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اس���تقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا في مكتبه 
املالزم معالي بوعباس وسلمته دراسة حتليلية 
خلطة أم���ن الدوائر االنتخابي���ة النتخابات 

املجلس البلدي 2009.
وأعرب اللواء املهنا عن سعادته البالغة 
بفحوى هذه الدراسة وشموليتها والتي رصدت 

اخلطة بكل وأدق تفاصيلها، مما يجعلها تعد 
مرجعا للباحثني والدارسني، وقد بعثها الى 

وكيل الوزارة باإلنابة الفريق غازي العمر.
من جانبها أعربت املالزم معالي عن جزيل 
ش���كرها وعظيم تقديرها الهتمام القيادات 
األمنية بدعم ومساندة صغار الضباط ومتابعة 

جهودهم وتشجيعهم.

المهنا استقبل المالزم معالي

العقيد داود الكندري عقد مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه وأعلن تفاصيل القبض على اللص

رجال مباحث األحمدي يفكون لغز »سرقة المليون ونصف المليون دينار«
والجاني خياط باكستاني حاول الهرب بالمسروقات إلى العراق

 عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
س���جل رجال االدارة العام���ة للمباحث 
اجلنائية اجنازا جديدا يضاف الى اجنازاتهم 
اذ توصلوا الى هوية مرتكب س���رقة محل 
املجوهرات في منطق���ة الفحيحيل وعثروا 
على كامل املسروقات دون ان تنقص غراما 
واحدا، وهي القضية التي عرفت باسم »قضية 
سرقة املليون ونصف املليون دينار« رغم ان 
حصر املسروقات اثبت ان قيمتها السوقية 

نحو ربع مليون دينار.
وفي مؤمتر صحافي عقده مدير ادارة بحث 
وحتري محافظة مبارك الكبير العقيد داود 
الكندري وبحضور النقيب ناصر ابوصليب 
ف���ي مقر مديرية امن محافظة مبارك الكبير 
اعلن العقيد الكندري عن توقيف باكستاني 
يعمل خياطا ويدعى جاويد علي عسكر وان 
املتهم اعترف بس���رقة محل املجوهرات قبل 
اسابيع واستولى على نحو 21 كيلو من الذهب 
تق���در قيمتها بنحو 250 ال���ف دينار، وكان 

ينوي الهروب بها إلى العراق.
وقال العقيد الكندري في املؤمتر الصحافي 
ان املتهم سبق ان ألقي القبض عليه في مطلع 
القضية اال انه أنكر عالقته بالقضية فأطلق 
سراحه بعد مدة االحتجاز القانونية، مشيرا الى 
انه ومنذ مطلع القضية قام فريق عمل مؤلف 
من املالزم اول عبداهلل احلربي واملالزم اول 
عبداهلل العوضي بحصر املشتبه بارتكابهم 
اجلرمية حتى مت التوصل الى شخص ارشد 
عن اس���م اجلاني ومن ثم توجهت فرقة الى 
محل إقامته على مقربة من محل الذهب نحو 
احلادية عشرة مساء وبإعادة التحقيق معه 

اعترف بارتكابه جرمية السرقة حيث خطط 
جلرميته حينما شاهد كميات ضخمة من الذهب 

داخل احملل مستغال فتحة التكييف.
وس���رد املتهم، على حسب تأكيد مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير، 
تفاصيل جديدة اذ قال انه قام بنزع جهاز 
التكييف قبل الواقعة بيوم وحينما شاهد 
هناك حاجزا خلف التكييف أعاد التكييف 
الى طبيعته مرة اخرى وعاد في اليوم التالي 
بعد ان اعد مقصا و»دريل« يساعدانه على 
عملية الس���رقة ونفذ جرميته فجرا وبعد 
السرقة بساعات سارع الى محل اقامة ابن 
عمه في منطقة املرقاب وأودع لديه شنطة 
بداخلها الذهب دون ان يخبر ابن عمه بأنه 

ارتكب واقعة سرقة.
واض���اف الكندري: مبجرد س���رد املتهم 
العترافاته مت االنتقال الى مقر سكن ابن عم 
املتهم وعثر على الش���نطة وبداخلها كامل 

املسروقات دون ان ينقص منها اي شيء.
أما وكيل الشركة محمد إسماعيل فقال إن 
كمية الذهب املسروق كانت تبلغ 21 كيلوغراما 
فيما بلغت قيمة االملاس املس���روق 44 ألف 
دينار موضحا ان احملل كان يحتوي في يوم 
اجلرمية على بضاعة تقدر مبليون ونصف 

املليون دينار كويتي.
واعرب اسماعيل عن ثقته برجال املباحث 
وعلى رأسهم العقيد داود الكندري بارجاع 
كامل املس���روقات موضحا ان رجال وزارة 
الداخلية استطاعوا حل هذه اجلرمية في وقت 
قياسي وذلك يدل على حرصهم الشديد على 

امان الدولة ومواطنيها ومقيميها.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

مواطن باع رجال »المكافحة«
ربع كيلو حشيش بـ 300 دينار

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الش���يخ 
أحمد اخلليفة الى النيابة العامة يوم امس مواطنا الى نيابة املخدرات 
ووجهت اليه تهمتا حيازة م���واد مخدرة بقصد االجتار والتعاطي، 
وعثر رجال املكافحة على 760 دينارا كانت بحوزة املتهم وأقر بأنها 

حصيلة االجتار.
وقال مص���در امني ان معلومات وردت ال���ى مدير عام املكافحة 
عن اجتار ش���خص في املواد املخدرة وعلي���ه مت تكليف مدير ادارة 
العمليات املقدم فيصل املطيري بضبط املتهم متلبسا وقام املطيري 
واملالزم عبداهلل الربيعة بالتنسيق مع النيابة العامة بعد استدراج 
املتهم لبيع ربع كيلو من احلش���يش مقابل 300 دينار ليتم ضبطه 
ومت اس���تكمال ما ورد في اإلذن النيابي واالنتقال الى مقر اقامته في 
الصباحية وعثر في املن���زل على 300 غرام اضافة الى الكمية التي 
باعه���ا وعثر بحوزته ايضا على كيس بداخله مادة هيروين ومبلغ 

760 دينارا واعترف بحيازته املخدرات بقصد االجتار.

براءة مواطن اتهم بقتل وافد في حادث مروري

و»االستئناف« تبرئ 5 اتهموا بتزوير أختام حكومية

قضت محكمة اجلنح ببراءة مواطن من تهمة قتل وافد 
باخلطأ عبر حادث مروري في منطقة كبد باجتاه الدائري 
الس����ابع.وخالل جلسة سابقة طالب دفاع املتهم احملامي 
مبارك اخلشاب ببراءة موكله مما نسب اليه ألسباب عدة 
أهمها اس����تغراق خطأ املجني عليه خلطأ املتهم وانتفاء 
خطأ املتهم بالكلي����ة، وكذلك انتفاء القصد اجلنائي لدى 
املتهم وعدم وجود ثمة ش����اهد على الواقعة يدين املتهم 
املاثل وانقطاع رابطة السببية بني اخلطأ والضرر النتفاء 

اخلطأ في حق املتهم املاثل.
مضيفا ان املتهم هو من قام باالبالغ عن تلك الواقعة 
وكان في مقدوره عدم االبالغ والفرار ان كان مخطئا ودفع 
اخلش����اب كذلك بانتفاء القصد اجلنائي لدى املتهم املاثل 

طبقا ملا جاء في أوراق الدعوى.

أصدرت محكمة االستئناف امس حكما يقضي بالغاء 
حكم محكمة أول درجة والذي قضى بحبس 4 اشخاص 
ثالث س����نوات والقضاء مجددا ببراءة خامس من االتهام 
املس����ند اليه.وفي التفاصيل اتهمت نيابة األموال العامة 
خمسة متهمني بارتكابهم تزويرا في محررين رسميني على 
نحو يوهم بأنهما مطابقني للحقيقة وقلدوا خامتا إلحدى 
املصالح احلكومية )بلدية الكويت( وخامتا ألحد املوظفني 

العامني، كما ارتكبوا تزويرا في محررات بنكية.
وقد قضى حكم محكمة أول درجة بإدانة املتهمني جميعا 
باحلبس ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ.وأمام محكمة 
االستئناف ترافع احملامي علي الرشيدي عن املتهم اخلامس 
ودفع بانقطاع صلة املتهم اخلامس بالواقعة والتناقض 

في حتريات املباحث حول دور املتهم اخلامس.

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي علي الرشيدي

املتهم وأمامه كمية احلشيش املضبوطة

)أحمد باكير(املتهم وأمامه كمية الذهب املضبوطة معه وفي االطار بصحبة رجال املباحث

إصابة 3 بحارة إيرانيين في حريق لنج

 أمير زكي
اصيب 3 بحارة من اجلنسية 
االيرانية من اصل 7 بحارة كانوا 
يبحرون على منت لنج في منطقة 
الدوحة واندلعت النيران في اللنج 
واتلفت جميع محتويات اللنج.

العالقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العقيد نبيل  العامة في االطفاء 
احلسينان ان بالغا ورد ظهر امس 
عن اندالع النيران في لنج حيث 
طلب من مركزي اطفاء الشويخ 
البحري والدوحة وسارعت عدة 
آليات بحري���ة الى موقع البالغ 
بس���رعة فائقة لتتم السيطرة 
على احلريق، ونقل املصابني الى 

مستشفى الصباح للعالج.
ه���ذا وزودت ادارة العالقات 
العامة في االطفاء وسائل االعالم 
بصور كانت بعدس���ات كل من 
العبيدل���ي وفواز  عبدالعزي���ز 
الكندري ومحمد خليل ومحمد 

الزنكوي.

رجال االطفاء اثناء محاولة اخماد حريق اللنج

الدخان يتصاعد من اللنج االيراني قبل اخماد احلريق

تخطيط للهرب ونصف ساعة

كاميرا المحل قديمة

اعترف املتهم بأن���ه خطط للهرب إلى العراق بعد 
تنفيذ اجلرمية، حيث كان يعمل في اجليش األميركي 
وفش���لت محاولته للهرب باملسروقات فآثر االنتظار 
حلني هدوء القضية والبحث عن املتهم الرئيسي في 

القضية من قبل رجال املباحث اجلنائية.
احتجز املته���م منذ بداية القضية اليام ثم اعترف 
في اقل من نصف س���اعة بع���د أن قبض عليه للمرة 

الثانية.

 قال مصدر أمني ان حتقيقات اضافية ستجرى مع ابن 
عم املتهم للتأكد من علمه بواقعة السرقة، مشيرا الى ان ابن 

عم املتهم نفى علمه بواقعة السرقة جملة وتفصيال.

أكد العقيد داود الكندري ان الصور التي التقطت من 
خالل كاميرا احملل لم تكن واضحة لدرجة انها صورت 

املتهم كشخصني وليس شخصا واحدا.

ابن عم المتهم

 وكيل الشركة صاحبة احملل املسروق في املباحث يعاين الذهب املستعاد العقيد داود الكندري خالل املؤمتر الصحافي أمس


