
االحد  30  يناير  2011   13األمنية
جزمت بأن لديه 5 جوازات سفر ولم تقدم دلياًل واحدًا على ما تدعيه 

مرتكب جريمة قتل المواطنة في بنيد القار حر طليق
 وتناقضات للتغطية على عدم التوصل إلى المتورط بالقضية

المباح�ث تحول�ت بين عش�ية وضحاه�ا إل�ى بوليس دول�ي وتس�رد معلومات غي�ر قابل�ة للتصديق
ه�ل يعقل أن ش�خصًا ارتك�ب جريمة قتل مع س�بق اإلصرار يح�رص على إع�ادة المركبة المس�تأجرة إلى مكتب 
التأجي�ر ويجري اتص�ااًل من دول�ة ترتبط بالكوي�ت بمعاه�دات لتس�ليم المتهمين بعد تنفي�ذ الجريمة بس�اعات؟!
االنتق�ادات التي وجهت إلى المباحث الجنائي�ة وتزامنت مع قضية محمد غزاي المطيري دفعت المباحث إلى س�رد رواية فيلم

العقيد منصور العتيبي اللواء عبداحلميد العوضي

»األنباء« � خاص
قبل نحو أسبوع طالعتنا 
تقاري���ر إعالمي���ة حتاول ان 
تظهر رجال مباحث العاصمة 
التي يترأسها العقيد منصور 
العتيبي بدور البوليس الدولي 
في قضية حظي���ت باهتمام 
إعالمي كونها تعلقت مبصرع 
مواطنة في منطقة بنيد القار 
بطريق���ة بش���عة حينما قام 
شخص مجهول � حتى إعداد 
هذا اخلبر للنش���ر � بضربها 
بس���اطور ادى الى مصرعها 

على الفور.
ادارة بحث وحتري محافظة 
إدارات  العاصمة وهي احدى 

للمباح���ث  العام���ة  اإلدارة 
اجلنائية، والتي تولى رئاستها 
مؤخرا وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي، 
أخذت تس���رد ما تدعيه بأنه 
حقائق تبرر عجزها في ضبط 
مرتكب اجلرمي���ة إذ حتدثت 
إدارة مباح���ث العاصمة عن 
اجلاني املتوقع وأخذت تدعي 
دون ان تقدم ولو صورة واحدة 
ألي من هذه اجلوازات اخلمسة 
بامتالك���ه 5 جوازات س���فر 
كندية وكأن القاتل هو ضليع 
ف���ي قضايا التزوير بل ايضا 
ضليع في التنكر في باروكة 

زعمت انة قام بارتدائها اثناء 
مغادرته الكويت. 

وقالت مص���ادر أمنية ان 
مباحث العاصمة وبقدرة قادر 
حتولت الى بوليس دولي اذ 
لم تكتف بذكر التحريات التي 
أجرتها بالكويت فحسب وامنا 
تطرقت الى اجلزم بأن املتهم 
تنقل مابني البحرين وتايلند 
وكندا دون ان يكتش���ف امره 
من خالل مفتش���ي اجلوازات 

التي مر عليها.
وأضاف���ت املص���ادر: ان 
الكبيرة في هذه  اإلش���كالية 
القضي���ة تكمن فيما س���رده 
املصدر األمن���ي الذي حتدث 

باالتصال من دولة خليجية 
يدرك متاما ان هذه الدولة لديها 
عالقات دولية بشأن تسليم 
املتهم���ني املطلوبني على ذمة 

قضايا جنائية؟!
ومضت املص���ادر بالقول: 
ه���ل يعقل ان يك���ون القاتل 
حريصا على ان تسجل بحقه 
قضية خيانة أمانة فيما يتعلق 
التي استأجرها وال  باملركبة 
يبالي بجرمي���ة قتل قد ينال 

على أثرها حكما باإلعدام؟
الفيلم  ان  وقالت املصادر: 
الذي سرده مصدر في مباحث 
العاصمة في شأن هذه القضية 
غير قاب���ل للتصديق ولعل 

م���ا يؤكد ذل���ك ان جميع من 
يعرفهم القات���ل أكدوا انه لم 
يصل للكويت كما يثبت رجال 
مباحث العاصمة ان املتهم قد 

دخل الى الكويت.
ومضت املص���ادر بالقول: 
القضية ان  املضحك في هذه 
مباحث العاصمة لم تتطرق الى 
جزئية البصمة اخلاصة باملتهم 
والتي يفترض انها رفعت من 
السيارة املستأجرة مشيرة الى 
ان مباحث العاصمة ادعت بأنها 
تواصلت مع السلطات األمنية 
البحرين وتايلند  في كل من 
وكندا وكأن لديها مخبرين في 
تلك البلدان. وأضافت املصادر: 

العاصمة مطالبة  ان مباحث 
بتقدمي أدل���ة مقنعة على ان 
القاتل هو الطليق ال ان تروي 
قصصا غير مقنعة مرجحا ان 
يكون إعالن مباحث العاصمة 
عن هذا السيناريو تزامن مع 
تولي وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
الل���واء عبداحلميد العوضي 
وأيضا تزامنا مع قضية مقتل 
املواطن محمد غزاي املطيري 
وما واك���ب ذلك من انتقادات 
املباحث ورغب���ة منها  ال���ى 
ف���ي ان تظهر للوكيل اجلديد 
بأنها أجن���زت املهمة في هذه 

القضية.

لوسائل اإلعالم حينما قال ان 
القات���ل اتصل مبكتب تأجير 
السيارات وابلغهم بأن السيارة 
التي استأجرها متوقفة مبواقف 

مطار الكويت الدولي. 
وسألت املصادر: هل يعقل ان 
شخصا ارتكب جرمية قتل مع 
سبق اإلصرار والترصد يقوم 

بينهم 4 فتيات بحالة غير طبيعية

مصرع وإصابة 9 أشخاص في سلسلة من الحوادث المرورية
أمير زكي � هاني الظفيري

البالد سلسلة حوادث  شهدت 
متفرقة راح ضحيتها شابان )16 
عاما( و)21 عاما( في طرق مختلفة 

من البالد.
وق����ال مصدر أمن����ي ان أولى 
ه����ذه احل����وادث كان على طريق 
العبدلي كيل����و 30 عندما انقلبت 
مركبة يابانية أدت لوفاة شاب )16 
عاما( وحضر الى املوقع رجال األمن 
ورجال الطوارئ الطبية حيث نقلت 

اجلثة الى الطب الشرعي.
وإلى طريق الساملي حيث لقي 
ش����اب )21 عام����ا( مصرعه ونقل 

ش����قيقه وصديقه الى مستش����فى اجلهراء اثر حادث تصادم مركبتهم 
األميركية مع شاحنة. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة العمليات 
ظهر امس عن حادث تصادم على طريق الس����املي كيلو 35 ليهرع على 
الفور الى مكان احلادث العقيد فالح محسن واملقدم عناد القحص ليتم 
اخراج الش����بان الثالثة عن طريق رجال االسعاف حيث تبني ان أحدهم 

لفظ أنفاسه لتنقل جثته الى الطب الشرعي وسجلت قضية.
وأشار املصدر الى ان الطريق ذاته شهد اول من امس حادث تصادم 
بني مركبتني أدخل اربع فتيات مستشفى اجلهراء باالضافة الى الطرف 
اآلخر وهو مواطن. وأضاف املصدر ان بالغا ورد الى غرفة العمليات في 
الساعة ال� 10 من مساء اول من امس عن حادث تصادم وقع على طريق 
الساملي وانتقل رجال األمن ورجال االطفاء بقيادة النقيب عبداهلل العويهان 
واملالزم اول حمد عيسى والرقباء علي البدري وناصر الطويرش ليتم 
نقل الفتيات عن طريق رجال االس����عاف حيث أدخلت فتاة الى العناية 
الفائقة بس����بب االصابات اخلطرة التي حلقت بها، بينما كانت اصابات 
الفتيات الثالث األخريات متوسطة وأدخلن اجلناح، وأضاف املصدر ان 
الفتي����ات كن في حالة غير طبيعية ومت أخ����ذ عينات من الفتيات وإلى 
طريق الدائري اخلامس الس����ريع حيث كتب����ت النجاة ملواطن انحرفت 
مركبته اليابانية ليصطدم بإحدى األشجار الفاصلة بني الطريقني ليتم 

صورة الحد احلوادث املروريةنقله باصابات متوسطة الى مستشفى اجلهراء وسجلت قضية.

العقيد فالح محسن

سرقة 1600 دينار من ضابط مخفر أثناء عمله

مطلقة تتمسك بحضانة أبنائها لالستفادة من المنحة

هاني الظفيري
ف����ي واقعة ش����ديدة الغرابة 
تعرض ضابط ف����ي احد مخافر 
محافظة حولي للسرقة، وقد تكون 
القضية أقل غرابه اذا ما تعرض 
الضابط للس����رقة في مكان عام 
ولكن الكارثة ان واقعة الس����رقة 
حدثت داخ����ل مقر عمل الضابط 
وهو املخفر، ول����م يكتف اللص 
املجهول بس����رقة 800 دينار من 
حافظة نقود الضابط وإمنا سارع 
الى سحب 800 دينار إضافية وهو 
املبلغ املسموح به للسحب خالل 

يوم واحد.
ووفق مصدر امني فإن الضابط 
دخل الى احلم����ام باملخفر وترك 
حافظة نقوده على مكتبه، وبعد 
ان عاد الى املكتب صدم باختفاء 
احلافظة، حي����ث اعتقد في بداية 
األمر ان زم����الءه أخفوا احلافظة 
من باب املزاح. وأضاف املصدر: 
لم متر نصف ساعة على واقعة 
اختفاء احلافظة ومطالبة الضابط 
لزمالئ����ه بتس����ليمه احلافظة إال 
وصدم بأن هناك رسالة ترد على 
هاتفه النقال تتضمن سحب 800 

دينار من رصيده البنكي. وأشار 
املصدر األمني ال����ى ان الضابط 
سارع بإيقاف بطاقته البنكية عن 
العمل وسارع الى تسجيل قضية، 
مرجحا ان يك����ون أحد من عمال 
النظافة هو من س����رق احلافظة. 
وأضاف املصدر األمني ان رجال 
مباحث حولي شرعوا في حتديد 
جهاز الصرف اآللي الذي سحب 
من خالله املبل����غ املالي لتحديد 
هوية الل����ص من خالل كاميرات 
املراقبة في البنوك ومكائن الصرف 

اآللي.

محمد الدشيش
تراجع����ت مواطنة عن تنازلها عن حقوقها 
في امتالك حضانة أطفالها الثالثة بعد صدور 
املنحة للمواطنني لتتجه الى مخفر حولي مسجلة 
قضية ضد زوجها مطالبة اياه بارجاع حضانة 
ابنائه����ا. وقال مصدر أمني ان مواطنة تقدمت 
الى مخفر حولي مساء امس االول ضد طليقها 
متهمة اياه بااللتفاف على ابنائها ومصادرتهم 

منها دون وجه حق، وأضاف املصدر ان املواطنة 
أكدت لرجال األمن ان طليقها اقنع ابناءه باملجيء 
اليه خصوصا بعد معرفته بصدور املنحة التي 
قالت املواطنة انه طمع في االستيالء عليها ليتم 
استدعاء الطليق الذي قال لطليقته »سأعطيك 
ال� 3000« وال تطالبيني بأبنائي حيث وافقت 
الطليقة على عرض زوجها السابق ومت الصلح 

دون تسجيل قضية.

متشبه بزي نسائي مغٍر في مبارك الكبير
هاني الظفيري

ألقى رجال جن���دة األحمدي القبض على مواطن )42 عاما( 
وهو متنكر بزي النس���اء ويرتدي »الباروكة« بسيارته التي 
كان���ت تترنح على طري���ق امللك فهد لتت���م احالته الى مخفر 

مبارك الكبير.
وق���ال مصدر أمني ان رجال النجدة اش���تبهوا مبركبة كان 
يترنح قائدها على الطريق الس���ريع في مساء االول من امس 
ليتم الطلب منه التوقف اال انه رفض وبتضييق اخلناق عليه 
واجباره على التوقف وجد رجال األمن ان قائدها مواطن كان 
حتت تأثير السكر الشديد مرتديا مالبس نسائية مغرية، لتتم 

احالته الى مخفر مبارك الكبير وسجلت قضية.

سرقة طابوق في الوفرة
محمد الدشيش

تعاملت أجه���زة وزارة الداخلية يوم أم���س مع بالغ تضمن 
تعرض احد مصانع الطابوق للس���رقة من قبل 3 وافدين، حيث 
انطل���ق رجال األمن الى موقع البالغ ف���ي منطقة الوفرة وجرى 

ضبط املتهمني بالسرقة وهم سوري وآسيويني.
وقال مصدر أمني ان املتهمني بالس���رقة ادعوا لدى التحقيق 
معه���م انهم كانوا يعتقدون ان الطاب���وق املتواجد في املصنع ال 

صاحب له.
وأشار املصدر الى ان رجال األمن أجروا اتصاال بصاحب املصنع 
وقال ان هناك حارسا للمصنع اال ان احلارس على ما يبدو ذهب 

لزيارة أصدقائه ومت احتجاز الوافدين الثالثة.

بعد بكاء مزمن للطفل دون مبرر

تهمة إهمال في رعاية قاصر وحجز حرية بانتظارهما

إثيوبية تعترف في مخفر أبوحليفة: نعم أعذب 
ابن كفيلي انتقاماً من معاملته وزوجته القاسية 

مواطن وزوجته على قوائم المطلوبين 
بعد سفرهما للخارج وإغالق الشقة على طفل وخادمة

.. وأخرى: شقيقي أرسل »جنيّاً« أشاهده دائماً

هاني الظفيري
إثيوبية  احتجزت واف���دة 
في مخفر ابوحليفة على ذمة 
قضية شديدة البشاعة وتعلقت 
بإحلاق اذى بليغ بطفل صغير 
ال يستطيع الكالم او التحدث 
مبا يحدث له من قبل اخلادمة، 
فيم���ا اعتبر مصدر امني هذه 
القضية تكرارا لقضايا مماثلة 
تتعلق بتعذيب خادمات ألطفال 

ابرياء.
امني  واس���تنادا ملص���در 
ف���إن مواطن���ة تقدم���ت الى 
مخفر ابوحليفة مش���يرة الى 
انه���ا كانت ترصد بكاء مزمنا 

لطفلها الصغير وكانت تعتقد 
ان الطف���ل يعاني من امراض 
معدية وكانت تذهب به لألطباء 
والذين يكتفون بإعطاء الطفل 

مسكنات.
وقال��ت املواطنة انها الحظت 
واثن�����اء قيامه�����ا بتغيي��ر 
احلف���اض البنه���ا وج�����ود 
كدم��ات عل���ى قدميه لتق��وم 
بتوجيه االته��ام الى خادمته��ا 
باالعتداء عل��ى طفله��ا، وقد 
نف���ت اخلادم���ة ف���ي بداي��ة 
التحقيقات التي اجريت معها 
داخل مخفر ابوحليفة ولكنها 
ع���ادت واعترفت بأنها تعذب 

الطفل انتقام���ا من ابيه وأمه 
ألنهما على حد زعمها يعامالنها 

بقسوة وجفاء.
امن��ي  هذا، واعرب مصدر 
ع�����ن امله في ع���دم الركون 
ف��ي تربي�ة األبناء واالهتم��ام 
به��م الى خادمات خصوص��ا 
ان العدي���د من اآلس���يوي��ات 
الالتي يعملن كخادمات تكون 
لديهن مشكالت كبيرة وأنهن 
في الغالب يتركن ابناءهن في 
موطنه���ن للبحث عن الرزق، 
وبالتال���ي ال ميكن ان تنتظر 
منهن ان يكن رحيمات بأبنائنا 

وفلذات أكبادنا.

هاني الظفيري
مت وضع اسم مواطن وزوجته على قوائم 
املطلوب القبض عليهم وذلك على ذمة قضية حجز 
حرية واالهمال في رعاية قاصر. وجاءت هذه 
القضية في اعقاب بالغ تلقته عمليات الداخلية 

من جيران مواطن في منطقة املنقف.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
م����ن قاطني بناية في املنق����ف وتضمن البالغ 
استغاثة خادمة اغلق طفل عليها باب احلمام 
وقال مصدر امني فور تلقي البالغ سارع رجال 
االمن واالطفاء وقاموا بكسر باب الشقة ومن 
ثم فتح باب احلمام ولدى االستعالم عن مكان 

تواجد رب االس����رة قال����ت اخلادمة ان كفيلها 
وزوجته غ����ادرا في رحلة الى خارج الكويت، 
وقبل السفر قاموا بتوفير االطعمة داخل الثالجة 
تاركني طفال يبلغ من العمر 5 س����نوات برفقة 

اخلادمة.
وقالت اآلس����يوية انها دخل����ت الى احلمام 
وفوجئت بالطفل يغلق عليها احلمام من اخلارج 
ولم يستطع ان يفتح باب احلمام مرة اخرى.

هذا وقد اكدت اخلادم����ة ان كفيلها حرص 
على احكام غلق باب الشقة ودون ان يترك لها 
مفتاح الش����قة خوفا من تركها للطفل مبفرده 

والهرب.

هاني الظفيري
احتج���زت وافدة اثيوبية ف���ي مخفر تيماء 
متهيدا الحالتها الى مستش���فى الطب النفسي 
بعد صدور اتصال ش���ديد الغرابة منها داخل 

منزل كفيلها.
وقال مصدر امني ان مواطنا استنجد بعمليات 

وزارة الداخلية مبلغا عن ان خادمته متر بحالة 
هياج شديد وانه فشل في السيطرة عليها، ولدى 
انتقال رجال االمن واحكام السيطرة على اخلادمة 
ادعت االثيوبية ان شقيقها الذي تختلف معه في 
قضية عائلية ارسل اليها »جنيا« عبارة عن مارد 

افسد حياتها ويظهر امامها اينما ذهبت.

مواطن يقتل نسيبه بطلقات نارية في الفردوس
امير زكي

شهدت منطقة الفردوس ق 6 مساء امس جرمية 
قتل حينما اق���دم مواطن يدعى )ع.ب( على قتل 
نسيبه ويدعى )م.ه�(. وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية عن سماع صوت اطالق 
نار حيث س���ارع الى موقع البالغ عدد من رجال 

االم���ن، وتبني ان املجني عليه توفي اثر تعرضه 
لعدة طلقات نارية. واضاف املصدر االمني ان شهود 
العيان اكدوا أن اجلاني هو نس���يب املجني عليه 
وانه فر الى جهة غير معلومة في اعقاب اجلرمية. 
واشار املصدر الى ان اسرة القتيل أكدت ان هناك 

خالفات عائلية ادت الى وقوع جرمية القتل.


