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العميد محمد طنا

السيارة اليابانية بعد انقالبها

احلريق التهم املنزل بالكامل آثار احلريق من اخلارج سيارات األمن حتيط مبنزل العائلة بعد احلريق

قال إنه تقدم بعدة بالغات ضده ولكن أحدًا لم يستجب له

والد حارق منزل عائلته في العيون: أطالب
وزير الداخلية بإيقاف ابني قبل أن يرتكب جريمة قتل

هاني الظفيري
استمع رجال مباحث اجلهراء امس الى 
افادات املواطن الذي اتهم ابنه باحراق منزل 
العائلة في منطقة العيون مس���اء اول من 
امس، وقال املواطن الستيني ان ابنه كان 
قد اتصل عليه عشية احلادثة وهدده بحرق 
املنزل، وكذلك اتصل على والدته وابلغها 
بذات التهديد، لكن ايا منهما لم يأخذ تهديده 

على محمل اجلد.

وروى املواطن الستيني مأساته مع ابنه 
قائال: سبق ان اقتحم ابني علي مستشفى 
اجلهراء عندما كنت ارقد هناك وكان يحمل 
معه جرك���ن بنزين وهددن���ي باحراقي، 

وتقدمت ببالغ ضده.
واوض������ح االب خ���الل التحق���يقات: 
س���بق لي التقدم بع������دة بالغات لرجال 
االمن حول اكثر من حادثة تهديد طالتني 
وطالت اشقاءه، لكن احدا لم يتحرك للقبض 

عليه او ايق���افه او مواجهته، وابني يعاني 
من اضطرابات نفس���ية، وسبق ان ادين 
بجرمية قتل وسجن بس�����ببها ومت دفع 
الدية الهل القتي���ل لكون ابني يعاني من 
اضطرابات نفس���ية، وجرمية القتل ذهب 
ضحيته���ا احد جيراننا الذي تنازل ذووه 

عن ابني.
والتقت »األنباء« باملواطن الستيني الذي 
اوضح انه سبق ان تقدم بعدة بالغات ضد 

ابنه لرجال االمن اال ان احدا لم يس���تجب 
له، ولم يتم القبض على ابنه الذي يشكل 

له ولعائلته رعبا حقيقيا.
ووجه املواطن عبر »األنباء« نداء الى 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بسرعة 
ضب���ط ابنه قبل ان يرتك���ب جرمية قتل 
يذهب ضحيتها ابرياء س���واء من عائلته 

او غيرها.
وشرح املواطن مأساته مع ابنه قائال: 

ابني مت���زوج ولديه 5 ابناء، وانا اريد له 
اخلير في ان يتم القبض عليه وارس���اله 

الى مكان لعالجه مما يعاني منه.
وكان االب���ن قد اقدم اول من امس على 
حرق منزل عائلته مبنطقة العيون بينما 
كان والده وافراد اس���رته في نزهة برية، 
وشاهد اجليران الس�����نة النيران ترتفع 
في املنزل ال���ذي كان خاليا وقاموا بابالغ 
عمليات الداخلية لتتوجه سيارات االطفاء 

ويقوم رجال االطفاء بإخماد النيران التي 
اتت على املنزل بأكمله، وبعد احلريق تقدم 
صاحب املنزل الس���تيني ببالغ الى رجال 
امن اجلهراء متهما ابنه »صاحب السوابق« 

بحرق املنزل.
وقال مصدر امني ل� »األنباء« ان رجال 
مباح������ث اجل��هراء يج���رون حترياتهم 
من اجل س���رعة القبض على حارق منزل 

عائلته.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

68.5%« والثان���ي »رئيس 
الش���ركة«  إدارة  مجل���س 
والثالث »مدير إدارة تطوير 
األعمال« استولوا بغير حق 
على مبل���غ 388.500 دينار 

اململوكة جلهة عملهم.
وأس���ندت للمتهمني من 
الرابع حتى الس���ابع تهمة 
االشتراك بطريقي االتفاق 
واملساعدة مع املتهمني من 
األول إلى الثالث في ارتكاب 
اجلرمية األولى بأن اتفقوا 
معه���م على حتري���ر عقد 
توريد برنامج إدارة الطاقم 
العامل���ني عليه  )تدري���ب 
وتشغيله وصيانته( نظام 
CMS النيوزيلن���دي بقيمة 

قضت محكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
العنزي وأمانة س���ر  أنور 
أحمد شردان بإلغاء حبس 
املتهمني في قضية اختالسات 
شركة األنظمة اآللية التابعة 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية املتهم فيها املدير 
العام السابق للشركة وعدد 
من قياداتها باالستيالء على 
أموال عامة، وقضت باالمتناع 
النطق بعقابهم وأيدت  عن 
عزل املتهمني األول والثاني 
م���ن وظيفتيهما مع تغرمي 

األول 773 ألف دينار.
وقضت احملكمة في حكمها 
بإلزام املتهمني جميعا )عدا 
الراب���ع الذي أيدت احملكمة 
براءته( بتوقيع تعهد بحسن 
سير وس���لوك ملدة سنتني 
بكفالة مالي���ة قدرها 500 

دينار.
كان���ت النياب���ة العامة 
قد أسندت للمتهمني األول 
والثاني والثالث أنهم وهم 
في حكم املوظفني العموميني 
األول »مدي���ر عام ش���ركة 
األنظمة اآللية التي تساهم 
فيه���ا مؤسس���ة اخلطوط 
الكويتية بنس���بة  اجلوية 

476.493 دينارا دون تنفيذه 
وساعدوهم بأن تسلموا ذلك 
املبلغ من ش���ركة األنظمة 
اآللية وأدخلوه في  حساب 
املتهم األول لتمكينه واملتهمني 
الثاني والثالث من االستيالء 

على املبلغ املذكور.
 2007/4/24 وبتاري���خ 
قضت محكم���ة اجلنايات 
غيابي���ا على املتهمني األول 
والثالث وحضوريا لبقية 
املتهمني: أوال: ببراءة املتهم 
الرابع من التهمة املسندة إليه. 
ثانيا: مبعاقبة املتهمني األول 
والثالث باحلبس ملدة سبع 
سنوات مع الشغل والنفاذ. 
ثالثا: مبعاقبة املتهمني الثاني 
واخلامس والسادس والسابع 
باحلبس ملدة خمس سنوات 
مع الشغل والنفاذ وأمرت 
ألفي دين���ار لكل  بكفال���ة 
منهم لوق���ف النفاذ. رابعا: 
بعزل املتهمني األول والثاني 

والثالث من وظائفهم.
املتهم األول في  عارض 
احلك���م فرفض���ت محكمة 
اجلنايات املعارضة املقدمة 
منه وقضت بتأييد احلكم 
وأمرت احملكمة بكفالة 1000 

دينار لوقف النفاذ.

ألغت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
محمد بوصليب حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مواطن أربع سنوات مع الشغل وتغرميه 
خمسمائة دينار وأمرت بسحب رخصة قيادته 
ملدة سنة وقضت مجددا ببراءته من تعاطي 

مادة »حشيش واإلمڤيتامني«.
وتتلخص واقعة الدعوى فيما ش����هد به 
ضابط الواقع����ة من أنه أثناء تواجده بنقطة 
تفتي����ش بإحدى املناطق الس����كنية حضرت 
املركبة التي يقودها املتهم والذي كان بحالة 
غير طبيعية حني طلب منه إثبات الشخصية 
حيث كان خائفا ومرتب����كا وكان يتلعثم في 
الكالم وتصدر منه كلمات غير مفهومة ويوجد 

احمرار بعينيه.
وتب����ني أن عليه قضي����ة تعاطي مخدرات 
فطلب منه التوقف على جانب الطريق والنزول 

من املركبة. وبتفتيشه عثر بجيب دشداشته 
األمين على حبة ونصف بيضاء اللون يشتبه 
بها ثم أخرج بإرادته من أحد جيوب اجلاكيت 
4 قطع داكنة اللون يشتبه بها وأقر املتهم أنها 
تخصه بقصد تعاطي احلش����يش واحلبوب 

املؤثرة عقليا.
وبسؤال املتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر 
ما نس����ب إليه من اتهام مقررا أنه بعد توقفه 
بنقطة التفتيش طلبوا منه الصعود للدورية 
مباشرة دون تفتيش نافيا صلته باملضبوطات 

أو تعاطيه املواد املخدرة أو املؤثرة عقليا.
وحضر دفاع املتهم احملامي فيصل العتيبي 
أمام محكمة االستئناف وقدم مذكرة طلب فيها 
قبول االستئناف شكال وإلغاء احلكم الصادر 
من محكمة أول درجه والقضاء مجددا ببراءة 

موكله من التهم املسندة إليه.

املستشار أنور العنزي

اتهموا باالستيالء على أموال »الخطوط الجوية الكويتية«

»االستئناف« تمتنع عن النطق بعقاب
المتهمين في قضية »شركة األنظمة اآللية«

براءة مواطن من تعاطي الحشيش

أمير زكي
أحيل وافد هندي الى مديرية أمن الفروانية 
بتهمتني، االولى حيازة زجاجات خمور محلية 
والثانية محاولة تقدمي رشوة لرجال األمن، وفي 
التفاصي���ل كما يرويها مصدر أمني ان قائدي 
دورية تابعة ألمن الفروانية اشتبها بهندي يقود 
مركبة يابانية فقاما بإيقافه، وبتفتيش مركبته 

عثرا بداخلها على 70 زجاجة خمر محلية للبيع، 
وقاما بالقبض عليه وقبل أن يركباه الدورية 
طلب منهما اطالق سراحه مقابل ان يدفع لهما 
1000 دين���ار، غير أن رجلي االمن أضافا تهمة 
محاولة رش���وة رجال األمن الى تهمة حيازة 
مواد مسكرة وأحااله الى مديرية أمن الفروانية 

الستكمال التحقيقات معه.

هندي حاول رشوة رجلي أمن بـ 1000 دينار

هاني الظفيري
متكن رجال امن اجله����راء من انهاء مغامرة 
مواطن بعد ان قام باختطاف فتاتني من مجمع 
جتاري في منطقة الشويخ بسيارته االميركية 
بعد ان خدعهما وابلغهما بأنه سيقوم بايصالهما 
الى منزلهما اال انه انطلق بهما سريعا ولم ينتبه 
الى فتاة ثالثة كانت بصحبة الفتاتني والتي قامت 
بإبالغ عمليات الداخلية عن عملية االختطاف بعد 

ان رأت املواطن ينطلق سريعا بصديقتيها.
وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت 
بالغ املواطنة عن اختطاف صديقتيها وقدمت 
اوصاف سيارة اخلاطف ليتم تعميمها عن عموم 
الدوريات حتى التقطت التعميم دورية تابعة 

المن اجلهراء وعليه مت ابالغ مدير امن اجلهراء 
العميد محمد طنا الذي امر بتش���كيل حواجز 
امني���ة في مختلف املداخ���ل احملتمل ان يدخل 
منها اخلاطف وقام الرائد مطر سبيل باالشراف 
عل���ى اقامة احلواجز حتى متك���ن رجال االمن 
من ايقاف س���يارة اخلاط���ف وحترير الفتاتني 
قرب منطقة العيون وتبني ان اخلاطف مواطن 
واحيل الى مخفر االندلس لكونه منطقة البالغ 
بتهمة االختطاف وبدأ رجال األمن التحقيق معه 
ملعرفة االسباب والدوافع التي قال عنها اخلاطف 
خالل التحقيقات األولية انها شخصية، هذا ومت 
احتجازه وجار استكمال التحقيقات قبل احالته 

الى النيابة.

مواطن يختطف فتاتين من الشويخ
ودوريات أمن الجهراء توقفه في »العيون«

بدون يضع سكينًا على رقبة مواطنة
ويجبرها على توقيع كمبيالة بـ 10 آالف دينار

دورة علوم طيران مشتركة بين القوات الخاصة و»الكويتية«
برعاية وحضور نائب مدير ادارة التدريب 
والتطوير باخلطوط اجلوية الكويتية د.محمد 
العنزي ومساعد مدير ادارة الوحدات اخلاصة 
العقيد ركن صالح مط���ر العنزي اختتمت 
دورة اساسيات علوم الطيران وأمن وسالمة 
الطائرات ملنتسبي االدارة العامة لقوات االمن 
اخلاصة ادارة الوحدات اخلاصة، وش���ارك 

فيها 30 عنصرا وقد عقدت خالل الفترة من 
.2010/1/28-10

وفي كلمة بهذه املناسبة ثمن العقيد ركن 
صالح مطر العنزي التعاون بني ادارة التدريب 
والتطوير باخلطوط اجلوية الكويتية ووزارة 
الداخلية ممثلة بادارة الوحدات اخلاصة في مثل 
هذه الدورات، ثم هنأ مجتازي الدورة وطالبهم 

ببذل املزيد من اجلهد والعطاء واالس���تفادة 
بهذه الدورة في حياتهم العملية.

واجلدير بالذكر ان هذه الدورة تهدف الى 
التعرف على آخر املس���تجدات في اسطول 
طائرات اخلط���وط اجلوية الكويتية، حيث 
ان مثل هذه الدورات لها اثر كبير في تطوير 

العمل لدى ادارة الوحدات اخلاصة.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة أمس األول الى مخفر اجلهراء الشمالي متهمة شابا 
»بدون« بأنه أجبرها وحتت تهديد الس����الح على توقيع كمبيالة مالية 
بقيمة 10 آالف دينار. وروت املواطنة لرجال األمن حكايتها الغريبة مع 
الشاب البدون قائلة: »كنت قد اتفقت معه على الدخول معه مبشروع 
جتاري وأطلعني على جميع بيانات املش����روع على أن أقدم رأس املال 
وأن يدير هو املش����روع اال انني وبع����د ان اطلعت على ما عرضه علي 
ووجدت ان املش����روع لن يحقق ربحية فرفضت، وأضافت املواطنة ان 
الشاب البدون ظل يلح علي بالدخول في املشروع اال أنني كنت أرفض 

وبعدها طلب مقابلتي لعرض مش����روع آخر علي، وبالفعل حضر إلى 
مكتبي وما أن جلست معه حتى نهض من مكانه واستل سكينا كبيرة 
ووضعها على رقبتي ثم أخرج من جيبه ورقة كمبيالة وألقاها أمامي 
وقال لي »وّقعي الكمبيالة ب� 10 آالف دينار وإال ذبحتك« ولم أجد أمامي 

سوى التوقيع، وبعد أن وقعت على الكمبيالة التقطها وانصرف.
وأوضح مصدر امني ان رجال مخفر اجلهراء الشمالي قاموا بتدوين 
أقوال املواطنة املشتكية والتي قدمت كامل بيانات الشاب البدون وأحيلت 
القضية إلى مدير مباحث اجلهراء العقيد عادل الفيلكاوي وسيتم ضبط 

واحضار الشاب البدون ملواجهته بادعاءات املواطنة.

انفجار إطار ينقل
مصريين إلى »العدان«

هاني الظفيري
نقل مصريان الى مستشفى العدان امس اثر 
اصابتهما باصابات بالغة بعد انقالب س����يارة 
يابانية كان يستقالنها على طريق الوفرة امس 
االول، وقال مص����در امني ان احلادث ادى الى 
اغ����الق جزء من الطريق قب����ل ان يقوم رجال 
االمن واملرور بتنظيم السير، موضحا ان سبب 
الرئيسي وراء احلادث يرجع الى انفجار االطار 
االمامي للسيارة، واوضح ان رجلي الطوارئ 
عبداهلل الشخص وعلي الراشد قاما بنقل املصابني 

الى املستشفى.

هندي يحاول االنتحار
بـ »مبيد حشري«

نجاة طفل من الموت
بعد ابتالعه »الكلوركس«

سكران »بدون« أزعج 
المارة في الصليبخات

أمير زكي
نقل واف���د هندي بني احلياة 
واملوت الى مستشفى العدان بعد 
ان حاول االنتحار بابتالع كمية 
كبيرة من املبيد احلشري، وقال 
مصدر امني ان اصدقاء الهندي 
قاموا بنقله امس الى مستوصف 
الوفرة بحالة سيئة للغاية وابلغوا 
طبيب املس���توصف بأنه ابتلع 
كمية كبيرة من املبيد احلشري في 
محاولة منه لالنتحار، وعليه قام 
الطبيب باالتصال على العمليات 
الرسال سيارة اسعاف لتحضر 
سيارة االس���عاف بقيادة وليد 
العازمي وياسر حمدي، ومت نقل 
الهندي الى مستشفى العدان، فيما 
س���جلت قضية محاولة انتحار 
ضده في مكتب محقق املستشفى، 
وبانتظار ان يفيق الهندي الذي 
يرقد ف���ي العناي���ة املركزة من 

غيبوبته للتحقيق معه.

امير زكي
كتبت النجاة لطفل لم يبلغ 
عمره العام بعد ان ابتلع باخلطأ 
مواد تنظيف في منزل اس���رته 
مبنطقة الصليبية. وفي التفاصيل 
كما يوردها مصدر طبي ان والدة 
الطفل فوجئ���ت بابنها الصغير 
يسقط على االرض وقد تشنج 
العمليات ليتم  متاما فأبلغ���ت 
ارسال سيارة اسعاف بقيادة كل 
من اسماعيل علي وجوشي اللذين 
قاما باجراء االسعافات االولية ثم 
نقل الطفل الى مستشفى اجلهراء 
حيث اجريت له عملية غس���يل 
معدة ووصفت حالته باملستقرة 
وتبني ان الطفل ابتلع كمية من 

الكلوركس.

أمير زكي
ت���واردت االتص���االت م���ن 
عملي���ات الداخلية مس���اء اول 
من امس وجميعه���ا يبلغ فيها 
املتصلون عن قيام شخص يبدو 
في حالة غي���ر طبيعية بإزعاج 
املارة على املمشى املقابل ملنطقة 
الصليبخات، وقال مصدر امني 
ان دورية امن ارسلت الى موقع 
البالغ حيث متت مشاهدة املبلغ 
عنه وال���ذي كان يقوم بحركات 
غير طبيعية ويترنح ليتضح انه 
سكران، وبالتدقيق على بياناته 
تبني انه من فئ���ة غير محددي 
اجلنسية فتمت احالته الى املخفر 

وسجلت قضية.


