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إرجاء محاكمة 4 روس 
إلى 13 املقبل لقتل مواطنهم 

على خلفية االجتار في اخلمور

استمرار حجز عسكري 
سابق قتل مواطناً دهساً

مصرع لبناني خالل نقله
 من املخفر إلى املستشفى

»اجلنائية« تبحث عن آسيويتني 
فرّتا مبجوهرات مخدومهما

عبدالكريم أحمد

قررت محكمة اجلنايات أمس تأجيل قضية 
قتل روســي بواســطة ٤ من مواطنيه ووضع 
جثته في جيب على طريق الفحيحيل السريع 

إلى ١٣ من أغسطس املقبل للمرافعة.
واستجوبت احملكمة الطبيب الشرعي حول 
ظــروف وفاة املجني عليــه، فأجاب بأنه وجد 
اجلثة بحالة حتلــل وتعفن، ما يتعذر حتديد 
سبب الوفاة، مشيرا إلى أنه قام بفحص اجلثة 
مرتني ولم يتبني وجود ما يشير إلى عنف وال 
آثــار تدل على إطالق نــار أو طعن بآلة حادة، 
كما ال توجد آثــار بوفاته نتيجة تعاطي مواد 

مخدرة أو شرب اخلمر.
وأكد الطبيب الشرعي أنه بالرجوع إلى حالة 
اجلو آنذاك وظــروف تغليف اجلثة ووضعها 
داخــل مركبة فإنه يتقدر مضي أســبوع على 
اجلرميــة وبقاء اجلثة في املركبة، مضيفا أنه 
قد توجد شبهة جرمية قتل إال أنه يتعذر اجلزم 
بوفاة املجني عليه نتيجة قتل عمد أو غيره.

عبدالكريم أحمد

أمر قاضي التجديد باستمرار حجز عسكري 
سابق بوزارة الدفاع قام بقتل صديقه في ضاحية 
صبــاح الناصر، علــى أن يعرض عليه مجددا 

يوم ١6 من شهر يوليو اجلاري.
وتعود وقائع القضية إلى نهاية شهر مايو 
املاضي، حيث أقدم اجلاني على دهس املجني 
عليه مبركبته خالل توجهه إلى املسجد ظهرا، 
وبعدها حمل طابوقة كبيرة وضرب رأسه بها 
للتأكد من وفاته، وذلك نتيجة خالفات سابقة 

بينهما.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابــة حولي بإحالة لبناني الى 
الطب الشرعي للوقوف على أسباب ومالبسات 
وفاته والتحفظ على شــريط الريكا وجد في 
جيبه. وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تتبع 
جندة حولي أوقفت وافدا لبنانيا، ولدى تبصيمه 
من قبل جهاز البصمة في الدورية تبني أنه مدين.
ومضى املصــدر: مت وضع الوافد، وهو من 
مواليــد ١9٧6، فــي الدورية واالنتقــال به الى 
مخفر ميدان حولي، ولدى وصوله الى املخفر 
شــعر بإعياء ليتم االتصال بســيارة إسعاف، 
وعند وصول سيارة اإلسعاف الى املستشفى 
كان الوافد قد لفظ أنفاسه األخيرة، وبتفتيش 

مالبسه عثر على شريط الريكا.

أحمد خميس

متكنــت وافدتان من اجلنســية اآلســيوية 
وتعمالن خادمتني لدى احد املواطنني مبنطقة 
الفنطاس من ســرقة مجوهرات ثمينة وصور 
شخصية لألسرة وفرتا الى جهة غير معلومة.
وجــاء البالغ الى الســلطات االمنية ملخفر 
الفنطاس بأن اخلادمتني اآلسيويتني قامتا بفتح 
ابواب الــدوالب في غرفة النوم، واســتطاعتا 
العثور على صندوق املجوهرات باالضافة الى 
ألبومات صور شخصية ألهل البيت وغادرتا 
املنزل دون ان يشعر بهما احد في غمضة عني، 
وعليه مت تســجيل قضية وأحيلت الى جهات 
االختصــاص، وجار البحث عن اخلادمتني من 

قبل املباحث اجلنائية.

صورة عن العالقات العامة في اإلطفاء حلادث طريق املطار

مركبة على طريق املطار، وعلى 
الفــور مت توجيه فرقة إطفاء 
مركز اجلليب بقيــادة الرائد 
عبدالوهاب الصراف ومبجرد 
الوصول ملوقــع البالغ تبني 
ان احلــادث انقــالب وحريق 
مركبة وانحشار شخص تبني 
الحقا انه مواطن ووفاته داخل 
املركبــة، وعلى الفــور قامت 
فرقة اإلطفاء بإخماد احلريق 
وإخــراج جثة قائــد املركبة 

وتسليمه لألدلة اجلنائية.
مــن جهــة أخــرى لقيــت 
مواطنة ومواطن حتفهما في 
حادث تصادم على طريق كبد 
باجتاه الدائري الســابع فيما 
أصيب قائــد إحدى املركبتني 
املتصادمتــني، وكان بالغ قد 

وفاة 3 مواطنني ووافدين وإصابة 10 في حوادث 
اصطدام وانقالب بالفروانية وكبد وطريق املطار

ورد الــى عمليــات األحمدي 
بتصــادم مركبتــني احداهما 
رباعية يابانية يقودها مواطن 
واألخرى تريلال يقودها وافد 
هندي ومت نقــل املصاب الى 
مستشفى الفروانية فيما تسلم 
الطب الشرعي جثتي املتوفيني 

وسجلت قضية.
في ســياق متصــل توفي 
شــخصان وأصيــب عشــرة 
وجميعهم وافدون ويعملون 
باحــدى شــركات اخلدمــات 
البيئيــة وكانــوا يســتقلون 
يقودهــا  صغيــرة  حافلــة 
وافــد بنغالــي، وامــا املركبة 
الثانية فكانت نصف شاحنة 
ويقودها بنغالي آخر واحيل 
جميع املصابني الى مستشفى 

اجلهراء.
مــن ناحية أخــرى احيل 
مواطن عشريني وآخر ثالثيني 
الى مخفر شرطة الدعية بعد ان 
تبادال االتهامات في االصطدام 
املتعمد كل منهما ملركبة اآلخر، 
واتهم االول خصمه وشقيقه 
وابن عمه بتعمــد االصطدام 
مبركبتــه من اخللــف وانهم 
كانوا في حالة ســكر شديد، 
واعتــدوا عليــه بالضــرب 
وحاولوا الهرب، وذكر مصدر 
امنــي ان رائحة كريهة كانت 
تفوح من كل منهم يشتبه بانها 

نتيجة احتساء خمر.

محمد الدشيش - أحمد خميس

إدارة العالقــات  اعلنــت 
بــاإلدارة  العامــة واإلعــالم 
العامــة لإلطفــاء ان مواطنا 
لقي حتفــه نتيجــة احتراق 
مركبــة بعــد انقالبهــا علــى 
طريق املطــار، وكان بالغ قد 
ورد إلى غرفة عمليات اإلدارة 
العامة لإلطفاء فجر أمس األحد 
يفيد بوجود انقالب وحريق 

املخدرات املضبوطة

العامــة للعالقــات واالعــالم 
األمني أن قطاع االمن اجلنائي 
سيواصل جهوده ملنع انتشار 

هذه اآلفة.
ويهيب قطاع االمن اجلنائي 
باالخــوة املواطنني واملقيمني 
للتعــاون معهــا باإلبالغ عن 

بدون من »اجلنائية« إلى نيابة املخدرات
 بـ 4 كيلو شبو و15000 حبة كبتاغون

جتار املخدرات ومروجيها حتى 
ال يقع ابناؤهم ضحية لها.

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

متكن قطاع األمن اجلنائي 
مــن ضبــط شــخص غيــر 
كويتــي اجلنســية بحوزته 
كميات كبيرة من مادة الشبو 

واملؤثرات العقلية.
التفاصيــل، وردت  وفــي 
معلومــات إلــى قطــاع االمن 
اجلنائي عن قيام املتهم بجلب 
كميات كبيرة من مادة الشبو 
واملؤثرات العقلية إلى البالد 
عبر أحد سائقي الشاحنات، 
وبناء على تلك املعلومات مت 
تكثيف التحريات وبعد التأكد 
مــن صحتها مت أخــد االجراء 
القانوني وضبطه في جاخوره 
مبنطقة كبد وعثر معه على 
عدد )٤( كيلو من مادة الشبو 
وعــدد )١5٠٠٠( الف حبة من 
املؤثرات العقلية نوع كبتاغون 
وسالح ناري نوع مسدس غير 

مرخص.
وبالتحقيــق معه اعترف 
مبا نســب إليــه، حيث متت 
احالته واملضبوطات إلى جهات 

االختصاص.
ومن جانبها، أكدت االدارة 

وصلة استهتار تكشف عن متعاٍط
ومواطن يبلغ عن سكر سائقه في »حطني«

تعاطي الهيروين ملوظف 
في »الصحة« ال يشكّل جناية

أحمد خميس

اقتيد شخص من غير محددي اجلنسية الى 
األدلة اجلنائية حيث مت أخذ عينة منه لفحصها 
وكشف ما اذا كان يتعاطى مواد مخدرة أم ال.

وقال مصدر أمني ان دورية تتبع جندة حولي 
رصدت مركبة يقوم قائدها باالســتهتار بها، 
وبعد توقيفه تبني انه في حالة غير طبيعية 
وبحوزته مادة يشتبه انها مخدرة، ولدى الطلب 
منه الصعود الى الدورية رفض وقاوم رجال 

األمن ليتم اســتخدام القوة معه وإحالته الى 
مخفر ميدان حولي.

من جهة أخرى، أبلغ مواطن عن سكر سائقه 
اآلســيوي، وقال مصدر أمني ان مواطنا أبلغ 
العمليات بأنه رصد اآلســيوي في حالة غير 
طبيعية واكتشــف وجود خمــور في غرفته، 
فانتقلت دوريــة وأوقفت الوافــد والذي كان 
غائبا عن الواقع بفعل سكره الشديد، واقتيد 
من منزل كفيله فــي منطقة حطني الى مخفر 

شرطة السالم.

أحمد خميس

»تعاطيت الهيروين برفقة أصدقائي« هذا ما 
قاله موظف في وزارة الصحة امام وكيل النائب 
العام وعليه مت تسجيل القضية باعتبارها جنحة 
وبعنوان شخص بحالة غير طبيعية. وبحسب 
مصدر امني فإن اتصاال هاتفيا من مستشفى 
مبارك أفاد بوصول شــخص فــي حالة اغماء 
نتيجة تعاطي مواد غير معلومة، وتضمن البالغ 
ضرورة وصول قوة من املخفر للوقوف على 
اسباب احلالة، وتبني من التحقيقات ان املواطن 
الذي يعمل في احد املســتوصفات وصل الى 
املستشفى بواسطة سيارة اسعاف ووصف اطباء 

املستوصف الذي يعمل به حالته بالغيبوبة.
وأضاف املصدر ان قوة من االمن انتقلت الى 
املستشــفى، حيث قال املواطن انه كان برفقة 
اخيه حينما شعر باإلعياء واإلغماء، وأنه قبل 
ان يكــون برفقة اخيــه كان برفقة اصدقاء له 
تعاطى معهم الهيروين وذلك بشقة في الساملية.
من جهة أخرى، احيلت جثة شــخص الى 
الطب الشــرعي وأمر وكيل النيابة بتســجيل 
القضية باعتبارها وفاة نتيجة شبهة جنائية، 
وذلك بعد ان ابلغ عن وجود جثة على طريق 
العبدلي لشاب في العقد الثالث، وتبني وجود 
ما يشير الى ان الوفاة ناجتة عن تعاطي مواد 

مخدرة.

مجهول لكم فتاة فكسر أنفها في »النقرة«
وآخر سلب لبنانياً 5500 دينار بعد الضرب

أحمد خميس

سجلت مبخفر ميدان حولي قضية بتصنيف 
جنحة وبعنوان تبادل بالضرب وسب وسرقة، 
وكان وافد لبناني قد تقدم ملخفر املنطقة وقال 
ان مواطنا ضربه وســلبه مبلغ 55٠٠ دينار، 
مشيرا الى ان الواقعة حدثت في محل لتأجير 

السيارات.
مــن جهة أخرى، تقدم مواطــن من مواليد 

١99٠ ملخفر ميــدان حولي وابلغ عن تعرضه 
للضرب وارفق تقريرا طبيا جاء فيه كسر في 
اجلهة اليمنى من الفك الســفلي، وزود رجال 
االمن مبعلومات عن املتهم وهو مواطن ايضا.

كذلك تقدمت فتاة مواطنة الى مخفر النقرة 
وأبلغت عن تعرضها للضرب من قبل شخص 
مجهــول وهو ما احدث كســرا في عظم االنف 
وكدمات. وقالت املبلغة الثالثينية ان الشخص 

لكمها مثلما يفعل املالكمون في املباريات.

محاولة انتحار وافدة بتقطيع الشرايني في »بيان« 
وشبهة جنائية وراء مصرع بنغالي في »املطالع«

محمد الدشيش

وضعت وافدة سيالنية حتت التحفظ في 
مستشفى مبارك متهيدا للتحقيق معها في قضية 
الشــروع في االنتحار والتي جاءت بتصنيف 
جنايــات، وقال مصدر امني ان غرفة عمليات 
الداخلية تلقت بالغا بوجود حالة انتحار في 
منطقة مشــرف ونقلت الى مستشفى مبارك 
وتبني من افادة االطباء ان الوافدة اقدمت على 

االنتحار بتمزيق شرايني يدها اليسرى.
مــن جهة اخــرى تلقت عمليــات اجلهراء 
بالغا بوجود حالة وفاة عند كيلو 59 طريق 
العبدلي، فتم توجيه احدى الدوريات ملوقع 
البالغ، وشــوهدت جثة شــخص ملقاة على 
األرض وتبني انها لوافد بنغالي، ومت فحصه 
من قبل مسســعف منفذ العبدلــي الذي أفاد 
بوجود شــبهة جنائية، وأمــر وكيل النيابة 

بتسجيلها قضية.

من حريق طريق الفحيحيل السريع

التحقيق في مالبسات 
احتراق 6 مركبات بالساملية

هاني الظفيري

فتحت أجهزة اإلطفاء حتقيقا للوقوف على 
مالبسات تعرض 6 مركبات لتلفيات جسيمة 

نتيجة حريق جار الوقوف على اسبابه.
وانتقــل فنيو من وحــدة التحقيق التابعة 
لإلدارة العامة لإلطفاء لرفع اآلثار ومحاولة رصد 
ما ميكن التوصل من خالله ألسباب احلريق.

وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت 
بالغا بوقوع حريق امام احد مطاعم الوجبات 
الســريعة في منطقة الساملية، حيث توجهت 
دوريات املرور والنجدة وآليات اإلطفاء واإلنقاذ 
والطوارئ الطبية، وتبني ان احلريق أتى على 
6 مركبات بواقع مركبة أميركية وأخرى املانية 

والبقية يابانية الصنع.
من جهة اخرى، التهمت ألسنة اللهب مركبة 
على طريق الفحيحيل السريع وجار الوقوف 

على سبب احلريق.


