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عدل ومحاكم

النيابة تنتظر حتريات تتبع أموال النائب 
البنغالديشي إلصدار قرارها بالقضية

أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز 
النائب البنغالديشي بقضية االجتار بالبشر 
والقيادي بإحدى الهيئات احلكومية وشقيقته 
ومواطن صاحب مصنع وبنغالديشي آخر، 

إلى اليوم على ذمة القضية.
ونقل مصدر لـ «األنبــاء» أن النيابة 
بانتظار حتريــات إدارة املباحث اجلنائية 

بشــأن تتبع أموال املتهم متهيدا إلصدار 
قرارها بحقه وبقية املتهمني.

وكانــت النيابة العامــة قد حققت مع 
البنغالديشي وآخر من نفس جنسيته بتهم 
عدة أبرزها االجتار بالبشر، فيما حققت 
مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيل 

معامالت شركاته في اجلهات احلكومية.

أمرت باستمرار حجز جميع املتهمني

إعداد: عبدالكرمي أحمد

اخلادمة املتهمة بضرب رضيعني وإيداعهما «اإلنعاش» في التحقيقات: 
مكلفة برعاية وإطعام ٥ أطفال ولم أعد أحتّمل اإلزعاج املتواصل

سعود عبدالعزيز - عبداهللا قنيص

في تطورات قضية االعتداء بالضرب 
على رضيعني كويتيني من قبل خادمة 
آسيوية والتي انفردت «األنباء» بنشرها 
يوم أمس األول على موقعها االلكتروني،  
شهد يوم أمس تفاعال من قبل شريحة 
املواطنني واملقيمني، حيث  كبيرة من 
اعتبروا الواقعة غير إنسانية وطالبوا 
مبعاقبة اخلادمة بأشد عقوبة، كما شهد 
يوم أمس تطورا من جهة قانونية وأمنية، 
إذ أمرت محققة مخفر صباح السالم 

أمس باستمرار حبس املتهمة للوقوف 
على حالتها العقلية ومدى حتسن حالة 
الرضيعني، على أن يتم تصنيف القضية 
باعتبارها اعتداء بالضرب وإحلاق أذى 

بليغ أو الشروع في القتل العمد.
الى ذلك، أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
بــأن اخلادمــة اآلســيوية قالت في 
التحقيقات معها أمس إنها تتولى رعاية 
وإطعام وتنظيف واستحمام ٥ أطفال 
متفاوتي األعمار منهم الرضيعان، وان 
كفيلتها وزوجها على حد زعمها دائما 
منشغالن، ويتم إلقاء كامل املسؤولية عن 

األطفال منذ استيقاظهم حتى خلودهم 
الى النوم عليها، وقالت املتهمة إن احلمل 
ثقل عليها وانها لم تعد تتحمل اإلزعاج 
الصادر عن األطفال اخلمسة، مشيرة 
الى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعني 
وإمنا هي معتادة على ضرب األطفال 
طلبا للهدوء وكذلــك لتربية األطفال 

اخلمسة وإطعامهم.. إلخ.
وجــددت املتهمة التأكيد على أنها 
لم تقصد إيــذاء األطفال، مدللة على 
ذلك بأنها قامت بتربية ٣ من أشــقاء 

املجني عليهما.

هذا، ونفى األبوان ما ذكرته املتهمة 
من إلقاء كل املسؤوليات عليها، معتبرين 
هذا االدعاء محاولة منها لإلفالت من 

التهمة.
وكان مواطــن وزوجتــه توجها 
بالطفلــني الرضيعني (٣ أشــهر) الى 
مستشــفى مبارك، حيث تبني وجود 
آثار ضرب عليهما، ما استدعى دخول 
الرضيعني غرفة اإلنعاش، حيث وجه 
األب بأصابع االتهام الى اخلادمة وانها 
هي التــي أحدثت اإلصابات وضربت 

الرضيعني.

نفت تهمة الشروع في القتل وأكدت إلقاء األبوين املسؤولية عليها كاملة

احملققة تأمر باستمرار حبسها واملتهمة تكفلت بتربية ٣ أطفال بخالف التوأمني

«طفاية» في وجه شقيق وافدة خلالف عائلي

النصب على مواطن مبزرعة لإليجار وحمام سباحة في العبدلي

أحمد خميس

انتهــى خــالف عائلي أو 
عتــاب بني وافد عربي وزوج 
شــقيقته وهــو مــن نفــس 
جنســيته الى قضية حملت 
تصنيف جنايات، وأرفق في 
ملف القضية تقرير طبي جاء 

محمد الدشيش

أبلغ مواطن «األنباء» بأن 
شخصا مجهوال قام بالنصب 
واالحتيال عليه واحلصول 
منه على مبلــغ ١٢٠٠ دينار 

بدون وجه حق.
افــادات  الــى  واســتنادا 

هذا ومتسك املجني عليه 
مبالحقة زوج شقيقته جنائيا، 
ولكن مــا تفاصيل القضية؟ 
مصدر أمني سرد لـ «األنباء» 
ما حدث بالقــول: تقدم وافد 
عربي في العقد اخلامس من 
عمره الى أحد مخافر الفروانية 
مصطحبا معــه تقريرا طبيا 

هاتفه النقال عبر الواتساب 
ومــن ثم ابلغه بأنه ســوف 
يرسل له رسالة sms يحول 
مبوجبها له مبلغ ١٢٠٠ دينار 

وانه فعل ذلك.
وأضــاف: توجهت امس 
الــى املزرعــة والتي ارســل 
لــي الشــخص مكانهــا عبر 

الزوج املتهم بـ «القصور»، في 
أداء واجباتــه، وإذا به يفاجأ 
بأن الزوج يلقي عليه طفاية 

سجائر بوجهه.
هذا وأكد املجني عليه أن 
شقيقته كانت حاضرة احلوار 
ومســتعدة لــإلدالء بأقوالها 

واملؤيدة ملا ذكره.

ينتظر حتى يوم االربعاء وفي 
حال لم يقم الشخص بإعادة 
املبلغ كامال فإنه سيتقدم الى 
احد مخافر اجلهراء للشكوى 
مصطحبا معه الصور التي 
ارســلها اجلاني لــه وكذلك 
الرســالة التــي مبوجبها مت 

حتويل املبلغ إليه.

جاء فيه: كســور فــي عظام 
األنف وكسر في األسنان.

وبســؤاله عــن هوية من 
أحدث فيه اإلصابات، قال إنه 
تلقى شكوى من شقيقته بأن 
ر في أداء واجباته  زوجها ُمقصِّ
الزوجيــة، حيــث توجه إلى 
منزل شقيقته ودار حوار مع 

بحــارس  وإذ  اللوكيشــن 
املزرعة يخرج لي ويؤكد لي 

ان املزرعة ليست لإليجار.
وعليه، عاودت االتصال 
بصاحــب االعــالن اال انني 
وجــدت هاتفه مغلقــا على 

الدوام.
وأكــد املبلغ انه ســوف 

القضية ُسجلت كجناية والزوجة ساندت أخاها في ادعائه

دفع لشخص عرضها على «إنستغرام» ١٢٠٠ دينار عبر رسالة نصية

فيه «كســر في عظام الوجه 
جراء جسم صلب أُلقي عليه»، 
هذا ومت ضبــط املدعى عليه 
والــذي اعترف بأنــه ضرب 
شــقيق زوجتــه دون قصد، 
وذلك بســبب تدخله في أمر 
شديد اخلصوصية بينه وبني 

زوجته على حسب ما أكده.

املواطن فإنه شاهد اعالنا على 
انستغرام يفيد بعرض مزرعة 
لإليجار مبنطقة العبدلي ملدة 
١٠ ايــام وأنها مزودة بحمام 
ســباحة بقيمة ١٢٠٠ دينار، 
مشــيرا الى انه تواصل مع 
صاحب االعالن وارســل له 
مجموعــة من الصــور على 

ضبط ٢٦ كيلو كبسوالت 
مخدرة واردة للبالد جوًا

محمد اجلالهمة

بعد أقل من ٤٨ ساعة من متكن قطاع األمن اجلنائي بوزارة 
الداخلية من إحباط ضخ ٧٨ كيلو من املواد املخدرة (بودرة 
الترامادول والكيميكال) مت ضبط أمس ٢٦ كيلو جديدة من 
ذات النوعية، ويأتي ضبط املواد املخدرة في إظهار حرص 
الدولــة مبختلف األجهزة على التصدي لعمليات التهريب، 
وكان رجال اجلمارك اجلوي اشتبهوا في طرد قادم من دولة 
آســيوية وعثر بداخله على كبسوالت بداخلها مادة بيضاء 
مخــدرة، هــذا ومت إخطار اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
والذين متكنوا من ضبط املتهم بجلب املواد املخدرة متهيدا 
للتحقيق معهو توجيه تهم جلب مواد مخدرة بقصد االجتار 

املضبوطات من املواد املخدرة اخفيت في كبسوالت دوائيةوالتهرب اجلمركي.

وصلة استهتار تقود إلى ضبط وافدة وشاب وحبوب مخدرة
سعود عبدالعزيز

«١٠ زجاجات ماء صحة استبدلت 
محتوياتها باخلمور احمللية» كشفت عن 
مصنع كبير للخمور احمللية داخل احدى 
الشقق في منطقة ابوحليفة يديره ٤ 
وافدين منهم امرأتان، هذا ما حدث اول 
من امس ولكن ما قصة الزجاجات التي 
قادت الى املصنع؟ يقول مصدر امني 
ان احدى دوريات امن محافظة مبارك 
الكبير اشتبهت بباص يقوده آسيوي 
بــدا عليه االرتباك مبجرد مشــاهدة 
الدوريــة، ليتم توقيفه والعثور داخل 
الباص علــى ١٠ زجاجات مياه صحة 
اســتبدلت باخلمور احمللية، وبسؤاله 
عن مصدر اخلمر، قال انه اشتراها من 
مصنع للخمور في املنطقة، ليتم اقتياد 
الوافد ليرشد عن املصنع، ومبداهمة 
الشقة التي استغلت كمصنع مت ضبط 
نيبالي ووافدتني نيباليتني وعثر بداخل 

املصنع على ٤٠ برميال معبأة بالكامل 
باخلمور بانتظــار التعبئة، الى جانب 
معدات وادوات التصنيع، هذا ومت اقتياد 
الوافدين للمخفر متهيدا البعادهم مع 

اتالف املضبوطات من اخلمور.
من جانب آخر، أمر مدير عام مديرية 
امن العاصمــة اللواء عابدين العابدين 
بإحالة وافدة عربية وشاب كويتي الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وأرفقت 
فــي ملف اإلحالة كميــة من احلبوب 

املشتبه في أنها مخدرة.
واستنادا الى مصدر امني، فإن بالغا 
ورد الى عمليــات الداخلية عن قيام 
مركبة باالستهتار والرعونة داخل منطقة 
قرطبة، وعليه توجهت دورية ومت ضبط 
املركبة وتبني انها بقيادة شاب كويتي 
في حالة غير طبيعيــة وبرفقته فتاة 
عربية هي األخرى بحالة غير طبيعية، 
وبتفتيش املركبــة عثر بداخلها على 

اخلمور املضبوطةحبوب مخدرة.

إخالء سبيل ٣ متهمني بـ «جتارة 
اإلقامات» واستمرار حجز ١٢

إصابة ٤ شبان في مشاجرة عائلية باجلهراء

محاولة انتحار طالب «طب» 
باحلبوب في الصليبية

وفاة نزيلة بسجن النساء إثر «كورونا»

براءة موظف من خدش حياء زميلته 
باإلكراه في مقر العمل

أمر قاضي جتديد احلبس أمس باستمرار 
حجز ١٢ مواطنا ومقيما وبإخالء سبيل ٣ 
آخريــن بكفالة ١٠٠ دينار لكل منهم بعدد 

من قضايا جتارة اإلقامات.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت عددا 

من املتهمني إلى النيابة بعدما دلت التحريات 
على جلبهم العمالة من اخلارج مقابل مبالغ 
مالية، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما 
بالبشــر والنصب  أبرزها االجتار  عدة، 
واالحتيال والتزوير ومخالفة قانون العمل.

محمد الدشيش

أســعف ٤ شبان بســيارة ذويهم الى 
مستشــفى اجلهــراء وتلقــوا العالج من 
جروح وكدمات حلقت بهم، ومت تسجيل 
قضية تبادل اعتداء بالضرب كجنحة في 
مخفر شــرطة النعيــم، وأرفقت في ملف 
القضيــة تقارير طبية للشــبان األربعة، 

وبحسب مصدر امني فإن إدارة مستشفى 
اجلهراء أبلغت عمليات الداخلية بوصول ٤ 
شبان عليهم آثار اعتداء ليتم فتح حتقيق 
في الواقعة، وتبني ان املشــاجرة بسبب 
خالفات عائلية واستخدمت فيها األيدي 
والعصي، هذا وفشلت احملاوالت لإلصالح 
بني املتشــاجرين وجرى تسجيل قضية 

تبادل اعتداء بالضرب.

محمد الدشيش

أســعف شــاب (١٨عاما) إلى مستشفى 
اجلهراء ومت إجراء عملية غسيل معوي له 
كللت بالنجاح ليعود الشاب الى التعافي 

مرة أخرى.

وسجلت قضية شروع في االنتحار وجار 
الوقوف على سبب ما أقدم عليه الشاب.

وقال مصــدر أمني إن طالبا يدرس في 
كلية الطب من غير محددي اجلنسية وصل 
إلى مستشفى اجلهراء تبني أنه تناول حبوبا 

بكمية كبيرة.

عبدالكرمي أحمد

توفيت نزيلة في سجن النساء أمـــس 
داخل مستشفـــــى الفروانية متأثـــــرة 
مبضاعفــــــات إصابتهــــــا بڤيــروس 

كـــورونـــا.
وبحســب مصدر فــإن النزيلة وهي 

مواطنة تبلغ ٦٦ عاما نقلت قبل أسبوع 
من السجن املركزي إلى املستشفى بعدما 
تدهورت حالتها الصحية، وسلمت روحها 

إلى بارئها عصر أمس.
وأوضح املصدر أن النزيلة كانت تعاني 
من أمراض عدة ومنها السرطان والقلب 

والضغط والسكري.

أصــدرت محكمــة 
اجلنايــات حكما ببراءة 
مقيم من تهمة هتك عرض 

فتاة باإلكراه.
وكانــت النيابــة قد 
أسندت إلى املتهم أنه قام 
بهتك عرض املجني عليها 
التي تعمل معه في نفس 

مكان العمل باإلكراه.
املتهم  وكيــل  وأكد 
الكفيفة  احملامي د.خالد 
للمحكمة كيدية االتهام 
املبلغة  وتلفيقه من قبل 

وبعدم معقولية التصوير اجلنائي للواقعة، 
ما يؤكد عدم صحة االتهام املســند إلى 

املتهــم. كما أكد الكفيفة 
انتفــاء القصد اجلنائي 
النتفاء أركان جرمية هتك 
العرض باحليلة في حق 
إلى خلو  املتهم، مشيرا 
األوراق من ثمة دليل إثبات 
ضده، فضال عن بطالن 
املباحث وعدم  حتريات 

جديتها.
«فــالش  وأرفــق 
ميمــوري» فــي ملف 
الدعوى يحوي تصويرا 
ملكان العمل، الفتا إلى أن 
التصوير أظهر حسن نية موكله وعدم إتيانه 
بأي فعل من األفعال التي ادعتها املبلغة.

احملامي د.خالد الكفيفة

.. وآسيوي في تصادم مقابل «سعد العبداهللا»
سعود عبدالعزيز

فتحت أجهزة وزارة 
الداخليــة حتقيقا في 
أسباب حادث تصادم 
بــني مركبتــني مقابل 
منطقة سعد العبداهللا 
وهو مــا أودى بحياة 
وافد هندي من مواليد 

.١٩٩٦
وكانــت عمليــات 
الداخلية تلقت بالغا 
بوقوع تصادم ثنائي 
في اجتاه املدينة على 
طريق اجلهراء مقابل 
منطقة سعد العبداهللا، 
وتبني ان احلادث خلف 
وفــاة هنــدي وجرت 
إزاحـــــــة املركبتــني 
لتسهيل تنقل املركبات 
وتســليم اجلثــة الى 

من حادث التصادم واالنقالبالطب الشرعي.

ملشاهدة الڤيديو

«باص» يغلق مصنعاً للخمور احمللية في أبوحليفة

التسوق يوّرط مواطنًا في ضرب وإهانة رجل مباحث
محمد الدشيش

احتجز مواطن في العقد الرابع من 
عمره في نظارة مخفر أبوحليفة على 
ذمة قضية اعتــداء بالضرب وإهانة 
موظف، وذلك قبل ان يطلق سراحه 

على ذمة القضية بكفالة شــخصية. 
وجاء احتجاز املواطن لبعض الوقت 
بعدما تلقت عمليات وزارة الداخلية 
بالغا من رجل يعمل في قوة املباحث 
اجلنائيــة، مشــيرا الى انــه وخالل 
تواجــده عند بوابــة جمعية املنقف 

حاول مواطن الدخــول دون حيازة 
باركود وحينما أبلغه بأن اجلمعية 
بهــا األعــداد الكافيــة وأن اللوائــح 
واألنظمة حتتم حيازته لباركود يتيح 
له التســوق دخل في مشادة كالمية 
تخللها سباب واعتدى عليه بالضرب.

وقــال مصــدر امني: فــور تلقي 
البالغ انتقلت دورية ومت اصطحاب 
املواطــن الى املخفر واالســتماع الى 
أقوالــه وأقوال املدعي الذي متســك 
بها وســردها في االتصــال الهاتفي 

للعمليات.


