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تأجيل محاكمة مواطنة وصديقها 
في قضية مقتل طفلة »القصور« للمرافعة

عبدالكريم أحمد

أجلــت محكمة اجلنايات 
قضيــة املواطــن واملواطنة 
املتهمني بقتل طفلة األخيرة 
البالغة 5 أعوام ضربا وتعذيبا 
في منطقة القصور إلى جلسة 

٢٢ اجلاري للمرافعة.
وقال وكيــل أب الطفلة 
القتيلة احملامي علي العلي 
لـ »األنباء« انه ادعى مدنيا 
قبــل املتهمني مببلــغ 5٠٠١ 
دينار على سبيل التعويض 
املؤقت نظــرا ملا أصابه من 
أضرار نفسية جراء فقدانه 
طفلته الوحيدة، مضيفا أن 
األم وصديقهــا حاوال قتلها 
أكثــر مــن مــرة وأن أوراق 
القضية كشفت وجود مقاطع 

تصوير وهي تقوم بضربها 
وتعذيبها.

بدورهــا، قالــت وكيلــة 
ابتســام  املتهــم احملاميــة 
العنــزي لـــ »األنبــاء« إنها 
طلبت مــن هيئــة احملكمة 

أبرزهــا  الطلبــات  بعــض 
استدعاء 3 شــهود رأت أن 
شهادتهم مهمة في القضية 
وتصب في مصلحة موكلها.

من ناحيتها، قالت احملامية 
تهاني سراب لـ »األنباء« إنها 

املتهمة،  وبصفتهــا وكيلــة 
طلبت من احملكمة استدعاء 
املباحث الستجوابه  ضابط 
في التحريات، وشــاهد نفي 
شــهادته مهمة تبــني براءة 

موكلتها.
وتعــود وقائع اجلرمية 
إلى أوائل شــهر أغســطس 
املاضــي حيــث تلقت غرفة 
العمليــات بالغــا مــن األم 
ادعــت فيه بــأن طفلتها بال 
حراك نتيجة سقوطها، وعند 
توجه رجال األمن والطوارئ 
الطبيــة تبــني وجــود آثار 
ضرب وتعذيب، وباقتيادها 
للتحقيق كشفت أنها وابنتها 
كانتا برفقــة صديقها الذي 
أقــدم علــى ضربهــا حتــى 

فوجئت بوفاتها.

احملامية ابتسام العنزياحملامية تهاني سراب احملامي علي العلي

عثر بداخله على 10 آالف ُبطل

العلي: مقاطع تصوير تكشف قيام األم بتعذيب طفلتها وطلبنا تعويضًا مدنيًا

»االستئناف« أرجأت القضية إلى 1٧ يناير المقبل

حيثيات حكم »اجلنايات« في قضية قاتل الشرطي العنزي دهسًا: 
اعتنق أفكارا متشددة غير سوية وقتل املجني عليه عمدًا

عبدالكريم أحمد

قررت محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد تأجيل قضية املواطن 
»ع.ش« املتهم بقتل الشرطي 
العنزي دهسا بدوار  تركي 
دســمان خــالل االحتفاالت 
الوطنية، إلى١٧ يناير املقبل.
»األنبــاء«  وحصلــت 
علــى حيثيات حكم محكمة 
اجلنايات الــذي أدان املتهم 
باإلعدام شنقا أواخر يوليو 
املاضــي، حيــث أرجعــت 
احملكمة عقوبتها املشددة ضد 
اجلاني إلى أنه اعتنق أفكارا 
متشــددة غير سوية وقتل 

املجني عليه عمدا مع سبق 
اإلصرار والترصد، وأراد قتل 
أكبــر عدد ممكــن من رجال 
األمــن دون متييز بينهم أو 

ســابق معرفة بهم، مشيرة 
إلى أنه أعد العدة لذلك قبل 
شهر من تنفيذ اجلرمية ودبر 
عملية دهســهم بسيارة في 

مــكان واحــد. موضحة انه 
أحدث إصابات باملجني عليه 
وأدت إلــى قتله، كما أحدث 
إصابات بستة من رجال األمن 

بعد دهسهم بقصد قتلهم.
ولفتــت إلــى أن اجلاني 
وبعــد قتلــه املجنــي عليه 
دهســا، اســتل ســكينا من 
مالبسه واجته نحو شرطيني 
قاصدا قتلهمــا بها إال أنهما 
إغــالق دوريتهمــا  أحكمــا 
فتوجــه نحــو مــكان آخر 
وتبعتــه دوريــة أمــن قام 
رجالها مبحاولة الســيطرة 
عليه غير أنه قاومهما وحاول 
قتلهما بالسكني وأحدث بهما 

اإلصابات املوصوفة.

املتهم بعد القبض عليه عقب تنفيذ اجلرميةاملستشار نصر سالم آل هيد

إغالق أحد أكبر مصانع اخلمور في اجلليب

الوافدون املتهمون بإدارة الوكر اخلمور احمللية جاهزة للترويج 

أحمد خميس

متكن رجال أمن اجلليب من إغالق أحد أكبر 
مصانع اخلمور احمللية في املنطقة وضبط 
بداخلــه إلــى جانب معــدات التصنيع نحو 

١٠ آالف زجاجة خمــر محلية جاهزة للبيع 
الــى جانب ضبــط 3 وافدين من اجلنســية 

اآلسيويــة.
وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت 
إلــى رئيس املخفر عن قســيمة في اجلليب 

تســتخدم في إعداد اخلمور احمللية وإعادة 
ترويجها بنظام التجزئة وعليه مت اعداد قوة 
لضبط جميع مــن بداخله بعد فرض طوق 
امني انتهى مبداهمة املصنـــــع وضبــط ما 

بداخلــه.

»عملة« ملفوفة وملبة للتعاطي بحوزة متعاطني

هاني الظفيري

ألقى رجال إحدى دوريات اجلهراء القبض على 
شخص تبني الحقا انه مواطن، مقابل احد املطاعم 
الشــهيرة في منطقة النهضــة، وكان بحالة غير 
طبيعية كما عثر بحوزته على سيجارة ملفوفة 

مبواد مخدرة.
كما مت القبض على 3 مواطنني بعد االشــتباه 
في تعاطيهم، وبتفتيشهم احترازيا عثر بحوزتهم 
على مواد يشتبه بانها مخدرة. وفي نقطة تفتيش 

عنــد منطقة النســيم القي القبــض على مواطن 
وسوريني - تبني ان كليهما مخالف لإلقامة - حيث 

عثر بحوزتهم على ملبة بداخلها مواد مخدرة.
من جهــة اخرى، اقامت مديرية أمن األحمدي 
بتوجيهات وتعليمات املدير العام العميد عبداهلل 
سفاح نقاط تفتيش بعموم احملافظة والتي اسفرت 
عــن ضبط مواطنني احدهما في املهبولة واآلخر 
في منطقة فهد األحمد، حيث شــاهد رجال األمن 
احدى املركبات في منطقة املهبولة تسير بطريقة 
الفتة للنظر وعند ايقافها اتضح ان قائد املركبة 

مواطن وكان بحالة غير طبيعية، وعند تفتيشه 
احترازيا تبني انه يحمل مواد يشتبه انها من املواد 
املخدرة وعملة من فئة ربع دينار اعدها لتعاطي 
املخدرات، ومادة بيضاء يشتبه انها »شبو«، كما 
عثر معه على ادوات للتعاطي، وأما املواطن اآلخر 
فقــد ضبط في منطقة فهد األحمد حيث اشــتبه 
به رجال األمن، وعند تفتيشه عثر بحوزته على 
كيس يحوي مادة بيضاء يشتبه انها »شبو« وعدد 
١6 حبة بنية يشــتبه انها من املؤثرات العقلية، 

وعليه متت احالتهما الى املكافحة.

من املضبوطات التي عثر عليها من قبل »األمن العام«

بعد أيام من توقيف مالزم متعاٍط في املوقع نفسه

ضبط منتسب لـ»الداخلية« 
بعد مقاومة عنيفة مقابل »املركزي«

هاني الظفيري

بعــد أيام من متكن رجــال األمن العام من 
ضبط مالزم متعاط في محيط السجن املركزي، 
وفي املكان نفسه متكن رجال أمن اجلهراء من 
ضبط مواطن بعد مقاومة عنيفة، وعثر بحوزته 
علــى مواد مخدرة وأدوات تعاط لتتم إحالته 
الــى اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات بعد ان 
سجلت بحقه قضية مقاومة رجال أمن، وبحسب 
مصدر امني فإن رجال امن اجلهراء أثناء عمل 
نقطة تفتيش بجانب السجن املركزي شاهدوا 

مركبة في وضع مريب.

وعند طلب االستيقاف رفض قائدها وقام 
بالهروب من نقطة التفتيش، وعليه متت متابعة 
املركبة وقام الشخص بإلقاء أدوات من نافذة 
املركبة ومتــت محاصرته وإنزاله من املركبة 
وتبــني انه بحالة غير طبيعيــة وقبل ركوبه 
الدورية مت تفتيشه احترازيا وعثر في جيبه 
األمين على كيســني شــفافي اللون صغيري 
احلجم بداخلهمــا مادة بيضاء يشــتبه بأنها 
مواد مخدرة، وعليه مت التحفظ على الشخص 
وصعوده الدورية بالقوة اجلبرية بعدما تبني 
انه من مرتبات وزارة الداخلية، ومتت احالته 

إلى جهة االختصاص.

عربي يستخرج »النحاس« من باطن األرض!

ضبط 4 مواطنني وآسيويني 
مطلوبني لـ 71 ألف دينار

مواطنة: ابني ذو الـ 18 عامًا لم يعد منذ أسبوع

حترير 6498 مخالفة وحجز
68 مركبة في املطار خالل 3 أشهر

مواطن اتهم جاره بإتالف مركبته

مراهق يقتحم منزل صديقه في العدان

متكــن رجال األمن في قطاع االمن العام 
من القــاء القبــض على وافــد عربي يقوم 
بسرقة كيبالت نحاسية على طريق جمال 

عبدالناصر.
وكانت احــدى الدوريات التابعة لقطاع 
االمــن العام قد رصدت عند قيامها مبهامها 

األمنية املعتادة أحد الوافدين يقوم باستخراج 
الكيبالت من األرض، وعلى الفور توجه رجال 
االمن إليه للتعرف على هويته، واعترف بأنه 
يقوم بسرقة الكيبالت وبيعها الرتفاع سعر 
النحاس، ومت القبض عليه واحالته الى جهة 
االختصاص التخاذ االجراء القانوني بحقه.

متكن رجال قطاع األمن العام من ضبط 6 
مخالفني بينهــم 4 مواطنني مطلوبني للتنفيذ 
املدني في مناطق املهبولة وخيطان واشبيلية، 
ففي منطقة املهبولة اشــتبهت احدى دوريات 
امــن االحمــدي في شــخص تبني الحقــا انه 
مواطن، وباالســتعالم عنــه تبني انه مطلوب 
مدين مببلغ 5٢ ألفا و459 دينارا، لصالح احد 
البنوك التجارية وشــركة لالتصاالت وأحيل 

الى جهة االختصاص.
وفــي منطقــة خيطان وبتوجيهــات مدير 
امــن الفروانية اللواء صالح مطر ألقت إحدى 
الدوريات القبض على مواطن، وباالســتعالم 
عنه تبني انه مطلوب مدين مببلغ 359 دينارا، 

وصــادر بحقه إلقــاء قبض مبخفر الســاملية 
على ذمة قضية سرقة ومتت إحالته الى جهة 

االختصاص.
من جهة اخرى، ألقى رجال امن الفروانية 
القبض على مواطنني وبنغالي وســريالنكي، 
االول صادر بحقه طلب إلقاء قبض مدين مببلغ 
١١١8 دينارا والثاني مببلغ ١8 ألف دينار الحدى 
شركات الســيارات، وبتفتيشه احترازيا عثر 
بحوزته على كيس به مواد مخدرة »شبو«، اما 
البنغالي فكان متعاطيا، وكذلك السريالنكي، 
وأفاد كالهما بأنه اشتريا املخدرات من املتهم 
االول الــذي تبــني انه مطلوب علــى ذمة عدة 

قضايا بإدارة مكافحة املخدرات احمللية.

عبداهلل قنيص

شرع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
في البحث عن شــاب كويتي تغيب عن منزل 
أسرته منذ أسبوع، وبحسب مصدر أمني فإن 

مواطنة مــن مواليد ١9٧5 تقدمــت الى مخفر 
األحمــدي وأفادت بأن ابنهــا من مواليد ٢٠٠٠ 
خرج قبل أسبوع ولم يعد، مؤكدة انها بحثت 
عنه لدى كل أصدقائه وفي املستشفيات وايضا 

في الداخلية ولم تعثر له على اثر.

في إطار اجلهود املرورية التي يقوم بها قطاع 
أمن املنافذ امــام بوابات القدوم واملغادرة في 
مطار الكويت الدولي حرر قسم تنظيم السير 
خالل الفتــرة من ١ يوليو حتى 3٠ ســبتمبر 
املاضي 6498 مخالفة وحجز 68 مركبة وعاين 

5 حوادث مرورية.
وأكد قطاع أمن املنافذ أن قسم تنظيم السير 
التابع إلدارة أمن املطار يعمل على مدار الساعة 

للحد من االزدحام واالختناق املروري بسبب 
الوقوف العشوائي واعمال التنزيل والتحميل 
فــي اماكن تعــوق حركة املرور، مشــددا على 
ضرورة تعاون املواطنني واملقيمني مع رجال 
املرور وااللتزام بأماكن الوقوف وأماكن العبور، 
حتى ميكن تســهيل احلركة املرورية والعمل 
على راحة املغادرين والقادمني، باإلضافة إلى 

املودعني واملستقبلني.

سعود الدعيج

سجل مواطن مبخفر الصباحية شكوى ضد جاره 
متهما إياه بإتالف مركبته الرباعية، ومت استدعاء 

اجلــار وهو مواطن من مواليد ١96٠ للتحقيق في 
مالبســات الواقعة، وتبني ان هناك خالفا ســابقا 
بينهما، ومت تسجيل قضية »إتالف مركبة« وإحالته 

إلى النيابة الستكمال اإلجراءات القانونية.

سعود الدعيج

أحــال مخفر العدان ولي امر وابنه املراهق 
الــى التحقيق بعد اتهام ابنه بدخول مســكن 
صديقه املراهــق واالعتداء عليه بالضرب في 
املنطقة نفسها. وقال مصدر امني ان ولي امر 
تقدم بشــكوى في مخفر شــرطة العدان ضد 

مراهــق من مواليد ٢٠٠١ قام بدخول مســكنه 
في منتصف الليل واعتدى على ابنه بالضرب، 
وقام محقق مخفر شــرطة العدان باســتدعاء 
املواطن اآلخر وابنــه للتحقيق معه، واتضح 
ان بينهما خالفا سابقا، ما جعل املراهق يقتحم 
املنزل واالعتداء عليه، وسجلت قضية احداث 

رقم ٢٠١٧/4 وأحيلت الى النيابة.

إبعاد 5 وافدين عقب مداهمة سوق عشوائي
هاني الظفيري

أحيل 5 وافدين الى إدارة 
اإلبعاد اإلداري بعد ضبطهم 
بالعمل لــدى الغير ومخالفة 

قانون العمل. 
امنــي ان  وقــال مصــدر 
احملالني الــى اإلبعاد ضبطوا 
علــى خلفية مداهمة ســوق 
عشــوائي في اجلليب، حيث 
ضبط في الســوق  بنغاليان 
و3 مصريني  يقومون بالبيع، 
وجرت مصادرة كمية كبيرة 
الغذائيــة غيــر  املــواد  مــن 
الوافدون الذين ضبطوا في سوق عشوائيالصاحلة لالستهالك اآلدمي.


