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دوام����ة  ف����ي  الب����اد 
تتكاث����ر،  واملش����كات 
فالبورصة هوت في جب 
عميق، وانفلونزا اخلنازير 
تواصل حص����اد االرواح، 
والطرقات مكتظة باملركبات، 
السياسية  واالستجوابات 
ف����ي كل اجتاه،  تنطل����ق 
والبرملان منقسم، واالسواق 
كاسدة، والتعليم يئن من 
الوج����ع، واالعام يضرب 
حت����ت احل����زام، والفنون 
حتتضر، والرياضة وداعا 

أيتها الرياضة.
كان ه����ذا اجلزء الفارغ 
من ال����كأس وال����ذي يراه 
الش����خص املتش����ائم، أما 
الذي  الش����خص املتفائل 
ينظر الى اجلزء املمتلئ من 
الكأس فسيرى ان احلكومة 
الكويتي����ة »ال تألو جهدا« 
في حل املشكات وليست 
التحديات،  بالغافلة ع����ن 
فكلم����ا تعال����ت االم����واج 
وتاطم����ت اش����تد بأس 
احلكومة وقويت عزميتها 
ملواجهة حتوالت املرحلة.

ان احلنك����ة والفطن����ة 
احلكومية تتطلبان التعجيل 
باالولويات التي ال ينبغي 
ان تتأخر أو تضيع في هذه 
الدوامة، وقد قررت احلكومة، 
القانون  يوم امس، احالة 
املعني بالثروة احليوانية 
الى مجلس االمة واعطاءه 
»صفة االس����تعجال« فهذا 
القانون � حسب املسؤول 
احلكومي � سيسهل عبور 
االغنام واملواشي واالبل بني 

دول مجلس التعاون.
ي����ا جماع����ة.. تفاءلوا 

باخلير جتدوه.
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السايرزم

صالح الساير
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شرطيان حاوال التحرش بمطلقة كويتية
 بعد أن حصال على رقم هاتفها من المخفر

مصرع حدث كويتي دهسًا قرب »العدان«

ضبط 36 رجاًل وسيدة في حملة لـ »اآلداب«
استهدفت شقق »ُأنس« في محافظة حولي

عبداهلل قنيص
أمر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب بإحالة 
عس���كريني يعمان في أحد 
مخافر محافظة الفروانية الى 
التحقيق اثر قيام العسكريني 
باس���تغال مه���ام عملهما 
وحتريض امرأة مطلقة على 
الفسق والفجور مستغلني 
الت���ي قدمتها  املعلوم���ات 
املواطنة خال شكوى تقدمت 

بها في قضية خاصة بها.
وقال مصدر أمني ان سيدة 
كويتية تقدمت الى أحد مخافر 
محافظة الفروانية لتسجيل 

دعوى وكان لزاما عليها ان تس���رد معلومات 
تخدم ملف القضي���ة ومن بني هذه املعلومات 
انها مطلقة ثم طلب منها تسجيل رقم هاتفها 

حتى يتم تدوينه في ملف القضية.
وأض���اف املصدر ان الس���يدة صدمت بعد 

أقل من 24 ساعة من تقدمها 
بباغها بشخص يتصل بها 
من هاتفه وآخ���ر يتحرش 
بها، مشيرة الى ان الصدمة 
دفعتها الى البحث عن هوية 
املتصل فكشفت احلقيقة املرة 
أال وهي ان املتصل واحملرض 
على الفسق والفجور هو أحد 
العاملني في  رجال الشرطة 
املخفر الذي أخذ منها بياناتها، 
وان اآلخر هو زميله في ذات 

املخفر.
وأش���ار املص���در الى ان 
السيدة قامت بطلب مقابلة 
الفريق أحمد الرجيب والذي 
أمر بفتح حتقيق موس���ع وكلف وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لش���ؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي بتتبع القضية ملا هو معروف 
عنه من الصرامة على ان يحال ملف هذه القضية 

الى االدارة العامة للتحقيقات.

أمير زكي
لقي حدث كويتي )16 عاما( مصرعه امس 
دهس���ا، وذلك في تقاطع مستشفى العدان مع 
منطقة فهد األحمد، فيما متكن الداهس من الفرار 
وقام رجال مباحث األحمدي بجمع معلومات 
مهمة من شأنها توقيف الداهس خال ساعات، 
هذا وحضر عدد من رجال الطوارئ الطبية فور 
تلقي الباغ ومنهم علي اخلالد وبعد تأكده من 

الوفاة تركت اجلثة للطب الشرعي.
من جهة اخرى، أصيبت وافدة نيبالية )20 
عاما( بكسور متفرقة اثر محاولتها الهرب من 

شقة تستغل في إيواء اخلادمات املرجتعات.
وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان الوافدة النيبالية نقلت من موقع 
احلادث في الفروانية الى مستشفى الفروانية 

بواسطة عبداهلل فرحان واحمد موسى.

 محمد الجالهمة
ش����ن رجال املباحث اجلنائية - إدارة اآلداب 
حملة وصفت بالكبيرة واستهدفت 4 شقق أنس، 
وعلى اثر احلملة مت توقيف 36 سيدة ورجا من 

مختلف اجلنسيات ومنهم كويتيون.
وقال مصدر امني ان احلملة التي جاءت بإيعاز 
من مدير ع����ام االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
الشيخ علي اليوسف استهدفت 4 شقق انس في 
حولي والساملية والنقرة وخرج رجال اآلداب من 
حملة حولي والتي اس����تهدفت شقتني بحصيلة 

بلغت 16 سيدة و8 رجال منهم كويتيون وكويتيات 
وعرب، اما شقة الساملية فحصدت 3 شبان وسيدتني 
من اجلنسية العربية واخيرا شقة النقرة كانت 
حصيلتها 6 وافدين من جنسيات آسيوية منهم 4 
نساء. وأشار املصدر الى ان املوقوفات من النساء 
الكويتيات وكذلك الشبان الكويتيون سيتم إلزامهم 
بالتوقيع على تعهد عدم ارتياد األماكن املشبوهة، 
اما الوافدون نس����اء ورجاال فسيتم إبعادهم عن 
الباد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير املصرح 

لهم بدخول الباد.

»س.م« المتهم بقتل أميركي وجرح آخر بالدوحة 
يمثل أمام» الجنايات« كشريك في »شبكة عريفجان«

العجيري: األمطار مستمرة حتى الجمعة

النيابة العامة تتهمه بتوفير سالح كالشينكوف للمتهم »س.ك«
مؤمن المصري

أدخل���ت النيابة العامة املتهم »س.م« 
احملكوم باحلبس املؤبد على ذمة قضية 
قتل أميركي وجرح آخر في العام 2003 
مبنطق���ة الدوحة كمتهم ثامن في قضية 
أمن الدولة رقم 2009/19 املعروفة ب�»شبكة 

عريفجان«.
كما أدخلت املتهم الهارب محسن الفضلي 
كمتهم سابع في القضية باتهامه بتصنيع 
مفرقعات قب���ل احلصول على ترخيص 
بذلك من اجلهة املختصة وكان ذلك بقصد 
ارتكاب جناي���ة القيام بعمل عدائي ضد 
دولة أجنبية والذي من ش���أنه تعريض 
الكويت للخطر وقطع العاقات السياسية 

مع دولة صديقة.
يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمني 
من األول إلى الس���ابع أنهم اتفقوا على 
ارتكاب جناية القيام بعمل عدائي ضد دولة 
أجنبية والذي من ش���أنه تعريض دولة 
الكويت للخطر وقطع العاقات السياسية 
مع دولة صديقة وذلك باالتفاق فيما بينهم 

على تفجير معس���كر القوات األميركية 
مبنطقة عريفجان واتخذوا العدة لذلك على 
وجه ال يتوقع منه أن يعدلوا عما اتفقوا 
عليه، وذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة 
نارية: ثاثة مدافع رشاشة )كاشينكوف( 
وبندقية ومسدس ومواد تدخل في صناعة 
املتفجرات بقصد اس���تعمالها في العمل 

العدائي سالف البيان.
وأس���ندت للمتهم الثامن »س.م« أنه 
أحرز س���احا ناريا وهو مدفع رش���اش 
)كاش���ينكوف( مما ال يجوز الترخيص 

بأي حال بحيازته أو إحرازه.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط 
مباحث أمن الدولة بأن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم الرابع »ع.ق« سيقوم 
بأعمال عدائية ضد القوات األميركية بدولة 
الكويت وبالتحديد معسكر عريفجان حيث 
ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية مت ضبطها 
في مملكة البحرين وأن املذكور له اتصاالت 
مشبوهة داخل وخارج الكويت وينتهج 
إذنا  الفكر اجلهادي املتشدد، فاستصدر 

من النيابة الع������امة ومتكن من ضبطه. 
ومبواجهته أقر بأنه تعرف على شخص 
بحريني ع���ن طريق اإلنترنت وتوطدت 
عاقتهم���ا ودار بينهما حديث عن القيام 
بعملية تفجير ضد ال�����قوات األميركية 
في الكويت، وأخبره الشخص البحريني 
أن هن���اك عملي���ات يت���م التحضير لها 
القوات األميركية  لتفج������ير معس���كر 

بالبحرين.
وأضاف الضابط أن خطة املتهمني كانت 
تتلخص في قيام البعض منهم بإطاق النار 
على حرس بوابة معسكر عريفجان قبل 
دخول سيارة مفخخة باملتفجرات لتفجير 
املعسكر من الداخل. ودلت حتريات ضابط 
أمن الدولة على أن املتهم السابع )الفضلي( 
كان مشاركا للمتهمني في تصنيع املتفجرات 
التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن املتهم 
األول »س.ك«، أما املتهم الثامن فقد دلت 
التحري���ات على أنه ق���ام بتوفير عدد 2 
كاش���ينكوف وعدد من الطلقات للمتهم 

»س.ك«.

هاني الظفيري
الفلكي د.صالح  العالم  توقع 
العجي���ري أن تس���تمر موج���ة 
التي ش���هدتها  املتفرقة  االمطار 
الباد امس حتى يوم غد اجلمعة، 
وقال العجي���ري ان الباد تتأثر 
مبنخفضات جوية قادمة من هضبة 
البحيرات في شرق أفريقيا وتتمثل 
في هبوب رياح جنوبية شرقية 
أو شرقية ومتر على مسطحات 
اخلليج املائية وتتشبع بالرطوبة، 
ومبصادفته���ا لطبقات باردة في 
اجوائنا هطلت االمطار وستتأثر 
به���ذه املنخفضات ل� 48 س���اعة 
املقبلة وستتمثل في هطول امطار 

متفرقة حتى يوم اجلمعة.

تصنيف محسن الفضلي كمتهم سابع في الدعوى

البالد شهدت هطول أمطار متفرقة طوال يوم أمس 
الفريق أحمد الرجيب

)أحمد باكير(


