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االنقالب.. عموديا

الوافد العراقي وأمامه كمية احلشيش املضبوطة معه

حجاج السعدي

ضبط عراقي حاول دخول البالد بحزام »ملغم« بالحشيش
أمير زكي

متكن رجال منفذ العبدلي احلدودي 
ي���وم امس من ضبط وافد عراقي حاول 
تهري���ب نحو 3 كيلوغرام���ات من مادة 
احلشيش بلفها حول جسده باستخدام 
)ستريتش(نسائيا في طريقة مبتكرة 
وجديدة للتهري���ب إال أن يقظة مفتش 
اجلمارك كش���فت محاولة التهريب بعد 

االشتباه بطريقة سير الوافد العراقي.
وق���ال مبارك القطان من مكتب مدير 
ع���ام اجلمارك ان احد رج���ال التفتيش 
في منفذ العبدلي اشتبه في عراقي كان 
يحاول الدخول الى البالد متجاوزا مراحل 
التفتيش فطلب منه مرافقة رجال اجلمارك 
الى التفتيش الذاتي ليتبني لرجال اجلمارك 

اخفاؤه احلشيش حتت مالبسه.
واضاف القط���ان ان رجال اجلمارك 
اخضع���وا العراقي الى حتقيق س���ريع 
ومت اخطار رجال االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات الرسال عدد من رجال املكافحة 
واقتياد العراقي الى مقر االدارة الستكمال 
التحقيقات ومعرفة هوية االش���خاص 

الذين يهرب لصاحله���م هذه املخدرات 
على ان توجه له تهمة جلب املواد املخدرة 
بقصد االجتار وتتم احالته الى النيابة 

العامة.
الوافد العراقي  القط���ان ان  وأضاف 
املضبوط حضر الى البالد بسمة زيارة 
جتارية، مش���يرا الى ان مراقب جمرك 
العبدلي جديع املطيري اشتبه بطريقة 
الوافد فتبعه وبتفتيشه اتضح  س���ير 
انه كان يرتدي )س���تريتش( نس���ائيا 
كان يخف���ي بداخله كمية احلش���يش، 
مشيرا الى انه مت إخطار ادارة التحري 
اجلمركي بقيادة راشد البركة ومساعده 
سالم أشكناني اللذين حضرا الى منفذ 
العبدلي للتحقيق مع املتهم قبل تسليمه 

الى جهات االختصاص.
وأوضح القطان ان يقظة رجال اجلمارك 
تقف سدا منيعا جتاه أي محاوالت إلدخال 
أي نوع من أنواع املمنوعات قائال: »دائما ما 
تتم مكافأة رجال اجلمارك على ضبطياتهم 
وهو ما س���يتم ألي من رجال اجلمارك 

الذين يتميزون باليقظة.

»تصرفات مريبة« كشفت مواطنة مطلوبة بـ 21 قضية

نجاة باكستاني انقلبت به رافعة »عموديًا«

محاٍم يتهم وافدين بتبديد مليون دوالر

أمير زكي
أنهى رجال جندة الفروانية مغامرة مواطنة مع 
احلرية، حيث قام مدير جندة الفروانية العقيد 
أديب السويدان بالتوقيع على كتاب بإحالة املواطنة 
التي ضربت رقما قياسيا في عدد القضايا املسجلة 
عليها إلى إدارة التنفيذ املدني على ان حتال الحقا 
إلى إدارة التنفيذ اجلنائي وذلك بعد ان كش���ف 
االستعالم عنها انها مطلوبة ب� 21 قضية منها 20 

قضية مدنية وقضية واحدة جنائية.
وقال مصدر أمني ان احدى دوريات الفروانية 
وفيما تقوم بالتجول في املنطقة توقفت الدورية 
مصادفة عند احدى االشارات الضوئية وكانت 

هناك إلى جانب الدورية س���يارة تقودها امرأة، 
فالحظ رجل األمن تصرفات مريبة للغاية تصدر 
من قائدة املركبة ومحاولتها التظاهر بالتماسك 
ومشاهدة نفسها في املرآة ليطلب منها التوقف، 
اال ان السيدة تظاهرت بأنها في طريقها إلى دعوة 
عرس وان توقيفها س���يعطلها عن العرس فما 
كان من رجال االمن اال ان أصروا على توقيفها، 
وباالستعالم عن سجلها ُكشفت حقيقة العرس 
واملكياج وتبني ان س���جلها عام���ر ب� 21 قضية، 
وعليه مت اخطار رئيس قس���م الدوريات الرائد 
خليفة البلوشي والذي اخطر العقيد السويدان 

ليتم اتخاذ الالزم.

محمد الجالهمة
تقدم محامي احدى الشركات الكبرى ببالغ يتهم 
فيه وافدين يعمالن بالشركة بتبديد مبلغ يصل الى 
مليون دوالر من خالل فقدانهما عقودا وتعهدات 
كانت بحوزتهما دون ان يس���تبعد ان يكونا قد 

تقاضيا مقابال الضاعة هذه العقود متعمدين.
وقال محامي الشركة في بالغ الى مخفر األحمدي 
ان الوافدين استوليا على عقود تكلف الشركة مبلغا 

وقدره 330 الف دينار وس���جلت قضية وأحيلت 
للتحقيق.

من جهة أخرى، تقدمت شركة صرافة وابلغت 
عن قيام مندوب لديها باالس���تيالء على نحو 15 
الف دينار ووضع املبلغ في حسابه اخلاص ومن 
ثم فراره الى جهة غير معلومة وس���جلت قضية 
ووضع اسم الوافد وهو آسيوي على قوائم املمنوعني 

من السفر.

تأييد إعدام وحش حولي
في قضيتين جديدتين

ضبط عصابة سرقت 40 سيارة
محمد الجالهمة

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة االحمدي بقيادة العقيد 
داود الكندري من ضبط تش���كيل عصابي جميعهم من الوافدين 
تخصصوا في سرقة الشاحنات وتهريبها الى خارج البالد وتفكيك 
بعضها وبيعها داخل البالد فيما اكد مصدر امني ان هناك 4 وافدين 
مت القبض عليهم وهم سوريان وباكستاني ومصري، اما الهاربان 

فهما لبناني وعراقي.

مؤمن المصري
قض���ت محكمة االس���تئناف أمس 
برئاسة املستشار نصر سالم آل هيد 
وأمانة سر عادل العوضي بتأييد حكم 
اول درجة القاضي بإعدام حجاج السعدي 
املعروف ب� »وحش حولي« في قضيتني 
جديدتني. وقد اس���ندت النيابة العامة 
للمتهم ان���ه خطف املجني عليهما عن 
طريق القوة والتهديد بأن باغتهما من 
اخللف حال سيرهما في الطريق العام 
وهددهما بالضرب ملنعهما من االستغاثة 
ثم حملهما عنوة من مكان تواجدهما الى 

سطح عقار مجاور ملسكنهما.

أمير زكي
جن���ا وافد باكس���تاني من 
انقالب  املوت بأعجوب���ة بعد 
الرافعة التي كان يعمل عليها 
ووقوفها بشكل عمودي، حيث 
حالت شوكة الرافعة من سقوطة 
بالرافعة وس���ط حفرة يبلغ 

عمقها 6 أمتار.
وبحسب مصدر إطفائي فان 
احلادث وقع خلف احد املجمعات 
التجارية مبنطقة الري وتوجه 
فور الب���الغ عنه مركز اإلنقاذ 
الفني واإلس���ناد والطوارئ، 
خاصة بعد ان تسبب احلادث 
الغريب في احتجاز الس���ائق 
الباكس���تاني وس���ط كابينة 
الرافعة وع���دم متكن احد من 
االقتراب م���ن الرافعة إلنقاذه 
خاصة م���ع وج���ود خطوط 
ضغط عال ف���ي احلفرة وقام 
رجال اإلطف���اء بعملية فنية 
دقيقة إلنزال الرافعة ومتكنوا 
من إخراج السائق الباكستاني، 
وتواجد في موقع احلادث كل 
من مدير اطفاء العاصمة باالنابة 
العقيد عبداهلل اجلاسم، ورئيس 
مركز اإلسناد والطوارئ املقدم 
ناصر العبيدي واملالزمون أوائل 
أمين املفرح وحمد الراشد وخالد 

كرم ورائد سلطان.

)محمد ماهر(الرافعة وتبدو ذراعها وقد حالت دون سقوطها


