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قالت إن الواقعة أعقبت مباشرة طلبها الطالق رسمياً

والدة مطلق ونورة ضحيتي املبيد احلشري لـ »األنباء«:
زوجي حرق قلبي عليهما ومنعني من النظرة األخيرة

محمد الدشيش

»حرمنــي من طفلــّي قبل 
وفاتهما لـ ٦ أشهر وحتى بعد 
موتهما حرمنــي ووالداه من 
رؤيتهما« بهذه العبارة حتدثت 
ام الطفلــن مطلق ونورة )5 
و٧( أعــوام واللذيــن توفيــا 
باخلطأ نتيجة استنشــاقهما 
مبيدا حشــريا قــام والدهما 
برشــه في الغرفة للتخلص 
من حشــرات رصدها، ورغم 
ان رجال املباحث انتهوا إلى 
أن القضية ليست متعمدة وان 
وفاة الطفلن جراء جهل وعدم 
وعي ملا صدر عن األب إال أن 
األم زعمت عكس ذلك من وجهة 
نظرهــا.. األم لطيفة العنزي 
التي تقيم في منزل اســرتها 
منذ ٦ اشهر ناشدت االجهزة 
املختصة إعادة التحقيق مع 
زوجها ووالــد الطفلن ألنها 
على قناعة، حسب زعمها، بأنه 

قتلهما حلرق قلبها.
وأضافت انها تلقت اتصاال 
هاتفيا مــن زوجها هددها فيه 
بأنه سيحرق قلبها على ولديها.

»األنباء« التقت األم املكلومة 
لطيفة العنزي التي قالت: ابناي 
مطلق ونورة )٧ و5 ســنوات( 
قتال من قبل والدهما، فهو من 

أرباب السوابق.
اقــول  وأضافــت: ســوف 
معلومــة قــد تغيــر مجــرى 
التحقيق، فانا صبرت عليه لعدة 
سنوات ولم اطلب الطالق، وال 

إعانة مالية، لكن بعد ان طالت 
املــدة ومنعني من رؤية ولدي 
عدة مرات، اقمت دعوى طالق 
ودفــع مؤخر الصــداق، ويوم 
وصله اخطــار الدعوى اتصل 
بــي هاتفيا وقال لي ســأحرق 
قلبك علــى ولديك، وفي اليوم 
نفســه أتاني اخلبر املشــؤوم 
بوفاة فلذتي كبدي، األمر الذي 

دمر حياتي.
ولفتــت األم احلزينــة الى 
نقطة مهمة في الواقعة قائلة ان 

املبيد احلشري لم يكن منتشرا 
بالغرفة، بل مت رشه على الكنبة 
واملخدات التي كان ولدي نائمن 

عليها.
وناشــدت لطيفة العنزي 
نائب رئيــس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
فتح حتقيق بجدية، موضحة 
- حســب قولها - ان زوجها 
مواطــن وهــي غيــر كويتية 
وان لديه اصدقاء كثيرين في 

الوزارة.

الطفل مطلق والطفلة نورة ضحيتا املبيد احلشري

لطيفة العنزي والدة الطفلني تتحدث إلى الزميل محمد الدشيش

ناشدت جدة الطفلني وأم لطيفة وهي مواطنة اللواء 
الشيخ مازن اجلراح ان يوافق على استخراج جواز سفر 
البنتها حتى تستطيع اداء العمرة وللعالج النها تعاني من 

مشكالت نفسية نتيجة الصدمة التي تعرضت لها.

توقيف وافدة حاولت تهريب مواد مخدرة
لزوجها النزيل في السجن املركزي

مصرع أردني في »ميدان حولي« 
والنيابة تصنف الوفاة »جنائية«

»اجلنايات« تطلب شهودًا لكشف 
حقيقة اتهام مواطن بقتل شقيقه دهساً

.. وتبرئ 4 أشقاء من قطع وسرقة سياج حقل بترولي

عشرينية سعت إلزالة شعر فأصيبت بحروق

متكن املعنيون بالتفتيش في السجن 
املركزي من ضبط وافدة من جنسية 
عربية بحوزتها مواد يشتبه في أنها 

مخدرة كانت مخبأة بطريقة دقيقة.
وقالــت االدارة العامــة للعالقــات 
العامــة ان ادارة امــن الســجون وفي 
إطار توسعها في نشاطاتها الوقائية 
ملكافحة تهريب املواد املمنوعة الى داخل 

السجون ومن خالل برنامج التفتيش 
للزائرين متكنت من ضبط وافدة اثناء 
محاولتها تهريب مواد يشتبه في كونها 
مخدرة الى زوجها النزيل في السجن 

املركزي على ذمة قضية مخدرات.
واشارت االدارة الى انه متت احالة 
املتهمة واملضبوطات الى اجلهة املختصة 
التخاذ كل اإلجراءات القانونية بحقها.

أحمد خميس

أمر وكيل نيابة حولي رجال مخفر 
ميــدان حولي بتســجيل واقعة وفاة 
شاب أردني بسبب التعاطي باعتبارها 

»جنائية«.
وبحسب مصدر أمني فإن النقطة 
األمنية مبستشــفى مبــارك أبلغت 

عمليــات الداخلية بوصــول أردني 
بواسطة سيارة اسعاف، حيث كان 
في منتزه ترفيهي جثة، وتبن لألطباء 
الذين عاينوا جثة الشاب ان الوفاة 
بســبب تعاطي مواد مخــدرة، ومن 
املقرر ان يتم اخضاع جثة الشــاب 
للفحص مــن قبل األدلــة اجلنائية 

لتأكيد سبب الوفاة.

عبدالكريم أحمد
 

نظرت محكمة اجلنايات أمس دعوى 
يتهم بها مواطن بقتل شــقيقه دهسا 
في منطقة مبارك الكبير وبالشــروع 

بقتل صديق شقيقه، وقررت إرجاءها 
إلــى يوم ١9 من شــهر يوليو اجلاري 
الستدعاء شهود كانوا حاضرين الواقعة 
وذلك بناء على طلب دفاع املتهم لكشف 

غموض احلادثة.

عبدالكريم أحمد
 

أصدرت محكمة اجلنايات حكما ببراءة 
أربعة أشــقاء من تقطيع سياج حديدي 
محاط بأحــد حقول البتــرول اخلاصة 
بشركة نفط الكويت واالستيالء عليه.

وكان املمثل القانوني لشركة النفط 
قد أبلغ بأنه اكتشــف ســرقة السياج 
احلديدي اخلاص بالشــركة، وبإجراء 

التحريــات من قبل املباحث دلت على 
قيام املتهمن بقطع الشبك احلديدي. 
وأمام احملكمــة، حضرت احملامية 
إنعام حيدر وشككت في صحة إسناد 
االتهام إلى املتهمــن، مؤكدة أن اتهام 
املتهمن كان في فترة يقبعون خاللها 
في الســجن املركزي حيث تســاءلت 
مستغربة عن كيفية إلقاء القبض عليهم 

قبل ارتكاب الواقعة.

أحمد خميس

اتهمت فتاة كويتية إحدى العيادات 
الطبية بإصابتها بحروق خالل قيامها 
بإجراء جراحة جلدية بالليزر، وقدمت 
املواطنــة تقريرا طبيا يؤكد ما ذهبت 

اليه في االدعاء.

وبحسب مصدر أمني فإن املواطنة 
جلأت الى مخفر ميدان حولي، مشيرة 
الى انها توجهت إلى العيادة، ومت إجراء 
عمليــة إلزالة الشــعر بالليزر، ولكن 
احملصلــة كانت حروقا واضحة تؤثر 
على مظهرها، وسجلت قضية إصابة 

باخلطأ.

.. وضبط مخدرات في ديكور شاحنة..
ووافد لغّم جسده بـ 555 حبة ترامادول

محمد الدشيش

احبط رجال االدارة العامة للجمارك 
محاولتن لتهريب كمية من احلبوب 
املخدرة بلغ عددها 3435 حبة تقريبا 
مــن نوع كبتاغون و555 حبة تقريبا 
من نوع الترامادول باإلضافة الى 5٠ 
غراما تقريبا من مادة الهيروين املخدرة، 

وذلك في عمليتن منفصلتن.
وذكر مصدر جمركي أن رجال جمارك 
مركز العبدلي متكنوا من ضبط سائق 
بــاص حاول تهريب عــدد 3435 حبة 

تقريبا من نوع كبتاغون كانت مخبأة 
بطريقة ســرية للغاية داخل الديكور 
الداخلــي للبــاص، وأحيــل املتهم مع 

املضبوطات الى جهة االختصاص.
كمــا  ضبط رجــال جمــارك مطار 
الكويــت الدولــي وافــدا عربيا حاول 
تهريب عدد 555 حبة تقريبا من نوع 
ترامادول باإلضافة الى 5٠ غراما تقريبا 
من مادة الهيروين املخدرة كانت مخبأة 
بلفافة حول اجلسد ومتت إحالة املتهم 
مع املضبوطات الى جهة االختصاص 

التخاذ االجراءات الالزمة.

الهيروين الذي حاول الوافد العربي تهريبه حبوب الكبتاغون 

وافد آسيوي إلى نيابة املخدرات بـ ٢كيلو هيروين

محمد الجالهمة

ألقــى قطاع األمن اجلنائي القبض 
علــى وافد من اجلنســية اآلســيوية 
بحوزتــه ٢ كيلو من مــادة الهيروين 
املخدرة. وكانــت معلومات قد وردت 
للقطاع تفيد بقيام شــخص آســيوي 
باالجتار باملواد املخدرة فتم تشــكيل 

فريق أمني إلجراء التحريات الالزمة 
بهدف التأكــد من صحــة املعلومات، 
وبعد اتخاذ اإلجــراء القانوني الالزم 
مت ضبــط املتهــم وبحوزته كيســان 
يحتويان بداخلهما على كيلوين من مادة 
الهيروين، واحيل املتهم واملضبوطات 
إلى اجلهة املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.

أكياس الهيروين

استمرار حجز
4 عراقيني شرعوا 

في قتل أمنيني

مشاجرة نسائية 
في املقبرة

ضابط مباحث 
يكذب مواطنًا اتهم 

سيدة بكسر يده

إبعاد 11 إثيوبية 
مارسن النصب 

بـ »اخلدم«

األمن العام ينقذ 
مصريًا من االنتحار 

بعد رسالة نصية

عبدالكريم أحمد

أمر قاضــي التجديد أمس 
باستمرار حجز أربعة عراقين 
اتهموا خالل شهر مايو املاضي 
اإلقليميــة  امليــاه  بدخــول 
الكويتية ومحاولة قتل رجال 
أمن من إدارة خفر السواحل، 
على أن يعرضوا عليه مجددا 

١9 يوليو اجلاري.

تعرضت امرأتان من غير 
محددي اجلنسية الى االعتداء 
املركبــة  بالضــرب واتــالف 
اثنــاء تواجدهما فــي مقبرة 
الصليبخات، وافادت املرأتان 
بانهمــا تعرضتا الى الضرب 
الشــديد من قبل امرأة ثالثة 
من غيــر محددي اجلنســية 
البــدون  مبســاعدة زوجهــا 
وابنيها االثنــن بعد ان وقع 
خالف بينهن، فقامت املدعى 
عليها باستدعاء زوجها وابنيها 
ملساعدتها في ضرب املرأتن، 
وأحضرتا تقريرين طبين من 
املستشــفى يفيد باصابتهما 
بكدمات وجروح وســجحات 

متفرقة من جسديهما.

قال ضابط مباحث مخفر 
الرميثية ان حترياته السرية 
تكذب ما ذهب اليه مواطن من 
تعرضه للضرب من قبل سيدة 

وانها كسرت يده.
وكان وكيــل نيابة حولي 
قد احال الى مخفر الســاملية 
القضية رقــم ٢٠١٧/38٠ كلي 
حولــي، وكانــت مواطنة قد 
حصلــت على حكــم قضائي 
بتمكينهــا من دخــول املنزل 
املتنــازع عليــه بينهــا وبن 
مواطــن، يبــدو انــه زوجها، 
واصطحبها الى ملحق املنزل 
ونشبت مشاجرة بينهما انتهت 
بأن دفعها فسقطت على االرض 

واصيبت.
وفــي حتقيقــات النيابــة 
انكــر املدعى عليه قيامه بأي 
اعتداء علــى املدعية واتهمها 
بأنها وجهت له الفاظ سباب 
واحدثت بنفسها تلك االصابة 

لتتهمه بها.
اكــد ضابط  مــن جانبــه 
املباحث ان حترياته لم تكشف 
عما اذا كان هناك تعد وضرب 

متبادل بينهما أم ال.

العامــة  االدارة  متكنــت 
ملباحــث شــؤون االقامة من 
ضبط تشكيل عصابي مكون 
من ١١ خادمة إثيوبية اجلنسية 
يقمن بأعمال النصب واالحتيال 
من خــالل ادارة مكتب عمالة 
منزلية وهمي وذلك بعد ورود 
معلومات بوجود مكتب عمالة 
منزلية وهمي يقوم بالنصب 
واالحتيــال علــى املواطنــن 
واملقيمن. ورحج مصدر امني 

ان يتم ابعاد املوقوفات.

هاني الظفيري

أقــدم وافد مصــري على 
االنتحــار بقطع شــريان يده 
اليسرى ومت نقله الى مستشفى 
اجلهراء بحضور عسكرين من 
قطاع االمن العام، حيث مت أخذ 

تقرير طبي يفيد بالواقعة.
وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
مساء اول من امس من وافد يفيد 
بأن صديقه قام بإرسال رسالة 
اليه يطلب منه أن يسامحه وأنه 
اقدم على االنتحار، وقام املبلغ 
بإعطاء عنوان الوافد املصري 
الذي شــرع باالنتحــار، وعلى 
الفــور وصل رجــال االمن الى 
موقع البالغ في اجلهراء بصحبة 
االسعاف حيث مت انقاذ الوافد 

وادخاله غرفة اإلنعاش.


