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قاتل ابنه في «األندلس»: طلبت منه الشهادة 
وأرديته قتيًال بـ «فرد» و«كالش»

سعود عبدالعزيز - محمد اجلالهمة

أحيل يوم أمــس الى النيابــة العامة املواطن 
الســبعيني الذي أقدم على قتــل ابنه في منطقة 
األندلس، وذلك بعد أن أقر بارتكاب اجلرمية وسلم 
األسلحة املستخدمة في اجلرمية وهي عبارة عن 
ســالحني ناريــني (فــرد - كالش)، ووجهت الى 
اجلاني تهمة القتل العمد، على أن ُيحال الى محكمة 
اجلنايات خالل األسابيع القليلة املقبلة، فيما اعتبر 
مصدر أمنــي أن وجود األســلحة غير املرخصة 
داخل املنازل أحد األسباب الرئيسية لهذه اجلرمية 

وغيرها من اجلرائم، معربا عن أمله في أن يبادر 
جميع املواطنني بتسليم األسلحة التي بحوزتهم 
باعتبار أن وجودها داخل منازلهم يشكل خطورة 
بالغة وقد يستخدمونها في حلظة فيتحولون الى 

مجرمني مثلما حدث في جرمية األندلس.
وحول تطورات قضيــة األندلس، قال مصدر 
أمني إن التحقيقات مع املتهم كشــفت عن مأساة 
بكل ما تعنيه الكلمة، وقد أبدى األب ندمه لفقدان 
ابنه، مشيرا الى أن البداية كانت بحوار بني األب 
وابنــه نظير ما يصــدر عن االبن مــن تصرفات 

مزعجة لألسرة وللجيران.

وأضاف املصــدر: فوجــئ األب بابنه يصرخ 
عليه ويصّر على عناده، فما كان منه إال أن أخرج 
مسدسا «فرد» كان يحتفظ به في جيبه ومن ثم 
طلب منه أن ينطق بالشهادة عدة مرات ثم أطلق 

منه عدة طلقات ال يعرف عددها، حسب قوله.
وقال املصــدر أن األب فوجئ بــأن «الفرد» 
تعطل بشــكل مفاجــئ وفــي ذات الوقت وجد 
ابنه ال يزال يتحرك، فسارع الى الطابق الثاني 
حيث تقــع غرفته «األب» وأتى بســالح ناري 
نــوع كالش كان يحتفظ به ومن ثم أطلق منه 

عدة طلقات أردته قتيال.

أبدى ندمه الشديد لفقدان فلذة كبده وعتب على املجني عليه عناده وإضراره باألسرة

«خطة العزل» حصرت حريق منجرة الشويخ في ٤٠٠ متر

أمير زكي

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة 
العامــة لإلطفاء عــن متكن فرق إطفاء الشــويخ 

الصناعية والشــهداء واإلسناد فجر أمس االثنني 
من السيطرة على حريق اندلع في منجرة مبنطقة 
الشويخ الصناعية تبلغ مساحتها اإلجمالية ٢٠٠٠ 
متر مربــع، وأوضحــت اإلدارة ان خطة مكافحة 

وعزل احلريق جنحت بتقليص مساحة احلادث 
إلى ٤٠٠ متر مربع فقط من دون أن تكون هناك أي 
إصابات بشرية، هذا وقد باشرت مراقبة التحقيق 
في حوادث احلريق بعملها ملعرفة مالبسات احلادث.

رجال إطفاء أثناء تعاملهما مع احلريق

الناقة سابحة في ميناء الشويخ

قاتل شريكه في السكن طعنًا: كان مستفزًا ولم أخطط لقتله
عبداهللا قنيص

نفى قاتل مواطنه الوافد في التحقيقات التي ادلى 
بها امام رجال مباحث حولي، وجود تخطيط مسبق 
الرتكابه اجلرمية، مؤكدا ان ما صدر عنه كان مبحض 
الصدفة ونتيجة الستفزاز مستمر صادر عن املجني 
عليه حسب تأكيده، مشيرا الى ان هذا االستفزاز لم 
يستطع حتمله، فما كان منه اال ان سارع الى املطبخ 
وأتى منه بســكني وطعن زميلــه طعنتني احداهما 

استقرت في قلبه ليصبح جثة بال حراك.

هــذا، وتبــني ان املتهم مصاب بجروح بســيطة 
نتيجة مقاومة املجني عليه له.

وكشف املتهم انه واملجني عليه تعارفا قبل فترة 
وجيزة ال تتعدى الشهر، حيث اقاما معا داخل غرفة، 
مشيرا الى ان املجني عليه على حسب قوله كان دائما 
ما يتعامــل معه بتعال وينظر إليه نظرة دونية ما 
جعلــه امس االول يهــدده بالقتل، وتطور األمر الى 

ان نفذ تهديده وقتله بشكل ال شعوري.
إلــى ذلك، رجح مصدر امني ان يكون اجلاني او 
املجنــي عليه هرب من منطقــة الفروانية املعزولة 

وأقاما معا دون ســابق معرفة، مشــيرا الى ان هذه 
اجلزئية جار التحقق منها خاصة ان اجلاني اكد انه 

اقام مع املجني عليه قبل شهر فقط.
وكان احد القاطنني في الشقة التي شهدت اجلرمية 
وهو وافد من نفس اجلنسية ايضا ابلغ عمليات وزارة 
الداخلية عن وقوع مشاجرة في شقة تقع في حولي 
قطعة ٦ وحتديدا في الطابق اخلامس، ولدى وصول 
رجال االمن تبني ان وافدين احدهما جثة هامدة بال 
حراك والثاني مصاب، ومت نقل املصاب وهو املتهم 
بارتكاب اجلرمية الى مستشفى مبارك لتلقي العالج.

أقاما معاً داخل غرفة واحدة قبل شهر وترجيحات بأن أحدهما هرب من «معزولة»

ناقة تسبح في ميناء الشويخ.. 
و«املوانئ»: سقطت خالل

 عملية اإلنزال.. وفتح حتقيق
 في مالبسات احلادث

كرمي طارق

تداول نشطاء على وسائل التواصل امس مقطع ڤيديو 
لناقة تقاوم الغرق في ميناء الشويخ، من جهتها، أوضحت 
مؤسسة املوانئ الكويتية أن سقوط الناقة كان أثناء عملية 
إنزال عدد ١٠٠ ناقة قادمة من دولة قطر على منت الدوبة 
«أريــان ٩». وعند عملية اإلنزال هاجت إحدى النياق مع 
فقدان السايس املختص السيطرة مما أدى الى سقوطها 
في املياه ومحاولتها السباحة بعيدا عن الرصيف، ومت إعالم 
إدارة اإلنقاذ البحري التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء في ميناء 
الشويخ حملاولة إنقاذ الناقة دون جناح. وسيتم فتح حتقيق 
من قبل مؤسسة املوانئ الكويتية في مالبسات احلادث.

براءة مواطن وشركائه الثالثة  من «االجتار بالبشر»

النيابة تستمر في حجز قيادي «الداخلية»
أمرت النيابة العامة باستمرار حجز قيادي 
وزارة الداخلية الستكمال التحقيق معه في 

قضية النائب البنغالديشي.

كما قررت النيابة حجز متهم آخر إلى اليوم، 
وهو مدير أحد مكاتب السفريات ورد اسمه 
في التحقيقات ومت توجيه تهمة الرشوة إليه.

أصــدرت محكمة اجلنايات اليوم أول 
حكم يخص قضايا االجتار بالبشر.

وقضت احملكمة  باحلبس ســنتني مع 
تقدير كفالة ٢٠٠٠ دينار لوقف النفاذ، بحق 
مواطن يعمل مديرا إلحدى الشركات و٣ 
مصريني يعملون إلى جانبه بإدارة شؤون 
الشركة، وذلك عن تهمة تسهيل حصول 
أجانب على إقامة بالبالد مقابل املال، فيما 

قضت ببراءتهم من تهمة االجتار بالبشر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها 
عددا من املتهمــني إلى النيابة بعدما دلت 
التحريات على جلبهم العمالة من اخلارج 
مقابل مبالــغ مالية وتركهم في البالد بال 
إقامــة أو رواتب، ووجهت نيابة العاصمة 
إليهم تهما عدة أبرزها االجتار بالبشــر 

وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.

«االستئناف» حتجز اعتصامات «البدون» وإنشاء 
«املجلس التأسيسي» للحكم ٢٠ اجلاري

حجــزت محكمة االســتئناف قضية 
املتهمــني باالنتماء الــى تنظيم محظور 
«املجلس التأسيســي للكويتيني البدون» 
وتنظيم اعتصامات غير محددي اجلنسية 
في منطقة تيماء وساحة اإلرادة، للحكم في 
٢٠ اجلاري. وتخللت جلســة امس تقدمي 
دفاع املتهمني ملرافعتهم، حيث أكدوا بطالن 
حكم أول درجة بإدانة موكليهم باإلضافة 

إلى بطالن إجراءات ضبطهم.
وكانت محكمة اجلنايات قد قضت خالل 
يناير املاضــي، غيابيا باحلبس املؤبد مع 
الشــغل والنفاذ للمتهم األول «متوار في 
اخلارج» عن تهمة إنشاء تنظيم محظور 
يهــدف  لقلب نظــام احلكم فــي البالد 
والتحريض على االنقضاض على النظام 

القائم في البالد. وقضت محكمة اجلنايات 
حضوريا باحلبس ١٠ سنوات ملتهمني اثنني 
وهما الثالث والرابــع عن تهمتي الدعوة 
لالنضمام إلى تنظيم محظور والتظاهر غير 
املرخص. كما قضت بتقرير االمتناع عن 
النطق بعقاب ١٢ متهما عن تهمة التظاهر 
غير املرخص بكفالة ١٠٠٠ دينار لـ ٥ منهم 
وبال كفالة للبقية يلتزمون فيها بحســن 

السير والسلوك ملدة سنتني.
وواجه املتهمون البالغ عددهم ١٦ شخصا 
تهما عدة، أبرزها االنقضاض على النظام 
البالد وإشاعة أخبار كاذبة واإلساءة  في 
لدول صديقة وتعريض البالد خلطر قطع 
العالقة السياســية معها والتجمهر دون 

ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

سرقة كابالت من محول في «الشويخ»
محمد الدشيش

عاود لصوص الكابالت نشاطهم، ولكن 
هذه املرة في محافظة العاصمة، وحتديدا 
منطقة الشــويخ. وبحســب مصدر أمني 
فــإن مواطنا مفوضا عــن وزارة الكهرباء 

تقدم الى مخفر شرطة الشويخ وأبلغ عن 
سرقة كابالت من أحد احملوالت، مشيرا الى 
أن أعطاال كهربائية كشــفت عن الســرقة. 
يشــار الى أن هناك نحو ١٦ محوال سرقت 
من الســاملية، وكذلك ١٢ محوال سرقت من 

اجلهراء، وهو ما أشارت إليه «األنباء».

كلب نهش ذراع آسيوي في كبد
أحمد خميس

أُسعف وافد آسيوي إلى مستشفى اجلهراء 
للعالج من عضة كلب، وبحسب مصدر أمني 
فإن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية بأن عامله 

اآلسيوي تعرض لإلصابة من قبل كلب ضال 
خالل وجــود العامل الى جانب جاخور في 
منطقة كبد. هذا، ومت طلب إســعاف للوافد 
خاصــة ان الواقعــة حدثــت أثنــاء احلظر 

املفروض ليال، ومت تسجيل إثبات حالة.

١١ مخالفًا للحظر ضبطوا في األحمدي 
وبقية احملافظات «صفر»

سعو د عبدالعزيز

اقتيد ١١ أشــخاص ما بني 
مواطنني وغير مواطنني الى 
االحتجاز متهيدا إلحالتهم الى 
اجلهــات املختصــة مبخالفة 
حظــر التجــول الــذي أقــره 
مجلس الــوزراء. والالفت ان 
املخالفني جميعهم مت ضبطهم 
في محافظــة األحمدي، فيما 
لم يضبط اي مخالف للحظر 
املتبقية وهي  في احملافظات 
حولي واجلهراء والفروانية 
الكبيــر والعاصمة،  ومبارك 
وبحسب بيان صادر عن وزارة 
الداخلية فــإن مخالفي حظر 
التجول هم بواقع ٧ مواطنني 

و٤ غير مواطنني.
ملشاهدة الڤيديو

عبدالكرمي أحمد

«التمييز» تلغي إعدام ٣ أشقاء
 ثأروا لشقيقهم من قاتله

ألغت محكمة التمييز 
أمس حكم االستئناف 
بإعدام ثالثة شبان من 
غير محددي اجلنسية 
إدانتهم  شــنقا بعــد 
بجرمية قتل شاب من 
الفئة نفسها داخل محل 
خياطة في جمعية منطقة 

الصليبية.
واكتفت احملكمة برئاســة املستشار 
عبداهللا العبداهللا باحلبــس املؤبد للمتهم 
القاتل، وباحلبس ١٠ سنوات للمتهمني الثاني 
والثالث، في حني أيدت عقوبة متهم رابع 
بحبسه ٤ سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه 

ببيع سالح غير مرخص لإلخوة.
وتعود وقائع اجلرمية إلى شهر مايو 
من عام ٢٠١٨ وحتديدا خالل شهر رمضان، 
حيث اتفق املتهمون على قتل املجني عليه 
البالغ من العمر ٣٣ عاما بعد خروجه من 
السجن ثأرا لشقيقهم الذي توفي على يده 
بعد مشاجرة بينهما عام ٢٠١٠، حيث أحضر 
املتهم األول سالح كالشينكوف والثاني 

الثالث مبرافقتهما لتقوية  مسدسا، وقام 
عزميتهما خالل تنفيذ اجلرمية.

وقالت النيابة العامة إن املتهمني األول 
(٢٨ عاما) والثاني (٢١ عاما) والثالث (١٨ عاما) 
في  ١٩ مايو ٢٠١٨ قتلوا املجني عليه عمدا 
مع سبق اإلصرار والترصد وأعدوا لذلك 
ســالحني ناريني، حيث ترقبه األول حال 
خروجه من مسكنه وتبعه مبركبته واتصل 
على شقيقيه اللذين تبعاه وترصداه حتى 
دخوله محل خياطة بالصليبية فتبعه األول 
والثاني وعاجاله بوابل من الرصاص، فيما 
حضر الثالــث إلى موقع اجلرمية لتقوية 
عزمهما. فيما أدانت احملكمة متهما رابعا (٣٥ 
عاما) بأنه باع للثاني مسدسا غير مرخص.

اكتفت بـ «املؤبد» للجاني و١٠ سنوات ملرافقيه و٤ سنوات لرابع باع لهم سالح اجلرمية

سالح اجلرمية

األمن اجلنائي ُيحبط تهريب ١١ كيلو شبو وحشيش مهربة برًا
أمير زكي

متكن قطــاع األمن اجلنائي ممثال بــاإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، وبالتنســيق مــع اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
من ضبط ١٠ كيلوات من مادة الشبو وكيلوغرام واحد من مادة 
احلشــيش أثناء محاولة تهريبها. وكانت معلومات قد وردت 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تفيد بوجود عملية تهريب 
كمية كبيرة من املخدرات عبر أحد املراكز احلدودية، وفور تلقي 
املعلومات مت تكثيف التحريات وجمع األدلة واملراقبة الدقيقة 
وبالتنســيق مــع اإلدارة العامة ألمن احلــدود البرية مت رصد 
أحد األشخاص بالقرب من نظام األمني الكهربائي، فتم ضبطه 
وبيده حقيبة حتتوي على املواد املخدرة.  ومت إحالة املتهم مع 
املضبوطات إلى نيابة املخدرات، حيث جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

ملشاهدة الڤيديواملتهم في قبضة األمن وامامه املضبوطات 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عدل ومحاكم


