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القاتل تخلّص من أداة الجريمة أعلى محول وضبط في »الفردوس«

1800 دينار تكلف مواطناً حياته بطعنة في القلب

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص 
أحمد خميس

أحيل مواطــن يبلغ من 
العمر ٢8 عامــا الى النيابة 
العامة للتحقيق معه في قتل 
جار بطعنة نافذة في القلب، 
فيمــا كشــفت التحقيقــات 
االوليــة التــي أجريــت مع 
املتهم من قبل أجهزة وزارة 
الداخلية عن أن اجلاني أدان 
املجني عليه من مواليد ١98١ 
مبلغ وقدره ١8٠٠ دينار قبل 
عدة اشهر، وحاول عدة مرات 
ان يستعيد ماله، ولكن دون 
جدوى والتقاه في الشــارع 
العام لتندلع بينهما مشادة 
كالمية تطورت الى تشابك 

باأليــدي ومــن ثــم يتجــه 
املجنــي عليــه الــى منزله 
ليتبعه الدائن ويسدد اليه 
طعنة نافذة في القلب ليتم 
اإلسراع بنقله الى مستوصف 
الفردوس الشمالي وبداخل 
املســتوصف لفــظ املجني 
عليه أنفاســه األخيرة، هذا 
وعثر رجال األمن على أداة 
اجلرمية وهي ســكني أعلى 
محول، حيث تخلص القاتل 
من الســكني بإلقائــه عقب 
اجلرمية مباشــرة، وضبط 
اجلاني على مقربة من مكان 
اجلرمية، حيث اعترف بأنه 

لم يكن يقصد قتل جاره.
وبحســب مصــدر امني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 

تلقت نحو الثانية عشــرة 
بالغا يفيد بوصول مواطن 
جثة هامدة الى مستوصف 
الشــمالي، حيث  الفردوس 
سارع الى موقع اجلرمية في 
الفردوس وإلى املستوصف 
الذي توفي فيه املجني عليه 
عدد من رجال األمن واألدلة 
اجلنائيــة، حيــث مت وضع 
سياج أمني في محيط مسرح 
اجلرمية لرفع اآلثار، كما مت 
االستماع الى شهود عيان، 
والذين اتفقوا على ان هناك 
مشــاجرة وقعت بني طرفي 
اجلرمية. وقــال املصدر ان 
تصنيــف اجلرميــة واذا ما 
كانت قتــل عمد مع ســبق 
االصرار والترصــد او انها 

قتــل فقط او حتــى ضرب 
أفضى الى املوت ستقوم به 
النيابة العامة بعد االستماع 
الى كامــل االعترافات التي 

سيدلي بها القاتل.
وأشــار املصــدر الى ان 
واقعة القتل العمد مرهونة 
بأن اجلاني كان يحوز اداة 
اجلرميــة وينتظر اجلاني، 
ولكــن اذا ثبــت ان هنــاك 
مشادة بينهما فقام اجلاني 
بالتوجه الى منزله واحضار 
السكني فإنه في هذه احلالة 
قد تصنــف باعتبارها قتال 
او ضربا افضى الى املوت.

هذا، وتبــني من معاينة 
جثة املجني عليه انه تلقى 

طعنة نافذة في القلب.

آثار الدماء تبدو في أرضية موقع اجلرمية دوريات األمن العام مقابل مستوصف الفردوس الشمالي حيث توفي املجني عليه

تصنف اجلرمية 
كقتل عمد أو قتل 

مرهون مبكان 
تواجد السكني 

قبل اجلرمية

وكيل األمن العام يأمر بإبعاد فوري للسائق بعد بالغ األب

طالبة توثّق حتريضها على الفسق بفعل فاضح داخل السيارة
هاني الظفيري

امر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء ابراهيم الطراح بإبعاد 
وافد آسيوي بشكل عاجل 
مع ادراج اسمه على قوائم 
احملظور دخولهم الى البالد، 
وذلــك بعــد اطالعــه على 
فحوى البــالغ الذي تقدم 
به االب، وهو مواطن، الى 

احد مخافر العاصمة.

ووصــف مصــدر امني 
تصــرف االب بالتصــرف 
احلكيــم، اذ لــم يقدم على 
ارتــكاب فعــل متهــور قد 
يضعــه حتــت املســاءلة 
القانونية، وامنا قام بتوثيق 
الســائق وارفق  اعترافات 
االعترافــات باملقطع الذي 
التقطته الفتاة ويظهر الفعل 
املخل واخلادش للحياء الذي 
ارتكبه الســائق اآلسيوي 
دون مراعاة لوظيفته، وأن 

اسرة الطالبة كانت تطعمه 
وتصرف له راتبا شهريا.

وبحســب مصدر امني 
فــإن مواطنا تقدم الى احد 
مخافر العاصمة مصطحبا 
آسيويا في العقد الثالث من 
العمر، وطلــب من رئيس 
املخفر االطالع على مقطعني، 
التصــرف  يظهــر  االول 
الفاضــح والثانــي يظهــر 
االعترافــات، وقال االب ان 
ابنته صدمت بالوافد وهو 

يفعل هــذا الفعل اخلادش 
فالتقطــت هاتفها ووثقت 
اجلرمية حتى ينال املتهم 
عقابــه مبا ارتكبــه بحقها 

وبحق اسرتها.
واكــد مصــدر أن وكيل 
الداخلية املساعد لشؤون 
االمن العام طلب من رئيس 
املخفر تخيير االب بني إما ان 
يحيل اآلسيوي الى احملاكمة 
او إبعاده اداريا، فاختار االب 

االختيار الثاني للمتهم. األسيوي خالل اعترافاته أمام األب

إحباط تهريب 990 حبة ترامادول في سبورات لتعليم األطفال

محمد الجالهمة

أحبــط رجــال جمارك 
مطــار الكويــت الدولــي، 
بالتنسيق مع قطاع البحث 
والتحري، محاولة تهريب 

نحو 99٠ حبــة ترامادول 
مخدرة كانت في طريقها إلى 
البالد وذلك عبر إرسالية 
واردة فــي الخامســة من 
مســاء أمـس عبارة عن طرد 
وصف على أنه يحتوي على 

ألعاب أطفال، به 3 سبورات 
لتعليم األطفال، وعند فتح 
الســبورات وجد بداخلها 
99٠ حبة ترامادول مخبأة 
بطريقة سرية للغاية، لكن 
يقظــة مفتشــي الجمــرك 

الجوي كانــت بالمرصاد. 
هذا، وتــم تحرير محضر 
بالواقعــــة وإحالة المتهم 
مع المضبوطات إلى إدارة 
مكافحة المخدرات تمهيدا 
إلحالتها إلى النيابة العامة .

احلبوب اخفيت بطريقة مبتكرة ورجال جمارك املطار كانوا لها باملرصاد

عدل ومحاكم

إعداد: عبدالكريم أحمد

»جنار« إلى العناية املركزة عقب اختالل توازن

إغالق مؤقت لطريق الفحيحيل مقابل املهبولة

»اجلنايات« ترفض معارضة 9 من مرددي خطاب البراك
رفضــت محكمة الجنايــات معارضة 
قدمها 9 مواطنين، بينهم الناشطان سعد 
العجمي وعباس الشعبي، لحكمها الغيابي 
الصادر بإدانتهم لترديدهم خطاب النائب 
األسبق مسلم البراك في ساحة اإلرادة.

وبذلك يتأيــد الحكم الغيابي الصادر 

ضد المتهمين بالحبس سنتين مع وقف 
النفاذ لمدة 3 سنوات مقابل كفالة مالية 
قدرها قدرها 3٠٠٠ دينار، غير أن الحكم ال 
يعد نهائيا إذ يتجه المتهمون إلى الطعن 
عليه والمطالبـــة بإلغائـــه أمام محكمة 

االستئناف.

طالب: االمتناع عن عقاب منتحل الطبيب 
يوكد انعدام الشبهة اجلنائية ملديرة »الصباح الصحية«

أكــد احملامي محمد طالب بصفته وكيل 
مديــرة منطقة الصبــاح الصحية د.أفراح 
الصراف عدم وجود أية شبهة جنائية في 
اإلضرار مبصالح وزارة الصحة، واملوجهة 
من قبل النيابة العامة إليها وإلى زميليها.

ولفت طالب إلى أن احلكم صدر بالقضية 
املتهم فيها مواطن شاب بانتحال صفة طبيب 

وهتــك عرض، حيث يتهم فيها إلى جانبه 
كل مــن مديرة املنطقة ومديرة مستشــفى 
األميري د.فاطمة العسومي ورئيس قسم 
العطاونة  الطوارئ باملستشــفى د.فريــد 
باإلهمال مبصالح وزارة الصحة، إذ قررت 
احملكمة إدانته باالمتناع وتأييد براءة الباقني 

من اإلضرار مبصالح وزارة الصحة.

اإلعدام شنقا آلسيويني تاجرا باملخدرات
قضت محكمة اجلنايات باإلعدام شنقا 
ملقيمني آسيويني أدينا بتهم تتعلق باالجتار 

في املواد املخدرة.
وأحيل املتهمان إلــى احملاكمة بتهمة 

حيــازة املــواد املخدرة بقصــد التعاطي 
واالجتار بعدما ضبطتهما إدارة مكافحة 
املخــدرات متورطني بترويج وبيع مواد 

مخدرة في البالد.

سعود الدعيج

سقط وافد مصري يعمل جنارا كان في منزل 
قيد االنشــاء مبنطقة النسيم، واصيب بجروح 
وفقــدان الوعي ونقل الى العناية املركزة لتلقي 

العالج.
وكان وافد من اجلنســية املصرية ابلغ غرفة 

العمليات بسقوط زميله املصري من مواليد ١985 
من علو منزل قيد االنشــاء في منطقة النســيم، 
فتوجهــت دورية جندة واســعاف ملكان البالغ، 
ومت نقل املصاب الى العناية املركزة بعدما تبني 
وجود جرح قطعي في الرقبة ونزيف باملخ بعد 
فقدانه وعيه نتيجة سقوطه من علو، وتبني ان 

الوافد اختل توازنه خالل العمل فسقط ارضا.

في إطــار اجلهود املتواصلة الرامية لتطوير 
الطرق والتسهيل على مستخدميها، أعلنت اإلدارة 
العامة للمــرور وبالتعاون مع وزارة األشــغال 
العامة عن إغالق طريق الفحيحيل السريع مقابل 
منطقة املهبولة لتركيب جسر مشاه، وذلك فجر 

اليوم اجلمعة ملدة 6 ساعات.

أوضحت اإلدارة العامة للمرور انه مت اتخاذ 
احتياطات الســالمة املروريــة والعالمات الدالة 
على التحويلة بالتنسيق مع جهاز اإلشراف على 
املشــروع بوزارة األشغال العامة إلرشاد قائدي 
املركبات بوجود حتويلة على طريق الفحيحيل 

السريع.

رفض إلزام محقق بتعويض رئيس حتقيق
أيدت محكمة االستئناف 
حكــم أول درجــة برفــض 
دعوى تعويض أقامها رئيس 
حتقيــق بإحــدى اجلهــات 
احلكومية ضد محقق يعمل 
بذات اجلهة بطلــب إلزامه 
أن يؤدي لــه مبلغ ٢٠ ألف 
دينــار تعويضا نهائيا عن 
األضرار املادية واألدبية التي 
حلقت به جراء الشكوى التي 
تقدم بها احملقق ضده أمام 
النائب العــام والتي قضى 

فيهــا ببراءته مــن ارتكاب 
مخالفة إدارية في عمله.

وأكد وكيل املدعى عليه 
احملامي مبارك اخلشاب عدم 
توافق مبلغ التعويض مع 
حكم القانون، مشيرا إلى أن 
موكله مارس حقه األصيل 
واملقــرر قانونا ودســتورا 
حينما تقدم بالشكوى ضد 
املدعي دون أن يقصد الكيد 
ضــده أو اإلســاءة إليه مما 

ينتفي معه ركن اخلطأ.

براءة مواطن وآخرين من سرقة مركبة من كراج احلجز
برأت محكمة اجلنايات 
مواطنا من سرقة مركبة من 
كراج احلجز التابع للبلدية.
النيابــة  وقــد أســندت 
العامــة للمتهــم وآخريــن 
أنهم ســرقوا منقوالت من 
سيارته محتجزة في كراج 
احلجز عن طريق كسر زجاج 
املركبــة واالســتيالء على 
املنقوالت وإتالف أجزاء عدة 
من املركبة وأصبحت غير 
صاحلة لالستعمال، وشهد 
ضابط املباحث أن حترياته 
الســرية توصلــت لقيــام 
املتهمــني بارتكاب الواقعة، 
ومت ضبــط احــد املتهمــني 
الذي قال إن هناك اتفاقا مع 

املتهمني اآلخرين على سرقة 
املركبات من داخل السكراب، 
وان املتهمني تصرفوا بالبيع 
في املســروقات. وحضرت 
احملامية عصمت اخلربوطلي 
عــن أحد املتهمــني ودفعت 
بتلفيق االتهام إلى موكلها، 
وببطــالن القبــض النتفاء 
التلبــس باجلرمية  حالــة 
وبانعــدام عالقــة موكلهــا 
بالواقعة وبتلفيق االتهام، 
كمــا دفعت بانتفــاء األدلة 
وبعدم جدية التحريات وعدم 
االعتــداد بأقــوال محررها 
وبطالنها، وخلو األوراق من 
األدلة، وعــدم توافر أركان 

اجلرمية في حق املتهمني.

إدانة 3 مواطنني ومصري اتهموا بتزوير عقدين حكوميني
أصدرت الدائرة اجلزائية 
مبحكمــة االســتئناف حكما 
بإدانة ثالثة مواطنني بينهم 
مديــر إحــدى إدارات الهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
ومصري، من تزوير عقدين 
حكوميــني بوزارتي الصحة 

واألوقاف.
وألغت احملكمة حكم أول 
درجة بإدانة األول وهو صاحب 
مؤسستني جتاريتني باحلبس 
3 سنوات مع الشغل والنفاذ 
عــن تهمة تزويــر العقدين، 
وببراءة املقيم املصري وكفيله 
املواطن وشقيق األخير الذي 
يشــغل منصب مدير اإلدارة 
احلكوميــة، مــن االشــتراك 

بجرمية التزوير.
إلــى  املتهمــون  وأحيــل 
احملاكمــة بعدمــا أســندت 
النيابة العامة إليهم أنهم في 

العام ٢٠١5 قــام املتهم األول 
بتزويــر أربعــة مســتندات 
منســوب صدورهــا إلدارة 
وثالثــة  املســاجد  قطــاع 
مستندات منسوب صدورها 
لوزارة الصحة ووضع أختام 
وتوقيعات نســبها زورا إلى 
وكيل وزارة الصحة املساعد 
للشؤون الفنية ووكيل وزارة 
األوقاف املساعد لشؤون قطاع 
املساجد، ومتكن من استخراج 
تأشيرات عمل لعمال وافدين 
على كفالة شركتيه دون وجه 
حق، حتى مت كشفه من قبل 

إدارة مباحث اإلقامة.
دومي  احملامــي  وقــال 
املويــزري لـــ »األنبــاء« إنه 
وبصفتــه وكيل املتهم األول 
والذي قضت احملكمة بإلغاء 
حبسه وتخفيف عقوبته، قد 
دفع أمام محكمة االستئناف 

بانتفــاء وعــدم توافر أركان 
اجلرائم املســندة إلى موكله 

وعدم صحة إسنادها.

تحــت رعاية وحضور وكيل وزارة 
الداخلية المساعد لشؤون األمن الخاص 
باإلنابة اللواء شكري النجار ومساعد 
مديــر عام اإلدارة العامــة لقوات األمن 
الخاصة العميد مرزوق المرزوق اختتمت 
صباح امس الدورة التقدمية للقتال في 
المناطق المبنية والتي شارك فيها 3٠ 
عنصــرا من الضبــاط وضباط الصف 
واألفــراد مــن إدارة دروع األمن والتي 
عقــدت خالل الفترة من ١- ٢٠١٧/١٠/١9 

بمشاركة طاقم تدريب ألماني.
واشتملت الدورة على ثالث مراحل 

تدريبية وهي مرحلة الرمايات التقدمية 
والتكتيكية على بندقية )M ١6( ومرحلة 
تكتيكات القتــال في المناطق المبنية 
ومشــروع خارجي في جزيــرة فيلكا 
عبارة عن تطبيقات كاملة باســتخدام 

الذخيرة الحية.
وقــد هنــأ اللــواء شــكري النجار 
المشــاركين بالــدورة وطالبهم ببذل 
المزيد من الجهد والعطاء واالستفادة 
من هذه الدورة فــي حياتهم العملية، 
وقــام بتوزيع شــهادات التقدير على 

مجتازي الدورة.

القوات اخلاصة اختتمت الدورة التقدمية للقتال في املناطق املبنية

املشاركون في الدورة التقدمية 

اللواء شكري النجار يكرم أحد املشاركني في الدورة

احملامية عصمت اخلربوطلي

احملامي دومي املويزري

احملامي مبارك اخلشاب


