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عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»األنباء« تنشر مقاطع من االستجواب الماراثوني 

دفاع المتهمة في قضية حريق عرس العيون
يستجوب شهود الواقعة أمام محكمة الجنايات

عندما شككت في املتهمة؟
أنه من األفضل  أنا فكرت 
أن أتوج���ه إلى البيت وأخبر 
كفيلت���ي مبا ش���اهدت حتى 
تتصرف هي ألن صوت الدي 
جيه كان مرتفعا واعتقدت أن 
أحدا لن يسمعني إذا استغثت 

باملارة.
تلقي  املتهمة  هل ش��اهدت 

شيئا فوق اخليمة؟
كال.

ما قول��ك فيما ذكره ضابط 
املباحث بأنك غيرت أقوالك؟

كال. أقوال���ي كله���ا نفس 
الشيء.

املتهمة وهي  هل ش��اهدت 
تشعل عود الثقاب؟

كال. ولكني رأيت الكبريت 
في يدها.

من أين بدأ احلريق؟
من املكان الذي كانت تقف 

فيه املتهمة.
ه��ل ش��اهدت احلريق من 

أوله إلى آخره؟
نعم.

عاملة البوفيه الخيمة مزدحمة

ثم بدأ الدفاع في س���ؤال 
عاملة البوفيه الفلبينية.

كم كان ع��دد املدعوين في 
احلفل؟

من مائتن وخمس���ن إلى 
ثالثمائة.

ه��ل مت تكبير حجم اخليمة 
ليلة الواقعة؟

البداية مت عمل  كال، فمنذ 
خيم���ة كبيرة م���ن خيمتن 

ه��ل قام��ت املتهم��ة بفتح 
القنينتني؟

رأيتها تقوم بفتح القنينة 
األولى وتقذف بها فوق الكيربي 
الثانية  ألقت بالقنينة  بينما 

على األرض بعد فتحها.
هل شممت رائحة بنزين؟

كال.
هل كان��ت املتهم��ة ترتدي 

قفازات في يديها؟
كال.

ما كمية الس��ائل التي كانت 
بالقنينة؟

أر  كانت مليئة ولكني لم 
جيدا ألن الشارع كان مظلما.

م��ا حج��م الكي��س ال��ذي 
كان بح��وزة املتهمة وهل كان 

شفافا؟
كانت املتهمة تضعه حتت 
إبطها ولم أر إن كان بالستيكيا 

أم غير ذلك.
من أي اجت��اه كانت املتهمة 

قادمة؟
كانت قادمة من الشارع في 
اجتاه اخليمة ووقفت بجوار 

باب اخليمة من اخللف.
هل كان هناك أي ش��خص 

غيرك بالشارع؟
كال. أنا واملتهمة فقط.

هل ش��ب احلري��ق قبل أم 
بع��د أن ألقت املتهم��ة بالقنينة 

فوق الكيربي؟
لقد ألقت املتهمة بالقنينة 
ولم يك���ن هناك حريق وكان 
بيدها كبري���ت وطلبت مني 

جريدة ال أعلم ملاذا.
ملاذا ل��م تس��تغيثي باملارة 

كبيرتن.
هل حضر كهربائي إلصالح 
أي عط��ل ف��ي الكهرب��اء ليلة 

الواقعة؟
ال أعلم.

ه��ل كان بإم��كان املدعوات 
الهرب من اخليمة؟

كال، لم يستطع أحد الهرب 
بسبب االزدحام الشديد داخل 

اخليمة.
كيف بدأ احلريق؟

إلى  ارتفع  من أس���فل ثم 
أعلى.

الزوج: زوجتي هددتني

الدفاع باستجواب  ثم بدأ 
الزوج:

أي��ن كن��ت وق��ت وق��وع 
احلريق؟

كنت مبنطقة القصر.
ورد بأقوال��ك أم��ام النيابة 
العامة أن املتهمة هددت والدتك 

وشقيقتك، فما قولك؟
نعم م���ن خالل التليفون، 
ولكني ال أعلم فحوى التهديد 

الذي قالته لهما.
فم��ا قول��ك فيم��ا قررت��ه 
بالتحقيقات  وشقيقتك  والدتك 

بأنهما لم تتلقيا أي تهديد؟
هذا غير صحيح.

هل تعتقد، وأنت من عاشرت 
املتهم��ة ملدة أربع س��نوات، أن 
املتهم��ة ميك��ن أن ترتكب هذه 

اجلرمية؟
لم أكن أتصور أبدا أن تقوم 
نصرة أو أي امرأة بالعالم مبثل 

هذا الفعل.
املتهمة  انفج���رت  وهن���ا 
بالبكاء بح���رارة وقالت: لقد 
مر علي أكثر من س���تة أشهر 
وأنا بالسجن لم أر النور ولم 

أر أوالدي.
وفي نهاية اجللسة طالب 
احملامي اخلباز باس���تخراج 
تقرير من القس���م الكيميائي 
بكلية الهندسة جامعة الكويت 
عن معدل سرعة تطاير البنزين 
باليد، كما طالب  ومدة بقائه 
بإخ���الء س���بيل املتهمة بأي 
ضم���ان ت���راه احملكمة حلن 

الفصل في القضية.

انته���ت جلس���ة محكمة 
اجلناي���ات أم���س خالل نظر 
العيون باتهام  دعوى حريق 
بعض أهل املتهمة للش���هود 
بالك���ذب بعد رف���ع احملكمة 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
وأمانة س���ر هش���ام سماحة 
للجلسة بعد أن استمعت إلى 
ش���هادة كل من زوج املتهمة 

وعاملة البوفيه واخلادمة.
وقد أجل���ت احملكمة نظر 
الدعوى جللس���ة 23 اجلاري 
الدفاع م���ن تصوير  لتمكن 
األم���س  جلس���ة  محض���ر 

واالستعداد والدفاع.
وقد أحضرت املتهمة من 
الس���جن املركزي في حراسة 
الرقيب  أمنية مشددة بقيادة 
أول مساعد العتيبي واملفتشات 
أفراح الديحاني وغالية فرج 
وغنيمة الشمري وإميان عبد 
اجلادر. وحض���ر مع املتهمة 
احملاميان سقاف السقاف وزيد 

اخلباز.
وقد بدأت وقائع اجللسة 
بسؤال اخلادمة من قبل احملامي 
الزجاجات  اخلباز عن ع���دد 
التي كانت بحوزة املتهمة قبل 
اشتعال اخليمة فأجابت بأنه 
كانت هن���اك قنينتان واحدة 
بالستيكية وأخرى زجاجية.

الخادمة: لم أر البنزين

ما شكل القنينتني )مستديرة 
أم مربعة(؟

قنين���ة مس���تديرة م���ن 
البالس���تيك مما يوضع فيها 
املاء سعة لتر ونصف وأخرى 

زجاجية.
احملامي اخلباز يخرج قنينة 
من البالستيك وعرضها على 
املتهمة وسألها: كهذه؟ فكانت 
اإلجابة إنها مختلفة عن التي 
كان���ت بح���وزة املتهمة يوم 

الواقعة.
هل كانت القنينتان حتتويان 

على البنزين؟
أنا لم أر بنزينا بالقنينتن، 
فق���د كان هن���اك ش���يء ما 
بالقنينت���ن ولكني لم أتبن 

ما هو.

أه�ل الزوج�ة يتهم�ون ال�زوج والخادم�ة وعامل�ة البوفي�ه بالك�ذب

اللواء طارق حمادة

اللواء خليل الشمالي

العميد محمد طنا

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

العميد الشيخ علي اليوسف

احملامي سقاف السقاف احملامي زيد اخلباز

ذوو القتيل في املستشفى

أحد املصابني في املشاجرة مبستشفى اجلهراء 

عبداهلل قنيص
الفريق  الداخلية  أمر وزير 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
باطالق سراح جميع الوافدين 
املصرين الذين مت احتجازهم 
داخل املخافر تزامنا مع اقامة 
مسيرات مبناسبة فوز الفريق 
افريقيا،  املصري ببطولة امم 
ومت ضبطهم على ذمة عدد من 

القضايا.
وقال مصدر امني ان تعليمات 
وزير الداخلية جرى نقلها الى 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي والذي أوعز الى مديري 
األم���ن بالتوجيه���ات الواجب 

تطبيقها.

أمير زكي � هاني الظفيري
اس���تطاع مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية العميد 
الشيخ علي اليوسف اغالق ملف 
جرمية قتل ش���اب بدون وذلك 
لضبط القاتل في منطقة سكراب 
أمغرة وج���اء ضبط القاتل بعد 
جهود جبارة بذلها املدير العام 
لإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
ومدي���ر إدارة بح���ث وحت���ري 
محافظة اجلهراء العقيد النشط 
عادل الفيل���كاوي والذي واصل 
الليل حتى تكللت  العمل طوال 
جهوده بضبط اجلاني ومن ثم 
القتل  اعترافه بارتكابه جرمية 
وارشد القاتل عن أداة اجلرمية 
ومت اغالق ملف القضية وإحالتها 

الى النيابة العامة.
ووفق مصدر امني فإن محقق 
مستشفى الفروانية ابلغ عمليات 
الداخلية فجر امس األول بوصول 
ش���اب 21 عاما جثة هامدة الى 

حركة السير، وعلى هامش هذه 
التعليمات جرى توقيف اكثر 
من 100 ام���رأة ورجل وأخذت 
تعهدات على املوقوفن بااللتزام 
بالقانون قبل اطالق سراح هؤالء 

الوافدين.
يذكر ان مسيرات أعقبت فوز 
الفريق املص���ري في مختلف 
محافظ���ات الكويت خصوصا 
حول���ي والفروانية وتعاملت 
الداخلي���ة م���ع ه���ذه  وزارة 
املسيرات باالستعانة بالقوات 
اخلاصة، وذلك كجراء احترازي 
لزي���ادة حفظ األمن في جميع 
املناطق التي شهدت االحتفاالت 
واملسيرات مبناسبة فوز الفريق 

املصري.

ال���ى تطويق مبنى مستش���فى 
الفروانية.

واشار املصدر الى انه مت اخطار 
مدير مباحث اجلهراء بالقضية 
ومت فتح حتقيق موسع ليتبن 
ان املشاجرة التي انتهت بجرمية 
قتل حدثت في منطقة الصليبية 
ق5 الفتا الى ان التحقيقات انتهت 
الى ان هناك مش���اجرة ومشادة 
حدثت بن حدثن وتدخل الكبار 
وتنتهي املشاجرة اال ان احد طرفي 
املشاجرة اس���تنجد بأقارب له 
فحضر املته���م و3 من اصدقائه 
وقاموا باالعتداء على الشاب ب� 3 
طعنات اردته قتيال قبل وصوله 
الى املستشفى وكشف مصدر أمني 
انه تنفيذا لتعليمات املدير العام 
للمباح���ث اجلنائية قام العقيد 
عادل الفيل���كاوي بتوقيف عدد 
من اقارب القاتل حتى يستدل من 
خاللهم عن مكان وجوده وتواريه 

عن االنظار.

من أمن ع���ام، مرور، عمليات، 
مباح���ث جنائي���ة، بالتعامل 
بحزم مع اي مسيرات تعرقل 

اخطار مدير امن محافظة اجلهراء 
العميد محمد طنا والعقيد سلطان 
نش���مي واملقدم صالح الدعاس 
حيث سارع رجال األمن ومنهم 
الرائد مطر سبيل ووكيل ضابط 
س���عد عاش���ق والرقي���ب اول 
سعد مجذاف والعريف مساعد 
حوران والشرطي عيسى الشطي 

وكان وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احم���د الرجيب اصدر 
تعليمات الى قطاعات الداخلية 

املستش���فى وعليه مت اخضاع 
شخص قام بإيصال املجني عليه 
للتحقيق ليحدد مكان اجلرمية 
ويحدد املعلومات بشأنها، مشيرا 
الى ان مشاجرة وقعت في منطقة 
الصليبية بن املجني عليه وعدد 
من الش���باب ولك���ون القضية 
تختص بها محافظة اجلهراء مت 

الشمالي نفذ التعليمات وأطلق سراحهم بعد تعهدات

الخالد يأمر بإطالق جميع المحتجزين في مسيرات »أمم أفريقيا«

مشاجرة شبابية في الصليبية تنتهي بجريمة قتل
ومباحث الجهراء يضبطون القاتل مختبئًا في »السكراب«

مفتشة سجن ومواطن 
ينتحالن صفة مباحث

لصوص محل هواتف 
»بالصوت والصورة«

هاني الظفيري
متكن رجال أمن محافظة 
اجلهراء من توقيف مفتش���ة 
في السجن املركزي وصديقها 
املواطن ووجهت اليهما تهمة 
انتح���ال صف���ة رج���ال أمن 
وحيازة ادوات تخص الداخلية 

وكالبشات.
وق���ال مص���در أمني ان 3 
فتيات كن داخل مخيم ابلغن 
الداخلي���ة عن ان  عملي���ات 
س���يدة وبرفقتها شاب دخال 
عليهن املخيم واعدا أنهما من 
املباحث وقد سلباهن مبالغ 
مالية ليقوم رجال أمن اجلهراء 
بعمل نقاط تفتيش وضبط 
املفتشة وصديقها وعثر معهما 
على الكالبشات واملبالغ املبلغ 
عن سرقتها، وسجلت قضية 

في مخفر املطالع.

محمد الجالهمة
قام مجهوالن مس���اء أمس 
األول بكسر باب محل ه���واتف 
املنقف واستوال على  مبنطقة 
الهواتف  ع���دد م���ن أجه���زة 
الن��قال���ة بقيم���ة 900 دينار، 
وأف���اد صاحب محل الهواتف 
بت�ع���رض محله لس���رقة عن 
الكسر، وأحضر معه  طري��ق 
كاميرا مراقب���ة مثبتة مبكان 
سري في محله والتي التق���طت 
ص����ورا للمتهمن أثناء قيامهما 
الى رجال  بالس���رقة، وقدمها 
مباحث األحمدي لسرعة ضبط 
اجلناة، وسجلت قضية وجار 

التحقيق فيها.

العثور على صواريخ عراقية أمام »األبراج«
ولغم مضاد لألفراد على شاطئ »فيلكا«

محمد الجالهمة
»صواريخ وقذائف وقنابل مقابل أبراج 
الكويت« كانت ه���ذه اجلملة هي مختصر 
البالغ الذي تقدم ب���ه مواطن صباح امس 
الى غرفة عملي���ات الداخلية وكانت كافية 
الن تستنفر قوة من خفر السواحل وفرقة 
من ادارة مكافح���ة املتفجرات للتوجه الى 

موقع البالغ.
وفي التفاصيل كما اوردها مصدر أمني ان 
مواطنا اثناء قيامه بالتريض على الساحة 
الساحلية املقابلة ملنطقة ابراج الكويت واثناء 
فترة اجلزر ش���اهد كومة من احلديد بدت 
وكأنه���ا قذائف وصواريخ فدخل الى داخل 
املساحة ليستطلع االمر ليكتشف ان عينيه 

لم تكذبا عليه وان ما ش���اهده ما هو سوى 
كمية من الصواريخ والقذائف فقام باالتصال 

على عمليات الداخلية.
واضاف املصدر ان فرقة من خفر السواحل 
توجه���ت الى موقع الب���الغ وتبن ان بالغ 
املواطن حقيقي حيث عثر رجال اخلفر على 
كمية من الصواريخ والقذائف )آر بي جي( 
وقنابل وجميعها حتيط بقاذف قنابل مهترئ 
جراء امللوحة والق���دم اذ اتضح انه يعود 
الى فترة االحتالل العراقي الغاشم ويعود 
كم���ا بينت املعاين���ات االولية الى اجليش 

العراقي.
واوضح املصدر ان رجال اخلفر اضطروا 
الحقا لالستعانة بغواصن من خفر السواحل 

بع���د ان غمرت مياه املد الق���اذف والقنابل 
احمليطة به، كما مت استدعاء فرقة تابعة الدارة 
املتفجرات لتقييم الوضع قبل نقل القذائف 

والصواريخ التي مت العثور عليها.
في س���ياق متصل ابلغ مواطن عمليات 
الداخلي���ة امس عن عثوره على لغم مضاد 
لالفراد على احد شواطئ جزيرة فيلكا، وقال 
مصدر أمني ان املواط���ن كان يقوم بنزهة 
بصحب���ة عائلته عندما ملح جس���ما غريبا 
ومبجرد االقتراب منه تبن انه لغم مضاد 
لالفراد، وفور البالغ توجهت فرقة تابعة من 
ادارة هندسة اجليش للتعامل معه واقام رجال 
أمن اجلزيرة سياجا أمنيا حول املنطقة التي 

سيتم متشيطها كاجراء احترازي.

مواطن يستغل توكياًل من زوجته
ويبيع عمارتها بنصف ثمنها

مجهول يسرق سيارة »عمرها شهرين«
وحرامي بنك يسلب 529 دينارًا من حساب مواطن

»شوزن« مرخصة طارت من »العدان«

هاني الظفيري
تقدم وافد مصري الى مخفر النقرة ببالغ اتهم 
فيه شخص مجهول بسرقة مركبته التي اشتراها 
قبل شهرين فقط ورفض الوافد املصري اتهام أحد 
بسرقة مركبته. من جهة اخرى، أبلغت مواطنة 
مخفر صباح السالم عن سرقة هاتفها النقال اثناء 

تسوقها داخل اجلمعية التعاونية.
كم���ا تقدم مواطن الى مخفر صباح الس���الم 

وأبلغ عن س���رقة 390 دين���ارا من مركبته التي 
تركها أسفل مسكنه.

وفي منطقة النهضة تقدم مواطن وسجل قضية 
تزوير في محررات بنكية، مشيرا الى انه فوجئ 
باختفاء بطاقته البنكية وسرقة 529 دينارا من 
حسابه البنكي ورفض اتهام أحد بالسرقة، مشيرا 
الى ان ادارة البنك أبلغته بأن املبلغ س���رق من 

احد مراكز التسوق.

أمير زكي � محمد الدشيش
تقدم مواطن الى مخفر العدان وأبلغ عن سرقة 
سالح شوزن مرخص و3 كراتن ذخيرة الى جانب 
مجوهرات تقدر ب� 2000 دينار، مشيرا الى انه غادر 
الى مقر عمله في مؤسس����ة املوانئ وحال عودته 
اكتشف السرقة. من جهة اخرى، تقدم آسيوي وأبلغ 
عن تعرضه للسلب بالقوة من قبل 4 اشخاص قاموا 

باالعتداء املبرح عليه وسلبه مبلغ 806 دنانير، الى 
جانب هاتف نقال وسجلت قضية في مخفر جليب 
الشيوخ. من جهة أخرى، تقدمت مواطنة ببالغ الى 
مخفر عبداهلل السالم وأبلغت عن تعرضها للضرب 
وزودت رج����ال األمن مبعلومات تقود رجال األمن 
الى ضبط املتهمة بضربها، كما أرفقت تقريرا طبيا 

يشير الى االعتداء.

عبداهلل قنيص
أص���در مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق 
حمادة تعليماته بضرورة تسجيل قضية نصب واحتيال بحق زوج 
مواطنة وسرعة إحالة القضية الى النيابة الستكمال االجراءات 
القانونية. وكانت مواطنة تقدمت الى مخفر الصاحلية مشيرة الى 
انها أعطت توكيال لزوجها لتخليص معامالت وان زوجها طلب 
منها ان يكون التوكيل عاما حتى ال يتعرض الى معوقات، مشيرة 
الى ان الزوج استغل هذا التوكيل ليقوم ببيع عمارة متتلكها في 
إحدى مناطق محافظة العاصمة بسعر زهيد وهو 60 ألف دينار 
مقارنة بسعرها األصلي الذي يتجاوز 120 ألف دينار، وعليه مت 
تسجيل قضية بعد اخطار مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة 
الذي أمر بس���رعة ضبط واحضار ال���زوج، واحالة القضية بعد 

تسجيلها الى رجال مباحث الصاحلية ملتابعة االجراءات.


