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قضية الجزارين إلى 11 نوفمبر

يسرقانه وال يقدمان حسابات 
دقيق����ة لدخل احملل فطلب 
منهما إعادة تسوية احلساب 
ووافقا على ذلك. وفي يوم 
إلى  الثالثة  الواقعة توجه 
احمل����ل وتناول����وا اإلفطار 
واتفقوا على تسوية األمر 
في األسبوع التالي فصعد 

بينما استخدم الثالث سالحا 
آخر. وق����د ثبت من تقرير 
الطلقة  األدلة اجلنائية أن 
التي أصابت املجني عليه هي 
من السالح الذي استخدمه 

املتهمان األول والثاني.
 وق����د ترافع ع����ن أحد 
املتهم����ن احملام����ي فيصل 

أجلت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار وائل 
العتيقي وأمانة س����ر علي 
العبد اله����ادي نظر قضية 
املصري )س����يد ر.( املتهم 
بقتل مواطنيه مبحل اجلزارة 
ال����ذي ميتلكه بالش����ويخ 
جللسة 11 نوفمبر الستدعاء 
ضابط الواقعة لالس����تماع 

إلفادته.
كان املتهم قد قرر أثناء 
التحقيق معه أنه هو صاحب 
احمل����ل الفعلي الذي وقعت 
فيه اجلرمي����ة وأن املجني 
عليهما ضمناه ألنه يجهل 
القراءة والكتابة فطلب منهما 
تأجيره من الباطن على أن 
يتم محاسبتهما على دخل 

احملل أوال بأول.
ومع مرور األيام اكتشف 
املتهم أن املجن����ي عليهما 

حجزت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس����ة املستش����ار 
وائل العتيقي وأمانة س����ر 
علي العب����د الهادي قضية 
املتهمن بإطالق أعيرة نارية 
من س����الح في احد األفراح 
باملنطقة العاش����رة، والتي 
تس����ببت باخلطأ في قتل 
طفل، جللس����ة 25 اجلاري 
للحكم. وكانت النيابة العامة 
قد أسندت إلى املتهمن تهمة 
القتل اخلطأ وحيازة سالح 
دون ترخيص، وتتلخص 
الواقع����ة في أنه خالل أحد 
األع����راس ق����ام  ثالثة من 
احملتفل����ن بأح����د األفراح 
أعي����رة نارية من  بإطالق 
أسلحة دون ترخيص مما 
تسبب في قتل طفل باخلطأ،  
وكان املهتمان األول والثاني 
قد اس����تعمال سالحا واحدا 

كونا: قال مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محم���د الصبر ان االدارة العامة لالدلة 
اجلنائي���ة اعلنت امس ورود حالة جدي���دة من ضحايا حادث 
حريق اجلهراء ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن احلادث 

الى 55 حالة وفاة.
وأعرب العقيد الصبر عن خالص العزاء وعميق املواس���اة 
ألس���رة الضحية، ضارعا الى املولى عز وجل ان ينزلها فسيح 

جناته، وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

املتهم للطابق العلوي باحملل 
لينام.

وبع����د فت����رة فوج����ئ 
باملجني عليه األول ممسكا 
بسكن كبيرة يريد أن ينقض 
عليه بها، فتلقى الطعنة بيده 
وأمسك باملجني عليه وأخذ 
منه السكن وطعنه بها، ثم 
أمسك باملجني عليه الثاني 

وقام بطعنه هو اآلخر.
يذك����ر أن املجني عليه 
األول لقي حتفه مباشرة في 
موقع اجلرمي����ة أما الثاني 
فقد أدخل املستشفى لتلقي 
العالج وبعد الواقعة بخمسة 
أسابيع توفي متأثرا بجراحه، 
وكان املجن����ي عليه الثاني 
قد أفاد بأن املتهم قام بذبح 
زميله املجن����ي عليه األول 
وهو نائم ثم قام بطعنه عدة 

طعنات أثناء نومه أيضا.

الرشيدي أمام احملكمة وأكد 
املتهمن  شيوع االتهام من 
حيث ل����م يثبت من تقرير 
األدلة اجلنائية وال ضابط 
الواقع����ة وال الش����هود أن 
الطلقة التي أصابت املجني 
عليه والتي تسببت في القتل 
اخلطأ تعود ألي من املتهمن 
األول أو الثان����ي، وال يعلم 
من هو مطلق الطلقة إال اهلل 

سبحانه وتعالى.
وأكد الرشيدي ان الطلقة 
عند إطالقها من األسفل إلى 
األعلى تستنفذ كامل قواها 
وعند نزولها على األرض 
تتأثر بالعوامل اجلوية مما 
يؤثر عل����ى تغيير وقعها، 
املتهمن كانا  أن  وأض����اف 
يطلقان النار في نواح أخرى 
غير املنطقة التي وقعت بها 

جرمية القتل.

»الجنايات« تحجز قاتل الطفل
بطلق ناري إلى 25 الجاري

إحالة مزوري الشهادات الجامعية إلى »الجنايات«

ارتفاع عدد ضحايا العيون لـ 55

أميركي سرق 5 آالف دينار من هندي

مصرع تركي وإصابة بريطاني وصومالي في حادثين

أخلت النيابة العامة أمس سبيل مدير مكتب 
ابتعاث الطلبة إلى اخلارج للدراسة بكفالة 
300 دينار بعد التحقي���ق معه على خلفية 
تقدمي عدد من الطلبة شهادات جامعية مزورة 

لوزارة التعليم العالي العتمادها.
كانت وزارة التعليم العالي قد قدمت للنيابة 
العامة عش���رين قضية تتعلق بالش���هادات 
األكادميية الص���ادرة من جامع���ات عربية 
وآسيوية وش���رق أوروبية مختلفة لصالح 
عدد من املواطنن سيتم استدعاؤهم والتحقيق 
معهم بعد اكتش���اف »التعليم العالي« أنها 

مزورة. يذكر أن النيابة العامة أخلت سبيل 
الطالب املتهم بتزوير شهادة البكالوريوس 
في الهندسة حصل عليها من إحدى اجلامعات 
الهندية خالل أسبوع واحد قضاه بالهند مقابل 
8000 دينار عبر صاحب مكتب ابتعاث الطلبة 

إلى اخلارج للدراسة بكفالة 100 دينار.
ومن املقرر أن حتال الدعوى إلى محكمة 
اجلنايات بعد االنتهاء من التحقيقات واالستماع 
إلى أق���وال متهمن آخرين ف���ي حال ثبوت 
ضلوعه���م وتعاونهم مع صاحب املكتب في 

تزوير الشهادات الدراسية.

أمير زكي
أميركي س���رق هنديا هذا هو عنوان بالغ سجل 
يوم امس في مخفر الصاحلية وفي التفاصيل 
ان وافدا آسي�����ويا يعمل في احدى الشرك����ات 
اخل����اصة تقدم بب���الغ عن قيام وافد اميركي 
بسرقة مبلغ 5 آالف دينار، مشيرا الى انه استعان 

بامل���ارة فما كان من االميركي اال ان ألق����ي املبلغ 
املس���روق في الهواء الطل����ق ليكتش���ف  بعد 

عد املبلغ ان املبلغ نقص 1122 دينارا 
وقام رج���ال األمن باب���الغ وك���يل النائب 
العام والذي امر بتس���جيل قض���ية والقبض 

على االم��يركي للتحقيق معه.

محمد الجالهمة
لقي وافد تركي )32 عاما( مصرعه يوم امس اثر 
انقالب دراجة نارية على شارع اخلليج العربي، 
وانتقل رجال الطوارئ الطبية عقيل البلوش���ي 
ومحمد باقر ملعرفة حقيقة االصابة اال انهما تأكدت 

لهما وفاته، لتترك اجلثة للطب الشرعي.
من جهة اخرى، اصيب بريطاني وصومالي 
في حادث مروري على طريق الدائري الس���ابع 
ونقل املصابان الى العالج في مستشفى العدان 

بواسطة رجال من الطوارئ الطبية.

املستشار وائل العتيقي
اللواء عبد احلميد العوضي

احملامي فيصل الرشيدي

العقيد محمد الصبر

عبدالعزيز بوحيمد

املسدس الذي مت ضبطه مع املتعاطي

املخالفون في قبضة املباحث

عبداهلل قنيص
ادخل فنان كومبارس 
الى مستش���فى اجلهراء 
مصابا بسحجات وكدمات 
ج���راء تعرضه لالعتداء 
بالض���رب م���ن قب���ل 3 
شباب وقال مصدر امني 

ان الشباب كانوا ميزحون 
إال ان���ه اعتبر هذا املزاح 
استهزاء به وقام بالتلفظ 
عليهم بعب���ارات كانت 
كفيلة بتب���ادل الضرب 
بينه���م وكان���ت الغلبة 

للشباب الثالثة.

3 شباب »طقوا كومبارس« في الجهراء

أمير زكي
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية بقيادة 
العقيد منصور الهاجري من توقيف تشكيل رباعي خليجي 
بينهم امرأة نفذوا سلسلة من قضايا سرقات املركبات، فيما 
اكد مصدر امني ان املتهمن االربعة متت احالتهم يوم امس 
الى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مجموعة من السرقات بعد 
اخطار مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء 
عبداحلميد العوضي، الفتا الى ان السيدة املتورطة في هذا 

التشكيل هي زوجة احد املتهمن الثالثة.
ووفق مصدر أمني، فإن احد املواطنن شاهد اثناء اطاللته 
من نافذة منزله سيارة بها سيدة ورجل يقوم الرجل املرافق 

للس���يدة بكسر زجاج مركبة متوقفة في منطقة اشبيلية 
وسرقة اغراض من داخلها، حيث متكن املواطن من التقاط 

رقم املركبة وقدمه الى رجال املباحث.
واضاف املصدر: مت االستعالم عن املركبة التي نفذ بها 
اللصوص واقعة الس���رقة، وتبن انها تعود الى مواطنة، 
حيث مت استدعاؤها والتحقيق معها لتعترف بأنها وزوجها 
ارباب سوابق ومعهما خليجي اجلنسية وقريبه شكلوا فيما 
بينهم عصابة لسرقة املركبات، وكان من بن سرقاتهم تلك 
السيارة التي أدت بهم الى القبض عليهم، حيث سرقوا من 
داخلها مبلغا ماليا وهاتف نقال وشيكات ومستندات خاصة 
بصاحب املركبة. كما اعترف بسرقة عدة مركبات تبن ان 

عددا من اصحاب هذه املركبات التي استهدفها اللصوص 
لم يتقدموا ببالغ عن تعرض مركباتهم الى السرقة.

م���ن جهة اخرى، جلأت فتاة كويتي���ة الى احد مخافر 
محافظة الفروانية بعد تغيبها ملدة 24 ساعة، مشيرة الى 
تعرضها للمعاملة السيئة من قبل والدها الذي اعتاد على 

ضربها بعنف.
وقال املصدر االمن���ي ان ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية اخضعت الفتاة للتحقيق، وتأكد لهم ان الفتاة 
كانت في ضيافة صديقتها، وعليه مت اخطار وكيل النائب 
الع���ام الذي امر بإيداع الفتاة دار الرعاية مبوجب رغبتها 

وتأكيدها عدم مقدرتها على العيش في كنف والدها.

»الجنائية« توقف تشكياًل رباعيًا بينهم امرأة تخصصوا 
في سرقة المركبات.. وفتاة ترفض العودة إلى كنف والدها

ضبط في ملحقها بالقرين على أجندة بها أرقام هواتف نساء مرموقات

رجال اآلداب أنهوا نشاط مشعوذة فلبينية تفّرق األزواج
محمد الجالهمة

العامة  اإلدارة  أنه����ى رج����ال 
للمباحث اجلنائي����ة ادارة اآلداب 
نشاط وافدة فلبينية في خدمات 
السحر والش����عوذة حيث جرت 
مداهمة ملحق استأجرته الستقبال 
النساء في منطقة القرين وعثر معها 

على اجندة حتوي ارقام العديد من 
السيدات ومنهم جامعيات وموظفات 
كويتيات بعضهن يتولن مناصب 

مرموقة.
وقال مصدر امني ان معلومات 
وصلت ال����ى رجال االدارة العامة 
للمباح����ث اجلنائية ب����أن وافدة 

آسيوية ذاع صيتها بصورة كبيرة 
بن الفتيات والنساء وان لديها قدرة 
فائقة في تفري����ق االزواج وزرع 
احملبة والكراهية في نفوس النساء 
والرجال الى جانب مقدرتها على 

عالج العقم وما شابه.
واضاف املصدر االمني انه جرى 

التأكد من حقيقة عمل الوافدة في 
السحر والش����عوذة ليتم ارسال 
مصدر س����ري عبارة وهو وافدة 
طلبت من الفلبينية معرفة حقيقة 
س����هر خارج املنزل وم����ا اذا كان 
له عالقة بأخرى، مش����يرا الى ان 
الفلبينية ابدت اس����تعدادا للقيام 

بهذه املهنة مبقابل 250 دينارا ليتم 
تسليمها املبلغ ومن ثم منح االذن 
لفريق الدهم بالقبض على الوافدة 
والعث����ور بحوزته����ا على اجندة 
وادوات سحر وشعوذة واحيلت 
الى االختصاص متهيدا للتحقيق 

معها ومن ثم ابعادها عن البالد.

بعض األختام تخص وزارتي الدفاع والداخلية والمستشفى العسكري

أمير زكي
قادت قضية تعاطي وحيازة 
مواد مخدرة الى قضية اخطر 
تعلقت بحيازة اختام عسكرية 
واختام تابعة لوزارتي الداخلية 
والدفاع واملستشفى العسكري 

الى جانب هويات مزورة.
ووف���ق مصدر امن���ي فإن 
معلومات وصلت الى مدير ادارة 
بحث وحتري محافظة العاصمة 
العقيد منص���ور العتيبي عن 
حيازة وتعاطي شاب كويتي 

للم���واد املخ���درة، وعليه مت 
استدراجه الى بيع نصف كيلو 
من مادة احلشيش مقابل 200 
دينار، ليتم ضبط املواطن بعد 
الى مصدر  تسليمه املخدرات 

مباحث العاصمة.
وق���ال املص���در االمني: مت 
املواط���ن للتحقيق  اخض���اع 
ليعترف بأنه يحصل على املواد 
املخ���درة من مواطن يعمل في 
وزارة الدفاع وأرشد عن مكان 
شقته في منطقة حولي، مشيرا 

الى ان رجال مباحث العاصمة 
قاموا مبداهمة منزل العسكري 
في منطقة حولي وعثر برفقته 
على عسكري في وزارة الداخلية 
وآخر في احلرس الوطني الى 
جانب شخصن من غير محددي 
اجلنسية، وبتفتيش الشقة عثر 
رج���ال املباحث على كمية من 
االختام الت���ي تخص وزارتي 
الدفاع والداخلية واخرى خاصة 
الى  بدخول االماكن احملظورة 
جانب العثور على هوية قيام 

العسكري في الدفاع بتزويرها 
اذ نّصب نفسه مالزما اول في 

الدفاع رغم انه رقيب اول.
واشار املصدر الى ان رجال 
مباحث العاصمة اخطروا مدير 
ع���ام االدارة العامة للمباحث 
الل���واء عبداحلميد  اجلنائية 
العوضي والذي قام باالتصال 
باالجهزة املعنية التابعة لها هذه 
االختام ملعرفة عالقة املتهمن 
بقضايا تزوير ومخاطر حيازتهم 

لهذه االختام املزورة.

قضية تعاٍط تكشف وجود أختام حساسة مزورة
بحوزة عسكريين في الدفاع والداخلية والحرس

إغالق 8 أوكار 
للمتعة واالتصاالت

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
واصل قطاع األمن العام حمالته الستهداف 
لصوص االتصاالت الدولية واألوكار املشبوهة 
ومخالفي قانون اإلقامة، فقامت مديريات أمن 
محافظات اجلهراء والفروانية واالحمدي بحمالت 
به���ذا اخلصوص جاءت مبوجب تعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن 

العام باإلنابة العميد عبدالفتاح العلي.
وقال مصدر أمني إن حملة اجلهراء انتهت 
الى ضبط 14 مخالفا لقانون اإلقامة و7 أشخاص 
مطلوبن إلداراتي التنفيذ اجلنائي واملدني و8 
شباب ميارسون االستهتار والرعونة الى جانب 

توقيف فتاة متغيبة.
وفي االحمدي مت ضبط 6 شقق تقدم خدمات 
االتصاالت الدولية املس���روقة وجرى توقيف 
8 آس���يوين وحتّفظ رجال األمن على أدوات 

السرقة. 
والى الفروانية فقد مت اغالق وكرين مشبوهن 

وتوقيف 8 نساء و4 رجال.

146 مصاباً جراء الحوادث المرورية 

واضاف بوحيم����د ان رجال 
اسعاف منطقة الصباح تعاملوا مع 
92 حالة منها 16 حالة في حوادث 
الطرق، وقد تعامل رجال اسعاف 
منطقة اجلهراء مع 87 حالة منها 

15 حالة حوادث طرق.

قال املنسق االعالمي في ادارة 
الط����وارئ الطبي����ة عبدالعزيز 
بوحيمد ان عدد املصابن الذين 
قامت ادارة الطوارئ الطبية بنقلهم 
في الفترة من 11 اجلاري إلى 17 
منه بلغ اعدادهم اإلحصائية 941 
مصابا منها 146 حالة في حوادث 
الطرق، مؤك����دا ان املصابن في 
حوادث الطرق هم اكثر خطورة 

بالنسبة للحاالت االخرى.
واش����ار بوحيم����د ان رجال 
اسعاف منطقة العاصمة تعاملوا 
مع 164 حالة منها 20 حالة نتيجة 
حوادث طرق، كما تعامل رجال 
منطقة اس����عاف حولي مع 221 
حالة وبلغ املصابون من حوادث 
الطرق 27 حالة، اما رجال منطقة 
اسعاف الفروانية فتعاملوا مع 181 
حالة منها 32 حالة جراء حوادث 

الطرق.

أمير زكي
احال مدير عام االدارة العامة 
للدوريات الشاملة العميد سعود 
احلسيني يوم امس الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا 
ضبط في شارع التعاون، وبداخل 
مركبته مسدس جاهز لالستخدام 

ومعه طلقات نارية.
وقال مصدر امني ان رجال 
دوريات حولي اقاموا حملة على 
شارع التعاون في ساعة متأخرة 
من ي���وم ام���س، ومت توقيف 
مواطن لالش���تباه في تعاطيه 
املؤث���رات العقلية، وبتفتيش 
مركبته عثر معه على 3 حبات 

كابتي ومسدس.
من جهة اخرى، متكن رجال 
جندة حول���ي ايضا من ضبط 
مواطن مطلوب ل� 19 عاما سجن 

على ذمة قضاي���ا مختلفة من 
بينها قضية هتك عرض، ومتت 

التنفيذ  ادارة  الى  املتهم  احالة 
اجلنائي.

حملة »التعاون« كشفت عن مسدس ومطلوب


