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هاني الظفيري
متك���ن رجال منفذ العبدل���ي صباح امس من 
ضبط مواطنة مطلوبة على ذمة قضية امن دولة 
وذل���ك اثناء محاولتها املرور من املنفذ قادمة من 

العراق.
وقال مصدر امني ان موظف اجلوازات وأثناء 
التدقيق على جواز املواطنة القادمة من العراق لم 

يجد ختم خروج من البالد ما قاده للتدقيق على 
اس���مها ليتبني انها مطلوبة على ذمة قضية أمن 
دولة، فقام باحتجازها واعترفت املواطنة امام رجال 
األمن بأنها خرجت خلسة من البالد قبل نحو شهر 
مبساعدة شخص يعمل في الداخلية وعليه احيلت 
املواطنة الى جهات التحقيق ملعرفة الشخص الذي 

متكن من تهريبها وسجلت قضية.

مواطنة مطلوبة ألمن الدولة تسقط في العبدلي
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ضبط عصابة كيبالت نحاسية في الجهراء ارتكب أفرادها 35 قضية سرقة
هاني الظفيري

متكن رجال امن اجلهراء من القبض على عصابة 
تخصصت بسرقة الكيبالت النحاسية، وقال مصدر 
امني ان معلومات وردت الى مدير امن اجلهراء العميد 
محمد طنا عن وجود اماكن يس���تهدفها اللصوص 
لس���رقة الكيبالت النحاس���ية، وعليه امر بتشكيل 
فرقة ملراقبة تلك االماكن باشراف الرائد مطر سبيل، 
وجنحت املراقبة في كشف العصابة اخلاصة بالسرقات 

مبنطقة الصليبية.
وفي التفاصي���ل، ان رجال الفرقة الليلية بقيادة 
الوكالء سعد محذاف وعادل الواوان وسعد حوران 
وحمد العجمي اشتبهوا في احدى املركبات املتوقفة 
بالقرب من احد اماكن الكيبالت، والذ قائدها بالفرار، 
ليقوموا مبالحقته، وكانت السيارة تضم 3 اشخاص 

باالضاف���ة لقائده���ا، ومت القبض على قائد املركب���ة، بينم������ا الذ الثالث���ة اآلخ���رون 
بالفرار.

وقال املصدر ان القائد اعترف بالسرقات ال� 35 والتي كانت مسجلة سابقا ضد مجهول، 
وقال انه ارتكبها مبشاركة افراد عصابته الرباعية.

كما افاد املصدر ب���أن الكيبالت املضبوط��ة تقدر قيمتها بآالف الدنانير، وان املركبة 
املستخدمة مسجل بحقها قضية خيانة امانة، وقد مت تعميم اوصاف شركاء قائد سيارة 

اللصوص بعد ان قدمها كاملة لرجال االمن من اجل سرعة القبض عليهم.

الس����الح الرسمي اخلاص بش����قيقه الذي 
يعمل مالزم اول في احلرس االميري، وهو 
من نوع »سيج« الذي يصرف عادة الفراد 
احلرس االميري، واضاف املصدر ان املعاينة 
االولية التي اجراها رجال االدلة اجلنائية 
ل����م تثبت ما اذا كان����ت الواقعة انتحارا ام 
انها مجرد حادثة عرضي����ة نتيجة لعبث 
الضحية بالس����الح الناري الذي عثر عليه 
بجانبه، موضحا انه مت ارس����ال اجلثة الى 
الطب الش����رعي ملزيد من الفحوصات قبل 
اعالن النتيجة النهائي����ة، خاصة ان والد 
الضحية واشقاءه اكدوا ان شقيقهم املتوفى 
لم يكن يعاني من اي امراض نفس����ية ولم 
يتعرض خالل الفترة السابقة ملا ميكن أن 
يضر بنفسيته او يدفعه الرتكاب مثل هذه 
الفعلة، مرجحني ان يكون احلادث عرضيا 
ونتيجة خطأ منه اثناء محاولته التعامل 

او العبث باملسدس العائد لشقيقه.

أمير زكي
القرين حادثة مأساوية  شهدت منطقة 
متثلت ف����ي مصرع م����الزم اول يعمل في 
البحرية الكويتية متأثرا بطلق ناري اخترق 
رأسه من مسدس شقيقه الضابط في احلرس 
االميري، وعثر على الضحية مضرجا بدمائه 

في غرفته وبجانبه املسدس.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان 
والد الضحية دخل عليه غرفته صباح امس 
بعد ان وجده متأخرا في النوم، وما ان فتح 
الغرفة حتى وجد ابنه والذي يعمل ضابط 
الكويتية  البحرية  اختصاص هندسي في 
غارق����ا في بركة دم����اء، وحتامل االب على 
نفسه وقام بابالغ ابنائه اآلخرين، وسرعان 
ما ابلغوا عملي����ات الداخلية ليحضر على 
وجه السرعة الى موقع احلادث كل من مدير 
امن محافظة مبارك الكبير العميد ابراهيم 
الطراح ومدير مباحث محافظة مبارك الكبير 

العقيد بدر الغضوري ومن االدلة اجلنائية 
العميد فهد الدوسري.

ان����ه ومبعاينة موقع  واوضح املصدر 
احلادث تبني ان املجن����ي عليه ملقى على 
وجه����ه وبجانبه مس����دس 9 ملم تبني انه 

طلقة 9 ملم تنهي حياة ضابط بحري
من سالح شقيقه الضابط في الحرس األميري

والده وأشقاؤه أكدوا أنه ال يعاني من أي أمراض نفسية

مواطنة ثالثينية تتهم زوجها
بمحاولة تفجير سيارتها في الشارع

امير زكي
»احلقوني يا شرطة.. 
زوج���ي يب���ي يذبحني، 
ويبي يفجر سيارتي وانا 
بداخلها«، كان هذا البالغ 
الذي تقدمت به مواطنة 
الى رئيس مخفر النقرة 
املقدم ب���در ناصر كافيا 
املقدم رجاله  ألن يرسل 

للقبض على زوجها.
وكان���ت املواطنة قد 
تقدمت الى املخفر وقالت 
ان زوجها اعترض طريقها 
اثن���اء عودتها من منزل 

والدتها واطلق باجتاه س���يارتها طلقتني 
من مسدس كان يحمله وانه حاول اصابة 
خزان الوقود بإحدى الطلقتني محاوال تفجير 
السيارة، واشارت الى انها فرت ما ان بدأ 

زوجه���ا باطالق النيران 
وتوجهت الى املخفر.

امني ان  وقال مصدر 
املواطنة حضرت بسيارتها 
الى املخفر وسيتم ارسالها 
الى االدلة اجلنائية ملعرفة 
الطلقتني  اماكن اختراق 
املزعومتني، ومت استدعاء 
ال���زوج الحقا الذي انكر 
اتهامات زوجته، مشيرا 
الى انها تفتعل املشكالت 
بينهما في س���عيها نحو 
الطالق، نافي���ا مزاعمها 

جملة وتفصيال.
واش���ار املص���در الى ان رج���ال االمن 
بانتظار نتيجة فحص سيارة الزوجة ق��بل 
الشروع في اتخاذ االجراءات القانوني���ة 

املناسبة.

محمد الجالهمة
وجهت النيابة العامة إلى صاحب قناة 
»السور« محمد اجلويهل 3 تهم من بينها 
تهمتي أمن دولة، التهمة األولى هي مخالفة 
قانون املرئي واملسموع، أما تهمتا أمن 
الدولة فهما إذاعة أخبار كاذبة وزعزعة 

النظام االجتماعي في البالد.
وكان اجلويهل قد أكد خالل التحقيق 
معه أمس في مبن����ى أمن الدولة انه لم 
ميس الوحدة الوطنية ولم يسع أبدا الى 
زعزعة النظام االجتماعي في البالد، ونفى 
متاما مخالفته لقانون املرئي واملسموع، 
مشيرا الى ان قناته ال تبث من الكويت 
وبالتالي ال تخضع للقانون احمللي وانه 
ال وجود ملكتب لها هنا او متثيل رسمي 
او غير رسمي عدا انه ميلكها وانها تبث 

من الواليات املتحدة األميركية.
وقال اجلويهل في معرض رده على 
أسئلة حقيقة تعرضه ألبناء القبائل وبعد 

عرض شريط تسجيل برنامجه »السراية«: 
لم أمس أبناء القبائل وأرفض املس����اس 
بأبناء القبائل بل أنا أطرح قضية مزدوجي 
اجلنس����ية ايا كانت فئة حاملها س����واء 
كان حضريا او بدويا او غيره، نافيا ان 
يكون قد زعزع او حاول زعزعة النظام 
االجتماعي في البالد، واكتفى بالقول انه 
لم يتعرض ألبناء القبائل في برنامجه 
او ف����ي قناته وان ما ب����ث في برنامجه 
كان إبداء رأي في بعض االشخاص ومن 
بينهم نواب تعرضوا له شخصيا حينما 

أبدى برأيه.
هذا واستمر احتجاز اجلويهل حتى 
مساء امس بانتظار استكمال التحقيقات 
معه، وأشار مصدر امني الى ان التحقيقات 
مع اجلويهل في امن الدولة هي حتقيقات 
اعتيادي����ة، ويتم احتجازه الس����تكمال 
التحقيقات معه قبل إحالته الى النيابة 

العامة.

الجويهل ردًا على التهم الموجهة ضده في أمن الدولة: 
لم أسئ ألبناء القبائل وقصدت مزدوجي الجنسية فقط

نفى تهمة مخالفة قانون المرئي والمسموع أو السعي لزعزعة النظام االجتماعي

العميد إبراهيم الطراح

محمد اجلويهل

املقدم بدر ناصر

قائد سيارة اللصوص وتبدو بداخلها كميات من كيبالت النحاس املسروقة 

العميد محمد طنا


