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تأجيل دعوى »الجهاد في أفغانستان«
لجلسة 8 نوفمبر المقبل

قررت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستشار علي سلطان وعضوية املستشارين 
صالح الدين أبوالفت���وح وصبري عمارة 
وأمانة س���ر س���عد األنصاري تأجيل نظر 
قضية أمن الدولة رقم 2004/3 املتهم فيها 
أحد املواطنني باجلهاد في العراق جللس���ة 

8 نوفمبر لإلعالن.
كان���ت محكم���ة االس���تئناف قد قضت 
باالمتناع عن النطق بعقاب املتهم على أن 
يقدم تعهدا بحسن الس���ير والسلوك ملدة 
س���نتني ثم مت ضبطه في قضية أمن دولة 
أخرى حيث أس���ندت له تهمة القيام بعمل 

عدائي ضد دولة أجنبية.
كان املته���م »ف.ف« أحد أربعة متهمني 
أسندت لهم النيابة العامة عدة تهم تتعلق 
بالتدريب على حمل الس���الح للقيام بعمل 
عدائ���ي ضد دولة أجنبية وحيازة س���الح 
وذخيرة بدون ترخيص، ومت تقدمي املتهمني 

األربعة إلى احملاكمة اجلزائية.
وبتاري���خ 2005/5/8 قض���ت محكم���ة 
اجلنايات بحبس »ف.ف« ملدة ثالث سنوات 
مع الشغل والنفاذ، واستأنف املتهم احلكم 
فقضت االستئناف بتاريخ 2007/11/29 بإلغاء 
حكم أول درجة وقضت باالمتناع عن النطق 
بعق���اب املتهم »ف.ف« على أن يقدم تعهدا 
بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك 
ملدة سنتني عن التهمة املسندة إليه بالبند 

رابعا.
وحيث ان املتهم »ف.ف« قد مت ضبطه من 
قبل مباحث أمن الدولة بتاريخ 2009/3/19 
لقيامه وآخرين باالش���تراك مع مجهولني 
بطري���ق االتفاق واملس���اعدة على ارتكاب 
عمل عدائي ضد دولتني أجنبيتني )العراق 
– أفغانستان( وهو محاربة قوات التحالف 

بهما وقيدت الواقعة برقم 2008/5 جنايات 
أمن الدول���ة. وبتاريخ 2009/8/19 أصدرت 
النيابة العامة قرارا بإحالة املتهم »ف.ف« 
وآخرين للمحاكمة اجلزائية طبقا لتقرير 

االتهام في القضية املذكورة.
وملا كان الثابت من القضية رقم 2008/5 
جنايات أمن الدولة أن املتهم »ف.ف« قد أخل 
بش���روط التعهد املقضي به ضده في حكم 
محكمة االستئناف الصادر في 2007/11/29 
األمر الذي يتعني معه املضي في محاكمته 
إعماال لنص املادة 81 من قانون اجلزاء التي 
تنص على أنه: إذا اتهم ش���خص بجرمية 
تستوجب احلكم بحبس���ه جاز للمحكمة، 
إذا رأت من أخالقه أو ماضيه أو س���نه أو 
الظروف التي ارتكب فيها جرميته أو تفاهة 
هذه اجلرمية، ما يبعث على االعتقاد بأنه 
لن يعود إلى اإلجرام، أن تقرر االمتناع عن 
النطق بعقابه وتكل���ف املتهم تقدمي تعهد 
بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، 
يلتزم فيها مراعاة شروط معينة واحملافظة 
على حسن السير والسلوك املدة التي حتددها 
احملكمة على أال جتاوز سنتني. وللمحكمة 
أن تقرر وضعه خالل هذه املدة حتت رقابة 
ش���خص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا 
الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار املتهم 
بذلك. وإذا انقضت املدة التي حددتها احملكمة 
دون أن يخل املتهم بشروط التعهد اعتبرت 
إجراءات احملاكمة السابقة كأن لم تكن. أما إذا 
أخل املتهم بشروط التعهد فإن احملكمة تأمر 
بناء على طلب سلطة االتهام أو الشخص 
املتولي رقابته أو املجني عليه باملضي في 
احملاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن اجلرمية 
التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن 

وجدت«.

قتيلة أرض المعارض.. فلبينية
وكشف هوية القاتل خالل ساعات

3 أحداث بدون انتقموا من الحارس
بحرق مدرسة بنات في العيون

أمير زكي
كش���ف مصدر امن���ي ان ادارة بحث وحتري 
محافظ���ة حولي قطعت ش���وطا مهما في قضية 
مقتل آسيوية ارض املعارض، مشيرا الى ان رجال 
املباح���ث وبالتعاون مع رج���ال االدلة اجلنائية 
توصلوا الى معلومات مهمة حول املجني عليها 
اذ تبني انه���ا وافدة فلبينية وان اجلرمية حدثت 

قبل اكثر من اسبوع.

وقال املصدر ان هناك 4 آسيويني تدور الشبهات 
حول ارت���كاب احدهم للجرمية، مرجحا ان يقوم 
رجال املباحث بكش���ف هوية مرتكبي اجلرمية 

خالل ساعات.
واضاف املصدر: ما يخشى منه ان يكون اجلاني 
قد هرب من البالد عقب تنفيذ اجلرمية خاصة ان 
هناك فترة زمنية ليس���ت بالقصيرة فصلت بني 

ارتكاب اجلرمية واكتشافها.

أمير زكي
أغلق رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة املقدم س����عد العدواني ومساعده املقدم عمر 
الرشيد قضية حرق مدرسة عمدا في منطقة العيون 
وذلك بضبط 3 احداث بدون ووفق مصدر امني فإن 
حريق مدرس����ة بنات في منطقة العيون تبني بعد 
املعاينة انه متعمد، حيث مت عمل التحريات ووضعت 
عدة طالبات في دائرة الشك، اال ان معلومات وصلت 
الى العدواني والرشيد تضمنت ان مرتكبي احلادثة 

هم 3 احداث من العي����ون، حيث مت القبض عليهم 
واعترفوا بأنهم اقدموا على اضرام النيران في غرف 

خاصة بإدارة املدرسة وقاموا بتمثيل جرميتهم.
واضاف املصدر ان االحداث اكدوا انهم أضرموا 
النيران انتقاما من احلارس مشيرين الى ان حارس 
املدرس����ة كان قد هددهم عندم����ا حملهم بالقرب من 
املدرسة فقاموا بفعلتهم كنوع من االنتقام منه. هذا، 
وأحيل االحداث الثالثة ال����ى نيابة االحداث بتهمة 

احلريق العمد وإتالف مال دولة.

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن
اتهم بحيازة الحشيش للتعاطي

ام�ت�ن�ع���ت محكم���ة 
اجلنايات برئاسة املستشار 
عبدالرحم���ن الدارمي عن 
النطق بعقاب مواطن أحرز 
مادة مخدرة )احلشيش( 
بقص���د التعاطي دون أن 
يثبت انه قد رخص له ذلك 
قانونا واكتفت بكفالة 100 
دينار وتعهد بحسن السير 

والسلوك ملدة سنة.
وتخلص واقعة الدعوى 
ومالبساتها ان املتهم شاب 

في مقتب���ل العمر وقد دأب على اخلروج 
للتنزه وذلك بقصد االختالء بالنفس وحيث 
انه من سكان منطقة مبارك الكبير فأقرب 
موضع له منطقة صباح الس���الم حيث 
قام ضابط الواقعة بضبطه وهو يجلس 
بسيارته مدعيا انه شوهد ميشي بطريقة 
تنم على انه متعاط مخدرات وقامت جهة 
التحقي���ق بإعمال س���لطتها في الواقعة 
وأحالت املتهم الى الطب الش���رعي وبعد 
إخالء سبيل املتهم من ادارة التحقيقات ورد 
رأي الطب الشرعي بوجود متحلالت مادة 

احلشيش بالعينة املأخوذة 
من املتهم. 

وحضر دف���اع املتهم 
العجمي  احملامي حس���ن 
ودف���ع ببط���الن القبض 
على املته���م وما تاله من 
اجراءات وعدم صالحية 
العينة املأخوذة من املتهم 
إلج���راء الفح���ص وعدم 
العين���ات من  دقة اخ���ذ 
املتهم والش���ك الكبير في 
التي مكثت  الزمنية  املدة 
فيها هذه العينات دون عناية حتى متام 

التحليل. 
وأضاف العجمي ان محكمة املوضوع 
تقضي بالبراءة متى تش���ككت في قيام 
اجلرمي���ة او صحة إس���نادها للمتهم اال 
ان ذلك مش���روطا بأن تكون قد محصت 
الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت 
التي قام عليها االتهام عن بصر وبصيرة 
ووازنت بينها وبني أدلة النفي فرجحت 
دفاع املتهم او داخلتها الريبة في صحة 

عناصر اإلثبات.

احملامي حسن العجمي

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ 
احمد نواف االحمد الصباح وبحضور مدير 
عام االدارة العامة لتأهيل ضباط الصف 
واالفراد العميد خالد عبدالعزيز اجلناحي 
اختتمت دورة »مأموري الالسلكي الثالثة« 
والتي عقدت خ���الل الفترة من 3 حتى 

2010/10/17 وشارك فيها 7 متدربني.
وقد اش���رف عل���ى دورة »مأموري 
الالسلكي الثالثة« مساعد مدير عام االدارة 
العامة لتأهيل ضب���اط الصف واالفراد 
العميد محمد عامر العجمي ومدير معهد 
تدريب ضباط الصف واالفراد املقدم وليد 

جاسم التوره.

ختام دورة »مأموري الالسلكي الثالثة«

الصبر: السيارات تحولت إلى نعوش طائرة

مواطن سكران يطبق مثل »أبوي ما يقدر إال على.. الخدامة«

إدارة اإلعالم األمني  جدد مدير 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميد محمد الصبر نداءه للمواطنني 
املرور  بالتقي���د بقواعد  واملقيمني 
وااللت���زام بقوانينه حتى ال يلقوا 
بأنفس���هم الى التهلكة، ويصبحوا 
مجرد أرقام وسط ضحايا احلوادث 

املرورية.
وأعرب العميد الصبر عن مشاعر 
احلزن العميق ملصرع ش���ابني من 
مواليد عام 1985 فجر امس في حادث 
مروري مروع في منطقة النويصيب 
بعد اقل من 24 ساعة من اإلحصائية 
التي نش���رتها إدارة اإلعالم األمني 
والتي أوضحت ان حاالت الوفيات 
غير اجلنائية )حوادث السيارات( 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية بلغت 12 حالة وفاة خالل 

الفترة من 1 الى 15 اجلاري.
وأكد العمي���د الصبر ان وزارة 
الداخلية بجميع أجهزتها األمنية 
واملرورية والتوعوية تعمل بجهد 
لضمان االلتزام على الطرق بقواعد 
وآداب املرور وعدم جتاوز اإلشارة 
الضوئية احلمراء، والتقيد مبدلول 
اخلطوط األرضية، وحتث قائدي 
املركبات على ضرورة توخي احليطة 
املركبات  واحلذر، بعد ان حتولت 

الى نعوش طائرة.
البارز لقطاع  وأشار الى الدور 
املرور في هذا الشأن والذي تؤكده 
إحصاءات املخالفات وحجز املركبات، 
وآخره���ا حتري���ر 5337 مخالفة 
مرورية وحجز 450 سيارة خالل 
حملة مرورية من 14 الى 16 أكتوبر 

اجلاري.

وأوضح ان هناك تنسيقا وتواصال 
مستمرا مع جميع اجلهات احلكومية 
واألهلية من أجل حتقيق االنضباط 
املروري على جميع الطرق، ولكن 
هناك دورا أساسيا يتعني على أولياء 
األمور القيام ب���ه في الرقابة على 
األبناء وفي نصحهم بأهمية االلتزام 
بقواعد املرور من اجل احلرص على 

أرواحهم.
وأشار مدير إدارة اإلعالم األمني 
الناطق باسم وزارة الداخلية العميد 
محمد الصبر الى ان األجهزة األمنية 
ستواصل جهودها احلثيثة في هذا 
الشأن ولكنها بحاجة الى مساندة 
املواطنني واملقيمني لكي تتمكن من 
حتقيق املهام املنوطة بها على خير 

وجه.

هاني الظفيري
املثل احمللي يقول: »أبوي ما يقدر إال 
على أمي«، ولكن يبدو ان مواطنا سيكون 
سببا في تغيير املثل الى »أبوي ما يقدر إال 
على اخلدامة«، بعد ان قام بضرب خادمته 
ضربا مبرحا بالعقال معتقدا انها زوجته 
بعد ان عاد الى منزله فجر أمس في حالة 

سكر شديدة.
ووفق مصدر امني فإن خادمة آسيوية 
أدخلت احد املستشفيات اخلاصة صباح 
امس لعالجها من كدم���ات تعرضت لها 
وكان بصحبتها مواطن وزوجته وعندما 
تبني لطبيب احلوادث ان الكدمات ناجمة 
عن تعرضها للضرب قام بعالجها وأصر 
على إبالغ املخفر بالواقعة بعد ان الحظ 

ان الزوجني يحاوالن التكتم على حقيقة ما 
تعرضت له اخلادمة، فتارة يبلغانه بأنها 
تعرضت للسقوط وتارة اخرى يبلغانه 

بأنها تشاجرت مع خادمتهما األخرى.
وقال املصدر ان رجال األمن حضروا 
الى املستش���فى وقاموا مبعاينة اخلادمة 
التي تعرضت لكدمات في أنحاء متفرقة 
من جسدها، وبعد ان وجهت لها عدة أسئلة 
حول سبب تلك اإلصابات أبلغت بأن كفيلها 
املواطن هو من قام بضربها بعد ان عاد الى 

املنزل فجرا بحالة غير طبيعية.
وأشار املصدر الى ان رجال األمن قاموا 
بأخذ إفادات املواطن وزوجته، حيث اعترف 
املواطن بأنه ضرب اخلادمة بالفعل وأبلغهم 
بأنه عاد من سهرة خاصة بعد ان شرب 

كمية من اخلم���ر وضرب اخلادمة معلال 
ضربها بأنها تأخرت في فتح الباب له، غير 
ان زوجته كشفت كامل املوضوع لرجال 
األمن، طالبة منهم عدم تسجيل قضية ضد 
زوجه���ا، خاصة ان اخلادمة ال ترغب في 
تسجيل قضية، وقالت الزوجة: »بالفعل 
عاد زوجي الى املنزل فجرا في حالة سكر 
شديدة وقام بإيقاظ اخلادمة من نومها وبدأ 
يعنفها ويصرخ عليها دون سبب، ما ادى 
الى استيقاظ كل من في املنزل، ووجدت 
زوج���ي يخاطبها معتقدا انها انا، بعد ان 
لعبت اخلمر برأس���ه، ويخاطبها بجمل 
ك� »انتي من تزوجنا وانتي معيش���تني 
بنكد.. وانتي ما تصلحني زوجة« وقبل ان 
أتدخل انا وابني الكبير )16 عاما( كان قد 

شرع بضربها بعقاله ومتكنا من إيقافه، 
وبعدها أغلقت باب غرفة اخلادمة عليها 
وأبعدت زوجي عنها مبساعدة ابني وبعد 
ساعة كان زوجي قد بدأ يفيق من سكرته، 
وأصر على ان يصطحب اخلادمة للعالج 
باملستش���فى اخلاص ملا نالها من كدمات 

جراء ضربه لها.
وذكر املصدر ان رجال األمن توجهوا 
بالسؤال الى اخلادمة حول حقيقة الرواية 
التي سردتها املواطنة فأكدت لهم ما حدث 
غير انها رفضت تسجيل قضية ضد كفيلها 
مكتفي���ة بالقول: »بابا واجد زين.. انا ما 
يبي قضي���ة«، موضحا املصدر ان رجال 
األمن غادروا املستشفى واكتفوا بتسجيل 

إثبات حالة.

بعد وفاة 12 شخصاً في حوادث مرورية متفرقة خالل أسبوعين

هندي انفصل رأسه عن جسده
بعد شنقه نفسه في الجليب

أمير زكي
أق���دم وافد هندي 40 عاما على االنتحار ش���نقا في منطقة جليب 
الشيوخ واسفرت عملية االنتحار التي نفذها اآلسيوي حينما ربط 

حبال بسلم البناية عن عملية فصل الرقبة عن اجلسد.
وقال املنسق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان بالغ���ا ورد الى عمليات الطوارئ يوم امس عن انتحار آس���يوي، 
ولدى انتقال رجال الطوارئ وجدوا أن اآلس���يوي فصلت رأسه عن 
رقبته جراء اس���تخدامه حبل غسيل واس���فرت عملية وضع الرقبة 
في احلبل عن بتر الرقبة وس���قوط اجلسد في بيت الدرج وسجلت 

قضية انتحار ووفاة.
من جهة أخرى، ألقى رجال امن العاصمة القبض على وافدة نيبالية 
تبني انها كانت في سهرة حمراء وقد احتست اخلمر حتى الثمالة وقال 
مصدر امني ان بالغا ورد عن ترنح امرأة في الش���ارع العام في احد 
ش���وارع بنيد القار ولدى وصول رجال األمن تبني ان ترنح الوافدة 

عائد إلى احتساء اخلمور، واحيلت الى االختصاص.

إيرانية تتهم »صديق زوجها« بالتحرش  
ومصرية تتهم زوجها بثقب »طبلتها«!

هاني الظفيري
تقدمت مقيمة ايرانية الى مخفر ابوحليفة 
صباح امس ببالغ تته����م فيه صديق زوجها 
بالتحرش بها ومحاولة االعتداء عليها في منزلها، 
وادعت االيرانية ان صديق زوجها حضر الى 
منزلها في غي����اب زوجها الذي يقضي إجازة 
عمل خارج البالد، وادخلته لثقتها الش����ديدة 
به، بل ولثقة زوجها به ايضا، وقالت: ادخلته 
الى الصالون وذهبت إلعداد كوب من الشاي 
له كنوع من العرفان كونه جاء ليسألني عما 
ينقصني وعاملته كضيف غير انني فوجئت 
به يقترب مني كثي����را ويحاول االعتداء عليَّ 
وابلغني بانه معجب بي وحاول االمساك بي 

غير انني نهرته وبدأت بالصراخ والذ بعدها 
بالفرار.

وق����ال مصدر امن����ي ان االيراني����ة قدمت 
بيانات صديق زوجها وهو ايراني ايضا ورقم 
هاتفه وجار اس����تدعاؤه ملواجهته بادعاءات 

الشاكية.
في سياق متصل تقدمت مقيمة مصرية الى 
مخفر ابوحليفة ببالغ تتهم زوجها باالعتداء 
عليها بالضرب والتسبب بإحداث عاهة مستدمية 
بها مصطحبة معها تقريرا طبيا يفيد تعرضها 
لثقب في االذن اليس����رى جراء ادعاء ضرب. 
واوضح املصدر انه جار استدعاء الزوج املصري 

ملواجهته بادعاءات زوجته.

وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب في مقدمة مستقبلي وكالء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون في املطار أمس

عدد كبير من القيادات األمنية حضروا الستقبال نظرائهم اخلليجيني 

اكتمال وصول الوفود الخليجية  المشاركة
في اجتماع وكالء وزارات الداخلية التحضيري

اكتمل مس���اء امس وصول السادة وكالء وزارات الداخلية بدول 
مجلس التعاون لدول اخللي���ج العربية والوفود املرافقة لهم ووفد 
األمانة العامة لدول املجلس املش���اركة ف���ي االجتماع التحضيري 
لالجتماع التاسع والعشرين ألصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، الذي تستضيفه الكويت 

خالل الفترة من 19-20 أكتوبر 2010.
وكان في استقبال الوفود اخلليجية الشقيقة وكيل وزارة الداخلية 

الفريق احمد الرجيب وعدد من كبار قيادات وزارة الداخلية.
وجتدر اإلشارة إلى أن الفريق أحمد الرجيب سيترأس االجتماع 
التحضيري الذي يقوم باإلعداد الجتماع أصحاب الس���مو واملعالي 
وزراء داخلية دول املجلس وطرح ابرز املستجدات األمنية في املنطقة 
والقضايا ذات االهتمام املشترك وعلى رأسها توصيات االجتماعات 
االستثنائية للجنة الدائمة ملكافحة االرهاب بدول املجلس، ودراسة 
وتطوير االتفاقية األمنية وتوصيات االجتماع الرابع والعش���رين 
ملدي���ري اجهزة مكافحة املخدرات وغيرها من القضايا ذات االهتمام 

املشترك وتفعيل التعاون والتنسيق االمني بني دول املجلس.


