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أكد مشاركة أم الطفلة في الجريمة منذ شهرين

قاتل ابنة صديقته مّثل املراحل األخيرة من جرميته داخل »مستأجرة«
ويعترف: خنقت الطفلة وضربتها بعنف ألنها »هادمة اللذات«!!

عبداهلل قنيص

في آخر تطورات اجلرمية التي هزت ضمائر 
اجلميــع والتي مت خاللها قتل طفلة بريئة في 
القصــور على يد أمهــا وصديقها، أبلغ مصدر 
امني »األنباء« ان املتهم )م.ب( من مواليد ١99٧ 
وصديقته املدعوة )م.هـ( من مواليد ١99١ مّثال 
آخر مراحل جرميتهما البشــعة داخل السيارة 
الرباعية املؤجرة من قبل املتهم الذي مّثل كيفية 
قيامه بخنق الطفلة وضربها بعنف أمام عيني 
امها، ألنها على حد قوله، هادمة اللذات، وأنها 
كانت تشــكل عقبة أمام حلظات الوناسة التي 

يريد ان يحياها.
وفّجر املتهم أمام النيابة العامة مفاجأة، حينما 

قــال ان الطفلة لفظت انفاســها االخيرة داخل 
املركبة التي استأجرها، وأن األم حملت الطفلة 
وهي ميتة إلى داخل ســيارتها ثم قامت- على 
حد تأكيده- بنقلها الى منزلها مبنطقة القصور 
ومن ثّم اتصلت بعمليات الداخلية وابلغتهم بأن 
ابنتها توفيت ألسباب غير معروفة، لكن آثار 
الضرب على الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات 
كانت واضحة على الوجــه والرقبة والصدر، 
باإلضافة الى حرق في ســاعدها نتيجة اطفاء 
سيجارة مشتعلة، األمر الذي دفع املسعف الذي 
انتقل الى موقع اجلرمية الى رفض حمل اجلثة 
باعتبار ان كل املؤشرات تشير الى شبهة قتل.

وبحسب التفاصيل التي سردها القاتل فإنه 
كان برفقة صديقته داخل سيارته املستأجرة، 

حيث قامت األم بترك سيارتها عند احد املطاعم 
وصعدت الى داخــل مركبته وبرفقتها الطفلة 
التي قام املتهم بضربها بشــكل عنيف، مشيرا 
إلــى انه- وبالتعاون مــع األم- قام منذ نحو 
شــهرين باالعتداء على الطفلــة بالضرب عدة 
مرات، وأطفأ سيجارة في يدها حتى تبكي ثم 

تخلد الى النوم ليصفو له اجلو.
وأكــد املصدر األمني أن وكيل النائب العام 
بصــدد توجيه تهمــة القتل العمــد الى املتهم 
وصديقته األم على ان ُيحاال الى السجن املركزي 
بعد انتهــاء التحقيقات، مشــيراً الى ان وكيل 
النيابة سيستدعي في غضون الساعات املقبلة 
ضابط املباحث لالستماع إلى إفادته وحترياته 

حول الواقعة.

يشار إلى أن بداية القضية كانت ببالغ من 
األم يــوم اخلامس من اغســطس وحتديدا في 
احلادية عشرة والنصف صباحا بوفاة ابنتها 
فــي منطقة القصــور ق 3 فتوجــه الى موقع 
البالغ مالزم أول من قوة مبارك الكبير وبرفقته 
شرطي وكذلك وصلت سيارة اسعاف، ورفض 
املسعف نقل جثة الطفلة لالشتباه في وفاتها 
جنائيا، وعلى الفور انتقل الطب الشرعي والحظ 
الطبيب الشرعي وجود آثار ضرب ناحية الوجه 
والرقبة والصدر وحرق بساعدها األيسر، ولدى 
التضييق على أم الطفلة اعترفت بأنها مطلقة، 
وأنها على عالقة بشاب وكانت برفقته للفسحة 
حيث قام بضرب الطفلة محاولة إبعاد التهمة 
عنها، ولكن املتهم اكد تورط األم في القضية.

املتهم تعّمد إطفاء سيجارة مشتعلة
في ساعد القتيلة لتنام

من شدة األلم

املتهمان كانا في فسحة.. واألم حملت 
الطفلة ميتة إلى منزلها بـ »القصور«

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

اإلدارة العامة
جلمع السالح

تطرقت في عدة مقاالت ســابقة عن اإلدارة العامة جلمع السالح 
وأبديت رأيي في معارضة إنشــاء هذه اإلدارة كما أنني ناشدت 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح بإصدار قرار تاريخي يلغي تلك 

اإلدارة ويعيد توزيع القوة إلى قطاع األمن اجلنائي. 
أشرت في مقاالتي إلى ان اإلدارة العامة جلمع السالح لن يكون لها 
أي دور بعد مرور عام من تشكيلها ألننا باألصل ال نواجه مشاكل 
كبيرة في حيازة السالح واالجتار به كما أن اإلدارة، وقبل إنشائها 
عبارة عن قسم يضم مجموعة من املوظفني العسكريني واملدنيني 
يتبعون إدارة املهام اخلاصة دورهم الرئيسي في جتديد التراخيص 

وحفظ األسلحة املصادرة. 
بعد مرور الثالث سنوات على إنشاء اإلدارة العامة جلمع السالح 

باتت تشكل عبئاً على قطاع األمن اجلنائي ألسباب عدة: 
٭ اإلدارة يقودها مجموعة من القيادات األمنية وتضم ما يقارب 

160 ضابطاً وعسكرياً.
٭ بلغت عدد القضايا املســجلة التي ضبطتها إدارة جمع السالح 

خالل هذا العام 13 قضية. 
٭ اإلدارة لديها عدد من الدوريات كما انها حتصل على مصروفات 
ســرية أســوة ببقية إدارات قطاع األمن اجلنائي كما أن الضباط 
واألفراد يحصلون على بدل حجز أسوة ببقية زمالئهم في قطاع 

األمن اجلنائي. 
ما تقوم به إدارة جمع السالح حالياً لضبط وتسجيل قضايا يعتبر 
جتاوزا ومخالفا للمنطق، فليس من املعقول اســتدعاء املواطنني 
الكويتيني لســؤالهم عن جتديد أسلحتهم التي يحوزونها وحجز 
البعض منهم بادعاء انه مخالف للقانون لعدم وجود السالح لديه.

حديثنا هذا ليس للتقليل من كفاءة العاملني باإلدارة بل نحن نشير 
إال ان اإلدارة العامة جلمع الســالح لم تعد هناك حاجة لوجودها، 
واألحســن حل تلك اإلدارة وتوزيع القــوة العاملة فيها واآلليات 
واملخصصات املالية على اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية واإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات لدعم هذين اجلهازين حلاجتهم املاســة 

لقوة عسكرية ودوريات.
آخر الكالم: 

نتمنى سرعة االنتهاء من الالئحة التنفيذية ملخالفات عوادم السيارات 
والضوضاء والتي تتبع قانون حماية البيئة، حيث ستبدأ املخالفة 
من 500 دينار إلى ٢0000 دينار وحني يتم صدور الالئحة وتطبيقها 
ســتختفي الســيارات القدمية املتهالكة من الطرقات والتي تتلف 

الشارع مبلوثات الدخان من عوادمها. 

سلّمه 1160 ديناراً قبل 11 شهراً في الواحة

سوري يتهم »بدون« بالنصب عليه
مقابل رفع اسمه من قوائم املنع بقطر

مصرع  فلبينية وسريالنكية
في حريق منزل مواطن بالعدان

مبيد حشري خاص باألغنام أحدث وسيلة 
لالنتحار في مزرعة بالعبدلي

احمد خميس

ســجلت فــي مخفــر 
الواحــة قضيــة  شــرطة 
نصــب واحتيــال، وذلــك 
بعد أن تقدم وافد سوري 
ببالغ متهما فيه شــخصا 

من غير محددي اجلنسية 
بالنصب عليه. وحســب 
إفــادة املُبلــغ، وهــو مــن 
مواليد ١965، فإنه كان قد 
عزم املغادرة الى دولة قطر 
وتبني له من خالل أقاربه 
أن اســمه مدرج في قوائم 

غير املصرح لهم بالدخول 
الى قطــر، ومن ثم تعرف 
على بدون يدعى )ف( من 
مواليد ١9٧9 أوهمه بقدرته 
على رفع اسمه من قوائم 
املنع مقابل ان يدفع له مبلغ 
٢4٠٠ دينار، وبالفعل دفع 

للمدعى عليه مقدما وصل 
الى ١١6٠ دينــارا، على ان 
يدفع له املتبقي من املبلغ 
املتفق عليه، ولكن البدون 
لم يفعل أي شــيء، وبقي 
اسم السوري مدرجا على 

قوائم املنع القطرية.

أحمد خميس

نقلــت جثتــا وافدتني 
احداهما فلبينية واألخرى 
ســريالنكية الــى الطــب 
الشــرعي، فيمــا مت فتــح 

حتقيــق للوقــوف علــى 
ســبب حريــق شــب في 
غرفة تقيم بها املتوفيتان 
وبحسب مصدر امني فإن 
غرفــة عمليــات الداخلية 
تلقت بالغا بحريق منزل 

العــدان وبانتقــال  فــي 
رجــال األمــن واإلطفــاء 
تبــني ان احلريــق شــب 
بغرفــة للخادمات وتبني 
بعــد إخماده ان الوافدتني 
تعمــالن خادمتــني لــدى 

املواطــن، األولى فلبينية 
من مواليد ١9٧6 واألخرى 
سريالنكية من مواليد ١9٧4 
ولفظت االثنتان انفاسهما 
االخيــرة، هذا وســجلت 

قضية حريق ووفاة.

محمد الجالهمة

»احلالة احلرجة التي 
ميــر بها الوافــد الهندي 
محاولــة  عــن  ناجتــة 
االنتحار مببيد حشــري 
قوي خــاص باألغنام«، 
هــذا ما انتهى اليه أطباء 

مستشفى اجلهراء الذين 
تفاعلــوا مــع حالة وافد 
هندي أدخل إلى االنعاش، 
وبحسب مصدر أمني فإن 
عمليــات الداخلية تلقت 
إشــارة من مســتوصف 
العبدلي بوصول هندي 
من مواليد ١993 بواسطة 

كفيلــه املواطن وانه في 
حالــة صعبــة، وعليــه 
مت اســعاف الوافــد الــى 
مستشفى اجلهراء، وتبني 
انه شــرع فــي االنتحار 
مببيد حشري، وبسؤال 
املواطن قال انه دخل الى 
املزرعة ووجد اخلادم في 

حالة حرجة ويعاني من 
ألم شــديدة وفمه تخرج 
منه رائحة مبيد حشري، 
ومت إجراء غسيل معوي. 
فيما وصف املصدر األمني 
حســب إفادة األطباء ان 
حالــة اآلســيوي حرجة 

جدا.

إنقاذ 5 وافدين »انحشروا« في مصعد معطل 
وإخماد حريق مبحل في املباركية

محمد الدشيش

متكن رجال اإلنقاذ الفني وعناصر اإلطفاء من إنقاذ 5 
وافدين من جنسيات عربية تعطل بهم مصعد وانحشروا 
به في منطقة ميدان حولي إلى أكثر من نصف الساعة 
ومت اســتخراجهم قبل إصابتهم بأذى في العاشرة من 

مساء أمس.
من جهة أخرى، متكن رجال اإلطفاء من إخماد حريق 
شب في محل جتاري في سوق املباركية أمس األول. وكان 
بــالغ قد ورد إلى مركز عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء، 
وعلى الفور مت حتريك فرق إطفاء مركزي املدينة والهاللي 
رجال االطفاء اثناء تعاملهم مع حريق محل املباركيةبقيادة املقدم أحمد املجادي ومت السيطرة على احلريق.

1.185 مليون مسافر عبر املطار في يوليو
مشاري المطيري

ذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقات واإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية أن إحصائية 
إدارة جوازات املطار أشارت 
إلى أن إجمالي  املسافرين 
عبــر منفذ مطــار الكويت 
الدولــي خــالل الفترة من 
١ - 3١ يوليــو املاضي بلغ 
١.١85.6٢3 مسافرا. وبينت 
اإلدارة ان حركــة دخــول 
املسافرين بلغت ٢٧٠.533 
منهــم ٢٠١.٧٢6 مســافرا 
كويتيــا و3١.88٢ مســافرا 
من مواطنــي دول مجلس 
التعاون و٢99.66٢ من باقي 

مسافرا من باقي اجلنسيات. 
وأشارت اإلدارة الى ان عدد 
التأشــيرات الصادرة بلغ 
١5.884، كمــا قامــت إدارة 
جــوازات املطــار التابعــة 
لإلدارة العامة ألمن املطار 

اجلنسيات، في حني بلغت 
حركة اخلــروج 353.65٢ 
مســافرا، منهــم ٢56.4٢6 
مســافرا كويتيا و36.484 
مســافرا من مواطني دول 
مجلس التعاون و359.443 

بتنفيــذ 53 مهمة لكشــف 
بصمة اإلبعاد ومت السماح 
لـ ١١ شخصا بالدخول الى 
البــالد بعــد رفع ســابقة 
اإلبعــاد عنهم، في حني مت 
ضبــط ١١ مســافرا بتهمة 
التزوير في وثائق السفر 
الى جانب إلقاء القبض على 
١١8 مطلوبــا وإحالتهم إلى 
اجلهة املختصة، مشيرا الى 
ان عدد األشــخاص الذين 
مت إرجاعهم من قبل إدارة 
اجلوازات بلغ ١8٢ شخصا، 
كما مت إلغاء منع السفر عن 
١١8 مسافرا، باإلضافة الى 
ضبط عــدد مــن القضايا 

األخرى.

نفذ قسم تنظيم السير مبطار الكويت الدولي ٢٢44 
مهمة أمنية خالل شهر يوليو املاضي، حيث مت حجز 

٢0 مركبة الى جانب حترير ٢٢٢3 مخالفة مرورية 
متنوعة ومعاينة حادث سير.

حترير 2223 مخالفة وحجز
20 مركبة مبحيط املطار خالل شهر

رفضت التعرف عليه فاعتدى عليها

مشاكل زوجية تؤدي إلى التهديد بالقتل.. 
وإصابة سوري في مشاجرة بالفروانية

إغالق مركز خدمة الصديق للصيانة

ستيني في مخفر هدية: ابني العشريني 
غير متشدد وفقدته قبل أسبوعني

بقعة دم إلى جوار جثة شاب في »اجلابرية«

مواطن بحالة غير طبيعية في »احملاكمات 
العسكرية«.. وتصادم يكشف عن مشتبه

عبداهلل الحربي

ذهبت فتاة كويتية شابة إلى أحد املقاهي لشغل وقت فراغها، 
لكن وجودها أثار احد الشباب الذي حاول ان يستلطفها غير أنها 
أبت ان تلقي له باال، لكن الشاب الكويتي أصر أن يتعدى حدوده 
وألح عليها للتعارف، غير أنها صدته عدة مرات، ما جعله يغضب 
منهــا، وتطور األمر إلى التالســن وتبادل الشــتائم بينهما، فزاد 
غيظــه واعتدى عليها بالضرب، األمر الذي دعاها الى التوجه الى 
املستشفى الستصدار تقرير طبي يفيد باإلصابات التي حلقت بها.

فاطمة التركي

اتهمت وافدة عربية من مواليد ١96١ وتعمل في وزارة الصحة 
زوجها السبعيني بتهديدها بالقتل.

وقالت الوافدة التي تسكن في منطقة الواحة في بالغ قدمته 
الى مخفر النعيم ان زوجها حضر الى مقر عملها في مستشفى 
اجلهراء وهددها بالقتل اذا لم تترك عملها. وأمر وكيل النيابة 

بإحالة القضية إلى التحقيق.
مــن جهة أخــرى، هرعت إحــدى دوريات مخفــر القيروان 
الى مســتوصف املنطقة بعد بالغ بوجود مشــاجرة وشاهدت 
الدورية وافدا ســوريا من مواليــد ١9٧٢ مصابا بالرأس، وأفاد 
بتعرضه لالعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولني، ونقل 

الى مستشفى الصباح وسجلت قضية.

أعلنــت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم األمنــي بوزارة 
الداخلية عن إغالق مركز خدمة الصديق نظرا ألعمال الصيانة 
التي جتري حاليا اعتبارا من امس األربعاء حتى استكمال أعمال 
الصيانة. ودعت اإلدارة املواطنني الى مراجعة مراكز خدمة بيان 
أو الرميثية أو السالم أو اجلابرية أو أقرب مركز خدمة إليهم.

سعود يوسف

طلب مواطن من رجال أمن مخفر هدية وكذلك من رجال املباحث 
اإلسراع في العثور على ابنه البالغ من العمر ١8 عاما والذي فقد 
أثره قبل أســبوعني، مؤكدا أنه بحث عنه في كل اجلهات األمنية، 
وكذلك املستشــفيات دون  جدوى، مشــيرا الى أنه غير متشــدد، 
وبالتالــي فإن فكرة خروجه من البالد لاللتحاق بتنظيم متطرف 
غير واردة. وبحســب املصدر، فإن مواطنا من مواليد ١959 تقدم 
الــى مخفر شــرطة هدية وقال إن ابنه خــرج من املنزل قبل نحو 

أسبوعني جلهة غير معلومة.

محمد الجالهمة

أحيلت جثة شاب مصري من مواليد ١99١ الى الطب الشرعي 
للوقوف على ســبب وفاته وسط اشــتباه كونها غير طبيعية. 
وبحســب مصدر امني فإن غرفة عمليات محافظة حولي أحالت 
بالغــا إلــى مخفر ميدان حولي عن وجود حالــة وفاة في احدى 
بنايات شــارع يثرب، فانتقلت احدى دوريات املخفر الى موقع 
البالغ، حيث التقت بشقيق املتوفى وهو من مواليد ١984 وشوهدت 
جثــة ملقاة على االرض في صالة شــقتهما وبجانبها بقعة دم، 

وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جناية.

أحمد خميس

اقتيــد مواطن من مواليــد ١996 إلى مخفر الزهــراء ومنه الى 
األدلة اجلنائية للوقوف على حقيقة كونه في حالة غير طبيعية، 
وبحسب مصدر أمني فإن دوريات جندة حولي تلقت بالغا بوجود 
شــخص في مقر إدارة احملاكمات العســكرية وانــه في حالة غير 
طبيعية، ولدى وصول رجال النجدة لتســلم املدعى عليه لوحظ 
ان الشــخص تفوح منه رائحة كريهة، كما أكد ذلك ضابط يعمل 

في إدارة احملاكمات.
من جهة أخرى، احتجز مواطن من مواليد ١99٢ في نظارة مخفر 
شرطة بيان على خلفية قضية حيازة مركبة في حالة غير طبيعية 
واالصطدام بحاجز على ان يحال الى الطب الشرعي للوقوف على 

ما اذا كان واقعا حتت تأثير مواد مخدرة.

.. وبراءة مواطن من سّب
صديقته السابقة على »الواتساب«

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة اجلنح ببراءة مواطن من تهم تتعلق بإساءة 
استخدام الهاتف وسب مواطنة كانت على عالقة غرامية سابقة 

به في برنامج واتساب.
وكانــت املجنــي عليها قد جلــأت إلدارة مكافحــة اجلرائم 
اإللكترونية شــاكية تعرضها للســب على برنامج الواتساب 
من قبل شــخص كان يرتبط معها بعالقــة عاطفية وعلى إثر 

هذه األقوال مت ضبط املتهم وإحالته للمحاكمة.
وأمام احملكمة أكدت وكيلة املتهم احملامية لطيفة اليحيوح 
كيدية االتهام وتلفيقه من جانب الشاكية التي تراخت ولم تقم 
باإلبــالغ عن الواقعة إال بعد مضي أربعة أشــهر، وذلك بعدما 

قطع موكلها عالقته بها.

براءة عسكري من تهريب مخدرات 
لنزيل باملركزي مقابل 5 آالف دينار

عبدالكريم أحمد

برأت محكمة اجلنايات عسكريا يعمل في السجن املركزي 
من تهمة تتعلق بإدخال مواد مخدرة وتســليمها ألحد النزالء 
مقابــل تســلمه مبلــغ 5٠٠٠ دينــار. وتتلخــص الواقعة فيما 
ذكــره ضابط الزام مــن أنه الحظ 
ان املتهم يأتي للعمل بوقت مبكر 
على خالف العادة فاشتبه به وقام 
بتتبعه عبر كاميرات املراقبة إلى 
أن رصده يقتاد أحد النزالء وينقله 
إلى عيادة الســجن للعالج ثم عاد 
معه بعد أن سلمه املضبوطات بيده، 
وبعد 4 ساعات قام بضبط السجني 
واملضبوطات داخل زنزانته، وبعدها 
ضبط العسكري واتهمه بتقاضي 
املبلــغ املشــار إليه مقابــل إدخال 

املمنوعات.
ودفع احملامي ســلطان املنديل 
موكال عن العسكري أمام احملكمة 
بعــدم صحة ومنطقية أقوال الشــاهد وأن التصوير لم يظهر 
موكله وهو يســلم املادة املخدرة للنزيــل، كما لم يتم العثور 

على املبلغ املالي معه، ما يؤكد عدم صحة أقواله.

احملامي سلطان املنديل 


