
االربعاء
17  فبراير 2010

9
االمنية

الصفحة
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

استمرارا ملوجة البالغات الكاذبة التي ضربت البالد بشكل شبه يومي 
خالل االس���بوع املاضي تواصلت املوجة الت���ي بدأت تأخذ منحى أمنيا 
خطيرا بورود بالغني جديدين، األول في ادارة فحص القيادة بالعاصمة 
»التراي«، والثاني في مجمع جت���اري مبنطقة األحمدي، ووفق مصدر 
أمني فإن اجهزة وزارة الداخلية ممثلة في ادارة املتفجرات وكالب االثر 
تعاملت مع البالغ���ني اللذين فصل بينهما دقائق معدودة. وقال مصدر 

امني ان البالغني وردا الى عمليات وزارة الداخلية في توقيت متقارب، 
مشيرا الى ان وزارة الداخلية تأكدت من ان البالغني كاذبان، مشيرا الى 
ان ادارة بح���ث وحتري محافظتي االحم���دي والعاصمة فتحت حتقيقا 

للوقوف على هوية املتصلني.
يذكر ان وزارة الداخلية تلقت خالل االسابيع القليلة املاضية سلسلة 
من البالغات الكاذبة والتي اس���تهدفت منشآت حكومية واخرى خاصة 

وتبني ان عددا كبيرا من هذه البالغات صادر من بلدان غربية.

بالغان كاذبان جديدان في »تراي العاصمة« ومجمع باألحمدي

جريمة قتل مزدوجة ضحيتها شابان في الجهراء 
والقبض على القاتل في »الطب النفسي«

حشيش »جميلة« وترياق إيراني و3 أسلحة في مسرح الجريمة

دماء الضحيتني على أرضية الديوانية حيث حصلت اجلرمية )سعود سالم(رجال الشرطة يحيطون باملنزل الذي شهد اجلرمية املروعة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

القاتل: الضحية استيقظ أثناء نحري له فسددت إليه 4 طعنات

محمد الجالهمة
قال مصدر أمن����ي ان ادارة بحث 
وحتري محافظة حولي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل تنتظر تعليمات 
النيابة العامة واملتعلقة بقيام املتهم 
املصري بتمثيل كيفية تنفيذه جلرميته 
والتي على اثرها قتل حارس البناية 
املصري في منطقة حولي بعد تلقيه 

عدد 4 طعنات ونحره.
وأبلغ مصدر امني »األنباء« بكامل 
االعترافات التي ادلى بها القاتل عاطف 
بش����أن مقتل حارس البناية ويدعى 
كرم أم����ام مدير ع����ام االدارة العامة 
الش����يخ  العميد  للمباحث اجلنائية 
اليوسف ومدير مباحث حولي  علي 
العقي����د عبدالرحمن الصهيل، وفيما 

يلي فحوى ما أدلى به القاتل:
املباح����ث: انت متهم بقتل حارس 

البناية كرم ما أقوالك؟
املته��م: بالفعل، أن��ا قتلته ملروري 

بضائقة مالية لم أجد حال لها.
املباحث: ماذا تعني مبرورك بضائقة 

مالية؟

املتهم: مت االستغناء عني وأصبحت 
عاطال واقامتي منتهية وفي ذات الوقت 
انا ملتزم باالنفاق على صديقتي الفلبينية 

التي تقيم معي في ذات الغرفة.
املباحث: ما العالقة التي تربط بينك 

وبني القتيل كرم؟
املتهم: تعرفت عليه داخل الكويت وهو 
من نفس احملافظة فأنا أقيم في محافظة 
سوهاج وهو يقيم في قرية اسمها املنشاة 

وهي احدى قرى احملافظة.
ي����وم  املباح����ث: حدثن����ا ع����ن 

اجلرمية.
املتهم: حضرت إل��ى احلارس حتى 
استدين منه مبلغ 110 دنانير وكان يتواجد 
في غرفته 3 من اصدقائه وانتظرت حتى 
غادروا الغرفة ثم طلبت منه 110 دنانير، 
فأقسم لي انه ال يوجد معه مبالغ مالية وكل 
ما يحوزه هو 1400 دينار هي ايجارات 
البناية وس��وف يس��لمها إلى مسؤول 
البناية فقل��ت له دبر لي املبلغ فقال لي 

ال استطيع.
املباحث: وماذا مت بعد ذلك؟

املته��م: حينما وجدت ردة فعله تلك 

قلت له م��ا في مش��كلة وأبلغته بأنني 
سأدخن رأس شيشة واستأذنني لينام 
وانتظرت حلني أوشك على النوم ومن 
ثم اندفعت إلى سريره وأخرجت سكينا 
كانت بحوزتي ونحرته وشعر بي وحاول 
الدفاع عن نفس��ه فعاجلته ب� 4 طعنات 
وبعد ذلك هربت بعد ان أخذت 110 دنانير 
وتعمدت أن اكتف��ي بهذا املبلغ حتى ال 

يكتشف أمري.
املباحث: هل تعرف اي شيء عن 

عائلة القتيل؟
املتهم: كل ما أعرفه انه متزوج ولديه 

ولدان وبنت.
املباحث: ولكن ملاذا كانت السكني 
بحوزتك؟ مبعنى هل احضرت السكني 

بقصد اجلرمية وقتل احلارس.
املتهم: السكني أنا أحملها بشكل دائم 
وليس بقصد استخدامها في اجلرمية؟

املباحث: م����اذا فعلت بعد ذلك أي 
بعد تنفيذك للجرمية؟

املتهم: أخذت املبلغ وذهبت إلى غرفتي 
ومنحت صديقت��ي الفلبينية 50 دينارا 
و50 أخرى منحتها حلارس البناية التي 

اقطن بها و10 دنانير اخذتها أنا.
ألم تش����عر صديقتك  املباح����ث: 
بتنفيذك للجرمية أو حارس البناية 

الذي دفعت إليه اإليجار.
املتهم: حارس البناية شعر بارتباكي 
وابلغته بأنني أمر بظروف صعبة ومتأثر 
لوفاة والدي وطلب��ت منه أن أخلد إلى 

النوم.
املباح����ث: وماذا عن أداة اجلرمية 

واملالبس التي كنت ترتديها.
املتهم: قمت بغسل السكني والقيت بها 

ونزعت مالبسي امللوثة بالدماء.
هذا وأكد املصدر األمني أن املتهم 
رافق رجال املباحث الى مسرح اجلرمية 
ومّثل كيفية تنفي����ذه جلرمية القتل 
وكيفية خروجه، مشيرا الى ان رجال 
املباحث تعرفوا على القاتل من خالل 
هاتف املجني عليه، حيث وجد هناك 
4 اتصاالت مت استدعاء اصحابها، ومت 
التحقيق مع كل واحد من الثالثة الذين 
كان����وا في غرفة القتيل واتفقوا على 
ان آخر شخص كان متواجدا في غرفة 

القتيل هو املتهم عاطف.

لقطات
انتشار أمني في المستشفى

� انتشر رجال األمن في محيط املستشفى وجتمع 
العديد من األش���خاص مقابل غرف���ة العناية املركزة 
والتي وجد بها املصابون كما احيطت س���يارة األدلة 
اجلنائية اثناء نقل اجلثة األولى برجال األمن حتسبا 

ألي طارئ.
� القاتل عس��كري ب� »الدفاع« وهرب بسيارته اجليب 

الذهبي مستخدما »حربة« وهي أداة اجلرمية.
� بدا القاتل بحالة هس���تيرية أم���ام مدير املباحث 

العقيد عادل الفيلكاوي.

رجال أمن تعاملوا مع القضية

 مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا، العقيد سلطان 
نشمي، العقيد عادل الفيلكاوي، املقدم صالح الدعاس، 
املق���دم احمد الغنام، الرائد مطر س���بيل، النقيب غنيم 
الظفيري، النقيب ناصر الوهيب، واملالزم اول علي بالل، 

املالزم عبدالعزيز احلسيني.
والش���رطة ورجال املباحث عوض العنزي وأسامة 
العنزي وسعد محذاف ومس���اعد حوران وعبدالعزيز 
اخلالدي وضابط االرتباط الذي أدى دورا بارزا في عملية 
اسعاف وتهيئة الطريق امام املصابني ومن الطوارئ رئيس 
مركز القصر عبداهلل السعيدي والفنيون ناصر الشمري 

ومساعد السعيدي وفهد الشمري وناصر جادر.

»األنباء« تنفرد بنشر اعترافات قاتل حارس حولي

استأذنته في تدخين »راس شيشة« وحينما خلد للنوم قتلته وسرقت  110 دنانير

نـ�شــتــــري

املباركية - عمارة �سندوق اال�ستثمار العقاري

يوجد لدينا

جموهرات
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براءة ياسر الصبيح من تزوير معاملة جنسيته 
وفوزية الصباح: من سيعوض موكلي؟

المحكمة تعيد نصف منزل حكومي لمواطنة
أصدرت احملكم���ة الكلية دائرة جتاري 
مدني كلي حكومة/14 حكما لصالح مواطنة 
كان زوجها قد استغل توكيال عاما صادرا 
منها أثناء قيام العالقة الزوجية ببيع حصتها 
بالعقار اململوك على الشيوع بينهما بنصيب 
50% لكل منهما وبإلزام وكيل وزارة العدل 
لشؤون التسجيل العقاري بإصدار وثيقة 
جديدة للمدعية يكون نصيبها فيها %50 
ومحو القيد الوارد بالوثيقة والتي مبقتضاها 

أصبح املدعى عليه مالكا للعقار بالكامل.
وقد حضر ع���ن املدعية احملامي منيف 

الظفيري الذي دفع بأن اإلجراء الذي قام به 
الزوج بشأن نقل ملكية املدعية قد أصابه 
البطالن، حيث قام باستغالل الوكالة لغير 

الغرض املخصص لها.
وتعليقا عل���ى احلكم ق���ال الظفيري 
انه قد قام باس���تصدار حكم جزائي أدان 
الزوج بوصفه خائنا لألمانة وأيدت محكمة 
االستئناف احلكم وأحيلت الدعوى املدنية 
للمحكمة املختصة التي قضت أيضا للمدعية 
ق���دره 5001 دين���ار تعويضا  بتعويض 

مؤقتا.

الجنايات  برأت محكمة 
المستشار  � برئاسة  أمس 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة 
س���ر أحمد علي � ياس���ر 
الصبيح من تهمة التزوير 
في محررات رسمية والتي 
تقدم بها رجل أعمال ضده 
متهما إياه بتزوير مستندات 
كويتية وعراقية للحصول 

على الجنسية الكويتية.
وعقب ص���دور الحكم 
قالت دفاع ياسر الصبيح 
المحامي���ة فوزية الصباح 
الكويت���ي  القض���اء  إن 
المستشار  العادل برئاسة 
عبدالرحم���ن الدارم���ي قد 
انتصر لياس���ر أحمد براك 
الصبيح من االتهامات التي 
حاولت اظهاره بأنه رجل 
مزور بعد تاريخ طويل من 
البطوالت والتضحيات من 
أجل الوطن حيث شارك ياسر 
في الحروب العربية وكان 
بعد ذلك رجل االستخبارات 
األول في وزارة الدفاع، وكنا 
على ثقة تامة ببراءة ياسر 
من جميع التهم المنسوبة 
إليه ألن كل عبارة وكل كلمة 
القضية تنطق  في مل���ف 
ببراءته، وكان دفاعنا عنه 
وساما على صدورنا وصدر 
أي مواطن كويتي شريف.

المحامي���ة  وأضاف���ت 
الصباح أن موكلي ياس���ر 
دفع الثمن غاليا جراء هذه 
االتهامات الباطلة وتساءلت 
عمن سيعوضه بعد براءته 
ع���ن األض���رار النفس���ية 
والمادي���ة واالجتماعي���ة 

الت���ي أصابته. وقد أصبح 
من الضروري رد االعتبار 
التي  له ومنحه الجنسية 

سحبت منه.
وجاء في تقرير االتهام 
أن المتهم والبالغ من العمر 
66 عاما ارتكب في تاريخ 
س���ابق عل���ى 2008-7-1 
الجنائية  المباحث  بدائرة 
تزويرا في محررات رسمية 
بقصد استعمالها على نحو 
يوهم بمطابقتها للحقيقة 
وهي دفتر الخدمة العسكرية 
لعدد من البدون والمنسوب 
صدورهما للجيش العراقي 
الش���خصية  والبطاق���ة 
العراقية لهم والمنس���وب 
صدوره���م جميعا لوزارة 
الداخلية بطريقي االصطناع 
ووضع توقيعات وأختام 
مزورة نسبها للموظفين 
المختصي���ن بتحريره���ا 
الحال بالنس���بة  وكذل���ك 
لمس���تندات إعالم الوراثة 
المنسوب صدوره لمحكمة 

استئناف البصرة العراقية 
الصادرة في 2008-9-20 
وش���هادة وفاة صادرة في 
المنس���وبة   1986-6-2
العراقية.  لوزارة الصحة 
وكذلك أوراق أخرى تتعلق 
بنم���اذج تس���جيل ميالد 
والصادرة من وزارة الصحة 
مدعيا في المستند األول أنه 
يدعى )ي.ا.( ووالدته تدعى 
)د.ع.( وأن والديه سعوديا 
الجنسية وقام بتزوير عقد 
زواج وقلد وآخرون ختم 
إحدى المصالح الحكومية 
وأدلى ببيانات غير صحيحة 
إلى اإلدارة العامة للجنسية 
ووثائ���ق الس���فر بوزارة 
الداخلي���ة للحصول على 
الجنس���ية الكويتية وأنه 
غير كويتي وبدون جنسية. 
يذكر أن ياسر الصبيح تم 
شطب اسمه من كشوفات 
الدفعة األخيرة للتجنيس 
بق���رار من مجلس الوزراء 

بعد اثارة القضية.

ياسر الصبيح احملامية فوزية الصباح

هاني الظفيري
كعادة االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية والتي يرأسها مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العميد الش���يخ علي اليوسف، 
استطاع هذا اجلهاز املتميز اغالق 
ملف جرمية قتل مروعة شهدتها 
منطقة القصر التابعة حملافظة 
اجله���راء والتي ذهب ضحيتها 
مواطن وبدون األول توفي فور 
تعرضه للطعن من القاتل بينما 
لفظ الثاني انفاسه في مستشفى 
اجله���راء بعد ادخال���ه اليه في 
حالة حرجة متأثرا بالطعنات 
وبالقبض على القاتل وهو مواطن 
اعترف بتنفيذه اجلرمية خلالف 
حول صفقة مخدرات واستطاع 
رجال اجلنائية ضبط اجلاني بعد 
تنفيذه اجلرمية بنحو 12 ساعة 
في مستشفى الطب النفسي بعد 
ان اصابته حالة هسيتيرية بعد 

ارتكابه اجلرمية.
واس���تنادا الى مصدر امني 
مطلع فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت نح���و احلادية عش���رة 
والنصف من مساء امس االول 
بالغا يفيد بوقوع مشاجرة دامية 
في منطقة القصر ق3، وفور تلقي 
عمليات وزارة الداخلية البالغ 

س���ارع رجال الطوارئ الطبية 
للتعامل مع املش���اجرة، وتبني 
ان املصاب االول لفظ انفاس���ه 
االخيرة داخل املستشفى نحو 
الثانية عشرة من بعد منتصف 
اللي���ل  ويدع���ى )ف.ح( )34 
عاما( والثاني يدعى )م.ع( )19 

عاما(.
واضاف املصدر انتقل فريق من 
رجال املباحث واألدلة اجلنائية 
الى الديوانية التي تخص القتيل 
االول ومت اخضاعها للتفتيش 
ليعثر بداخلها على سالح ناري 
نوع كالش���ينكوف وآخر نوع 
ش���وزن وثالث أم صجمة الى 
جانب ذخي���رة، مضيفا انه لم 
تكن هذه املضبوطات هي فقط 
املوجودة في منزل القتيل االول 
وامنا كان هناك 2 كيلو ترياق 
و600 غرام من مادة احلشيش 
نوع جميلة ليتم التحفظ على 

جميع املضبوطات.
ومض���ى املص���در بالق���ول 
ش���رع رجال املباحث في جمع 
التحريات والتي انتهت الى ان 
القتيل كان يقود مركبة رباعية 
الدفع ليت���م جتميع التحريات 
في محاول���ة لضبطه وفي هذه 
االثناء كانت االخبار تتوالى من 

داخل مستشفى اجلهراء وتبني ان 
املصاب االول )ف.ح( تلقى طعنة 
في الوجه واخ���رى في الكتف 
وثالثة في الظه���ر ورابعة في 
الرقبة واثناء املقاومة يبدو ان 
اصابع قد بترت من يد املصاب 
االول وال���ذي توفي بعد دقائق 
من وصوله الى املستشفى، اما 
املصاب الثاني والذي توفي فجرا 
فكانت اصابته عبارة عن طعنة 
في اسفل القلب واخرى في الظهر 
اليدين ليتم ارسال  وثالثة في 

اجلثتني الى الطب الشرعي.
واشار املصدر الى ان حتريات 
املباحث اجلنائية وحتديدا رجال 
العقيد عادل الفيلكاوي متكنوا 
من حتدي���د القاتل وهو )و.ع( 
حيث مت ضبطه ظهر امس في 
مستشفى الطب النفسي، مشيرا 
الى ان اس���رته علمت بارتكابه 
الى مستشفى  اجلرمية فنقلته 
الط���ب النفس���ي ف���ي محاولة 
للتخفيف من تبعات اجلرمية.

واشار املصدر الى ان املتهم 
افاد بأن خالفا وقع على اثر صفقة 
للمواد املخ���درة انتهت بإقدامه 
على قتل املواطن والبدون حيث 
كان بحوزته سكني بشكل دائم 

استخدمت في اجلرمية.

ضبط عسكريين بـ »الدفاع«كشف شبكة ثالثية سرقت ربع مليون من عمالء البنوك
اختطفا فتاة واعتديا عليها في الرقة عبداهلل قنيص

متكن رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي بقيادة العقيد 
عادل احلمدان من ضبط شبكة 
ثالثية مش���كلة م���ن مواطنني 
وإيراني نفذ سلسلة من جرائم 
سرقة مرتادي البنوك، فيما اعترف 
املتهمون على بقضايا امتدت منذ 
عام 1995، وبلغ إجمالي املبالغ 
التي سرقها املتهمون واعترفوا 

عليها نحو ربع مليون دينار.
ووف���ق مص���در امن���ي فإن 
معلومات وردت الى مدير مباحث 
األحمدي العقيد احلمدان عن ان 

3 ش���باب وراء عدد من قضايا 
البنوك ليقوم  س���رقة مرتادي 
العقيد احلمدان بإخطار مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العميد الشيخ علي اليوسف، الذي 
أمر باتخاذ ما يلزم نحو ضبط 
املتهمني بعد التشاور مع النيابة 

العامة.
وأض���اف املص���در ان���ه مت 
ال� 3 ليعترفوا  توقيف املتهمني 
بأنهم شكلوا فيما بينهم شبكة 
البنوك وكانت  لسرقة مرتادي 
اولى جرائمهم منذ نحو 15 عاما، 
حينما قاموا بسرقة 120 الف دينار 

من مواطن ف���ي منطقة صباح 
الس���الم ومن ثم سرقة 20 ألف 
دينار اخرى من سيارة شخص 
غير معروف، وايضا سرقة 5 آالف 
عن طريق رصد مرتادي البنوك 
وهو ما يجعل املبلغ يقترب من 
ربع املليون دينار من 3 قضايا 

فقط اعترفوا بها حتى اآلن.
وأشار املصدر الى ان التشكيل 
العصابي اعترف على متهم آخر، 
مشيرا الى ان رجال املباحث لديهم 
اعتقاد ان املتهمني ارتكبوا جرائم 
مماثلة اخرى جار التحقيق في 

تنفيذها.

عبداهلل قنيص
احال مدير ادارة بحث وتحري محافظة االحمدي الى النيابة 
العامة عس���كريين في وزارة الدفاع اختطفا فتاة كويتية من 
الشارع العام واتجها بها الى منزل في منطقة الرقة وتناوبا 

االعتداء عليها.
وقال مصدر امني ان الفتاة تقدمت الى الجهات المختصة 
وابلغت عن الواقعة وزودت رجال المباحث بأوصاف مركبة 
الجن���اة ليتم التوصل الى المتهمي���ن وتبين انهما صديقان 
يعمالن في وزارة الدفاع ليتم ضبطهما وعرضهما على المجني 
عليها لتتع���رف عليه�ما واعترف الع�س���كريان بارتك�ابهما 

للجريمة.


