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 «المعارضة» تستبدل الحكم بالمؤبد لـ ٣ «بدون» وتقضي ببراءتهم 

 «الجنايات» تعيد قضية قاتل صديقيه لجلسة ١٩ يناير للمرافعة

 «الجنح» تبرئ مواطنين من إخفاء دليل جريمة والتعدي على ضابط

 قضت الدائرة اجلزائية الثالثة باحملكمة 
الكلية برئاســـة املستشـــار حمود املطوع 
وعضوية املستشارين فيصل العسكري ووليد 
املذكور وأمانة ســـر سيد مهدي بإلغاء حكم 
أول درجة القاضي بحبس ٣ «بدون» حبسا 
مؤبـــدا وقضت ببراءتهم مـــن تهمة االجتار 

باملخدرات.
  كانت احملامية عنود الظفيري من مكتب 
احملامي تركي التركي التـــي مثلت املتهمني 
الثاني والثالث خالل جلســـات احملاكمة قد 
ترافعت شفاهة حيث دفعت ببطالن إجراءات 
القبض على املتهم وتفتيشه النتفاء حالة من 
حاالت التلبس ولوقوعهما دون صدور إذن 

من النيابة العامة.
  ودفعت الظفيري ببطالن اإلذن الصادر من 
النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولبطالنها، 
كما دفعت بانتفاء أركان جرمية حيازة املواد 
املخدرة بقصد االجتار والتعاطي وطلبت في 
نهاية املرافعة براءة املتهمني مما أسند إليهما 

من اتهامات.
  وكانت قد متت إحالة املتهمني الثالثة إلى 
النيابة العامة التي قدمتهم للمحاكمة بتهمتي 
االجتار والتعاطي. وقد قضت احملكمة غيابيا 
بحبس املتهمني الـ ٣ حبســـا مؤبدا. عارض 
املتهمون في احلكم فقضت احملكمة بحكمها 

املتقدم ببراءتهم. 

 قضت محكمة اجلنح ببــــراءة متهمني من 
إخفاء أدلة جرمية وإتالفها واالهانة والتعدي 
على املجني عليه والذي يعمل ضابطا بوزارة 
الداخلية أثناء تأديته لوظيفته وبسببها. وفي 
التفاصيل وحسبما جاء في أقوال الشاكي وهو 
ضابط شرطة أنه كان بدورية جوالة وشاهد 
مركبتني متوقفتني بالطريق مبنطقة الساملية 
بشكل مريب وبجانبهما شخصان وفي يد املتهم 
األول كأس وقد توقف وسأله عن الكأس فأجاب 
إنه خمر ولدى أخذ الكأس منه قام املتهم الثاني 
بضرب يده وكسر الكأس إلتالف أدلة اجلرمية 
وقد تعديا على الضابط بالسب والضرب وكان 
ذلك أثناء تأديته لوظيفته وبســــببها وركبا 
ســــيارتهما وذهبا وتركاه وقد شهد على ذلك 

الشرطي الذي كان برفقة الضابط. وقد حضر أمام 
احملكمة دفاع املتهم األول احملامي مشعل صباح 
الظفيري وطلب براءة موكله مما أسند إليه وذلك 
النتفاء اجلرمية بركنيها املادي واملعنوي، ودفع 
بانتفاء دليل اإلدانة وبعدم صحة ما أســــنده 
الضابط إلى موكله من اتهامات. واكد الظفيري 
للمحكمة عدم صحة أقوال الضابط وعدم صحة 
بالغــــه وبني التناقض فيما بني أقوال الضابط 
والشرطي الشاهد وأن الواقعة احلقيقية هي التي 
وردت بأقوال املتهمني بأن الضابط استوقفهما 
ملخالفة مرورية وأخذ إثبات املتهم األول ورفض 
إرجاعه له دون ســــبب متجاوزا بذلك حدوده 
باالستيقاف. وقد ذهب املتهمان وتركاه دون أن 

يصدر منهما أي فعل يشكل جرمية.

 قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وأمانة سر سيد مهدي إعادة القضية املتهم فيها مواطن (و. م.) 

بقتل صديقيه عمدا للمرافعة بجلسة ١٩ يناير.
  وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث قيادة 
منطقة اجلهراء بأن حترياته الســـرية أكدت أن املتهم قام بقتل 
املجني عليهمـــا (ف.ع.) و(م.ف.) بديوانية املجني عليه األول 
وذلك باســـتخدام سكني بعد أن اســـتهزأ به ألنه اعتنق املذهب 
الشـــيعي بعد أن كان ســـنيا وأضاف الضابط أنه قام بضبطه 

مبستشفى الطب النفسي.

  ومبواجهته بالتحريـــات أقر له بقيامه بقتل املجني عليهما 
ألنهما سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه قام بتغيير مذهبه، 
وأرشده ملكان السكني املستخدم في قتلهما واملالبس التي كان 
يرتديها وقت الواقعة. وبتوقيع الكشـــف الطبي على املتهم قد 
تبني أنه يعاني من حالة انفصام الشخصية واضطرابات عقلية 
ونفسية وأنه يراجع مستشفى الطب النفسي وله هناك ملف منذ 
أكثر من ستة عشر عاما حيث أنه يعاني من اضطرابات عصبية 
ونفسية تفقده القدرة على التحكم في أفعاله وجتعله عاجزا عن 

إدراك طبيعة أفعاله كما أنها تعجزه عن توجيه إرادته.

 احملامية عنود الظفيري 

 احملامي مشعل الظفيري 

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري 
  أقدم وافد من اجلنســـية البنغالية علـــى االنتحار ظهر امس في 
باص لنقل الطالبات مبنطقة الفروانية ليتم انزال اجلثة عن طريق 

رجال االدلة اجلنائية.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا ورد من ادارة مدرسة 
متوسطة بنات للعمليات بانتحار سائق من مواليد ١٩٧٤ ليتجه على 
الفور مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب وقائد املنطقة العقيد 
وليد شهاب حيث وضع سياج االمني حول الباص الذي اقدم الوافد 

على االنتحار به.
  ومن جانب آخر اقدمت خادمـــة نيبالية على االنتحار في مخيم 
كفيلها مبنطقة العبدلي مساء امس االول ليتم تسجيل قضية واحالة 

اجلثة الى الطب الشرعي. 

 مواطن يخون هنديًا بـ ١٠٠ ألف دينار

 إهانة رجلي أمن في بر ميناء عبداهللا

 ٤ آالف فيلم خالعي في الجليب 
  و٣١ مخالفًا ومطلوبًا باألحمدي وحولي

 تقدم وافد هندي اجلنســـية الى رجال مخفر 
بيان وادعى ضد مواطن بأنه خان األمانة مببلغ 
١٠٠ ألف دينار عن طريـــق إيهامه بالدخول في 
مشـــروع. وقال مصدر أمنـــي ان الوافد الهندي 
ذكر في بالغه بأنه قبل فتر شهر قام باالتفاق مع 
املواطن بالدخول في مشروع جتاري حيث اتفقا 

على ان يقوم بتأســـيس شركة بينهما برأسمال 
٢٠٠ ألف دينار، وبعد ان قام الوافد الهندي بدفع 
املبلـــغ الذي يخصه وهو ١٠٠ ألف دينار اختفى 
املواطن عن األنظار، ومت تســـجيل قضية ضد 
املواطن ومت ضبطه وإحالتـــه للتحقيق بتهمة 

خيانة أمانة. 

 محمد الجالهمة
  سجل رجال أمن من مباحث االحمدي قضية 
اهانة وســـب وتهديد ضد مواطن مبخفر ميناء 
عبداهللا حيث ذكر مصدر امني ان شرطيني من 
مباحث األحمدي كانا يقومان بجولة امنية مبنطقة 
بر ميناء عبداهللا فشاهدا سيارة يقودها مواطن 

داخل البر في وقت متأخر فقاما بتوقيفه وبعد 
تفتيش سيارته قام بشتمهما وهددهما بإحلاق 
االذى بهما فقاما باقتياده الى مخفر ميناء عبداهللا 
وسجال قضية ضده وهي اهانة رجال األمن والسب 
والقـــذف وتهديد بإحلاق االذى ومت حجزه على 

ذمة القضية. 

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  داهم رجال أمن اجلليـــب يوم امس مصنعا 
لطباعة األفالم اخلالعية ومت ضبط وافد آسيوي 
وعثر على نحو ٤ آالف شـــريط إباحي (عربي 

وأجنبي وآسيوي).
  وقال مصدر امني ان مداهمة املصنع جاءت بعد 
حتريات وصلت الى مدير أمن الفروانية العميد 
غلوم حبيب الذي أمر مبداهمة الشـــقة وجرى 

ضبط األفالم املنسوخة ومعدات النسخ.
  من جهـــة اخرى، متكن رجـــال عمليات أمن 

األحمدي مساء امس من ضبط ١٩ وافدا آسيويا 
مخالفني لقوانني اإلقامة ومتغيبني، وذكر املصدر 
ان رجال عمليات مديرية أمن األحمدي قاموا بشن 
حملة مبناطق املهبولة والفنطاس والفحيحيل 
وقاموا بضبط ١٩ وافدا مخالفني لقوانني اإلقامة 
ومطلوبني ومتت إحالتهم الى جهات االختصاص. 
كما قام رجال أمن حولي بشن حمالت مكثفة في 
مناطق حولي والنقرة وميدان حولي متكنوا خاللها 
من ضبط ١٢ متغيبـــا ومخالفا لقوانني اإلقامة، 

ومتت إحالتهم إلى جهات االختصاص. 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  ألقى رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة القبض على باكستاني 
يتاجر في الهيروين واحلبوب وأحيل الى نيابة 
املخدرات محمال بقضية أخذت مسمى االجتار في 
املخدرات، وأرفق في ملف القضية نحو ٥٠ غراما 
من الهيروين و٥٠ حبة مخدرة، وقال مصدر أمني 
إن معلومـــات وردت الى مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ أحمد اخلليفة عن 
ان الباكستاني يتاجر في الهيروين بطريقة إلقاء 
املخـــدرات على مقربة من حاويات قمامة بعد أن 
تلقى له املبالغ املالية داخل علب سجائر فارغة، 

حيث يتواصل مع املدمنني هاتفيا فقط.
  وأضاف املصدر األمني: قام اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة بتكليـــف إدارة املكافحة الدولية بقيادة 
العقيد يوســـف اخلالدي ومســـاعده الرائد حمد 

الصباح والنقيب نواف بشـــير، مشـــيرا الى ان 
النقيب نواف وعلى رأس قوة من االفراد اخضعوا 
الباكستاني ملراقبة لصيقة وفيما يقوم بإلقاء لفافة 
هيروين مت إلقاء القبض عليه بعد مقاومة عنيفة 
ومحاولة يائسة للهرب، وبتفتيش مالبسه وجد 
رجال املكافحة املخدرات وقد وضعها الباكستاني 
وهو عاطل عن العمل في مالبسه الداخلية، واعترف 
بأنه ال يتعامل مباشرة مع املدمنني حتى ال يكون 

مصيره مصير غيره من جتار التجزئة. 
  من جهة أخرى ألقى رجال اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة وعبر إدارة املكافحة احمللية والتي يرأسها 
العقيد أحمد الشـــرقاوي ومن خالل فريق عمل 
مؤلف من النقيب عبدالعزيز العقيلي واملالزمني 
علي حبيب وناصر العجيمان القبض على وافدين 
من اجلنسية املصرية بتهمة االجتار في املخدرات 

وعثر معهم على ٣ أصابع من مادة احلشيش.

 ضبط خليجي على «السادس» بـ ٦٥٠ حبة مخدرة
  و٤٥٠٠ دينار وأدوات سحر وشعوذة

 هاني الظفيري
  أحيـــل إلـــى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يوم أمس 
شخص خليجي لالشتباه في 
اجتاره باملواد املخدرة وممارسة 
السحر والشـــعوذة، وقد عثر 
بحوزة اخلليجي على ٦٥٠ حبة 
مخدرة الى جانب كمية كبيرة 
من أدوات الســـحر والشعوذة 
ومبلـــغ ٤٥٠٠ دينار يرجح ان 
تكون جراء اجتاره في املخدرات 

وممارسة السحر.
  وقال مصدر أمني ان احدى 
دوريات جندة اجلهراء والتي 
تنتشر بخطة منظمة بتعليمات 
الداخلية  مـــن وكيـــل وزارة 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي اشـــتبهت 
في مركبة على طريق الدائري 
الســـادس، حيث طلب رجال 
التوقف،  النجدة من قائدهـــا 
ولكنه تظاهر بأنه غير منتبه إال 
ان رجال النجدة أوقفوه عنوة، 
وبتفتيش سيارته وجد بداخلها 
شنطة سمســـونيت عثر فيها 
على ٦٥٠ حبة مخدرة وأدوات 

ومواد سحر وشعوذة.
  وأشار املصدر الى ان حائز 
احلبوب وأدوات السحر يعمل 
مهنيا في وزارة الداخلية، الفتا 
الى ان اخلليجي لم يجد مبررات 
يسردها أمام رجال النجدة الذين 
أبلغوا اللواء الزعابي والذي أمر 
بإحالته الى املباحث اجلنائية 
وإرفاق املضبوطات في محضر 

اإلحالة.

 اللواء د.مصطفى الزعابي

 املتهم وأمامه احلبوب واملال وأدوات السحر

 املتهم وامامه املضبوطات 

 جثة اآلسيوي معلقة داخل الباص 

 املتهم وأمامه املضبوطات

 هاني الظفيري
  أحال مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا الـــى مباحث اجلهراء ٣ 
أشخاص من غير محددي اجلنسية 
باجلرم املشهود، وذلك بعد دقائق 
من ســـطوهم على مخيم وسرقة 

موتور.

  وقال مصدر أمني ان بالغا تلقته 
عمليات الداخلية عن تعرض مخيم 
للسرقة مبنطقة املطالع، حيث مت 
تكثيف االنتشار األمني ليتمكن رجال 
األمن من ضبط اجلناة، حيث كانوا 
يســـتقلون وانيتا ورصد بداخله 

املوتور املسروق.

 أمير زكي
  لقيت مواطنة مصرعها يوم أمس اثر اصطدام وقع بني مركبتها 
ومركبة اسعاف على طريق الدائري اخلامس مقابل جسر التحكم.

  وقال املنســـق اإلعالمي في ادارة الطـــوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان ســـيارة االسعاف كانت تنقل حالة مرضية وفور وقوع 
احلادث مت ارسال سيارة اسعاف لنقل احلالة املرضية حلني تعامل 

أجهزة وزارة الداخلية مع حادث التصادم والوفاة. 

 مصرع مواطنة في تصادم بين مركبتها وسيارة إسعاف ضبط ٣ بدون سطوا على مخيم وسرقوا ماتورًا كهربائيًا

 سقوط تاجر باكستاني يستبدل «علب السجائر» بهيروين
  يكّرس عالقاته بالمدمنين عبر الهاتف

 سلب ٦٠ جوازًا
  و١٥٠٠ دينار من سائق 

 خيمة للسكارى
   تغلق ببالغ

 مخيم يمني ذهب 
  مع الريح

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  تقدم سائق تاكسي جوال الى 
مخفر اجلليب وابلغ عن تعرضه 
للســـلب من قبل ٣ اشـــخاص 
مجهولني، مشيرا الى ان اجلناة 
سرقوا منه ٦٠ جواز سفر تخص 
عمـــاال وســـائقني يعملون في 
الشـــركة الى جانب ١٥٠٠ دينار 

كانت معه.
  وقال السائق انه يعمل مندوبا 
في شـــركة نقليات وان اجلناة 
اوقفوه وطلبوا منه توصيلهم 
ومن ثم سلبوه اجلوازات واملبلغ. 
وقال املصدر ان اآلسيوي سوف 
يخضع لتحقيقات اضافية للتأكد 

من حقيقة ادعائه. 

 محمد الجالهمة
  سجل رجال مخفر بيان قضية 
ضـــد ٤ وافدين من اجلنســـية 
اآلسيوية وهم سكارى في مكان 
عـــام، باالضافة الى اقالق راحة 
االخرين حيـــث ذكر املصدر ان 
الوافدين االربعة قاموا بنصب 
خيمة صغيرة بالقرب من منزل 
احد املواطنني وكانوا يقومونن 
بإحتساء اخلمر داخلها ويقومون 
باصدار اصوات مزعجة مما اضطر 
املواطن الى تقدمي شكوى ضدهم 
ومت ضبطهم واحالتهم الى املخفر 

وحجزهم على ذمة القضية. 

 عبداهللا قنيص
  تقدم وافد مينـــي ببالغ الى 
منطقة ميناء عبداهللا مبلغا عن 
قيام اشخاص مجهولني بسرقة 
مخيمه بالكامل، مشـــير الى انه 
قام بشراء خيمة وقام بنصبها 
يوم امس االول وحينما عاد يوم 
امس لوضع االثاث داخل اخليمة 

لم يجدها.
  وأكد الوافد اليمني انه متأكد 
متاما من مـــكان وضع اخليمة، 
وسجلت قضية ســـرقة مخيم 

واحيلت الى االختصاص. 
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