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االمنية

الصفحة
أمير زكي ـ هاني الظفيري

ش����هدت البالد في غضون األربع والعشرين ساعة 
املاضية سلسلة من احلوادث املرورية املؤملة وقد أسفرت 
احلوادث التي شهدتها طرقات الكويت امس عن مصرع 6 
وافدين وإصابة أكثر من عشرة أشخاص ما بني مواطنني 
ووافدين. وقال املنسق اإلعالمي في إدارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان أشد احلوادث قسوة متثل في حادث 

انقالب مركبة على طريق امللك فهد  اعلى جس����ر ميناء 
عبداهلل، الفتا الى ان احلادث أودى بحياة 4 وافدين من 
اجلنسية املصرية، كما اسفر عن إصابة وافدين آخرين، 
مشيرا الى ان إدارة الطوارئ الطبية ارسلت 5 سيارات 
اسعاف الى موقع البالغ بقيادة سعد العازمي وعبدالعزيز 
الزنكي وضرار عزت وفتح اهلل أحمد. وأضاف بوحيمد ان 
حادثا وقع على طريق الدائري السابع ظهر امس وأودى 

بحياة وافد آسيوي، مش����يرا الى ان هناك حادثا بشعا 
آخر وقع على طريق اللياح باجتاه القاعدة وأسفر عن 
مصرع فلبيني )25 عاما( وإصابة 3 آس����يويني آخرين. 
وأش����ار بوحيمد إلى أن إدارة الطوارئ استعانت بإدارة 
الطي����ران العمودي لنقل احدى احلاالت ومت إرس����ال 4 
سيارات إسعاف بقيادة عمر الشمري وتامر أحمد وهاني 

عبداملنعم ومحروس بخيت ومحمود العدوي.

وفاة 4 مصريين في انقالب على جسر ميناء عبداهلل

مواطن يعثر على 21 قنبلة يدوية
في صندوق بقي في سرداب منزله لـ 19 عامًا

مواطن قتل جاره بإطالق النار عليه
وألقى بجثته قرب استراحة الحجاج

الصبر: الدول العربية عازمة على مكافحة اإلرهاب

»اإلطفاء«: االنتهاء من مشروع بدالت رجال اإلطفاء

محمد الجالهمة
تعاملت االدارة العامة للقوات اخلاصة 
وحتديدا ادارة املتفجرات مع صندوق حوى 
21 قنبلة من مخلفات الغزو كان مواطن قد 

عثر عليها في منزله.
وقال مصدر امني ان عميدا متقاعدا في 
اجليش الكويتي قال انه رغب في تنظيف 

س����رداب منزله وكان مهم����ال الكثر من 19 
عاما منذ التحرير وكان � بحسب روايته � 
يتخذه بعض افراد املقاومة الكويتية مقرا 
لهم لتنفيذ عملياتهم ضد اجلنود العراقيني 
خالل فترة االحتالل العراقي، وقال املواطن 
انه واثناء التنظيف عث����ر على صندوق 
خش����بي ضخم مغلق، وما ان فتحه حتى 

عث����ر بداخله على 21 قنبلة يدوية لم يكن 
يعلم بوجودها الكثر من عقدين.

واضاف املصدر انه مت ابالغ مدير امن 
محافظة حولي العميد عبداللطيف الوهيب 
والذي قام ب����دوره بعمل ال����الزم وابالغ 
اجلهات االمنية املعنية وجار اس����تكمال 

التحقيقات.

أك���د مدير ادارة االع�������الم االمني الناطق 
العميد  الداخلي�����ة  الرس���مي باس���م وزارة 
محمد الصب���ر ان الدول العربي���ة عازم�����ة 
على مكافح���ة االرهاب بكل صوره، وج������اء 
تصريح الصبر ح���ال وصوله الى جمهورية 
مصر العربية امس للمشاركة في الندوة العلمية 
حول اس���تعمال االنترنت في متويل االرهاب 

وجتنيد االرهابيني.
وقال الصبر ان الثورة الهائلة التي جلبتها 
حضارة التقني���ة في عصر املعلومات افرزت 
مصطل���ح االرهاب االلكتروني او ما يس���مى 
باالره���اب الرقمي وزيادة خط���ورة اجلرائم 

االرهابية وتعقيدها.
واعرب عن س���عادته الحتضان العاصمة 

املصرية القاهرة للندوة العلمية عن استعمال 
االنترنت في متويل االرهاب وجتنيد االرهابيني، 
مؤك���دا ان جمهورية مصر العربية هي خيمة 
العرب الكبرى وان انعقاد مثل هذه الندوة في 
هذا التوقيت بالذات له معان مهمة ودالالت ال 
تخفى على احد بالنظر الى التحديات والتطورات 

االمنية في املنطقة والعالم.
وش���دد العميد الصبر على ان هذا احلدث 
العلمي البارز يبرز وحدة االرادة العربية وعزمها 
الذي ال يلني على مكافحة االرهاب بكل صوره 

واشكاله.
ومتنى التوفي����ق للمش���اركني في الندوة 
العلمي���ة وان حتق���ق االه�������داف املأمول���ة 

منه����ا.

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء امس عن االنتهاء 
من مشروعي قراري بدالت رجال اإلطفاء والنظام 

الوظيفي.
وقال نائ���ب املدير العام للش���ؤون املالية 
واإلداري���ة في اإلدارة العام���ة لإلطفاء العميد 
م.خالد التركيت ل� »كونا« ان اللجنة املشتركة 
بني ديوان اخلدمة املدنية واإلدارة العامة لإلطفاء 
انتهت من مشروعي قراري بدالت رجال اإلطفاء 
والنظام الوظيف���ي متهيدا لرفعهما وعرضهما 

على مجلس اخلدمة املدنية.
واضاف العميد التركيت ان مشروعي القرار 
ينصان على رفع قيمة البدالت خصوصا للعاملني 
في مجال املكافح���ة واإلنقاذ وكذلك رفع بدلي 
النوبة والطع���ام وعدم قطعهما أثناء اإلجازة، 

اضافة الى التأمني الصحي للعاملني في اإلدارة فضال عن زيادة 
مدة اإلجازة السنوية املستحقة لرجال اإلطفاء.

من جانب آخر، أش���ار التركيت الى تنسيق 
جار مع بلدية الكويت بشأن تخصيص موقع 
»مميز« لنادي رجال اإلطفاء في احد الشواطئ 
البحري���ة، مؤكدا ح���رص اإلدارة على »دعم و 

رعاية منتسبيها ماديا ومعنويا«.
وأوضح ان النادي س���يكون مزودا بجميع 
املراف���ق الترفيهية واالجتماعي���ة والرياضية 
ملنتسبي اإلطفاء وعائالتهم، مثمنا دعم واهتمام 
القيادة السياسية في البالد الدائم برجال اإلطفاء 
وتقديرها للمهام الصعبة امللقاة على عاتقهم.

يذكر ان اإلدارة العامة لإلطفاء تعتزم انشاء 
اس���تديو بث مباشر لنقل احلوادث اضافة الى 
انشاء اكادميية كويتية لعلوم اإلطفاء بالتعاون 
مع جامعات أميركي���ة واوروبية وذلك ضمن 
خططها املستقبلية لتطوير القدرات واخلبرات الفنية والعلمية 

لرجال اإلطفاء.

ذكر لرجال األمن أن السرداب كان يستخدمه أفراد المقاومة

»األنباء« أشارت إلى قضية اختفاء القتيل منذ 19 الجاري

العميد محمد الصبر

دورية شرطة بالقرب من منزل اجلاني كإجراء احترازي

العميد م.خالد التركيت

ضبط 3 أحداث ارتكبوا
 4 قضايا سلب بسكين

عبداهلل قنيص
أغلق رجال إدارة بح�����ث وحتري محافظة العاصمة ملفات 
4 قضايا س���لب بالق���وة بع�����د توقي���ف 3 أح���داث اعترفوا 
بارتكابهم تلك اجلرائم وعثر بحوزتهم عل����ى سكني تستخدم 

في جرائمهم.
وقال مصدر أمني ان تعدد قضايا السلب دعا مدير مباحث 
العاصمة ال���ى تكليف مباحث الفيحاء مبهمة توقيف املتهمني، 
وأثناء جت���وال دورية من مباحث الفيحاء مت رصد 3 ش���باب 

يوقفون شابا ويشرعون في سلبه.
حي�������ث مت توقيفه��������م وعث���ر معه���م عل���ى أداة حادة 
واعترف����وا بارتكاب 3 قضايا س���لب سابقة كان����ت مسجلة 
ضد مجه����ول، وأحيل املتهمون الى نياب���ة األح���داث الستكمال 

التحقيق���ات.

شاب يقّلد صوت فتاة ويستدرج مواطنًا إلى منزل مهجور بالفروانية
ليلقى »علقة ساخنة« على أيدي شابين ويصوراه بـ »البلوتوث«

عبداهلل قنيص
»ذهب ليقابل فتاة حسناء، ففوجئ 
بشابني مفتولي العضالت قاما باالعتداء 
علي���ه بالضرب، ولم يكتفيا بذلك بل 
قاما بنزع مالبسه عنه وصوراه قبل 
ان يخليا سبيله«. كان هذا مختصر 
ما حدث لش���اب كويتي )21 عاما( في 
احد املنازل املهجورة مبنطقة الفروانية 
والذي تقدم بب���الغ الى رجال مخفر 

الفروانية حول ما تعرض له.
وقال الشاب املجني عليه في روايته 

انه تلقى اول من امس اتصاال من فتاة 
تطلب منه مقابلته المر مهم وابلغته 
بانها حس���ناء معجبة ب���ه وتريد ان 
تضرب مع���ه موعدا غراميا، وحددت 
له موعد اللقاء في منزل مهجور ابلغته 
بانه يقع بالق���رب من منزل عائلتها، 
وذكر الشاب انه توجه للعنوان الذي 
قدمته له الفتاة لي���ل اول من امس، 
ودخل املنزل، حيث كانت على اتصال 
معه طوال تلك الفترة ترشده الى اين 
يتجه، وحددت له مدخل املنزل املهجور، 

واشار الش���اب الى انه وفور دخوله 
املنزل املهجور فوجئ بشابني مفتولي 
العضالت قاما باالمس���اك به ومن ثم 
تكبيله وبدأ كل منهما يكيل له سيال من 
اللكمات والشتائم ثم نزعا عنه مالبسه 
وشرعا في تصويره بكاميرات هاتفيهما 
النقالني بأوضاع مشينة وكان كالهما 
يقوم بضربه، وبعدها اخليا س���بيله 
بعد ان هدداه بنشر مقطع البلوتوث 

في حال تقدم بشكوى ضدهما.
وقال املصدر االمني ان رجال مباحث 

الفروانية وبعد ان قدم الشاب املجني 
عليه افاداته قاموا بأخذ بيانات هاتف 
الى  التي استدرجته  الفتاة املزعومة 
املنزل املهجور، وتبني ان الهاتف يعود 
ملواط���ن والذي متكن رجال االمن من 
ضبطه والقبض عليه، حيث اعترف 
بان���ه يجيد تقليد اص���وات الفتيات 
ويتقنه، وان صديقني له هما من طلبا 
منه االتصال باملجني عليه واستدراجه، 
وقدم رقمي هاتفي صديقيه اللذين مت 
الى املخفر، وبالتحقيق  استدعاؤهما 

معهما اعترفها بانهما دبرا هذه اخلدعة 
بالكامل الستدراج املجني عليه بهدف 
االنتقام منه، وبررا فعلتهما بان املجني 
عليه كان قد ارتبط بعالقة غرامية مع 
ش���قيقة احدهما وعليه وضعا خطة 
استدراجه عبر صديقهما الثالث الذي 
يجيد تقليد اص���وات الفتيات وقاما 

بتصويره كنوع من االهانة.
املباحث  وذكر املصدر ان رج���ال 
احالوا الش���بان الثالثة ال���ى النيابة 

العامة بعدة تهم.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»التمييز« تبطل الحكم الصادر بسجن الفضالة 3 أشهر
وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة بهيئة جديدة

»االستئناف« تؤيد إعدام الجزار القاتل
بتهمة قتل مواطنيه أثناء نومهما

قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار أنور العنزي وأمانة سر 
أحمد شردان بتأييد حكم أول درجة القاضي 
بإعدام اجلزار املصري )س. ر.( املتهم بقتل 

مواطنيه مبحل اجلزارة مبنطقة الشويخ.
وتخل����ص واقعات الدعوى في أن املتهم، 
والذي يعمل جزارا ويشارك املجني عليهما 
)ر.ج( و )م.ف( في مح����ل لتجارة اللحوم 
مبنطقة الش����ويخ، كان يتقاسم أرباح احملل 
مع ش����ريكيه، وفي يوم الواقعة طلب املتهم 
من شريكيه محاسبته وإعطائه نصيبه من 
أرباح احملل فاستهزآ به وماطاله في الدفع فقام 

بقتلهما بواسطة سكني اثناء نومهما.
وقرر املتهم أن يقتل املجن����ي عليهما خوفا من هروبهما 
بأرباح احملل. وانتهز فرصة نومهما في ذلك اليوم وقام بذبح 

املجني عليه األول )ر.ج.( والذي كان األقوى 
جسدا واألكثر قوة وطعنه أكثر من مرة في 
بطنه حتى فارق احلياة. وأثناء مقاومة املجني 
عليه األول استيقظ املجني عليه الثاني )م.ف.( 
على صوت صراخ املجني عليه األول فبادره 

املتهم بطعنة قوية في بطنه بالسكني.
يذكر أن )ر.ج.( لقي حتفه مباش����رة في 
موقع اجلرمية أما )م.ف.( فقد أدخل املستشفى 
لتلقي العالج وبعد خمس����ة أسابيع توفي 
متأثرا بجراح����ه. وكان )م.ف.( قد أفاد بأن 
املتهم قام بذبح زميله )ر.ج.( وهو نائم ثم 
قام بطعنه عدة طعنات عندما استيقظ على 

صراخ األول.
وق����د قض����ت محكم����ة اجلناي����ات بإع����دام املته����م في 

.2009/12/13

قضت محكم���ة التمييز برئاس���ة 
املستشار نايف محمد املطيرات أمس 
في الطعن املقام من أمني عام التحالف 
الوطني السابق خالد الفضالة ضد احلكم 
الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 3 
أشهر واحلكم املعدل من محكمة اجلنح 
املستأنفة املعدل باحلبس مدة 10 أيام 
إلى القضاء ببطالن حكم محكمة أول 
درجة الصادر بحبس الفضالة 3 أشهر 
وبطالن احلك���م املؤيد له الصادر من 
محكمة اجلنح املستأنفة، وقررت محكمة 
التمييز إعادة القضية إلى محكمة اول 
درجة لنظرها بهيئة مش���كلة تشكيال 
صحيح���ا وفق���ا لقان���ون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.

حضور الفضالة

واستمعت احملكمة أمس لدفاع الطاعن 
خالد الفضالة الذي حضر شخصيا أمام 
احملكمة ومعه هيئة الدفاع عنه واملكونة 
من احملامني: حس���ني الغريب وبسام 
العسعوسي وعبداهلل األحمد وحسني 
العبداهلل، حيث أكدت هيئة الدفاع عن 
الفضالة بطالن حكم محكمة أول درجة 
وذلك لعدم تشكيل محكمة اول درجة 
التشكيل القانوني السليم، وذلك الن 
املعني باحلضور أمام محكمة اول درجة 
في قضايا اجلنح هو ممثل اإلدارة العامة 
للتحقيقات وليس ممثل النيابة العامة، 

كما طعن���ت هيئة الدفاع عن الفضالة 
ببطالن التفوي���ض الصادر من وزير 
الداخلية للنيابة العامة بشأن السماح 
للنيابة العام���ة بالتحقيق والتصرف 
واالدعاء في القضية وذلك ألن قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية أعطى 
لوزير الداخلية فقط التفويض للنيابة 
العامة التحقيق والتصرف في قضايا 
اجلنح من دون أحقيتها بسلطة اإلدعاء 

أمام احملاكم.
وبينت هيئة الدفاع في بيان لها أن 
محكمة التمييز انتصرت أمس للقانون 
بقضائها بطالن حكم محكمة أول درجة 
وإعادة الدعوى مرة أخرى أمام محكمة 
أول درج���ة بع���د أن يراعى في تنفيذ 
اإلجراءات املنص���وص عليها قانونا 
عالوة عل���ى احتفاظ هيئة الدفاع عن 
خالد الفضالة بباقي أوجه البطالن التي 
نال���ت التحقيقات في القضية وصوال 
إلى س���المة املوق���ف القانوني خلالد 

الفضالة.

هيئة الدفاع تستغرب

من جانب آخر استغربت هيئة الدفاع 
التصريحات الصادرة من محامي رئيس 
الوزراء عماد السيف بعد حكم محكمة 
التمييز امس من أن محكمة اول درجة 
التي سيعاد األمر إليها ستقضي بإدانة 
الفضالة م���رة أخرى، مطالبة اجلميع 

بعدم التدخل ف���ي القضاء، واالبتعاد 
كل البعد عما يسيء للقضاء والسلطة 

القضائية.
وكان محامي سمو رئيس مجلس 
الوزراء عماد السيف قد علق في بيان 
له امس على احلكم الصادر قائال: حكم 
إعادة قضية الفضالة الى محكمة أول 
درجة يعود لس���بب يخص تش���كيل 
احملكمة وهو حكم جدي���ر باالحترام 
ومستعدون لبداية املشوار من جديد، 
مضيفا: »نحن أمام صدور حكم مماثل 
بالسجن ضد الفضالة أو أشد في حال 
أعيدت احملاكمة« وتساءل السيف في 
ختام تصريحه قائال: »أين الذين اتهموا 
القضاء مبجاملة سمو رئيس مجلس 

الوزراء عندما صدر احلكم األول؟«.

حيثيات الحكم

وتعليقا منه على تصريح السيف، 
قال احملامي عبداهلل األحمد: كيف حملامي 
سمو رئيس الوزراء ان يصرح بأنه أمام 
حكم مماثل أو أشد قبل حتديد الدائرة 
اخلاصة بنظ���ر القضية؟ كما ان حكم 
التمييز وكما هو واضح قد أسس مبدأ 
التفويض الصادر من  جديدا ببطالن 
وزير الداخلية للنيابة العامة وبطالن ما 
يترتب عليه من أثاث، وقد كان األجدر 
بهم االطالع على حيثيات احلكم قبل 

التصريح بشأنه.

عماد السيف حسني العبد اهلل عبداهلل األحمد خالد الفضالة

فريق الدفاع عن أمين التحالف السابق استغرب تصريحات محامي رئيس الوزراء

السـيف: أين الذين اتهموا القضاء بمجاملته سمو الشيخ ناصر المحمد؟
األحمد: الحكم أسس لمبدأ بطالن التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة

املستشار أنور العنزي

هاني الظفيري
كشف رجال أمن اجلهراء لغز تغيب 
مواطن عشريني من منزل ذويه منذ 19 
اجلاري بعد العث����ور على جثته ملقاة 
بالقرب من استراحة احلجاج وكشفت 
حتريات رجال األمن ان املواطن تعرض 
لطلقات نارية أودت بحياته على يد أحد 
جيرانه الذي ألق����ي القبض عليه أمس 
التفاصيل  اكتش����اف اجلثة. وفي  حال 
الت����ي يوردها مصدر أمن����ي ان مواطنا 
تقدم الى عمليات الداخلية عصر أمس 
ببالغ يفيد فيه بعثوره على جثة ملقاة 
بالقرب من س����ياج اس����تراحة احلجاج 
ش����مال منطقة اجلهراء، وتوجه رجال 
أمن اجلهراء يتقدمهم العميد محمد طنا 
الى موقع البالغ، وبالكشف األولي على 
اجلثة تبني انها تعود ملواطن كان والده 
قد سجل قضية تغيب بعد اختفائه يوم 
19 اجل����اري في ظ����روف غامضة، وهي 
القضية التي أشارت إليها »األنباء« في 
عددها السبت املاضي. وأوضح املصدر ان 

رجال األمن وبالتعاون مع رجال مباحث 
اجلهراء ومبتابعة آخر املكاملات الصادرة 
والواردة على هاتف املجني عليه تبني 
انه تلقى اتصاال هاتفيا من جاره ويدعى 
)ع. ظ( والذي تبني ان بينه وبني القتيل 
خالفات ش����خصية تعود الى 5 سنوات 
ومت القبض عليه، وحال مثوله امام رجال 
األمن واملباحث اعترف بأنه هو من قتل 
جاره الشاب. وقال انه استدرجه للركوب 
معه بس����يارته  وأنزله منها في منطقة 
برية وقام بإط����الق وابل من الرصاص 
عليه من سالح كالشنكوف كان قد أعده 
لهذا الغرض، وبعدها ألقى بجثته قرب 
استراحة احلجاج مبررا فعلته بخالفات 
مالية بينهم����ا، ومضى املصدر قائال ان 
رجال األمن قاموا بتطويق منزل القاتل 
خش����ية ردة فعل انتقامي����ة من أي من 
أفراد أسرة القتيل الذي أحيلت جثته الى 
الطب الشرعي واليزال التحقيق جاريا 
مع القاتل ملعرف����ة املزيد من التفاصيل 

حول تلك اجلرمية البشعة.


