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15 سنة و10 و5 سنوات لـ 20 متهماً واالكتفاء بتغريم واحد والبراءة لـ 3

»التمييز« تنهي فصول »خلية العبدلي«: املؤبد لألول
بدالً من اإلعدام.. واحلبس 15 عاماً للسادس بدالً من املؤبد

عبدالكريم أحمد

أنهــت محكمــة التمييز 
برئاســة املستشــار أحمد 
العجيل فصول قضية »خلية 
العبدلــي«، حيــث أصدرت 
املتهــم  حكمهــا بالدعــوى 
فيهــا ٢5 مواطنا باإلضافة 
إلــى إيراني هارب، وقضت 
فيه بإلغــاء عقوبة اإلعدام 
شــنقا للمتهم األول حسن 
عبدالهــادي علــي حاجيــة 
وقضــت مجــددا باالكتفاء 
بحبســه حبســا مؤبــدا، 
وبإلغاء عقوبة احلبس املؤبد 
للمتهم السادس جاسم محمد 
غضنفري والقضاء مجددا 
بحبســه ملدة ١5 ســنة مع 
وضعه حتت حراسة أمنية 

ملدة 5 سنوات.
واشتمل احلكم على إلغاء 
حكــم محكمة االســتئناف 
القاضي باحلبس 5 سنوات 
زهيــر  الثامــن  للمتهــم 
عبدالهادي احملميد والقضاء 
مجددا بحبسه ملدة ١5 سنة 
مع الشغل والنفاذ ووضعه 
حتت مراقبة الشــرطة ملدة 
5 ســنوات، فيمــا نــال ١5 
متهما عقوبــة احلبس ملدة 
١٠ سنوات مع وضعهم حتت 
مراقبة الشرطة وهم: الثاني 
عمار حســن غلوم بدال من 
حبسه 5 سنوات، والثالث 
حسني علي الطبطبائي بدال 

من حبسه 5 سنوات، والرابع 
محمد جاسم املعراج بدال من 
حبســه ســنتني، والسابع 
محمد حسن احلسيني إلى 
جانب تأييد تغرميه 5٠٠٠ 
دينار، والعاشر حسن مراد 
حســني بدال من حبســه 5 
سنوات، واحلادي عشر محمد 
جعفر حاجي إلى جانب تأييد 
تغرميه 5٠٠٠ دينار، والثاني 

من براءته، والســابع عشر 
يوسف حسن غضنفري بدال 
من براءته، والثامن عشــر 
مهدي محمد ســيد بدال من 
براءته، والتاسع عشر عيسى 
جابــر باقر بدال من براءته، 
واحلادي والعشرين جعفر 
حيدر حسن بدال من براءته.
كما اشــتمل احلكم على 
احلبــس 5 ســنوات لثالثة 
متهمني وهم: اخلامس علي 
عبدالكرمي اسماعيل بدال من 
براءته، والتاسع حسن علي 
حسن جمال إلى جانب تأييد 
تغرميه 5٠٠٠ دينار، والرابع 
والعشرين باسل حسني علي 

دشتي بدال من براءته.

وجــاء باحلكــم تأييــد 
اخلامــس  املتهــم  تغــرمي 
والعشــرين وهــو عبداهلل 
حسن احلسيني مببلغ 5٠٠٠ 
دينار، وتأييــد براءة ثالثة 
متهمني وهم العشرون حسن 
داود عبدالكــرمي والثانــي 
والعشــرون هاشــم حسني 
رجب، والسادس والعشرين 
هاني عبدالهادي علي حاجية.
وحكمــت احملكمة بعدم 
جــواز الطعــن املرفوع من 
إلــى  الطاعنــني مــن األول 
العشــرين فيمــا قضــى به 
احلكم املطعون فيه عن تهم 
حمل السالح والتدرب عليه 
مع منظمة حزب اهلل، مرجعة 
قضاءها إلــى أن هذه التهم 

ارتكبت خارج الكويت.
يذكــر أن تفاصيــل هذه 
القضية تعود إلى أغسطس 
العام ٢٠١5 حيث أعلنت وزارة 
الداخلية القبض على خلية 
إرهابية حتوز ترسانة من 
األسلحة واملتفجرات داخل 
مزرعة في منطقة العبدلي 
باإلضافة إلــى منزل املتهم 
األول فــي ضاحية عبداهلل 
املبــارك، واتهمــت بعضهم 
الســلطات  بالتخابــر مــع 
اإليرانية وحزب اهلل اللبناني 
فيمــا اتهمت بعضهم اآلخر 
بتلقي تدريبات على السالح 
على يد قياديني في احلزب 

داخل لبنان.

عشر عباس عيسى املوسوي 
بدال مــن براءتــه، والثالث 
عشر حســن أحمد العطار 
بدال من براءته، والرابع عشر 
عبداحملســن جمال الشطي 
إلــى جانب تأييــد تغرميه 
5٠٠٠ دينار، واخلامس عشر 
مصطفى عبدالنبي خان بدال 
من براءته، والسادس عشر 
حســني جمعة البــاذر بدال 

من مضبوطات خلية العبدلي

املستشار أحمد العجيل

عدم جواز محاكمة 
املتهمني من األول 
إلى العشرين عن 
»حمل السالح« 

و»التدريب« 
الرتكابهم التهم 

خارج البالد

القاتل اختفى 
داخل غرفة تؤجر 

باليومية 

املؤبد بداًل من اإلعدام
لقاتل زميله ضابط »القادسية«

إعدام دهقان

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة التمييز برئاسة املستشار أحمد العجيل عقوبة 
اإلعدام شنقا لضابط مخفر منطقة القادسية املتهم بقتل زميله 
وكيل ضابط، وقضت مجددا باالكتفاء بحبسه حبسا مؤبدا 
مع الشغل والنفاذ مع عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 80 

فلساً وبتغرميه ضعف املبلغ 
لسرقته طلقات من مخزن 
املخفر ومبصادرة أقراص 

مرفقة مبلف الدعوى.
وتعود وقائع الدعوى إلى 
سبتمبر 2012 حيث حدث 
خالف بني اجلاني واملجني 
عليه إثر غضب األول من 
قيام األخير بتدوين مالحظة 
هروب من العمل بناء على 
ليقوم  أمر رئيس املخفر، 
مبعاجلته بطلقة نارية خالل 
تناوله وجبة العشاء أردته 

قتيال على الفور.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قتل زميله املجني عليه 
عمدا مع سبق االصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله 
وأعد لذلك سالحا ناريا »مسدسا« وذخيرة وما أن ظفر به 
حتى عاجله بإطالق عيار ناري على رأسه قاصدا من ذلك قتله.
وصرح وكيــل املتهم احملامي د.فهــد احلبيني أنه بنّي 
للمحكمة أخطاء حكم االســتئناف بإعدام موكله بأســباب 
صحيفة الطعن بالتمييز، مشيرا إلى أن نيابة التمييز وافقته 
الرأي، األمر الذي أدى الستبعاد حكم القصاص عن املتهم.

احملامي د.فهد احلبيني

ورد اسم املتهم الثالث والعشــرين اإليراني عبدالرضا حيدر 
دهقان ضمن مذكرة طعن النيابة العامة، إال أنه اليزال متواريا ولم 
يطعن في حكم محكمة اجلنايات الصادر غيابيا بإعدامه شنقا ولم 

يستأنفه ويطعن عليه، ما يعني نفاذ عقوبة اإلعدام بحقه.

طالب مخفر الفنطاس بـ »فزعة« حتى ال يقع المحظور

عُثر عليه غارقاً في دمائه داخل حمام مجمع

إثيوبية تهدد أبناء مواطن: »راح أذبح األطفال
احلني رمضان حرام.. بعد رمضان«

»روميو الفروانية« انتقم من عشيقته فشرع في قتل نفسه

أحمد خميس

أصر مواطن على تسجيل 
قضية تهديــد بالقتل بحق 
خادمته االثيوبية طالبا من 
رجال االمن الفزعة واجناز ما 

يلزم بحيث ال تعود اخلادمة 
الى منزله كي ال يقع احملظور 
خاصــة بعد ان ســمع منها 
صراحة تهديدا مباشرا بأنها 

تعتزم قتل ابنائه.
وقال املبلغ في القضية 

التــي ســجلها فــي مخفــر 
الفنطاس انه يقيم في منطقة 
الفنطاس وتعمل لديه وافدة 
اثيوبيــة من مواليــد ١٩8٩ 
مشيرا الى انه سمعها تتحدث 
بنفسها وتقول حرفيا: راح 

اذبح االطفال.. احلني رمضان 
حرام.. بعد رمضان.

وقــال املبلغ انــه واجه 
مبــا  االثيوبيــة  الوافــدة 
سمعه فإذا بها تزعم خالف 
احلقيقــة مؤكدا انه ســمع 

العبارة صراحــة. هذا ومت 
ابالغ محقق مخفر الفنطاس 
الذي امر بتســجيل قضية 
الوافدة  تهديد بالقتل بحق 
واحتجازها في النظارة حلني 

العرض على النيابة.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

انتهــت التحقيقات التي 
قــام بهــا رجــال املباحــث 
اجلنائية مع الوافد الذي وجد 
غارقا في دمائه داخل حمام 
مجمع في الفروانية إلى ان 

الطعنات التي رصدت على 
جسده هو من احدثها بنفسه 
لالنتقام من عشــيقته التي 
هجرته وذهبت الى آخر يقل 
عنه في القدرات واالمكانيات 

حسب قوله.
الفنــي  التقريــر  واكــد 

الصادر عن األدلة اجلنائية 
اقوال روميو الفروانية ومت 
اســتبعاد الشبهة اجلنائية 
وتصنيف القضية باعتبارها 

شروعا في االنتحار.
وكانــت غرفــة عمليات 
الداخليــة قــد تلقــت يوم 

امــس االول بالغــا بوجود 
شــخص غارق فــي دمائه، 
حيــث ســارع الــى موقــع 
البالغ عدد من رجال األدلة 
اجلنائية وكان هناك اعتقاد 
اولــي بأن الواقعة شــروع 
في القتل ولكن بعد حتسن 

صحة الوافد مت االستماع الى 
افادته تفصيال، ومن املقرر 
وحسب اقواله ان توجه له 
تهمة الزنا باعتباره مارس 
عالقة محرمة كانت تربطه 
بالوافدة التي اراد االنتحار 

من أجلها.

خالف على دفع إيجار الغرفة وراء قتل الوافد لزوجته في خيطان

مواطن في مخفر القيروان: صديقي سلبني قيمة سيارتي
أحمد خميس

فتح رجال مباحث اجلهراء 
حتقيقا للوقوف على حقيقة 
ادعاء مواطن بتعرضه للسلب 
بالقــوة مــن قبــل صديقــه 
املواطن، فيما ارفق املدعى عليه 

تقريرا طبيا اكد من خالله انه 
يعاني من سحجات بالعضد 
االيسر. وبحسب افادة املبلغ، 
وهو من مواليد ١٩٩3 ويعمل 
فــي وزارة التخطيــط، فــي 
مخفر القيروان، فانه تعرض 
للســلب بالقوة، واضاف انه 

عقد العزم على شراء مركبة 
حديثــة ولــم يجــد ســوى 
صديقــه ليبلغه مبا يعتزمه 
ويصطحبــه لشــراء املركبة 
اجلديدة، وقال: كان بحوزتي 
مظروف به ٩٢٠٠ دينار وهو 
قيمة املركبة احلديثة، حيث 

اتصلت علــى صديقي حتى 
يرافقني لشراء املركبة، ومضى 
بالقول: فوجئــت وفي مكان 
ناء بصديقي وقد كشــف عن 
وجهــه احلقيقي حيث اخرج 
ســالحا ابيض ووضعه على 
رقبتي وطلب مني ان انصرف 

الى حال ســبيلي تاركا قيمة 
السيارة ـ اي تاركا املظروف 

الذي به قيمة املركبة.
وتابع بالقول: لم يكن هناك 
امامــي خيارات اخرى، حيث 
اضطررت الن امتثل للتهديد 

وتركت له املبلغ .

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

امر وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون االمــن 
اجلنائي اللواء خالد الديني 
باحالــة قاتــل زوجته في 
خيطان الى النيابة العامة، 
حيــث احيــل للتحقيقات 
امام النيابة واقر بارتكابه 
اجلرميــة، مبررا مــا فعله 
باخلالفــات الزوجيــة وان 
زوجته كان مزعجة ودبت 
بينهمــا خالفــات بســبب 
تأخره في سداد قيمة ايجار 
الغرفــة التي يقيمان فيها، 
وانه تخلــص من إزعاجها 
بقتلها، ثم هرب خشية من 
املباحث على حسب زعمه 
وتوجه الى اجلهراء، حيث 
اســتأجر غرفــة بااليجار 

اليومي.
ونفــى مصــدر امني ان 
يكون من اقام لديهم الوافد 
يعلمــون باجلرميــة التي 
ارتكبها وانهــم قالوا انهم 

يستأجرون غرفا صغيرة 
مقابل دينار لليوم الواحد.
وكان رجــال مباحــث 
الفروانية قد بذلوا جهودا 
جبارة في محاولة لضبط 
الوافــد الذي اغلــق هاتفه 
وتــوارى  النقــال متامــا 
عــن االنظار، وهــو ما دعا 
رجــال مباحــث الفروانية 
الى متشيط مناطق كثيرة 
ومساكن للعزاب بحثا عنه 
حتى مت ضبطه، فيما اشرف 

على جهــود رجال مباحث 
الفروانية بشكل متواصل 

اللواء خالد الديني.
الــى ذلك، قــال املصدر 
ان رجــال املباحــث علــى 
امت اســتعداد للتجاوب مع 
النيابــة العامة بحيث يتم 
اصطحاب املتهم الى حيث 

ارتكب جرميته لتمثيلها.
وكانــت غرفــة عمليات 
العامــة للمباحــث  االدارة 
اجلنائية قد تلقت بالغا االحد 

املاضي بوجود جرمية قتل 
في منطقــة خيطان، حيث 
مت العثور على جثة وافدة 
هندية تعرضت للطعن ثالث 

مرات في الرقبة والرأس.
وذكــرت االدارة العامة 
للعالقــات واالعالم االمني 
بــوزارة الداخليــة انــه مت 
تشــكيل فريــق حتقيــق 
خــاص مــن االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ملتابعة 
اجلرمية وكشف مالبساتها 
وحتديــد مرتكبيها، حيث 
عمل فريــق التحقيق على 
جمع املعلومات والتوسع 
بالتحقيقات استنادا ملا مت 
جمعه من ادلة في مســرح 
اجلرمية لكشف مالبسات 
القضية،  وغمــوض تلــك 
حيــث افضــت التحقيقات 
الى االشتباه بزوج املجني 
عليها )هندي اجلنســية( 
واكدت التحقيقات تواجده 
في مــكان اجلرمية حلظة 

وقوعها.

أداة اجلرميةاللواء خالد الديني

أمره بالنزول من المركبة وانحاش بـ 9200 دينار

»حارس« يسلم زميله ولصني متلبسني
بسرقة 45 شاشة و33 هارديسك

أحمد خميس

اقتيد 3 أشــخاص الى مباحــث الفروانية 
للتحقيق معهم في تهمة السرقة، وجاءت إحالة 
األشــخاص الثالثة وهم وافــد مصري يعمل 
حارس مدرسة في خيطان ومواطنان األول من 
مواليــد ١٩8٩ والثاني من مواليد ١٩٩١ بعد ان 
أبلغ حارس آخر للمدرسة عن وجود لصوص 

ومركبة داخل فناء املدرسة.
وقال مصدر أمني ان حارس املدرسة التي 
تعرضت للســرقة وتقع فــي منطقة الرحاب 

استنجد بعمليات الداخلية، مشيرا الى انه كان 
يريد تناول طعام اإلفطار لدى أحد أصدقائه، 
لكنه تراجع ألن الباص الذي كان ســيقله لم 
يلحق به حيث عاد الى املدرســة ليجد سيارة 
أميركيــة رباعية يقوم  3 أشــخاص بتحميل 
أجهزة حاسوب بداخلها، وعلى الفور توجهت 
دورية ومت إلقاء القبض على األشخاص الثالثة 
وتبني ان الوافد املصري شريك اللصني يعمل 
حارس مدرســة في خيطان، وان األشــخاص 
الثالثة حملوا داخل الســيارة عدد 45 شاشة 

و33 جهاز هارديسك.

التحقيق في مصرع سوابق داخل سيارته
أحمد خميس

أحيلــت جثــة مواطن تبني انــه من ارباب 
الســوابق في قضايا املواد املخدرة الى الطب 
الشــرعي للوقوف على ســبب وفاته وســط 
ترجيحات بأن تكون الوفاة ناجتة عن تعاطي 
املواد املخدرة، وقال مصدر امني ان بالغا ورد 

الى عمليات الداخلية بوجود شخص نائم داخل 
ســيارته علــى مقربة من مستشــفى اجلهراء 
ولدى انتقال اجهزة األمن تبني وفاة الشخص، 
وباالستعالم عنه تبني انه لديه سوابق متعددة 
في قضايا مرتبطة بحيازة مواد مخدرة وأمر 
وكيل النيابة بتسجيل القضية باعتبارها وفاة 

نتيجة شبهة جنائية.

تأجيل محاكمة 4 روس قتلوا مواطنهم

»اإلطفاء« أنقذوا أسرة من »حية« دخلت املنزل

عبدالكريم أحمد

قررت محكمة اجلنايات أمس تأجيل قضية 
قتل روسي ووضع جثته في جيب على طريق 
الفحيحيل السريع إلى الثاني من يوليو املقبل 
للمرافعة. ويواجه 4 مقيمني روس في الدعوى 
اتهامات بالقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 
بأن قام األول بخنقه بوضع كيس على رأسه 
حتى املوت مبســاعدة البقية ومن ثم تغليف 

جثته ووضعها بجيب على الطريق السريع، 
ولم يتم اكتشاف اجلرمية اال بعد مضي ١٠ أيام، 

األمر الذي جعل اجلثة بحالة حتلل وتعفن.
ومتكنت األجهزة األمنية من ضبط اجلناة 
قبيل ســفرهم وهربهم إلى بالدهم، وتبني أن 
أسباب اجلرمية تعود الختالف اجلناة واملجني 
عليه على جتارة خمر مستورد، حيث يقومون 
بتصنيعه داخل البالد وبيعه للزبائن على أنه 

خمر أصلي مستورد من اخلارج.

هاني الظفيري

متكن رجال اإلطفاء من إنقاذ أسرة داهمت 
»حيــة« منزلهم الكائن في منطقة العدان ومت 
إخــراج األفعى دون أن يصــاب احد من أفراد 

األسرة، ومت رفع تقرير بالواقعة،

وقال مصدر امني إن بالغا ورد من مواطنة 
إلى غرفة العمليات تطلب النجدة بعد مشاهدتها 
أفعى داخل منزلها الكائن في محافظة مبارك 
الكبيــر، وعليه مت إحالة االتصال إلى اإلطفاء 
الذين قاموا بالتوجه إلى منزل املبلغة وسيطروا 

على األفعى التي حاولت الهرب.

انفجار طراد بـ »مسنة شرق« نقل مصرياً إلى »األميري«
هاني الظفيري

نقل رجال االسعاف وافدا مصريا بعد تعرضه 
حلروق اثناء محاولته اخماد حريق شب في 
طراد مبرسى مجمع سوق شرق، وقال مصدر 
اطفائــي ان بالغا ورد من مرتادي املجمع عن 
انفجار احد الطراريد في مرسى سوق شرق، 
وعلى الفور انطلق رجال االطفاء الى املوقع، 
وتبني ان هناك تسريبا في وقود احملرك تسبب 
في االنفجار، ومت اخماد احلريق الذي تسبب 
بإصابة الوافد الذي يعمل على تعبئة الوقود 
ومت نقله للمستشفى األميري ووصفت حالته 

الطراد احملترقباملستقرة.


