

نيبالية انتحرت شنقًا في الجهراء

إيرانيان يسقطان بـ 7 كيلوغرامات أفيون 
ويتخذان من سيارة مهملة مخزنًا »آمنًا« للمخدرات

اعترفا على سائق هندي يجلب لهما البضاعة من العراق

هاني الظفيري
ام���ن محافظة  احال مدير 
اجله���راء العمي���د محمد طنا 
جثة واف���دة نيبالية 30 عاما 
الى الطب الشرعي وأمر ادارة 
بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بالتحقيق في القضية واالستماع 
الى افادات رب املنزل الذي تعمل 
فيه الوافدة، وذلك بعد ان اقدمت 

على االنتحار شنقا.
وقال مصدر امني ان مدير 
امن اجلهراء العميد طنا تلقى 
صباح امس برقية من مديرية 
االمن تفيد بوفاة خادمة بعد ان 
شنقت نفسها في مروحة داخل 
منزل كفيلها في العيون ليسارع 
العميد طنا والرائد مطر سبيل 
الى موق���ع البالغ ومت اخطار 
االدلة اجلنائية التي ارس���لت 
فريقا لرفع جثة اخلادمة قبل 
ان ينفصل الرأس عن اجلسد 
وسجلت مبدئيا قضية انتحار 

ووفاة.
هذا وقامت غرفة عمليات 
الط���وارئ بايعاز م���ن ماجد 
املطيري رئيس غرفة العمليات 
بارسال سيارة اسعاف بقيادة 
مح���روس بخي���ت  وتبني ان 
الوافدة كانت قد توفيت قبل 

ساعة من اكتشاف اجلرمية.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحبط رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة محاولة ضخ 7 كيلوغرامات 
من األفيون وذل����ك بالقبض على وافدين عاطلني عن 
العمل من اجلنسية اإليرانية وسائق هندي متخصص 

في نقل البضاعة من العراق الى الكويت والعكس.
وأمر اللواء اخلليفة بإحالة الوافدين الثالثة بتهم 
متنوعة اذ احيل االيراني����ان بتهمة االجتار في املواد 
املخدرة وحيازتها بقصد االجتار اما بالنسبة للهندي 
فأحيل بتهمة جلب املواد املخدرة الى البالد وهي تهمة 

تصل عقوبتها إلى اإلعدام.
وق����ال مصدر امني ان معلوم����ات وردت الى مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافح����ة املخدرات اللواء اخلليفة 
عن اجتار وافد ايراني في املواد املخدرة ليقوم اللواء 
اخلليفة ومساعده العميد صالح الغنام باإليعاز الى 
ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي 
ومس����اعده املقدم عبداحملسن العباسي، مبهمة ضبط 
االيراني ومن يعمل معه وعليه قام العقيد الشرقاوي 
بتش����كيل فريق عمل بعد التنسيق مع النيابة العامة 
وتضم����ن فريق العمل كال م����ن املالزمني أولني ناصر 
العجيمان وعل����ي حبيب واملالزمني امللتحقني بالعمل 
حديثا في اإلدارة العامة للمكافحة مصعب العنجري 

وسليمان األمير ومحمد العيسى، وقام الفريق بالتحريات 
الالزمة عن اإليراني الذي ثبتت صحة اجتاره باملواد 
املخدرة وخاصة األفي����ون. وأضاف املصدر بعد جهد 
كبير استطاع فريق العمل من استدراج املتهم الى بيع 
ربع كيل����و من األفيون مقابل 500 دينار ليتم ضبطه 
بعد ان س����لم احد مصادر »احمللية« املخدرات وتسلم 
املبلغ املرقم، مشيرا الى ان رجال املكافحة تنفيذا لإلذن 
النيابي بتفتيش شقة املتهم الذي أقر بعد القبض عليه 
ان لديه شريكا من اجلنسية االيرانية ايضا وارشد عنه 
وبتفتيش الشقة التي يقطن بها املتهمان لم يعثر بها 
على ممنوعات اال ان فري����ق العمل اعاد التحقيق مع 
املتهمني ليرشدا رجال »احمللية« عن سيارة مهملة كانا 
قد تركاها في ساحة ترابية قريبة من شقتهما في حولي 
ويتخذانها مخزنا للمخدرات وفي السيارة عثر رجال 
املكافحة على بقية املخدرات املقدرة ب� 7 كيلوغرامات 
من األفيون وبالتحقيق معهما مرة اخرى اعترفا بأن 
هناك وافدا هنديا هو من جل����ب إليهما املخدرات من 
العراق باستخدام شاحنة يعمل عليها كسائق وارشدا 
رجال املكافحة عن الهندي وبالتحقيق مع الهندي اقر 
بجلبه املخدرات من داخل الع����راق مقابل 600 دينار 
وان يتعامل مع سجني في املركزي جار استدعاؤه من 

داخل السجن للتحقيق معه.

استمرار التسجيل 
لمعهد ضباط الصف 

حتى يوم الخميس

12 حالة وفاة بسبب 
حوادث المرور

اعلنت وزارة الداخلية في بيان 
لها امس ان قطاع شؤون التعليم 
والتدري��ب سيس��تمر في قبول 
تسجيل املتقدمني لاللتحاق مبعهد 
ضباط الص��ف »الرقباء االوائل« 
حتى يوم اخلميس املقبل املوافق 
2010/7/29 وذل��ك التاحة الفرصة 
ملزيد م��ن الراغبني من الش��باب 

لاللتحاق باملعهد.

ذكرت اإلحصائية الصادرة عن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية حلاالت 
الوفي��ات غير اجلنائي��ة »حوادث 
املركبات« ان الفترة من 2010/7/24-18 
شهدت 12 حالة وفاة من بينهم اثنان 
من املواطنني و10 وافدين. وتناشد 
إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
مستخدمي الطريق االلتزام بالقيادة 
اآلمنة محذرة من خطورة ارتفاع 
عدد الضحايا عن الفترات السابقة، 
مشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة من 
اخلسائر واآلثار السيئة والسلبية 
على املجتمع بأسره متمنية للجميع 

السالمة على الطريق.


