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االمنية

الصفحة
مؤمن المصري

قضت محكمة جنايات صنعاء بحبس 15 شخصا 
وبراءة عدة أشخاص بينهم ضابط كويتي برتبة 

نقيب، أدينوا بتهريب وجتارة املخدرات.
وكانت السلطات األمنية اليمنية قد ألقت القبض 
على املذكور وهو ف���ي العقد الرابع من عمره في 
فندق شيراتون عدن في الثاني من فبراير 2008 

وأسندت اليه تهمة التهريب واالجتار باملخدرات ليتم 
احتجازه ما يقارب 3 أشهر قبل ان يتم عرضه على 
النيابة اليمنية. ومت عرضه على الطبيب الشرعي 
هناك، اذ تبني وجود اصابات متفاوتة ومتفرقة في 
جسده ناجتة عن تعذيب السلطات األمنية اليمنية 
له آنذاك. وذكر حينها احملامي احلميدي السبيعي 

ان موكله يتمتع بأخالق حميدة.

براءة ضابط كويتي في اليمن من االتجار بالمخدرات

املصابون بانتظار نقلهم للعالج

عمال مرور حولي بعد ضبطهم بالطوابع املزورةلصوص املكاملات الدولية في األمن العام العميد عبداهلل الراشد

العميد عبدالفتاح العلي

لصوص »الدولية« والطوابع يتساقطون و»األمن العام« ينشط لمالحقة المخالفين

ضبط عمال نظافة في مرور حولي يعيدون تأهيل الطوابع 
وإغالق أوكار االتصاالت الدولية في الجليب 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
لصوص الطوابع ولصوص املكاملات الدولية كانت نهاية 
بعض منهم على أيدي قطاع األمن العام واالدارة العامة 
ملباحث الهجرة، حيث ق���ام رجال االمن العام يوم امس 
بشن حملة في محافظتي اجلهراء والفروانية الستهداف 
مخالفي قان���ون االقامة ولصوص االتصاالت الدولية اذ 
اس���فرت احلملة التي جاءت باش���راف من وكيل وزارة 

الداخلية املس���اعد لش���ؤون األمن العام باالنابة العميد 
عبدالفت���اح العلي عن ضبط 6 لص���وص داخل 3 أوكار 
لالتصاالت الدولية وذلك في منطقة اجلليب، كما اسفرت 
احلملة في اجلهراء والتي جاءت باشراف وتنفيذ من مدير 
أمن اجلهراء والنقيب مطر سبيل عن ضبط 130 شخصا 
ما بني مخالفني لقانون االقامة ومطلوبني لقضايا مدنية 
وجنائية، كما جرى حترير 50 مخالفة مرور. وإلى مرور 

حولي، فقد وصلت معلومات الى مدير عام االدارة العامة 
ملباحث الهجرة العميد عبداهلل الراشد عن قيام اسيويني 
يعمل���ون بالنظافة في مرور حولي بن���زع الطوابع من 
املعامالت وإعادة تأهيلها، حيث جرى تكليف مدير ادارة 
التحري العقيد جنيب الش���طي ومساعده املقدم حمدان 
اخلشم والرائد عبداهلل الهمالن والنقيب بدر احمليا ووكيل 

ضابط عارف العنزي ورقيب اول زيد الشبعان.

أسرهم تدعو إلى مزيد من االهتمام إلطالق سراحهم

الظفيري: المواطنون الكويتيون ومرافقوهم موجودون 
في عبدان وسيعودون إلى الكويت في أقرب فرصة

عسكري في »الحرس« إلى النيابة سلب آسيوياً

.. وعلى طريقة عصابات شيكاغو.. سلب آسيوية بالعاصمة
ومواطنة تضبط خادمتها بجرم السرقة المشهود

النيابة تأمر باستمرار حجز المطيري بعد تحقيق 4 ساعات
مؤمن المصري

جرى التحقيق مساء امس مع خالد املطيري العائد 
من غوانتانامو على مدى اكثر من 4 ساعات، وقد امرت 
النيابة العامة باستمرار حجزه لعرضه عليها اليوم 

الستكمال التحقيق معه. وقد أنك����ر املط���يري االتهام 
املسند اليه وهو االنضمام جل���ماعة مح���ظورة حملاربة 
قوات التح���الف في افغانستان مما يعرض الكويت 

لقطع عالق���اتها الديبلوماسية مع دولة صديقة.

العقيد محمد الصبر احملتجز داود الفيلكاويمجدي الظفيري

أمير زكي ـ  بشرى الزين - بيان عاكوم 
محمد الدشيش وكونا

أكد سفيرنا لدى اجلمهورية 
االسالمية االيرانية مجدي الظفيري 
امس وجود املواطنني الكويتيني 
اخلمسة ومرافقيهم لدى السلطات 
االيرانية، مشيرا الى انهم يتمتعون 
بصحة جيدة وستتم إعادتهم الى 

الكويت في أقرب فرصة.
ل� »كونا« في  الظفيري  وقال 
اتصال هاتفي من طهران ان وزارة 
اخلارجي���ة االيراني���ة جتاوبت 
وبس���رعة مع الطل���ب الكويتي 
بش���أن فقد 5 كويتيني وقطري 
وآخر مصري ف���ي املياه الدولية 
مؤكدة س���المتهم ووجودهم في 

األراضي االيرانية.
واش���اد بس���رعة اس���تجابة 
الس���لطات االيرانية وبتأكيدها 
على وجود جميع هؤالء املواطنني 
ومرافقيه���م في مدين���ة عبدان 
الساحلية بجنوب ايران، مشيرا الى 
انها طمأنت السفارة على سالمتهم 
واكدت على متابعة قضيتهم حتى 

اإلفراج عنهم.
واعرب ع���ن التقدير اخلاص 
ل���وزارة اخلارجي���ة االيراني���ة 
واجله���ات االيرانية املعنية على 
التجاوب السريع والتعامل املسؤول 

وباحلس االنساني الرفيع.
وقال ان االفراج عن املواطنني 
اخلمس���ة ومرافقيهم هو مسألة 
وقت فور االنتهاء من االجراءات 
االدارية والقانونية حيث سيتم 

بعدها اطالق سراح اجلميع.
وقال ان الس���لطات االيرانية 
كانت على تواص���ل دائم وأبدت 
السفارة  اهتماما باملوضوع وان 
الكويتية قامت باالتصال بذوي 
املواطنني، مشيرا الى توافر حسن 

النوايا لدى اجلميع.
كما اشار الظفيري الى تعبير 
املسؤولني االيرانيني عن تقديرهم 
للكويت حكومة وشعبا قائال انه 
ملس ذلك لدى مباشرته االتصاالت 
بالس���لطات االيرانية بناء على 

الكويتية  توجيهات اخلارجي���ة 
ملعاجلة املوضوع.

وكانت »األنب���اء« علمت من 
مصادر خاصة ب���أن احملتجزين 
الى جانب  الكويتيني اخلمس���ة 
قطري ومص���ري متواجدون في 
عهدة شرطة عبدان، ويشعر ذوو 
احملتجزين بأن وزارة اخلارجية 
غير متحمس���ة إلطالق سراحهم 
بالسرعة املناسبة ويأملون مزيدا 
من االهتمام، وقد مت االس���تماع 
الى اف���ادات ذوي احملتجزين من 
قبل النياب���ة العامة حيث قالوا: 
تلقينا وعودا بأن األمل قريب في 
ابرز  إطالق س���راحهم، تلك هي 
التط���ورات التي عل���م بها ذوو 
احملتجزي���ن، وأبلغ بها »األنباء« 
شقيق الش���اب داود الفيلكاوي، 
وق���ال عبدالرحيم الفيلكاوي: مت 
االس���تماع الى افادتنا يوم امس 
من قبل النياب���ة العامة وأبلغنا 
وكيل النيابة بأن أخي وزمالء له 
اعتادوا القيام برحالت صيد في 
منطقة األرياق، كما اكد اننا تلقينا 
منهم رس���الة تفيد باحتجازهم 
ويدعونن���ا للتحرك، كما أطلعنا 
التي  الرسالة  النيابة على  وكيل 
وصلت الينا، وأعرب الفيلكاوي 
ان قضية احتجاز املواطنني تلقى 
اهتماما خاصا، مشيدا في الوقت 
ذات���ه باهتمام الناطق الرس���مي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر، ومؤكدا ان الصبر اكد لذوي 
احملتجزين ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد مهتم بهذه القضية، 
وان  الداخلية تبذل قصارى جهدها 
لعودتهم الى وطنهم. على صعيد 
متصل، قال وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجل���اراهلل انه حتى اآلن ال 
يوجد وعد رسمي من السلطات 
اإليرانية باإلفراج عن احملتجزين 
الكويتي���ني. ولفت اجلاراهلل في 
اتصال مع »األنباء« الى انه متت 
مخاطبة وزارة اخلارجية اإليرانية 
وكذلك هناك مساع من سفارتنا 
في ايران من اجل إطالق سراحهم. 

وعن اجتماعه مع السفير اإليراني 
علي جنتي قال: اجتمع معه احد 
املسؤولني في وزارة اخلارجية، 
الفتا الى ان���ه متت كتابة مذكرة 
ع���ن تفاصيل املوض���وع ووعد 
السفير اإليراني مبتابعته، ومتنى 
اجلاراهلل اإلس���راع ف���ي إطالق 
الس���فير اإليراني  أما  سراحهم. 
في الكوي���ت علي جنتي قال انه 
تابع قضية احملتجزين الكويتيني 
اخلمسة باهتمام، مشيرا الى انه 
حصل على وعد من املسؤولني في 
منطقة عبدان بإطالق س���راحهم 
غدا )اليوم(. وأضاف جنتي »من 
خالل اتصاالتنا بالسلطات العليا 
في أمن احلدود وخفر السواحل 
علمن���ا ان 5 كويتي���ني وقطري 
ومص���ري احتجزوا ف���ي املياه 
اإليرانية ولذلك تابعنا اتصاالتنا 
مع املسؤولني في منطقة عبدان 
وأتصور ان يطلق سراحهم غدا. 
على صعيد آخر، أوضح مصدر 
مسؤول بالس���فارة اإليرانية ان 
السفارة تتابع عن كثب موضوع 
الكويتيني واآلخرين  الصيادين 
املصري والقطري الذين اختطفوا 
قبل 3 أيام عن���د دخولهم املياه 
اإلقليمية اإليرانية. وقال املصدر 
ان الس���فير االيراني علي جنتي 
التقى ام���س مدير ادارة املتابعة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
الكويتية خالد املغامس وأطلعه 
على وضع الصيادين احملتجزين 
في مدينة عبدان، مشيرا الى ان 
السلطات االيرانية جتري حتقيقا 
مع احملتجزين وبانتهاء االجراءات 
الالزمة سيتم اطالق سراحهم في 
أقرب فرصة ممكنة. واضاف ان 
موضوع احتجاز هؤالء ال يتعلق 
مبوضوع امني او ما شابه وبالتالي 
فإن األم���ر يحتاج وقتا الى حني 
االفراج عنهم، ولفت الى ان وزارة 
اخلارجية الكويتية تقدمت بطلب 
لإلفراج عن احملتجزين وان السفير 
نقل رسالة املسؤولني الكويتيني 

الى املسؤولني االيرانيني.

العميد إبراهيم الطراح

العميد ابراهيم السيد هاشم

أمير زكي
أم����ر مدير أمن محافظة مبارك الكبير العميد ابراهيم الطراح بإحالة 
عسكري يعمل في احلرس الوطني الى النيابة العامة للتحقيق معه في 
قضايا تتعلق بالسكر والسلب بالقوة وانتحال صفة مباحث، وجاءت 
أوامر الطراح بعد ان ضبط العسكري من قبل احدى الدوريات الشاملة 
أثناء سلبه ألحد اآلسيويني في منطقة القصور. وكانت دورية استرعى 
انتباهها قيام شخص باالعتداء على آسيوي، حيث قامت الدورية بالتدخل 
وتبني ان اجلاني في حالة سكر، وباالستماع الى إفادة املجني عليه ويعمل 
سائقا لدى أحد املواطنني قال إن املواطن أوقفه وادعى انه مباحث وسلب 
منه 50 دينارا بعد ضربه بعنف. وأكد املصدر األمني ان العميد الطراح 
رفض تدخالت لتس����وية املوضوع قبل وصوله الى النيابة، مشيرا الى 
ان الط����راح أكد ان القانون يجب ان يأخذ مجراه وان أي تنازل يجب ان 
يكون من خالل القضاء ولي����س داخل املخفر، خاصة ان اجلاني أحدث 

إصابات شديدة باملجني عليه وأرفق بشأنها تقريرا طبيا.

أمير زكي
على طريقة عصابات شيكاغو شهد أحد األسواق التجارية في منطقة 
الصاحلية جرمية س����لب بالقوة ال ميك����ن تقبلها في الكويت اذ تقدمت 
آسيوية وقالت انها كانت متوقفة في سوق جتاري وحتديدا داخل أحد 
احملالت التجارية واذ بها تفاجأ بدخول 3 أشخاص أحدهم يحمل سكينا 
وقاموا على مرأى من عامل احملل وبعض املترددين على السوق بسلبها 

شنطة يدوية، ثم فروا الى جهة غير معلومة.
وقد أمر مدير أمن العاصمة العميد ابراهيم السيد هاشم بإحالة اآلسيوية 
الى مباحث العاصمة بهدف سرعة ضبط اجلناة وإحالتهم الى النيابة.
من جهة أخرى، تقدمت مواطنة وأبلغت عن ان خادمتها اآلس����يوية 
حاولت سرقة 1000 دينار وجواز سفرها، مشيرة الى انها كانت حتتفظ 
بجواز س����فر خادمتها ومبلغ 3000 دينار داخل حقيبة وأثناء دخولها 
املنزل مصادفة وجدت اخلادمة قد كسرت احلقيبة وتبني اختفاء اجلواز 

و1000 دينار وسجلت قضية.

وصف بالتمرين األكبر ويهدف للوقوف على الجاهزية

»اإلطفاء« تتعامل مع حريق وهمي في الطابق الـ 58

منفذ المطار أفسد ليلة الدخلة
على عروس قاصر وأعادها إلى موطنها

هاني الظفيري
أفسدت ادارة منفذ الكويت الدولي دخلة وافد مصري على زوجته 
التي حضرت الى البالد مرتدية فس����تان الزفاف، حيث قرر رجال 

منفذ املطار اعادة العروس على نفس الطائرة.
وجاء في اسباب رفض دخول الزوجة انها قاصر وتبلغ فقط من 
العمر 16 عاما وان مس����ألة دخولها الى البالد بحاجة الى ان تكتمل 
السن القانونية لها. ووفق مصدر امني فإن رجال منفذ املطار شاهدوا 
زوجة بلباس الزفاف وقام احد الضباط بأخذ جواز الزوجة لتسهيل 
دخولها البالد بعيدا عن االزدح����ام، اال انه فوجئ بأنها من مواليد 
1993 وعليه مت ابالغ مسؤوليه الذين رفضوا دخولها. وأشار املصدر 
ال����ى ان الزوجة قدمت عقد زواجها وقالت ان زوجها وهو من نفس 
جنسيتها يتجاوزها في العمر ب� 14 عاما، اال ان رجال املطار أعادوها 
الى موطنها ومت ابالغ الزوج الذي وقف وسط اصدقاء وفرقة كانت 
على وش����ك زفة مقابل املطار ليغ����ادر الزوج املطار بال عروس، أما 

عروسه فعادت الى قواعدها حتى تكتمل السن القانونية لها.

نح����ن حريصون كل احلرص 
على التأكد من مدى اجلاهزية 
واالستعداد ملثل هذه احلوادث. 
وقد حض����ر التمرين كل من: 
العقي����د خالد التركيت � نائب 
املدير العام للش����ؤون املالية 

واإلدارية العقيد محمد حسن 
هاش����م � مدي����ر منطقة اطفاء 
العاصمة العقيد نبيل احلسينان 
� مدير العالقات العامة واإلعالم 
وعدد من رؤساء املراكز ورؤساء 

النوبات.

أقام قطاع املكافحة باإلدارة 
العامة لالطفاء مترينا عمليا 
أمس االثنني على حريق وانقاذ 
وإخالء في برج احلمرا مبنطقة 
شرق. وقال نائب املدير العام 
املكافح����ة وتنمية  لش����ؤون 
املوارد البشرية العميد يوسف 
االنص����اري ان ه����ذا التمرين 
يعتبر األكبر من نوعه خالل 
املوسم التدريبي احلالي، حيث 
يعتبر برج احلمرا من االبراج 
الش����اهقة والتي انتشرت في 
اآلونة األخيرة وكان البد لنا من 
الوقوف على جاهزية واستعداد 
فرق االطفاء للتعامل مع مثل 

هذه احلوادث. 
مؤكدا ان م����ن اهداف هذا 
ادارة احلادث  التمرين تقييم 

والقي����ادة وتقيي����م اجراءات 
السالمة بني رجال االطفاء في 
التعامل مع احلوادث وكذلك 
تقييم مدى تعاون الفرق فيما 
الهدف وسبل  بينها لتحقيق 
االتصاالت فيما بني رؤس����اء 
الفرق وكذلك التأكد من جاهزية 
املعدات ومعرفة استخدامها. 
وقد بدأ التمرين في متام الساعة 
العاشرة والنصف عندما ورد 
بالغ إلى رقم الطوارئ 112 يفيد 
بوجود حريق في الدور الثامن 
واخلمسني في برج احلمرا مع 
وجود اش����خاص محتجزين 
في مختلف االدوار وإصابات 

متوقعة.
وعندم����ا مت توجيه مراكز 
الهاللي وحول����ي واألحمدي 

باإلضافة إلى مركز اإلنقاذ الفني 
ومت التعامل مع احلادث وإخماد 
احلريق. كما مت إنقاذ املصابني 
بواسطة الس����لم العمالق من 

األدوار العليا. 
من جهته قال السيد خالد 
العثمان نائب رئيس مجلس 
االدارة واملدير التنفيذي لشركة 
احلمراء العقارية إن برج احلمرا 
يعتبر األعلى في الكويت وهذا 
التمرين يعتبر اختبارا لكفاءتنا 
الس����يطرة على احلريق  في 
حيث نراعي محاكاة احلقيقة 
بأقرب صورة ممكنة، مؤكدا 
ان التمري����ن اس����تهدف كون 
املبن����ى قيد االنش����اء، حيث 
يعمل في هذا البرج ما يقارب 
1400 عامل بشكل يومي لذلك 

)محمد ماهر(رجال اإلطفاء يتعاملون مع احلريق الوهمي

اللواء عبداحلميد العوضي

لص الكروت البنكية سقط في الفروانية ويعترف 
بسرقة 15 ألفًا من مكائن السحب اآللي

عبداهلل قنيص
متك���ن رجال االدارة العامة للمباح���ث اجلنائية بقيادة اللواء 
عبداحلمي���د العوضي من ضبط مواطن امتهن س���رقة البطاقات 
البنكية من آس���يويني عن طريق التهدي���د وانتحال صفة رجال 
مباحث، فيما كشفت التحقيقات التي اجريت مع املتهم من قبل مدير 
ادارة بح���ث وحتري محافظة الفروانية العقيد منصور الهاجري 
انه قام باالس���تيالء على نحو 15 الف دينار من الكروت البنكية 

التي سرقها عنوة من وافدين.
وكانت تعدد قضايا سلب اآلسيويني واجبارهم على تزويد اللص 
بأرقامهم السرية واحتجازهم حلني التأكد من صحة الرقم السري 
دفع بالعقيد الهاجري الى تش���كيل فريق عمل وانتهت التحريات 
الى ان وراء هذه العمليات مواطنا جرى ضبطه واعترف كما جرى 
عرضه على عدد من املجني عليهم والذين اكدوا انه هو اللص الذي 

ادعى انه رجل مباحث وسلبهم كروتهم البنكية.


