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اختطفا إندونيسية قبل القبض عليهما في أم الهيمان

عسكري وزوجته يطّبقان سيناريو فيلم »عصابة حمادة وتوتو«
ويرتكبان 20 قضية سلب بالقوة من بينها جريمة قتل

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
هاني الظفيري

س���جل رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بقيادة العميد 
الش���يخ علي اليوسف ومساعد 
مدير املباحث اجلنائية لشؤون 
العميد الشيخ مازن  احملافظات 
اجلراح وعبر رجال ادارة بحث 
الفروانية  وحت���ري محافظ���ة 
بقيادة العقيد منصور الهاجري 
وعدد من ضباط وافراد املباحث، 
اجنازا جديدا يضاف الى سجل 
ه���ذا القطاع احليوي واملؤثر اذ 
مت توقيف مواطن يعمل عسكريا 
ف���ي وزارة الدف���اع )25 عاما( 
وزوجته املواطنة والعاطلة عن 
العمل الرتكابهم���ا عدة جرائم 
سلب بالقوة وجرائم اغتصاب 
واقترنت احدى هذه اجلرائم بقتل 
آسيوي عمدا مع سبق االصرار 
والترصد فيما كشفت التحقيقات 
مع املتهم انه كان يجبر زوجته 
على الصعود الى منازل املخالفني 
الذين  لقانون االقام���ة وأولئك 

يدي���رون اوكار اتصاالت دولية 
واوكارا اخرى مشبوهة ومبجرد 
ان يفتح اآلسيويون الباب لزوجة 
املتهم حتى يدخل الى هذه االوكار 
مرتديا بذلته العسكرية ويقوم 
بسلب اآلس���يويني حتت تهديد 

السالح.
وكان يقوم أحيانا باختطاف 
بع���ض ضحاي���اه ونقلهم معه 
بسيارته ومن ثم يقوم باالتصال 
بأقارب او اصدقاء من اختطفهم 
ليساومهم من اجل دفع فدية له 

ليطلق سراحهم.
واشار املصدر االمني في سرده 
حول جرمية ارتكاب العسكري 
جرائم سلب بالقوة وآخرها التي 
اقترنت بجرمية قتل عمد الى ان 
القبض عليه بجرم  ألقي  املتهم 
اخلطف املشهود ومتت مطاردته 
من قبل قوة من مباحث الفروانية 
من منطقة خيطان حتى منطقة 
ام الهيمان ليتم ضبطه وحترير 
اآلسيوية املخطوفة ومن ثم سرده 
جلرائمه املتنوعة والتي متثلت 

في اس���تخدامه للعنف املفرط 
جتاه ضحاياه وابتزازهم بشكل 
صريح وانه يستهدف مخالفي 
قان���ون االقامة ومديري االوكار 

املشبوهة.
وحول مجمل قضية العسكري 
الذي يعمل في اجليش وزوجته 
العمل، قال مصدر  العاطلة عن 
امني ان بالغا ورد الى عمليات 
وزارة الداخلي���ة تضمن دخول 
شخص ذي بنيان ضخم الى شقة 
في منطقة خيطان وان س���يدة 
ساعدت املتهم في الدخول على 
الشقة، ومن ثم اختطف املواطن 
وافدة اندونيسية وتضمن البالغ 
الذي تلقته عمليات »الداخلية« 
معلومات ع���ن مركبة اخلاطف 
وعلي���ه مت فرز ق���وة من رجال 
املباحث للتعامل مع بالغ اخلطف 
بصورة عاجلة وأش���رف على 
متابعة القضية مدير عام املباحث 
الش���يخ علي  العميد  اجلنائية 
اليوسف ومساعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية لشؤون 

كان يقوم باختطاف اجلميالت 
لالعتداء عليهن وأيضا اختطاف 
ابتزاز  بعض اآلسيويني بقصد 
أقاربهم وطلب املال منهم إلطالق 

سراح املختطف او املختطفة.
الى ان  ولفت املصدر األمني 
العس���كري اعترف بأنه يخطط 
اذ كان  جلرائمه بعناية شديدة 
يحرص على ان يكون ضحاياه 
من املخالفني لقان���ون اإلقامة، 
بحي���ث يضمن عدم اإلبالغ عنه 
ألن اإلبالغ عن جرائم ترتكب بحق 
هذه الشريحة تعني القبض عليهم 
وإبعادهم ع���ن البالد، موضحا 
املصدر ان رواية اجلاني وزوجته 
)ش���ريكته( لتفاصي���ل بدايات 
دخولهما الى عالم اجلرمية بهذه 
الطريقة تشبه سيناريو بداية 
فيلم »عصاب���ة حمادة وتوتو« 

الشهير لعادل إمام.
وأشار املصدر األمني الى ان 
القضايا املسجلة رسميا بحق 
العسكري بلغت 7 قضايا،وهناك 
نحو 13 قضية لم يبلغ املجني 

عليهم عنها لكونهم خائفني من 
القبض عليهم وإبعادهم، وفيما 
يتعلق بظروف جرمية السلب 
التي اقترنت بقتل والتي كشف 
عنها العس���كري اجلاني خالل 
التحقيقات معه وإلى اي فترة 
زمنية تعود وملاذا قتل العسكري 
اآلسيوي دون غيره، قال املصدر 
األمني وفق اعترافات العسكري 
فإن هذه اجلرمية ارتكبت قبل 
شهر، حيث اختطف اآلسيوي 
وطل���ب فدي���ة 500 دينار من 
أقاربه إلطالق س���راحه، إال انه 
شعر بالالمباالة من قبل أقارب 
املخط���وف وش���عر أيضا بأن 
اآلسيوي ال يهتم كثيرا باختطافه، 
فما كان منه إال ان قرر التخلص 
منه بالقتل، حيث قام بتكبيله 
ووضعه في دبة املركبة ومن ثم 
انطلق به الى منطقة الصبية، 
وأعد قب���را قبل ان ينهال عليه 
ضربا ب� »شبل« وبعد ان تأكد من 
وفاته قام بدفن ضحيته ووضع 
»اس���منت« على القبر حتى ال 

يكشف أمره بعد تدافع الكالب 
الضالة على الرائحة الناجتة عن 

حتلل اجلثة.
وأش���ار املصدر الى انه بعد 
االنتهاء من التحقيقات مع املتهم 
الذي أشرف عليها وتابعها مدير 
مباحث الفروانية العقيد منصور 
الهاجري مت إخطار وكيل نيابة 
الفروانية الذي انطلق الى املنطقة 
البرية التي دف���ن فيها اجلاني 
اجلثة وأرش���د املتهم عن مكان 
القبر وقام رجال األمن بحفر القبر 
والعثور على جثة اآلسيوي التي 
مر على قتله نحو شهر، وحول 
الزوجة في قضايا السلب  دور 
والقتل قال املصدر: دور الزوجة 
كان االشتراك في جرائم السلب 
والتستر على هذه اجلرائم وأكد 
مصدر امني ان العس���كري كان 
املبرح  يتوعد زوجته بالضرب 
ما لم تسايره في جرائمه، مشيرا 
الى ان الغرابة في هذه القضية 
كون املتهم غير مدمن وليس من 

أرباب السوابق.

العميد الشيخ مازن  احملافظات 
اجلراح ومدير مباحث الفروانية 

العقيد منصور الهاجري.
وأضاف املصدر بعد مطاردة 
مت توقيف املواطن وكان اليزال 
العس���كري داخل  يرتدي زيه 
منطق���ة أم الهيم���ان لتتوالى 
اعترافاته املثيرة إذ قال املتهم 
انه س���بق ان ارتكب نحو 20 
قضية س���لب بالقوة وابتزاز 

مبشاركة زوجته.
مش���يرا الى ان���ه كان يجبر 
اللباس  ارت���داء  زوجته عل���ى 
الوطني ومن ثم ط���رق منازل 
اآلس���يويني وكان يقف وراءها 
مرتديا الزي العسكري ومن ثم 
اقتحام الش���قة مدعيا انه رجل 
أمن ومن ثم إجبار اآلس���يويني 
واآلس���يويات على اخلضوع له 
وتسليمه كل ما بحوزتهم وأحيانا 

جثة الوافد اآلسيوي بعد استخراجها رجال »األدلة اجلنائية« ينبشون قبر الضحية الستخراج جثتهيشرح كيف قام بدفن ضحيته بعد قتلهيشير إلى موقع دفن ضحيته

اللواء سليمان الفهد متوسطا الضباط املكرمني

ميثل جرمية قتل اآلسيوي أمام وكيل النيابةالعسكري اجلاني بني رجال األمن 

العميد الشيخ مازن اجلراحالعميد الشيخ علي اليوسف

»الداخلية« اختتمت الدورة التأسيسية
ألمن وحماية الشخصيات

آسيوية حاولت االنتحار
بإلقاء نفسها من علو

أمير زكي
أقدمت وافدة آسيوية على االنتحار 
بإلقاء نفسها من علو، واصيبت الوافدة 
بإصابة بليغة بالرأس ليتم نقلها من 
قبل رجلي الطوارئ الطبية يوس����ف 
الفيلكاوي ومحمد الشيحة الى مستشفى 
مبارك. من جهة اخرى، نقل شاب كويتي 
)22 عاما( بحروق متفرقة جراء متاس 
كهربائي في منطقة بر اجلليعة، ونقل 
الى مستشفى العدان بواسطة رجلي 
الطوارئ علي ناصر ويوسف فرح. كما 
اصيبت وافدة آس����يوية تعمل خادمة 
بحروق من الدرجة االولى جراء سقوط 
ماء مغلي على جسدها اثناء اعدادها 
لطعام الغداء مبنزل كفيلها في الفروانية 
ونقلت للعالج في مستشفى الفروانية 
بواسطة رجلي الطوارئ عجران العتيبي 

واحمد خميس.
على صعيد آخر، ألقى رجال جندة 
الفروانية القبض على شابني كويتيني 
كانا حت����ت تأثير تعاط����ي املؤثرات 
العقلي����ة، وعث����ر معهما عل����ى كمية 
من حبوب الكابت����ي ومتت احالتهما 
ال����ى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر 
هذه احلبوب واملؤثرات العقلية التي 

ضبطت بحوزتهما.
من جهة اخ����رى، ابلغ مواطن عن 
سرقة 1000 دينار من منزله مبنطقة 
النعيم، واتهم املواطن خادمته اآلسيوية 

بسرقة املبلغ.

اختتم���ت وزارة الداخلي���ة امس الدورة 
التأسيسية ال� 28 ألمن وحماية الشخصيات 
مبشاركة 18 من الضباط وضباط الصف واالفراد 
من وزارة الداخلية واحلرس االميري واحلرس 

الوطني وضابط من مملكة البحرين.
وقالت ال���وزارة في بي���ان صحافي انها 
اختتمت امس ايضا دورة اخرى المن وحماية 
الشخصيات والتي ش���ارك فيها خمسة من 

ضباط الصف واالفراد.
واضاف البيان ان حفل اخلتام جاء حتت 
رعاية وبحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لش���ؤون االمن اخلاص اللواء سليمان الفهد 
ومدير عام االدارة العامة لقوات االمن اخلاصة 
العميد علي ماضي ومدير عام االدارة العامة 
للتدريب العميد حميد الس���ماك ومدير عام 
االدارة العامة ألمن املنشآت العميد يحي جابر 

صالح.
وهن���أ اللواء الفهد املش���اركني بالدورتني 
وطالبهم بب���ذل املزيد من اجله���د والعطاء 
واالس���تفادة من هاتني الدورتني في حياتهم 
العملية، حيث قام بعد ذلك بتوزيع شهادات 

التقدير على مجتازي الدورتني.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الجنايات تنظر دعوى »جهاد« جديدة متهم فيها 4 »بدون«
عقدت الدائرة اجلزائية السادسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار صالح احلوطي 
وأمانة سر هشام سماحة أولى جلساتها لنظر 
قضية أمن دولة جديدة متهم فيها أربعة من 
فئة غير محددي اجلنسية »بدون« اتهمتهم 
النيابة العامة بالش����روع في محاربة قوات 
دولة صديقة )أفغانستان( مما يعرض الكويت 
خلطر احلرب أو قطع العالقات السياس����ية 
معه����ا. وقد أجل����ت احملكمة نظ����ر الدعوى 
جللسة السابع من يناير املقبل لالستعداد 

والدفاع.
وقد أحضر املتهم����ان األول والثاني من 
محبسهما في حراسة أمنية مشددة من أفراد 
القوات اخلاصة بينم����ا لم يحضر املتهمان 

الثالث والرابع. وس����ألت احملكمة املتهمني عن التهم املس����ندة 
إليهما فأنكرا، وحضر عن املتهم األول احملامي مبارك الوهيبي 
كما حض����ر احملامي منصور الفضلي عن املتهم الثاني، وطلب 

الدفاع عن املتهمني أجال لالستعداد والدفاع.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن 

الدولة ب���أن حترياته الس���رية دلت على 
أن املتهم���ني الثالث والرابع قد غرس���ا في 
نفس املتهمني األول والثاني فكرة الس���فر 
إلى أفغانس���تان وزينا لهما محاربة قوات 
التحالف بها وشجعاهما واتفقا معهما على 
ذلك عن طريق االتصاالت الهاتفية بينهما 
وبني املتهم الثالث املتواجد في أفغانستان 

منذ عام 2008.
وقد نسق املتهم الثالث للمتهمني األول 
والثاني السفر وأمدهما بأسماء من أعانهما، 
كما أن املتهم الراب���ع رتب تلك االتصاالت 
والتي كان���ت جترى من ديوانيته، كما أنه 
عرض عليهما مشاهد ڤيديو لعمليات قتالية 

ومقاتلني حلثهما على ذلك.
وبتاري����خ 2009/6/28 غادر املتهمان )األول والثاني( البالد 
متوجهني إلى أفغانستان عن طريق إيران وباكستان بتنسيق من 
املتهم الثالث. إال أنه مت ضبطهما من قبل السلطات الباكستانية 
وتس����ليمهما للس����لطات الكويتية التي أحالتهم����ا إلى جهات 

االختصاص للتحقيق معهما.

احملامي مبارك الوهيبي

حسين الفيلكاوي
بديبلوماسية، تعامل رجال إطفاء 
مشرف مع احتجاز طفلة كويتية )1.5 
سنة( داخل حمام منزل أسرتها مبنطقة 
مشرف، وقد اس���تطاع رجال اإلطفاء 
املالزمني أوالن يعقوب شعيب واحمد 
جنيب ووكيل عريف س���عود العجمي  

التعامل مع احلادث دون إصابة الطفلة 
بهلع.

وكانت الطفل���ة أغلقت باب احلمام 
على نفس���ها واضطر والدها الى إبالغ 
رجال اإلطفاء الذين جتاوبوا مع البالغ 
بصورة عاجلة واستطاعوا إخراج الطفلة 

من داخل احلمام.

رجال إطفاء مشرف ينقذون طفلة احتجزها »الحّمام«

)أحمد باكير(


