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 هاني الظفيري
  اغلق رجال مباحث اجلهراء ملفات ٣ قضايا سجلها عسكري في وزارة الداخلية وحملت 
القضايا الثالث دخول مسكن وسرقة واتالف مال الغير، وكانت الطرافة في هذه القضية ان 
اجلناة تبني انهم فعلوا ذلك انتقاما من ابن العسكري لوجود خالفات سابقة بينهم وبني االبن 
احلدث وقال مصدر امني ان رجال املباحث وبعد تســـجيل العسكري عدة بالغات تضمنت 
دخول مسكنه وسرقة محتويات من داخل مسكنه واتالف مركبة مت تكليف التحريات التي 

انتهت الى حتديد اجلناة ليتم القبض عليهم تباعا ومن ثم إحالتهم الى االختصاص. 

 دخول مسكن وسرقة وإتالف انتقامًا من ابن عسكري

 ٣ لقطات مسلسلة زمنيا تبنيّ تفجير ستوكهولم   

 اآلسيوي وبحوزته القذيفة املضبوطة معه  مجموعة من اآلسيويني املضبوطني خالل حملة أمن الفروانية 

 مخزن العطورات بعد انقاذه من احلريق 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
أفادت صحيفة سويدية    فيما 
امس بــــأن الرجل الذي اعتقل في 
اسكوتلندا ويشتبه في ان له عالقة 
بالهجوم الذي وقع في ستوكهولم 
بالسويد في ١١ ديسمبر املاضي قد 
يكون من اصل كويتي، ذكر مصدر 
أمني لـ «األنباء» ان يكون الرجل 
املذكور بالفعل قد قدم الى السويد 
الكويت ولكنه ليس كويتيا،  من 
مرجحا ان يكون من غير محددي 
اجلنسية الذين يهاجر معظمهم الى 
بلدان أوروبية كالسويد وهولندا 

وبريطانيا.
  وقــــال املصدر في تعليق على 
اعالن الصحيفة من انه قد يكون 
كويتيا: أمر التأكيد عائد الى وزارة 
اخلارجية والتي لم يصلنا منها أي 
شيء بهذا الشأن حتى اآلن، ولكن 
الترجيحــــات التي بني أيدينا اآلن 
انه «بدون» وال يحمل اجلنســــية 

الكويتية.
  وكانت وكالة األنباء الفرنسية 

يحملها. وبعــــد مقتل االنتحاري 
البالغ من العمــــر (٢٩ عاما)، بدأ 
حتقيق الشــــرطة واالستخبارات 
الســــويدية يتجه نحو معرفة ما 
اذا  كان هناك أشــــخاص يحتمل 

انهم متآمرون معه.
  والشــــهر املاضي أعلن جهاز 
انه «ال  الســــويدي  االستخبارات 
شيء يشــــير» الى انه استفاد من 
مساعدة أشخاص من اخلارج لكنه 

لم يستبعد هذا االحتمال.
  ويعتقد احملققون السويديون 
ان تيمور عبدالوهاب الذي تلقى 
تدريبا على مدى ثالثة أشهر في 
العراق على صنع قنابل بحسب ما 
قالت أجهزة األمن العراقية، واجه 
صعوبات في تشغيل متفجراته ما 
حــــال دون وقوع مجزرة في حي 

جتاري رئيسي في ستوكهولم.
املارة فقط  اثنان من    وأصيب 
بجروح طفيفة فــــي انفجار آخر 
بســــيارته على بعد مئات األمتار 

من مكان االنفجار. 

قد ذكرت ان صحيفة سويدية أفادت 
بأن الرجــــل البالغ من العمر (٣٠ 
عاما) والذي اعتقل اول من أمس 
الثالثاء في غالسكو في اسكوتلندا 
ويشتبه في ان له عالقة بالهجوم 
االنتحاري الذي وقع في ستوكهولم 
في ١١ ديسمبر املاضي قد يكون من 

أصل كويتي.
  وكتبت صحيفة «اكسبرسن» 
نقال عن جيران للشــــاب وبينهم 
اندرو نيفيــــل الذي قال عنه «انه 
يتحــــدر من الكويــــت لكن يتكلم 

اإلجنليزية بطالقة».
  وقال بعــــض جيرانه ردا على 

أســــئلة الصحيفة انه كان «شابا 
عاديــــا يرتدي اجلينــــز وقصير 

الشعر».
  وقال احد السكان ردا على أسئلة 
الصحيفة انه استقر في احد مباني 
الشــــعبي وايتينش نهاية  احلي 
ديسمبر أي بعد اعتداء ستوكهولم 

بقليل.
  وقال نيفيل «لقد ساعدته على 
حمل كرسي لكنه لم يكن يريد ان 
أســــاعده وصوال الى باب املدخل. 
كان األمــــر غريبا بعض الشــــيء 
لكننــــي اعتقــــدت انه قــــد يكون 
خجوال ألن لديه قطع أثاث قليلة 

في الشقة».
  وأفاد شخص آخر من اجليران 
لم يكشف اسمه بأنه «كان يقول 
التمريض في مؤسسة  انه درس 

بحي سبرينغبورن».
  واعتقلت الشرطة البريطانية 
الرجل اول من أمس الثالثاء لكن 

من دون كشف جنسيته ووصفته 
في بيان لها بأنه «أجنبي».

  وفي ١١ ديســــمبر املاضي قتل 
السويدي من أصل عراقي تيمور 
عبدالوهــــاب الذي عــــاش لفترة 
في لوتون ببريطانيا في وســــط 
ستوكهولم في انفجار قنبلة كان 

 صحيفة سويدية: المتآمر المفترض في اعتداء ستوكهولم قد يكون كويتيًا
  ومصدر أمني لـ «األنباء»: الترجيحات التي بين أيدينا اآلن أنه «بدون»

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «الجنايات» تقضي بإعدام باكستاني قتل صديقته

 ..وتؤجل معارضة أحد المتهمين في قضية 
«أسود الجزيرة» إلحضار المتهم من محبسه

 قررت الدائرة اجلزائية السابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وأمانة سر سيد مهدي تأجيل نظر املعارضة 
املقدمة من أحد املتهمني في قضية أمن الدولة 
رقم ٢٠٠٥/٢ املعروفة بتنظيم «أسود اجلزيرة» 
والتــــي كان متهمــــا فيها ٣٧ من الناشــــطني 
اإلسالميني بالقيام بأعمال إرهابية داخل البالد 
وقتل عدد من رجال األمن خالل مواجهات معهم 
جللسة ١٦ اجلاري إلحضار املتهم من محبسه 

حيث لم يحضر جلسة أمس.
  كانت النيابة العامة قد أســــندت للمتهم 
املعارض (أ.العتيبي) أنه في غضون الفترة 
من أغسطس ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٥/٢/٢٠ اشترك 
في جرمية قتل املالزم أول حمد محمد األيوبي 
والرقيب أول أمين رشود الرشود واملتهم فواز 
إطليق العتيبي والشروع في قتل رجال األمن 

فهد زيد السمحان وبدر عادل املزن ومشاري 
يعقوب محمد وآخرين من رجال األمن مع سبق 
اإلصرار بعد وقوعهــــا بأن قام بنقل وإخفاء 
املتهمني بارتكابها بأحد املســــاكن بعد علمه 

بتمام ارتكابهم لها.
  كما أسندت له النيابة العامة أنه قام بإخفاء 
املتهــــم (أ. و) الصادر أمر بالقبض عليه في 
اجلناية رقــــم ٢٠٠٤/٣ أمن دولة وأعانه على 

الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
  وبتاريــــخ ٢٠٠٥/١٢/٢٧ قضــــت محكمــــة 
اجلنايــــات غيابيا بحبس املتهم (أ.العتيبي) 
سبع سنوات مع الشــــغل والنفاذ عن التهم 
املسندة إليه، وبحبسه أربعة أشهر مع الشغل 
والنفاذ عن التهمة األخيرة «حيازة أســــلحة 
ومتفجرات مت اســــتخدامها في مقاومة رجال 

األمن والتهريب اجلمركي». 

إحـــداث إصابات باملجنـــي عليها ثم قام 
بتغطية جثتها ببطانية وقام بوضع كيس 
أسود كبير وضعه بالصندوق الكرتوني 
ونقله بالعربة إلى ســـاحة ترابية خلف 

مسكنه وألقاه في إحدى احلاويات.
التحقيقات عبر  املتهم في    وبســـؤال 
مترجم اعترف وأقر باالتهام املوجه إليه 
لكنه أنكر االتهام أمام احملكمة، وقد دفع 
محاميه بأن اعترافاته كانت وليدة اإلكراه 

املادي واملعنوي.

 قضـــت الدائـــرة اجلزائية الســـابعة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي بإعدام 
وافد باكستاني وإحالة ملف الدعوى إلى 
محكمة االستئناف لنظره في غضون شهر 
من تاريخ صدور احلكم وبحبس املتهم 
سنتني مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه 

في التهمة الثانية.
  وقد وجهت النيابـــة العامة للمتهم 
أنه في يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٠ قتل املجني 
عليها شاهينا بيجام شيخ عمدا وذلك 
بأن ضغط بيديه على عنقها قاصدا من 
ذلك إزهاق روحها فأحدث بها اإلصابات 
املوصوفة بتقرير الصفة التشـــريحية 
والتي أودت بحياتها على النحو املبني 
باألوراق واتصل جنسيا بغير زوجته 

وهي املجني عليها وهو راض بذلك.
  وشـــهد ضابط الواقعة بأن حترياته 
السرية دلت على أن املتهم اصطحب املجني 
عليها حال سكره في شقة شقيقه في حولي 
بأن اتفق معها على معاشـــرتها جنسيا 
وخالل معاشرته لها بالرضا ثارت مشادة 
كالمية بينهما بسبب رغبتها في االنصراف، 
ما أثار املتهم وقام بالتعدي عليها بالضرب 
في وجهها باملطرقة وأتبعه بخنقها بيديه 

حتى أزهق روحها.
  وإلخفاء جرميته ابتاع ســـكينا وأتي 
بصندوق وعربة واســـتعمل السكني في 

 املستشار هاني احلمدان 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  شـــن رجال أمن محافظة الفروانية 
بقيادة مدير األمن العميد غلوم حبيب 
وقائد منطقة الفروانيـــة العقيد وليد 
الكويت  شـــهاب وبالتعاون مع بلدية 
حملة موسعة على عدد من املنازل التي 
تســـتغل في تخزين املسروقات والتي 
اسماها مصدر أمني بـ «مغارات علي بابا» 
واالوكار املشبوهة وخرجت احلملة التي 
اســـتمرت ألكثر من ٨ ساعات، إذ بدأت 
في السابعة مساء وانتهت في الواحدة 
من بعد منتصف الليل بحصيلة بلغت 
نحـــو ٧٠ وافدا ووافدة الى جانب طفل 
حديث الوالدة، كان برفقة إحدى بائعات 

الهوى الى جانب قذيفة قدمية وحدث 
يبلـــغ من العمر ١٦ عاما ضبط في أحد 

األوكار املشبوهة.
  وقال مصـــدر أمنـــي ان حملة أمن 
الفروانية بدأت مبداهمة عدد من االسواق 
العشوائية وبداخلها مت ضبط نحو ٥١ 
وافدا مخالف لقانون اإلقامة، مشيرا الى 
ان هذه احلملة التي استهدفت االسواق 
العشـــوائية مت خاللها مصادرة كميات 
ضخمة من البضائع واملنتجات الغذائية 

الفاسدة.
  وأضاف املصـــدر في اعقاب مداهمة 
األسواق العشوائية مت استهداف منازل 
أجريت عليها حتريات سابقة حيث مت 

مداهمة شقة في اجلليب تدار فيها االعمال 
املنافية لآلداب وتســـتغل في استقبال 
راغبي املتعة احلرام وفـــي هذا الوكر 
ضبط ١٤ وافدة وقواد آسيوي وضبط 
برفقـــة إحدى بائعات الهوى على طفل 
بلغ عمره عاما واعترفت ام الطفل بأنه 
نتيجة حملها السفاح جراء تعدد عالقاتها 

مع راغبي املتعة احلرام.
  وأكد املصدر ان مداهمة الوكر والذي 
أعد ليكون سجنا بكل ما تعنيه الكلمة 
جاء بعد دخول مصـــدر للمباحث الى 
داخل الوكر ومن ثم متكن رجال املباحث 

واالمن من الدخول اليه.
  وحول وكر املسروقات قال املصدر انه 

ضبط بداخل هذا الوكر اجهزة كهربائية 
ومنتجات أخرى مســـروقة إلى جانب 
قذيفة مدفعية حيث افاد صاحب الوكر 
بأنـــه يتعامل مع آســـيويني يجمعون 
املهمـــالت تلك وهو بدوره يعيد فرزها 

واعادة بيعها في سكراب أمغرة.
  واشار املصدر الى ان املوقوفني من 
املخالفـــني لقانون االقامة جار ابعادهم 
عن البالد وأنهم لن يستفيدوا من مهلة 
تعديل الوضع خاصة ان القانون اخلاص 
باملكرمـــة واضح ويســـتلزم ان يغادر 
املخالف بتعديـــل وضعه اما إذا ضبط 
يتم ابعاده مع إدراج اسمه على قوائم 

غير املصرح لهم بدخول البالد. 

 أمن الفروانية يداهم «مغارات علي بابا» في الحساوي
  وضبط قذيفة بحوزة أحد اآلسيويين كان ينوي بيعها كسكراب

 «نفط الكويت» أجرت تدريبًا على حادث وهمي

 مواطن يتهم عسكريين بقتل خادمه
  والعسكريان ينفيان: أحضره لنا شبه ميت

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  تبادل مواطن وعسكريان في مخفر كبد االتهامات 
بشأن وفاة خادمه، ففي حني قال املواطن انه احضر 
خادمه الى املخفر وســـلمه للعسكريني للتحقيق 
معه في قضية سرقة ٧٠٠٠ دينار، قال العسكريان 
ان املواطن احضر خادمة في حالة يرثى لها وانه 

توفي بعد وصوله املخفر بنصف ساعة.
  ووفق مصدر امني فإن رجال مخفر كبد ابلغوا 
عن وفاة اخلادم اآلسيوي في نظارة املخفر، وحال 
نقله الى املستشـــفى قرر االطباء ان وفاته ناجتة 
عن تعرضه لضرب شديد، موضحا انه مت استدعاء 
كفيل اخلادم الذي قال انه احضر خادمه اآلسيوي 
الى املخفر بعد ان اتهمه بقيامه بسرقة ٧٠٠٠ دينار 

منه وتركه في عهدة العسكريني وانه سلمه اليهما 
بصحـــة جيدة، نافيا ان يكـــون قد قام بضربه او 
تعذيبه، اال ان العسكريني املناوبني اللذين توفي في 
عهدتهما، قاال ان املواطن احضر خادمه الى املخفر 
بحالة يرثى لها و«شبه ميت» وانهما قاما بتسلمه 
بعد ان ابلغهما املواطن ان خادمه سرق امواله غير 
انه لفظ انفاسه قبل ان يشرعا بالتحقيق معه، وعليه 
احااله الى املستشفى بعد ان توقف عن التنفس. 
واوضـــح املصدر ان وكيل نيابـــة اجلهراء، وامام 
تبادل االتهامات بني املواطن كفيل اخلادم املتوفى 
والعسكريني، امر بتسجيل قضية ضرب افضى الى 
املوت وشرع بالتحقيق مع املواطن والعسكريني 

كمتهمني في قتله حلني تبيان احلقيقة. 

 نفذت شـــركة نفط الكويت اليوم تدريبا على  «اإلطفاء» تجري تمريناً وهمياً مع «األمم المتحدة» 
حادث وهمي تضمـــن حريقا في إحدى الفرازات 
التابعـــة ملركز جتميع النفط رقم ٢٤ في شـــمال 

الكويت.
  وقال الناطق الرسمي للقطاع النفطي العضو 
املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسســـة البترول الكويتية 
الشيخ طالل اخلالد، ان احلادث الوهمي وقع في 
متام الســـاعة التاسعة وخمس دقائق من صباح 
اليوم (امس) وأســـفر عن حالتـــي وفاة وهمية 

وإصابة أربعة من موظفي املقاول.
  وأوضح أن فرق اإلطفاء واإلســـعاف التابعة 

للشركة أســـرعت على الفور إلى موقع احلادث 
الوهمي وانضمت إليها فرق املساندة األخرى من 
اإلدارة العامة لإلطفاء والطوارئ الطبية وإدارة 
حماية املنشآت احليوية والنفطية لتقدمي الدعم 

واإلسعافات الالزمة للمصابني.
  وأكد أنه متت السيطرة على احلادث املذكور في 
حوالي الساعة ١٠٫٣٠ صباحا، حيث أعلنت غرفة 
الطوارئ املختصة انتهاء حالة الطوارئ. واختتم 
الشيخ طالل اخلالد تصريحه باإلشارة إلى أن هذا 
التدريب يأتي في إطار خطة الشـــركة السنوية 
للتأكد من جهوزية الفرق املعنية ملواجهة حاالت 

الطوارئ احملتملة مبختلف أنواعها. 

 أمير زكي
  نفـــذت االدارة العامة لالطفـــاء صباح امس 
بالتعاون مع هيئة االمم املتحدة مبنطقة مشرف 
مترينا وهميا تضمن إخالء مبنى االمم املتحدة، 
تضمن التمرين الوهمـــي اندالع حريق لتنطلق 
صافـــرات االنذار ومن ثم هرع رجال اطفاء مركز 
مشرف الى مكان احلادث، هذا وتضمن السيناريو 
اخالء ٥٢ شخصا من قبل املسؤولني عن االمن في 

هيئة االمم املتحـــدة عن طريق مخرجني طوارئ 
متجهني لنقطة التجمع ليتم احصاء العدد والتأكد 
من ان جميع العاملني والزوار باخلارج، واعلنت 
االدارة العامة لالطفاء في بيان لها ان زمن وصول 
آليات االطفاء استغرق دقيقتني ونصف الدقيقة، 
حيث متت عملية املكافحة والتأكد من انه مت اخالء 
املبنى من جميع العاملني والزوار واســـتغرقت 

العملية كاملة ما يقارب الـ ٢٠ دقيقة.

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  متكنت أجهزة اإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع في سرداب 
مقسم الى جزءين األول يتخذ كمخزن حلفظ العطور والثاني عبارة 
عن صالون وقال مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم خليل 
األمير ان بالغا ورد الى غرفة العمليات ظهر امس عن اندالع حريق 
سرداب في عمارة سكنية يستخدم جزء منه لتخزين مواد العطور 
واجلزء اآلخر صالون حالقة رجال في منطقة اجلهراء وأضاف املقدم 
االميـــر فور تلقي البالغ انه مت توجيه كل من مركز اجلهراء ومركز 
اجلهراء احلرفية الى موقع احلريق حيث قام رجال االطفاء بالتعامل 
مع احلريق وعمل التهوية على السرداب بفتح نوافذ السرداب ومتت 
السيطرة على احلريق بأسرع وقت بفضل املرشات الكهربائية التي 
بدأت بالتشغيل األوتوماتيكي عند اندالع الدخان في السرداب ومت 
اخالء العمارة الســـكنية لســـالمة املقيمني داخل العمارة ولم يكن 

هنالك اي اصابات.
  وحضر وأشـــرف على التعامل مع احلادث مدير اطفاء محافظة 
اجلهراء املقدم محمد الشـــطي ورئيس مركز اجلهـــراء الرائد عادل 

الشريعان ورئيس مركز اجلهراء احلرفية املقدم محمد الكندري. 

 حريق يلتهم «صالون»
  ومخزن عطورات في الجهراء


