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لديه أخ يقيم في الكويت وثانٍ يحارب مع تنظيم داعش اإلرهابي واألول مت تسليمه إلى السعودية

»الداخلية«: األمن السعودي يضبط اثنني من املتهمني بتوصيل 
املتفجرات لإلرهابي القباع في حادث »اإلمام الصادق«

وقد أشاد البيان بالتعاون 
املتميز والوثيق والتنسيق 
املش���ترك م���ع الس���لطات 
السعودية ورجال األمن والذي 
اسفر عن ضبط باقي عناصر 
املتهم���ني، متمنني الش���فاء 
العاجل للمصابني من رجال 
األمن، وداعني اهلل عز وجل 
ان يحفظ الشعبني الشقيقني 

ويجنبهما كل مكروه.

الزهراني امس أيضا مبنطقة 
اخلفجي بعد تبادل إطالق النار 
مع رجال االمن السعودي، ما 
أدى الى إصابة اثنني من رجال 

األمن السعودي.
كما تضمن البيان انه مت 
ضبط السيارة نوع هوندا 
اك���ورد وه���ي املركبة التي 
استخدمت من قبل املتهمني 
في نقل املتفجرات للكويت.

البالد مباش����رة بعد عملية 
املتهم  التقى  التسليم حيث 
باالرهاب����ي القب����اع لتنفيذ 

العملية في اليوم التالي.
وذك���ر البي���ان انه وفق 
الكويتية  املعلومات األمنية 
� السعودية املشتركة مت ضبط 
الزهراني  املتهم االول ماجد 
مبنطقة الطائف يوم امس كما 
مت ضبط املتهم الثاني محمد 

تنظي����م داع����ش االرهابي، 
وان املتهم����ني املذكورين قد 
دخال البالد عن طريق منفذ 
ي����وم اخلميس  النويصيب 
املواف����ق 2015/6/25 عصرا 
وقاما بتس����ليم املتفجرات 
في صندوق »ايس بوكس« 
الى املتهم عبدالرحمن صباح 
عيدان س����عود ف����ي منطقة 
النويصيب ثم غادر املتهمان 

الشقيقة.
وأضاف البيان ان املتهمني 
الس����عوديني هما شقيقان، 
املته����م االول ماجد عبداهلل 
محمد الزهراني واملتهم الثاني 
محمد عبداهلل محمد الزهراني 
ولهما شقيق ثالث موجود 
ف����ي الكويت ومت تس����ليمه 
للسلطات السعودية وآخر 
يوج����د في س����ورية ضمن 

الص���ادق مبنطقة الصوابر، 
حيث قام املتهمون بتوصيل 
املتفجرات للمتهم عبدالرحمن 
صباح عي���دان حيث أثبتت 
التحلي���الت والتحقيق���ات 
الالزمة ان املتفجرات هي من 
نفس النوع الذي استخدم في 
التفجير اإلرهابي الذي وقع 
في منطقتي الدمام والقطيف 
العربية السعودية  باململكة 

ذكرت وزارة الداخلية في 
بيان لها ان س���لطات األمن 
السعودية بناء على تنسيق 
معلومات���ي مع أجهزة األمن 
الكويتية، متكنت من ضبط 
اثنني من املتهمني السعوديني 
الذين ش���اركوا ف���ي حادث 
التفجي���ر اإلرهاب���ي ال���ذي 
وق���ع يوم اجلمع���ة املوافق 
2015/6/26 مبس���جد اإلمام 

السيارة التي أقلت اإلرهابيني واملواد املتفجرةاآليس بوكس والذي استخدم في نقل املتفجرات اإلرهابي محمد عبداهلل محمد الزهرانياإلرهابي ماجد عبداهلل محمد الزهراني

دخال البالد عبر 
»النويصيب« عصراً 

وسّلما املتفجرات إلى 
اإلرهابي البدون

مجهوالن مبسدس سلبا باكستانيًا
2700 دينار بعد صعقه مرتني

أحمد خميس

شرع رجال مباحث اجلهراء 
في البحث عن مجهولني أبلغ 
وافد باكستاني أنهما سلباه 
2700 دين���ار بع���د صعقه 

وزعمهم���ا أنهم���ا من رجال 
املباحث. وبحس���ب مصدر 
أمني فإن الباكستاني ويدعى 
إفادته  محمد أصغر قال في 
أمام محقق مخفر الصليبية إن 
شخصني على مركبة رباعية 

فاره���ة طلبا من���ه التوقف 
باس���تخدام الفالشر األمني، 
حيث تبني أن أحدهما مسلح 
ومن ثم وضعا كالبشات في 
يده وأجبراه على أن يصعد 
الى مركبتهما وترك سيارته، 

ثم ضرباه بصاعق وسلبا منه 
2700 دينار كانت في مالبسه، 
وتوجها به إلى بر أمغرة وقاما 
بضربه وصعقه مجددا، ثم 
أنزاله من السيارة وهربا إلى 

جهة غير معلومة.

مواطنة أهانت ضابطًا
وعسكرياً في الشامية

مواطن إلى مباحث الفنطاس 
بـ 60 ديناراً مزورة

.. وبنغالي ضبط في خيطان 
بـ 20 حبة ترامادول

هاني الظفيري

أمر مدير أمن العاصمة الل���واء إبراهيم الطراح 
 vib رجاله بتسجيل قضية ضد مواطنة ادعت بأنها

وقامت بسب مالزم وشرطي في الطريق العام.
وقال مصدر أمني إن رجال أمن العاصمة وأثناء 
عملهم فوجئ���وا مبواطنة ترفض إعطاءهم رخصة 
قيادتها لتقوم بالتلفظ على املالزم ومرافقه العسكري 
بألفاظ نابية واالدعاء بأنها من الشخصيات املهمة 
وعند إجبارها على تسليم هويتها اتضح انها مواطنة 

ومت تسجيل قضية بحقها.
وم���ن جانب آخر، فقد س���جل رقيب أول قضية 
إهانة ضد مواطنني أهاناه في احد مجمعات محافظة 
األحمدي وزود رجال األمن ببيانات املتهمني، وجار 

استدعائهما ملخفر الرقة.

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات إسناد األحمدي مواطنا إلى املباحث 
بعد ضبط 60 دينارا من فئة العشرين معه مت تزويرها، 

وسجلت قضية في مخفر الفنطاس.
وقال مصدر امني ان رجال دوريات االسناد اشتبهوا 
في شخص وعند التدقيق اتضح انه مواطن، وعند اخراج 
اثباتاته مت مش����اهدة فئة 20 دينارا بش����كلها الغريب، 
وبالتدقي����ق عليها اتضح أنها م����زورة وعليه أحيل إلى 
جهة االختصاص. متك����ن رجال جندة اجلهراء من إلقاء 
القبض على 3 اشخاص )خليجي وشابني من فئة البدون( 

وبحوزتهم كيسا من مادة الشبو وأدوات تعاط.
وقال مصدر امني ان رجال النجدة واثناء جولة اعتيادية 
مت االشتباه مبركبة قام مالكها بتظليل الزجاج اجلانبي، 
وبتوقيف قائد املركبة متت مشاهدته مع رفاقه في حالة 
غير طبيعية وعثر معهم عل����ى املمنوعات التي أحيلوا 

بسببها الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

هاني الظفيري

أاحال رجال ام����ن الفروانية بتعليمات من اللواء فهد 
الش����ويع وافدا من اجلنسية البنغالية الى نظارة املخفر 
متهيدا البعادة عن البالد بعد ضبطه في منطقة خيطان 
وبحوزته 20 حبة مخ����درة. وقال مصدر امني ان رجال 
امن الفروانية بقيادة امل����الزم أول محمد البذال واملالزم 
ناصر احلويلة مت رصد شخص في ساحة ترابية، وعند 
استيقافه وطلب إثباته كان مرتبكا والذ بالفرار جريا على 
االقدام، وعند مالحقته والقب����ض عليه قام برمي قطعة 

ملفوفة وبداخلها كمية احلبوب املخدرة.

ضبط مصري وزوجته وابنتهما 
بشبو وهيروين

أحمد خميس 

اقتيد وافد من اجلنسية املصرية وزوجته الى مكافحة 
املخدرات على ان يطلق سراح األم بعد التأكد من عدم 
تعاطيها للمواد املخدرة حيث أكد الزوج لدى ضبطه 
ان املخدرات التي ضبطت في س���يارته تخصه وجاء 

ضبط الوافدين في اجلابرية.
وقال مصدر امني انه واثناء جتوال الدورية اجلابرية 
في املواقف التي تقع خلف مخفر اجلابرية متت مشاهدة 
مركبة متوقفة حتت مظلة ويوجد بها مصري وزوجته 
وابنتهما على حسب ادعائهم ومت ضبط معهم عدد 5 
اكياس بقايا هيروين وعدد 1 كيس يوجد به هيروين 
وعدد 2 قصدير يوجد به مادة الشبو وعدد 1 حبة روش 
وعدد 6 قصدير مت استعماله يوجد به بقايا مادة الهيروين 
وأدوات تعاط ومت تسليم الطفلة الى اخت الزوجة عن 

طريق احوال املخفر وهي من مواليد 2011.

املواد املخدرة التي ضبطت من الوافد املصري وزوجته في اجلابرية

البراءة ملواطن سلب 
وافداً 487 ديناراً بصفة ضابط

مؤمن المصري

قض���ت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار متعب العارضي ببراءة مواطن من 

تهمة انتحال صفة ضابط بوزارة الداخلية.
النياب���ة  كان���ت 
العامة قد أس���ندت 
أنه س���رق  للمتهم 
املبلغ النقدي وقيمته 
487 دينارا كويتيا 
م���ن وافد وكان ذلك 
عن طريق استعمال 
العنف بأن استوقفه 
حال تواجده بسيارته 
إيهام���ه بأنه  بع���د 
ضابط شرطة وطلب 
املدنية  البطاقة  منه 
واستولى منه على 
مبلغ نقدي وحافظة 

نقوده.
كما اتهمته النيابة بأنه أش���هر في وجهه سالحا 
ناري���ا مهددا إياه به فبث الرعب في نفس���ه ومتكن 
بتلك الوس���يلة من االس���تيالء على عدة مبالغ وفر 
هاربا وادعى أنه موظف عام ضابط بوزارة الداخلية 
واس���تخدم زيا تتميز به طائفة من املوظفني قاصدا 

من ذلك احلصول على مزايا الحق له بها.
وشهد ضابط املباحث بأن حترياته السرية أسفرت 
عن ارتكاب املتهم للواقعة. وبسؤال املتهم بالتحقيقات 

أنكر ما نسب إليه.
وحضر عن املتهم أمام احملكمة احملامي طالل صبر 
العنزي وترافع شفاهة فدفع بانتفاء أركان جرمية 
السرقة وعدم جدية التحريات لهذا لم تطمئن احملكمة 
مل���ا قدم به املتهم من اتهام م���ن قبل النيابة العامة، 

وقضت ببراءته مما أسند إليه.

 احملامي طالل العنزي

العميد عادل احلشاش

»الداخلية«: إبعاد فوري لـ 152 وافدًا 
لقيادة مركبات دون ترخيص

اعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا عن ضبط وابعاد 
152 مقيم���ا مت ضبطهم اثناء 
القيادة دون رخصة سوق في 
مخالفة صريحة استوجبت 
ابعادهم الفوري وفقا الحكام 
القانون اخلاص بهذا الشأن، 
املهنا نحذر االخوة  واضاف 
املقيم���ني بانه ال ه���وادة في 
تطبيق القانون على اجلميع 
ولدين���ا تعليم���ات صارمة 
ومش���ددة بإبع���اد كل مقيم 
يخالف قان���ون القيادة دون 
ترخيص ملا يشكله ذلك من 
خطورة على حياة وس���المة 
جميع مستخدمي الطريق وال 
بد من احترام القوانني حفاظا 
على ارواح اآلخرين واحلد من 
احلوادث اخلطيرة واملخالفات 
التي يرتكبها هؤالء وتسيء 
الى النظام املروري بشكل عام، 
االمر الذي كان لنا معه وقفة 
جادة وحازم���ة، وغيرها من 

السلوكيات املرورية.
واضاف اللواء املهنا انه لن 
يسمح مطلقا الى مواطن او مقيم 

مبخالفة قواع����د وآداب املرور 
الدول����ة وأجهزتها  ان  خاصة 
الكثير  تعمل مشتركة اليجاد 
من احلل����ول العملية للقضاء 
على االزدحامات واالختناقات 
املروري����ة وخف����ض معدالت 

احلوادث واملخالفات.
واكد ان دوري����ات ورجال 
املرور وجميع اجهزة االمن في 
جميع احملافظات تعطي مخالفة 
القيادة دون ترخيص االولوية 
واالهمية خلطورتها على جميع 
مستخدمي الطرق من سائقني 
ومشاة الى جانب اخلسائر في 

االرواح واملمتلكات.
وعلى جان����ب متصل، ذكر 
مدير عام االدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمن����ي العميد عادل 
التوعية  احلشاش إن حمالت 
وبرامج االرشاد متواصلة ولن 
تتوقف حتى نقضي متاما على 
هذه املخالفة والظاهرة في نفس 
الوقت، محذرا كل من يخالف 
من الوقوع حتت طائلة القانون 
وما يتبع ذلك من إجراءات قد 

تنال املكفولني.
واعرب ع����ن امله ان يلتزم 

كل مقي����م به����ذه التعليم����ات 
واالرشادات حفاظا على حياته 
وارواح اآلخري����ن ومصلحته 
كذلك اما التغاضي عن االلتزام 
بالقانون ومخالفة عدم قيادة 
املركبة دون رخصة قيادة فإن 
عاقبة املخالفات املرورية وخيمة 
وعقوباتها مشددة وال تهاون 

فيها او رجعة عنها.
واشار العميد احلشاش الى 
مالحظة غاية في اخلطورة وهي 
محاولة بع����ض املخالفني عدم 
االنصياع الوام����ر وتعليمات 
وارشادات رجال املرور بالتوقف 
ومحاولة الهروب مما ينتج عنه 
حوادث مؤسفة يروح ضحيتها 
املخالف ومن يصطدم به اثناء 
محاول����ة اله����روب وعليه ان 
ينصاع الوامر وتعليمات رجال 
املرور بالتوقف الفوري حتى ال 
يعرض نفسه واآلخرين ملخاطر 
جمة، مطالبا كل من لديه صديق 
او قريب مقيم مخالف ان يقدم 
له النصح واالرشاد ويحذره من 
مغبة مخالفة القانون اخلاص 
بعدم القيادة دون ترخيص للحد 

من املخالفات واحلوادث.

العملة املزورة التي ضبطت في الفنطاس

اعتبر عدم االنصياع 
ألوامر وتعليمات 

رجال املرور 
بالتوقف يشكل 
خطورة ومخالفة 

جسيمة

جانب من حملة التفتيش عن السالح على الدائري السابع

العوضي بعد إغالق »السابع« بحثًا عن أسلحة غير مرخصة: 
انتظروا حمالت مفاجئة وفي مختلف األوقات

واصلت األجه����زة األمنية 
امليداني����ة املعني����ة حمالته����ا 
التفتيشية على املركبات بحثا 
عن السالح غير املرخص، حيث 
انطلق رجال اإلدارة العامة ملباحث 
السالح اول من امس في حملتهم 
الثانية على الدائري السابع وذلك 
مبشاركة قطاع املرور وقطاع 
األمن اخل����اص واإلدارة العامة 
للعالقات العامة واإلعالم األمني، 
في حملة تفتيش واسعة على 
املركبات في الطرق والشوارع 
الرئيسية والفرعية بحثا عن 

األسلحة غير املرخصة.
وجاءت احلملة � بحس����ب 
بي����ان للداخلية � بع����د اتخاذ 
اإلجراء القانوني الالزم بقيادة 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون 

األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضي، وتولى تنفيذها فريق 
التفتيش وجمع السالح بإشراف 
مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
الس����الح اللواء ف����راج الزعبي 

ومس����اعد مدي����ر ع����ام اإلدارة 
العامة ملباحث السالح العميد 
عبدالرحمن الصهيل، وذلك وفق 
املرحلة الثانية ضمن خطة جمع 
السالح التي سبقتها فترة السماح 
4 اش����هر. وفي تصريح للواء 
العوضي، أكد أن املرحلة الثانية 
ستش����هد العديد من احلمالت 
املفاجئة وف����ي أوقات متفاوتة 
على كل الطرق واملناطق التي 
يشتبه بوجود أسلحة وذخائر 
ومفرقعات غير مرخصة فيها، 
عمال على تنفيذ القانون وحماية 
املجتمع من شرورها، مشددا على 
أن االحتفاظ بها يعتبر مخالفة 
صريحة يعاقب عليها القانون، 
مؤكدا على أن القانون سيطبق 

على اجلميع دون استثناء.


