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نُقلت في حالة حرجة إلى »إنعاش العدان« ورقم هاتف أول اخليط

وضع سكيناً على عنقها مهدداً بنحرها إذا استغاثت

»الداخلية« تتجه إلى إغالق قضية
نزيل »املركزي« بسكتة قلبية

سوري أرسل شقيقه املواطن 
إلى »فائقة الفروانية« بثالت طعنات نافذة

طعنات مجهولني مزقت سيراليونية في املهبولة

عشرينية تتهم مجهواًل بخطفها من مصعد 
أحد املجمعات واالعتداء عليها في شقة علوية

دعوة املتجنسني مبرسوم أميري ملراجعة »اجلنسية« الثالثاء

محمد الجالهمة

أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان رجال األدلة 
اجلنائية أوشكوا على اغالق قضية وفاة نزيل 
في »املركزي« باعتبارها وفاة طبيعية نتيجة 
سكتة قلبية، وذلك بعد حتليل وفحص اجلثة 

من قبل االطباء الشرعيني.
وكان النزيل أبلغ عن وفاته مساء الثالثاء 
املاضي وأفاد اصدقاء له بانه تعرض لضرب 

أدى لوفاته وهو ما دعا االطباء الشرعيني إلى 
فحص اجلثة بشكل دقيق يشار الى ان االدعاءات 
بشأن الوفاة وصلت إلى حد الزعم بأن النزيل 
ضرب من قبل رجال من قوة السجن وهو ما 

ثبت عدم صحته مبوجب تقرير األدلة.
يذكر ان النزيل كان من املفترض ان يعرض 
على قاضي التجديد صباح اول امس االربعاء 
على خلفية قضية مخدرات ولكن القدر احملتوم 

سبق جلسة جتديد احلبس.

أحمد خميس

أدخــل مواطن العناية املركزة بعد إصابته 
بثالث طعنات من قبل شــقيقه من أمه، وهو 
سوري اجلنسية، في منطقة عبداهلل املبارك 

أمس األول.
وقــال مصدر أمني ان بالغا ورد إلى غرفة 
عمليــات وزارة الداخلية، وهــرع على الفور 
رجال األمن واإلسعاف إلى موقع البالغ وعند 

وصولهم قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل املصاب 
إلى العناية املركزة مبستشفى الفروانية وهو 
بحالة خطيرة نتيجة تعرضه لثالث طعنات 
نافذة، وتبني أنه مواطن يبلغ من العمر ٢٠ عاما 
في حني مت ضبط اجلاني واتضح أنه شقيقه 
من أمه وهو مقيم ســوري يبلغ من العمر ٢٧ 

عاما، ومتت إحالته للجهة املختصة.
وأوضح املصدر ان سبب املشاجرة خالفات 

أسرية.

محمد الجالهمة

وزارة  أجهــزة  فتحــت 
الداخليــة حتقيقا موســعا 
للوقوف على هوية مجهولني 
سددوا عدة طعنات في بطن 
وافدة  سيراليونية ما تسبب 

في خروج أحشائها وإيداعها 
غرفة العناية املركزة في حالة 
حرجة، وكثف رجال املباحث 
جهودهم لضبط أحد املتهمني 
فــي القضية مــن خالل رقم 
هاتف قدمته شقيقة املجني 
عليها في ملف البالغ باعتبار 

ان صاحب الهاتف هو املتهم 
الرئيسي.

وكانت شقيقة املجني عليها 
التــي تقيم فــي اجلابرية قد 
أبلغت رجال مخفر ابوحليفة 
بتفاصيل ما حدث لشقيقتها، 
وقالت انها تلقت اتصاال هاتفيا 

من شــقيقتها التــي تقيم في 
منطقة املهبولة مقابل البحر 

بأنها على وشك املوت.
وأضافت انها سارعت الى 
شقة شــقيقتها وفوجئت بها 

غارقة في دمائها.
حيــث توجهــت بهــا الى 

املستشفى وأودعت للعالج.
ولدى سؤال املبلغة عما 
اذا كانت تتهم أحدا قالت ان 
لديها يقينا بأن أشخاصا هم 
وراء احلــادث، وقدمت رقم 
هاتف أحد املشتبه بارتكابهم 

اجلرمية.

أحمد خميس

امر وكيــل نيابة حولي 
بســرعة ضبــط واحضار 
شــاب يبدو انه من قاطني 
مجمع جتــاري في منطقة 
النقرة بعد ان اتهمته فتاة 

عشــرينية بخطفهــا حتت 
تهديد النحر والتوجه بها 
الى شــقة تقع فــي املجمع 

واالعتداء عليها عنوة.
وبحســب مصدر امني، 
فــإن مواطنــة )٢3 عامــا( 
تقدمــت الى مخفــر النقرة 

وسجلت قضية هتك عرض، 
وقالت في افاداتها انها كانت 
في جولة للتســوق داخل 
مجمــع باملنطقــة، وخالل 
وجودها في مصعد املجمع 
وجــدت شــخصا يصعــد 
برفقتها وما ان اغلق الباب 

حتــى فوجئت بــه يخرج 
سكينا ويضعه على عنقها 
وضغط على زر يشير الى 
احد الطوابق، وما ان توقف 
املصعــدـ والــكالم ال يزال 
علــى لســان املبّلغةـ حتى 
قام اجلانــي باقتيادها الى 

شقة كان بحوزته مفتاحها، 
ثــم راودهــا عن نفســها، 
وحينمــا رفضــت صدرت 
عنه تصرفات خارجة كانت 
كفيلة بأن تسجل القضية 
باعتبارها هتك عرض الى 

جانب اخلطف.

دعــا قطــاع اجلنســية 
واجلــوازات، ممثال باإلدارة 
العامــة للجنســية ووثائق 
السفر، األشخاص الصادرة 
بحقهــم املكرمــة األميريــة 
مبنحهم اجلنسية الكويتية، 
إلى مراجعة إدارة اجلنسية 
املقبل الســتكمال  الثالثــاء 
إجــراءات صــرف شــهادة 

اجلنسية.
وذكر القطــاع أن هؤالء 
يندرج حتتهم ١4١ من أبناء 
األرامل واملطلقات، باإلضافة 
إلى 3٠ من أبناء املتجنسني 

وفقا للمراسم األميرية رقم 
)٢١٥، ٢١٦( لسنة ٢٠١٧.

وأكــد قطــاع اجلنســية 
واجلوازات ضرورة احلضور 
الشــخصي لصاحب الشأن 
جميــع  معــه  مصطحبــا 
مستنداته األصلية وصورة 
عنها باإلضافة الى ١٢ صورة 
شخصية مقاس 4×٦ خلفية 
زرقاء لتســليمها إلى إدارة 
اجلنســية الســتكمال باقي 
إجــراءات صــرف شــهادة 

اجلنسية.
من جهة اخرى، استقبل 

وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء عبداهلل 
يوســف املهنا وكيل وزارة 
األوقاف املســاعد لشــؤون 
القــرآن الكرمي والدراســات 
اإلســالمية د.وليد عيســى 
الشعيب وبرفقته مدير إدارة 
الدراســات اإلسالمية د.فهد 
اجلفناوي، وذلــك في إطار 
التعاون بني قطاع شــؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام في وزارة الداخلية 
ومؤسسات الدولة احلكومية، 

لالطالع على املراكز التابعة 
لوزارة األوقاف والتي تعمل 
بالتعاون مع وزارة الداخلية 
نــزالء  وتقــومي  لتأهيــل 
املؤسسات اإلصالحية. حيث 
قامــوا بجولة داخــل املركز 
العالجي التأهيلي واطلعوا 
على البرامج املقدمة لتأهيل 
متعاطــي املخــدرات والتي 
تؤهل من يجتاز برامجها الى 
اإلفراج عنه، وشملت اجلولة 
مراكز دور القرآن الكرمي وهي 
الرشاد للفترتني )الصباحي 
ـ املسائي( للسجن املركزي، 

والهداية للسجن العمومي، 
واملرحوم مبارك احلساوي 

لسجن النساء.
وأثنــى اللواء املهنا على 
الدور الذي يقوم به العاملون 
فــي وزارة األوقــاف داخــل 
الســجون لتقــومي ســلوك 
نزالئهــا عبــر االســتفادة 
ممــا تغرســه تلــك املراكز 
في نفوســهم مــن الترغيب 
فــي اخليــر والتحذيــر من 
االستمرار في أعمال الفساد 
السيما بعد ازدياد اجلرائم 

والعنف.

»العشق بالغيرة« على جسد فتاة 
شبه عارية في عهدة »اجلنائية«

محمد الجالهمة

علمــت »األنباء« أن قطاع 
البحث اجلنائي فتح حتقيقا 
للوصول الى هوية فتاة تداول 
نشطاء مقطع لها في حفلة او 
جتمع شــبابي وهي مبالبس 
شبه عارية. وبحسب مصدر 
امنــي فــإن املقطــع املتداول 
كان محــل اهتمــام مــن قبل 
قطاع البحث اجلنائي، حيث 
صــدرت التعليمــات بضبط 
الفتاة للوقوف على مالبسات 
تواجدها في احلفل الشبابي، 
وكذلك معرفة اسباب الكلمات 
اخلارجــة التــي كتبــت على 

ظهرها العاري متاما.
ونوه املصدر إلى ان كافة 

االحتماالت قائمة ومن املمكن 
ان يكون املقطع قد صور داخل 
الكويــت واذا مــا كان خارج 
الكويــت فإن األمــر ال يعني 

الداخلية.

الكلمات التي دونت على ظهر الفتاة كانت مسار تداول كبير على وسائل التواصل

»الجنائية« تمكنت من تحديد الجاني.. وترجيحات بأن خالفات وراء الجريمة

5 طلقات نارية تخترق جسد »بدون« وترديه قتيالً في »الصليبية«
أحمد خميس - عبداهلل قنيص

بعد توقف نسبي جلرائم 
القتل خالل األسابيع القليلة 
املاضية، عادت هذه النوعية 
لتطل برأسها من جديد، حيث 
أقدم  شخص جار البحث عنه 
على إطالق نار على »بدون« 
لدى قيادته الســيارة مقابل 
إحــدى اإلشــارات الضوئية 

ليسقط قتيال.
 وقــد أكــد مصــدر أمنــي
لـــ »األنباء« أن قطاع البحث 
اجلنائي حــدد هوية اجلاني 
وان اإلعالن عن ضبطه سيتم 

خالل وقت قصير.
وكانــت عمليــات وزارة 
الداخلية قد تلقت اتصااًل من 
وافد آسيوي عن إقدام شخص 
يستقل مركبة رباعية الدفع 
بإطــالق وابــل مــن الطلقات 

النارية على شخص آخر في 
الصليبيــة ق3 بقــرب مخفر 
املنطقة، ما أدى إلى سقوطه 
بــال حــراك، حيث ســارعت 
األجهــزة األمنية الــى موقع 

البالغ يتقدمهم رجال املباحث 
اجلنائية ورجال أمن اجلهراء 
الــى جانب األدلــة اجلنائية، 
وتبني أن املجني عليه من فئة 
البدون ويدعى )ن.ش( ويبلغ 

4١ عامــا. وأضاف املصدر أن 
سيارة إسعاف نقلت املصاب 
الى املستشفى، وتبني وفاته 
متأثرا بالطلقات النارية، حيث 
عثر رجال األدلــة واملباحث 
اجلنائية على ٥ فوارغ لطلقات 
في موقع اجلرمية، مشيراً إلى 
أنه فور علم أجهزة الداخلية 
بأن املجني عليه توفي جرى 
القبض على عدد من املشتبه 

فيهم والتحقيق معهم.
وتقــوم األدلــة اجلنائية 
الطلقــات  بفحــص فــوارغ 
البصمات  املضبوطة ورفــع 
عنها وذلك لتحديد شخصية 

اجلاني.
وردا علــى ســؤال حــول 
دوافــع اجلرمية قال املصدر: 
جار التحقيق بشأنها، إذ رمبا 
تكون هناك خالفات بني اجلاني 

واملجني عليه.

تواجد أمني كثيف في محيط موقع اجلرمية

إخماد حريق في منزل بالزهراء دون إصابات

مدرس يتهم مجهوالً باالصطدام به والهرب
أحمد خميس

»مركبة رباعية ذهبية اللون اصطدم قائدها 
مبركبتي اليابانية موديل ٢٠١١ ورفض التوقف 
وهرب بسرعة جنونية قبل ان امتكن من التقاط 

لوحة املركبة اخلاصة به«.
هذا ما ذكره مدرس مصري في افاداته امام 

رجال مخفر النعيم.
وبحســب مصدر امني، فإن الوافد قال انه 
كان يستقل مركبته اليابانية ذات اللون البيج 
واذا مبركبة رباعية ذهبية اللون تصطدم به في 
منطقة القصر والهرب، وقال انه توقف ملعاينة 
مركبتــه باعتبار ان الطرف اآلخر ســيتوقف 

ولكنه فوجئ به يهرب بسرعة كبيرة.

محمد الدشيش

متكــن رجــال اإلطفــاء من 
إخماد حريــق اندلع في منزل 
مبنطقة الزهراء أمس األول، دون 
وقوع إصابات بشــرية. وكان 
بالغ باحلريق قد ورد إلى مركز 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء، 
وهرع على الفور مركزا إطفاء 
الفروانية وصبحان بقيادة املقدم 
خالد كنعــان إلى موقع البالغ 
وعند وصولهم تبني أن احلادث 
في غرفة تقع بالطابق الثالث، 
حيث باشر رجال اإلطفاء بعملية 
مكافحــة النيران بعد أن قاموا 
بعملية إخالء السكان إلى أن مت 
إخماد احلريق قبل انتشارها إلى 

باقي غرف املنزل، ولم يســفر 
احلادث عن وقوع أي إصابات 
بشرية مقتصرة األضرار فقط 

على املاديات.

آثار احلريق

املهنا: »األوقاف« تساهم في تأهيل متعاطي املخدرات وتقومي نزالء السجون

براءة 12 مواطناً من املشاركة في »فرعية«
عبدالكريم أحمد

قضت محكمة اجلنايات امس بعدم جواز محاكمة 
النائبني مبارك احلريص ومحمد الهدية وذلك لعدم 
موافقة مجلس األمــة على رفع احلصانة عنهما، 
وبــرأت ١٢ آخرين من قبيلــة العوازم من تنظيم 
انتخابات فرعية في الدائرة األولى خالل االنتخابات 

البرملانية األخيــرة. وقال وكيل املتهمني احملامي 
صالح اجلويســري لـ »األنبــاء« ان موكليه قدما 
للمحاكمة بناء علــى حتريات واتهامات باطلة ال 
أساس لها من الصحة فضال عن عدم وجود دليل 
يقيني يثبت االتهام ضدهما، مشيرا إلى أن الدليل 
الوحيد في القضية هــو حتريات رجال املباحث 

التي ال ترقى إلى ان تكون دليل إدانة.

بالغ للنيابة ضد مغردين أساءوا خلالد العبداهلل
عبدالكريم أحمد

قدم احملامي سعد العنزي 
بالغا للنيابة العامة اتهم فيه 
عددا من املغردين باإلساءة 
إلــى موكله رئيس املراســم 
والتشريـفــــات األمـــيرية 
بالديوان األميري الشيخ خالد 
العبــداهلل، مطالبا بتحريك 
الدعوى اجلزائية ضدهم وفقا 
لقانون اجلرائم اإللكترونية.
أن  العنــزي  وأوضــح 

املتهمني جتاوزوا حرية النقد 
املباح وعمدوا الى اإلســاءة 
إلى موكله من خالل تدوين 
تغريــدات متس بشــخصه 

وكرامته.
وأشــار العنــزي إلى أن 
موكلــه يــدرك أهمية حرية 
أن  إال  ويحترمهــا  الــرأي 
الشائعات  املتهمني نشــروا 
وتطاولــوا عليــه بالباطــل 
األمر الذي دعــاه إلى تقدمي 

احملامي سعد العنزيهذا البالغ.

أكدت أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية وحق الفرد في الخصوصية

»الدستورية« تقضي بعدم دستورية قانون »البصمة الوراثية«
عبدالكريم أحمد

أصدرت احملكمة الدستورية 
برئاسة املستشار يوسف 
وعضويــة  املطاوعــة 
املستشــارين خالد سالم 
ومحمد بن ناجــي وخالد 
الوقيان وإبراهيم الســيف 
حكمــن بعدم دســتورية 
القانون رقم 78 لسنة 2015 
بشأن البصمة الوراثية: األول 
بعدم دستورية املواد 2 و4 
و8 و11 من القانون، والثاني 
بسقوط باقي مواد القانون 
الرتباط هــذه املواد باملواد 
املقضي بعدم دستوريتها 
ارتباط لزوم ال انفصال فيه.
وأرجعــت هيئــة احملكمة 
رفضهــا القانــون إلى أنه 
فرض على جميع املواطنن 
واملقيمن والزائرين بإعطاء 
الالزمة  العينــة احليويــة 
إلجــراء فحــص البصمة 
الوراثية متــى طلب منهم 
ذلك وخــالل املوعد احملدد 
لكل منهــم وفرض عقوبة 
على كل مــن ميتنع منهم 
عن إعطاء تلك العينة عمدا 
ودون عذر مقبول، وأوجب 
الفحوصات  نتائج  تسجيل 
التــي جترى بهذا الشــأن 
في قاعــدة بيانات البصمة 
التي تنشأ بوزارة  الوراثية 
الداخلية وتخصص حلفظ 

جاءت عامة يطبق حكمها على 
جميع األشخاص، ودون رضاهم 
بشأن ما أمروا به أو حتى صدور 
موافقة أو إجازة ســابقة منهم 
تتعلق بحق لهم هو من احلقوق 
بالشــخص مبوجب  اللصيقة 
إنسانيته وآدميته، مبا يعنى أن 
القانــون ينتهك حق الفرد في 
اخلصوصية، كما أطلق القانون 
التحليل دون أن يقصره على 
إعطاء احلد األدنى الضروري من 
املعلومات والذي يكفي لتحقيق 
الغاية التي صدر من أجلها، ودون 
أن يبن مآلها بعد الوفاة أو كيفية 
املعلومات  ووســيلة تصنيف 
املأخوذة من البصمات الوراثية، 

جميع البصمات الوراثية، بحيث 
تصبح هذه السجالت التي حتوي 
قاعدة بيانات البصمة الوراثية 
مبنزلة ســجالت تكشف أمور 
احلياة اخلاصة لكل من يوجد 

على األراضي الكويتية.
وقالت احملكمة بحيثيات حكمها: 
إن البصمة الوراثية لكل إنسان 
حتوي كل صفاته الشخصية التي 
متيزه عن غيره وتوضح نسبه 
وعائلته واألمراض الوراثية فيها 
وأســراره الطبية الدفينة وهو 
ما ميثل انتهاكا صارخا للحرية 
الشخصية التي حرص الدستور 

على صونها.
وتابعــت: إن نصوص القانون 

أو يسبغ احلماية الواجبة على 
العينــات ذاتها، مكتفيا بتقرير 
سريتها في حن أن األمر مختلف 
ما بن احلماية والسرية، وهو 
ما يعيب القانون ويوصمه بعدم 
الدستورية. واستطردت: ال يغير 
من ذلك ما قد يســهم فيه ذلك 
القانون عند تطبيقه من احلفاظ 
على هوية اجلثث املجهولة، إذ إن 
ممارسة الدولة حلقها في حماية 
األمن العام يحده - حن ممارسته 
- حق الفرد الدستوري في كفالة 
حريته الشخصية مبا يقتضيه 
ذلك من احلفــاظ على كرامته 
واحتــرام مناطق خصوصيته 
بعدم امتهانها أو انتهاك أسراره 

فيها دون مقتضى.
وأشــارت إلــى أن بقية مواد 
القانون - بخالف احملكوم بعدم 
دســتوريتها - تتعلق بتعريف 
عبارات القانون والئحته وقاعدة 
بيانات البصمة وسرية بياناتها 
وكيفيــة تبادلها مــع اجلهات 
األجنبية وعقوبة إفشاء أسرارها، 
وهي ترتبط بالنصوص املقضي 
بعدم دستوريتها ارتباط لزوم ال 
يقبل التجزئة بحيث ال يتصور 
وجودها بدونها، األمر الذي يرتب 
سقوط باقي مواد القانون تباعا 

لذلك.
املبطلة عضويته  النائب  وكان 
مرزوق اخلليفة واحملامي عادل 
عبدالهــادي قــد تقدما بطعن 
علــى القانون، حيــث أكدا أنه 

يخالف الشرع والدستور 
التي  الدولية  واالتفاقيــات 
وقعتها البالد، فضال عن أنه 
ينتهك خصوصية اإلنسان 

ويكشف صفاته اجلينية.
من جانبه، قال مقدم الطعن 
احملامي عادل عبدالهادي إنه 
سبق أن أشار إلى خطورة 
هذا القانون وتبعاته السيئة 
على انتظام احلياة الدستورية 
واالجتماعية والسياسية في 
البالد، الفتا إلى أنه سبق أن 
تواصل مع العديد من علماء 
اجلينات البشرية واملنظمات 
الدوليــة التــي تعنى بعلم 
الوراثية وأبرزها  اجلينات 
املنظمــة األوروبية للعلوم 
اجلينية وأبــدوا مخاوفهم 
مــن تطبيق هــذا القانون 
سيما جلهة جتميع عينات 
البصمة الوراثية لدولة كاملة 
من مواطنن ومقيمن وحتى 

الزوار.
وأضاف عبدالهــادي: كنا 
بأن طعننا سيحقق  واثقن 
النتيجــة املطلوبة أال وهي 
إلغاء القانون ألنه ال يجوز 
القانون  اعتماد مثل هــذا 
غير االخالقي، وهلل احلمد 
انتصرت احملكمة الدستورية 
ملبادئ وروح الدستور وملبدأ 
حرمة وخصوصية احلياة 
البشرية ولصورة ومكانة 

الكويت دوليا.

..وحتجز الطعن بـ »هيئة الفساد« للحكم 
وتؤجل »سكن املرأة« إلى نوفمبر

عبدالكريم أحمد

قضت احملكمة الدستورية بحجز الطعن املقدم من ٦ قضاة 
ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد للحكم في نوفمبر 
املقبل، فيما أرجأت طعنا آخر يطالب مبساواة املرأة بالرجل 
 بحق طلب اإلســكان إلى ذات التاريخ لالطالع والرد. كان
٦ مــن أعضاء الســلطة القضائية قد طعنــوا على قانون 
هيئــة مكافحة الفســاد، موضحني أنهــم يعترضون على 
جزئية إلزام القضاة بتقدمي الذمة املالية لوزير العدل على 
اعتبار أن ذلك يخالف الدســتور ويعارض مبدأي الفصل 

بني السلطات واستقالل القضاء.


