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عدل
و حماكم

 أمير زكي
  يواصل رجـــال إدارة بحث 
وحتـــري محافظـــة العاصمة 
حترياتهم للقبض على «القاتل 
الشـــبح» أو الشخص املجهول 
حتى إعداد اخلبر للنشر، والذي 
أقدم على قتل املواطنة (هـ. س) 
في منطقة بنيد القار باستخدام 

ساطور.
  وقال املصـــدر األمني: حتى 
اآلن لدينا اعتقاد بنسبة كبيرة 
ان القاتل هو طليقها والذي تبني 
من كشـــوف احلركة انه خارج 
الكويت، ولكن امتالكه اكثر من 

جواز سفر يدعونا الى االعتقاد بأنه غادر بجواز 
سفر وعاد بآخر.

  وأشار املصدر الى ان رجال املباحث توصلوا 
الى حقيقة متثلت في ان القاتل املتوقع ال ميتلك 

سيارة فورد بيضاء، مشيرا الى 
احتمالية ان تكون السيارة التي 
نفذ بها اجلرميـــة تخص أحد 

أصدقائه على األرجح.
  وبســـؤال املصـــدر: هل كل 
املباحـــث منصب على  تركيز 
الطليق؟ أفاد بأن مدير مباحث 
العاصمة العقيد منصور العتيبي 
فتح أكثر من احتمال حول هوية 
اجلاني ومت اخضـــاع عدد من 
أقارب املقتولة للتحقيق واليزال 

استدعاء املزيد مستمرا.
  وأكد ان رجال املباحث قاموا 
باســـتخراج برنت كامل ملدة ٦ 
أشـــهر خاص باتصاالت القتيلة سواء املكاملات 
الصادرة أو الواردة أو لم يرد عليها حيث سيتم 
اســـتدعاء أصحاب املكاملات تلك تباعا للتحقيق 

معهم ومعرفة أين كانوا وقت اجلرمية؟ 

 البحار العراقي يتراجع عن اعترافاته أمام النيابة 
ويدعي: «أنا بريء من دم الشهيد العنزي»

 «الداخلية» إلى وضع احتياجات خفر السواحل في مقدمة األولويات 

 المتهمون بقتل الشهيد في عهدة النيابة وال صحة لتسليمهم إلى العراق

 شهيد الواجب عبدالرحمن العنزي 

 صورة من داخل احدى شقق البناية املجاورة وقد تأثرت باالنهيار 

 املبنى قيد الترميم بعد سقوطه 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  كشف مصدر امني عن ان وزارة الداخلية ستقوم بالتنسيق مع 
البحرية الكويتية لتكثيف التواجد االمنـــي داخل املياه االقليمية، 
بحيث يكون هناك املزيد من التنسيق والتعاون بني اجلهتني، مؤكدا 
في الوقت ذاته ان تعزيز قوة خفر السواحل سواء من ناحية اآلليات 
أو االفراد أو الكماليات االخرى سيكون من اولويات وزارة الداخلية 
في غضون الفترة القليلة املقبلة، مشيرا الى ان تقريرا كامال بشأن 
نواقص االدارة العامة خلفر السواحل، وايضا تقريرا مفصال بشأن 
ما حدث مؤخرا في واقعة مقتل شهيد الواجب عبدالرحمن العنزي 

وصل الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
  وأكد املصدر االمني ان وزير الداخلية اعطى اوامره بسرعة ادراج اسم 

العنزي في قوائم شهداء الكويت ومعاملة اسرته بهذه الصفة.
  على صعيد آخر، تراجع البحار العراقي طه محمد ســـمحان (٤٥ 
عاما) عن اعترافاته امام رجال املباحث اجلنائية من انه قتل الشهيد، 
مؤكـــدا امام النيابة العامة انه لم يقتـــل احدا وكل ما حدث منه انه 
دفع العســـكري ارضا وسحب سالحه العسكري واستخدام السالح 
في اطـــالق اعيرة نارية باجتاه زورق خفر الســـواحل في محاولة 
للهـــرب، إال أن مصدرا أمنيا أكد لـ «األنباء» أن املتهم كان قد اعترف 

امام املباحث بقتله العسكري الشهيد.
  هـــذا ونفى املصدر صحة ما اشـــيع عن ان الســـلطات الكويتية 
ستســـلم املتهمني العراقيني الى السلطات العراقية تزامنا مع زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق، مؤكدا ان جميع املتهمني في 

عهدة النيابة العامة واصبحوا خارج سلطتها. 

 «الجنائية» تواصل بحثها عن القاتل الشبح
  وتتوصل إلى حقيقة عدم امتالكه «فورد أبيض» 

 العقيد منصور العتيبي 

 انهيار مبنى قيد الترميم في السالمية دون خسائر بشرية
 أمير زكي - هاني الظفيري

  تعاملت اإلدارة العامة لإلطفاء 
صباح أمس مع حادث انهيار مبنى 
قيد الترميم في منطقة الساملية، 
ولم يخلف االنهيار اصابات بشرية 
واقتصرت اخلسائر على تصدع 
في بناية مجـــاورة. وقال مدير 
إدارة العالقات العامة في االطفاء 
املقدم خليل األمير ان البالغ ورد 
الى عمليات الداخلية صباح أمس 
وتعامل معه رجال اطفاء الساملية 
وحولي، حيث مشط فريق العمل 
ركام البناية، وتأكد لهم عدم وجود 
عمال بداخله، مشيرا الى ان بلدية 
الكويت اخطرت باحلادث التخاذ 
ما يلزم مع املقاول. هذا وتواجد 
عدد من رجال وزارة الداخلية في 
موقع احلادث لتأمني وتســـهيل 
مهمة رجال االطفاء اثناء تعاملهم 

مع احلادث. 

 ضبط ١٢٢ زجاجة
  خمر مع

  خليجي ومواطن
  

  محمد الجالهمة
  أحال رجال جندة األحمدي 
صباح أمس الـــى مقر اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا 
وخليجيا بعـــد ان عثر رجال 
النجدة بحوزتهمـــا على ١٢٢ 
زجاجة خمر متنوعة وجميعها 

مستوردة.
  وقال مصدر امني ان احدى 
الدوريات اشتبهت في سيارة 
الفحيحيل، ولدى  على طريق 
توقيف هـــذه املركبة من قبل 
رجال األمن عثر بداخلها على 
٧٦ زجاجة خمر. وإلى منطقة 
املنقف حيث مت توقيف مركبة 
تبـــني ان بداخلهـــا خليجيا، 
وبتفتيش سيارته عثر بداخلها
خمـــر  زجاجـــة   ٤٦ علـــى 

مستوردة. 

 قام فريـــق مـــن اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائيـــة بتفقد املوقع الـــذي جرت فيه 
املطاردة بني قوات خفر السواحل والزورق 
العراقي إثر دخوله املياه اإلقليمية الكويتية 

بطريقة غير مشروعة.
  وقـــام الفريق بإجـــراء معاينة دقيقة 
للـــزورق العراقـــي الذي شـــهد االعتداء 
اآلثم على الشـــهيد عبدالرحمن العنزي، 

مـــا أدى الى استشـــهاده، وإثر ذلك قامت 
قوات خفر السواحل بسحب الزورق الى

مقـــر اإلدارة فـــي منطقـــة رأس األرض 
بالساملية. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 رفض إلزام وافد بدفع قيمة دية شرعية لشركة التأمين
 قضت محكمة التمييز برئاســــة املستشار 
د.خالد عبداحلميد وعضوية املستشارين ممدوح 
القزاز وصالح الدين كامل ومحمود التركاوي وعز 
الدين عبد اخلالق بقبول الطعن شكال وموضوعا 
بتمييز احلكم املطعون فيه جزئيا بشأن ما قضى 
به من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 

مبلغ ١٠٠٠٠ دينار الدية الشرعية.
  وفي التفاصيل أقامت شركة التأمني دعوى 
بطلب إلزام وافد مببلــــغ ١٠٫٠٠٠ دينار وذلك 
كونه تسبب في حادث مروري نتجت عنه وفاة 
املورث مما أدى الى رجوع ورثته على شركة 
التأمني والتي قامت بدفع الدية ومن ثم أقامت 
الدعوى بطلب املبلغ املذكور وقضت محكمة أول 

درجة بسقوط احلق في الدية الشرعية بالتقادم 
الثالثي قبل أن يتم استئناف احلكم.

  وحكمت محكمة االســــتئناف بإلغاء احلكم 
االبتدائــــي وإلزام املقيم مببلــــغ ١٠٫٠٠٠ دينار 
الدية الشرعية واملصروفات واألتعاب، وعليه 
قام وكيال املقيم احملاميــــان عبدالعزيز طاهر 
اخلطيب وخالــــد طاهر اخلطيب بالطعن على 
احلكم بالتمييز، ومتســــكا في دفاعهما بعدم 
جواز رجوع شــــركة التأمني على املقيم إعماال 
لنص الفقرة الثانية من املادة ٨٠١ مدني كونه 
جنل املؤمن له مالك الســــيارة والتي وقع بها 
احلادث ويعيش معه في معيشة واحدة ومن 

ثم ال يعتبر من الغير.   احملامي خالد طاهر اخلطيب 

 قوات خفر السواحل سحبته إلى مقر اإلدارة 

 «األدلة الجنائية» عاينت
  الزورق العراقي ومنطقة الحادث 

 ٣ أشهر حبسًا للنائب السابق بادي الدوسري
  في القضية المرفوعة ضده من اللواء كامل العوضي 

 قضت الدائرة الثامنة مبحكمة اجلنح املستأنفة برئاسة 
املستشــــار عادل الصقر أمس بحبس النائب السابق بادي 
الدوسري ثالثة أشهر، وإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة 
املدنية املختصة، بينما قضت ببراءة اللواء كامل العوضي 
في القضيــــة املقامة من اللواء كامــــل العوضي ضد بادي 

الدوسري.
  هذا وقــــال احملامي جنيب الوقيان (دفــــاع اللواء كامل 
العوضي) ان هذا احلكم سيؤكد على هيبة الدولة واحترام 
موظفيها وخاصة رجال األمن ألنه احترام وامتثال لسلطة 
الدولة حيث ان رجال األمن هم صمام األمان لهذا املجتمع، 
وأضاف أنه يعتبر حكم محكمة االستئناف ردا لكرامة أي 
موظف تضرر من الظاهرة التي جعلت البعض يستمرئون 
االستهانة بهيبة املوظف العام حتى وصل األمر في حادثة 
أخرى إلى كســــر يد شرطي، هذه اليد التي من املفترض أن 

 اللواء كامل العوضي  احملامي جنيب الوقيانتكون يد تطبيق العدالة. 

 محام يقاضي «mbc» والمذيع العراقي حيدر 
 أقام احملامي عبدالرحمن العدواني 
دعــــوى قضائية ضد قناة mbc وأحد 
مذيعيها (عراقي اجلنسية) بعد تطاوله 
على الكويت ومتنيــــه أن يحدث لها 
احتالل مرة أخرى استهزاء بالكويت 
وأهلها في معرض حديثه وتعليقه في 
أحد البرامج احلوارية «صباح اخلير 

يا عرب» يوم ٩ اجلاري.
  وجاء في صحيفة الدعوى ما يلي: 
إنه في يوم األحد املوافق ٩ يناير ٢٠١١ 
وأثنــــاء بث قنــــاة mbc أحد برامجها 
احلواريــــة «صباح اخليــــر يا عرب» 
والذي يقدمــــه كل من املذيعة لوجني 
عمران واملذيع جالل شهدا في محور 
تعليقهما على خسارة فريق الكويت 
لكرة القدم أمام فريق الصني ٢-٠ في 
بطولة آسيا، حيث استهل احلديث عن 
املنتخب الكويتي وأدائه أثناء املباراة 
والظلم الذي وقع عليه من قبل احلكم 
الدولي االسترالي، فعلق املذيع العراقي 

حيدر املشــــارك في احلوار بقوله ان 
الالعب مســــاعد ندا العــــب املنتخب 
الكويتي لم يتحكم في أعصابه وأنه 
(غبي) واستحق الكرت األحمر والطرد 

من امللعب.
  ثم ذكر املذيع العراقي أن الكويتيني 
يســــتحقون احتالال آخر غير األول، 
قاصدا االحتالل العراقي الغاشم للكويت 
في الثاني من أغسطس ١٩٩٠، ومتهكما 
على الشعب الكويتي بشكل عام ولم 

يذكر الفريق الكويتي.
  وملا كانت هــــذه العبارة من املذيع 
العراقي تعتبر تشفيا وتطاوال على 
الشــــعب الكويتي واحتقارا له وهو 
يرى الفريق الكويتي يهزم أمام الصني 
وهو الفريق الفائز قبل أيام ببطولة 
اخلليج العشرين في جمهورية اليمن 
خاصة أن الفريــــق الكويتي قد هزم 
الفريق العراقي في البطولة ذاتها، األمر 
الذي يعد تعديا على الشعب الكويتي 

ورموزه ومتنيا لعودة القوات العراقية 
الحتالل الكويت كما حصل في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠ بعدوان العراق على 
أراضيها واحتاللهــــا ونهب مقدراتها 
وثرواتها والتنكيــــل بأهلها وقتلهم 
وتشريدهم ومحاولة طمس هويتها 
بتغيير املسميات والعبث باملستندات 
الرســــــمية وإعالن الكويت احملافظة
الـــــ ١٩ لدولة الــعراق وقــذف رمــوز 
البــــــالد بأعنــــف األلـــفــــاظ التي ال 
تليق بشرف مكانتهم وسمو ورفعة 
الدولة املســــتقلة  أشــــخاصهم وهى 
ذات السيادة والعضو باألمم املتحدة 

واحملافل الدولية.
  وطلب احملامي العدواني في نهاية 
مذكرته بإلزام رئيــــس مجلس إدارة 
القناة بأن يؤدي للمدعى عن نفســــه 
وبصفته مبلغا وقدره (١٠٠١ د.ك) على 
سبيل التعويض املدني املؤقت وإلزامه 

باملصروفات واألتعاب. 


