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 أمير زكي
متكن رجال امن اجلهراء اثناء تواجدهم في محافظة حولي يوم 
امس للمش���اركة في تنظيم حركة السير تزامنا مع فوز املنتخب 
املص���ري ببطولة كأس األمم األفريقية في ضبط وافد اردني تبني 
انه مخالف لقانون االقامة قبل 6 سنوات ومطلوب لقضايا مالية 

تتجاوز ال� 31 الف دينار.
ووفق مصدر فإن احدى دوريات امن اجلهراء واثناء تواجدها 
في منطقة الس���املية اشتبهت في وافد يتوقف مبركبته في ساحة 
ترابي���ة ليتم الطلب منه التوق���ف إال ان الوافد حاول الهرب ليتم 
ضبطه وباالس���تعالم عنه تبني ان الوافد مخالف لقانون االقامة 
من���ذ 7 أعوام كما انه مطلوب لع���دة قضايا مالية تتجاوز قيمتها 
31 ال���ف دينار. وقال املصدر االمن���ي مت اخطار مدير امن اجلهراء 
العميد النش���ط محمد طنا والذي ام���ر باحتجاز االردني واحالته 

الى االختصاص.

هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة بإحالة ملف 
قضية تقدم بها وافد عربي الى النيابة العامة بعد ان حملت عنوان 
»تزوير في محررات رسمية«. وقال مصدر امني ان وافدا عربيا تقدم 
الى مخفر الش���ويخ مبلغا عن ان احد اقربائه قام بسرقة بطاقته 
املدنية 24 س���اعة ثم اعادها وبعدها اكتشف اختفاء مركبته التي 
اشتراها حديثا وحينما استعلم من قريبه عن السيارة ابلغه بأنه 
باع السيارة مستغال البطاقة املدنية وذلك لتسديد دين مستحق 
عليه. واضاف املصدر ان الوافد اكد امام مدير امن العاصمة اللواء 
طارق حمادة انه غير مدين لقريبه بأي مبلغ كما ادعى واصر على 
تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية على ان حتال القضية 
للمباحث الستدعاء املدعى عليه ومعرفة كيفية بيعه مركبة دون 

حضور صاحبها وحتديد املتورطني معه.

سحب الدخان غطت منطقة املقوع بعد حريق اخلزان أمس

معسكر القوات األميركية 
ف���ي البحري���ن. وأضاف 
الضابط أن خطة املتهمني 
كانت تتلخ���ص في قيام 
البعض منهم بإطالق النار 
على حرس بوابة معسكر 
عريفجان قبل دخول سيارة 
مفخخة باملتفجرات لتفجير 
املعسكر من الداخل، ودلت 
حتريات ضابط أمن الدولة 
عل���ى أن املتهم الس���ابع 
)الفضلي( كان مش���اركا 
ف���ي تصنيع  للمتهم���ني 
املتفج���رات الت���ي قاموا 
بتصنيعها داخل مسكن 
املتهم األول س.ك، أما املتهم 
الثامن فقد دلت التحريات 
على أنه قام بتوفير عدد 
2 كالشينكوف وعدد من 

الطلقات للمتهم س.ك.
وبسؤال احملامي عادل 
عبداله���ادي ع���ن كيفية 
اس���تخالص االعترافات 
من املتهم���ني، قال: كانت 
اعترافاته���م اختياري���ة. 
فسأله احملامي مباذا يفسر 
اإلصابات التي وجدت على 
أجساد املتهمني؟ فطلب من 
الطبية  التقارير  احملكمة 

التي تبني هذه اإلصابات. 
فقرر أن إصابات املتهمني 
األول والثال���ث والرابع 
القيد احلديدي بينما  من 
إصاب���ات املتهم الثاني ال 

يعلم عنها شيئا.
وسأله عبدالهادي عما 
إذا كانت هن���اك إصابات 
باملتهم الثاني عند القبض 
عليه وقبل استجوابه فقال: 
كان يشكو من ألم في كتفه 
األيسر، وبسؤال الضابط 
املتهم  عن معلوماته عن 
الثان���ي قبل الواقعة قال: 
كان متهما في قضية أمن 

دولة سابقة.
احملام���ي  وس���أل 
عبدالهادي الضابط عما إذا 
كان قد مت ضبط أي شيء 
ملموس ضد املتهمني سوى 
أقوالهم  اعترافاتهم، قال: 
واملواد واألسلحة املضبوطة 
مع البعض منهم، وبسؤاله 
عما إذا كانت هناك سيارات 
مفخخة، قال: كال فكل ما 
ذكرن���اه كان بن���اء على 
أقوالهم واعترافاتهم حيث 
لم يسفر التفتيش عن أي 

سيارات مفخخة.

الدفاع  حاصر فري���ق 
املتهم���ني في قضية  عن 
الدولة رقم 2009/19  أمن 
»بش���بك���ة  املع����روفة 
عريفج���ان« واملكون من 
احملامني دوخي احلصبان 
وعادل عبدالهادي وعبداهلل 
الكندري وجمال الكندري 
ومحمد خريبط وشعيب 
الكندري ومحمد الكندري 
الدولة بوابل  أمن  ضابط 
من األسئلة بعد أن وجهت 
له محكمة اجلنايات عدة 
أسئلة على مدى أكثر من 

أربع ساعات.
فق���د س���ألت احملكمة 
الضابط في بداية اجللسة 
عن معلوماته عن القضية 
فقرر أن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم الرابع 
ع.ق يقوم بأعمال عدائية 
ض���د الق���وات األميركية 
بالكويت وحتديدا معسكر 
عريفجان، حيث ورد اسمه 
ضمن ش���بكة إرهابية مت 
ضبطها في مملكة البحرين، 
املذكور له اتصاالت  وأن 
مش���بوهة داخل وخارج 
الفكر  الكويت وينته���ج 

اجلهادي املتشدد.
فاس���تصدر إذن���ا من 
النياب���ة العام���ة ومتكن 
من ضبط���ه، ومبواجهته 
أق���ر بأن���ه تع���رف على 
ش���خص بحرين���ي عن 
طريق اإلنترنت وتوطدت 
عالقتهما ودار بينهما حديث 
عن القيام بعملية تفجير 
ضد القوات األميركية في 
الكويت، وأخبره الشخص 
البحريني بأن هناك عمليات 
يتم التحضير لها لتفجير 

احملامي محمد خريبطاحملامي عادل عبدالهادي

في قضية شبكة تفجيرات عريفجان: المحكمة 
و الدفاع يمطرون ضابط أمن الدولة بوابل من األسئلة

قض���ت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
بإع���دام وافد عراقي بعد إدانته بتهريب مواد 
مخدرة عبارة عن هيروين وحشيش في سيارة 
هاف لوري على احلدود العراقية � الكويتية 
وبعد اعترافه بأنه جلب الكمية الضخمة بقصد 

االجتار قررت احملكمة إعدامه.

الحكم بإعدام مهرب عراقي

اللواء طارق حمادة

العميد محمد طنا

)أحمد باكير(السيارة رباعية الدفع بعد االنقالباملصاب بجانب الالفتة التي اصطدم بها جسده

الصراخ ينقذ مراهقةعربي سرق بطاقة قريبه وباع سيارته
من أيدي ذئب بشري

هاني الظفيري
س���جلت في مخفر اجلهراء قضية ش���روع في خطف طفلة 
وأحي���ل ملف القضية الى مدي���ر ادارة بحث وحتري محافظة 

اجلهراء العقيد عادل الفيلكاوي.
وقال مصدر أمني ان س���يدة اصطحبت طفلتها البالغة من 
العم���ر )13 عاما( وتركت الفتاة تتحدث عن ظروف اختطافها، 
مش���يرة الى انه���ا كانت تلهو خلف منزل اس���رتها في منطقة 
اجلهراء االستثمارية واذ بشخص يسحبها الى داخل سيارته 

ويهرب بها.
مش���ي���را الى انها اخذت في الصراخ واالس���تعانة بامل��ارة 
ليق��وم اجلاني بااللتفاف واع���ادتها الى حيث اخ���ذها وهرب 
الى جهة غير معلومة، وحتدثت الطفلة ع���ن اوص���اف اجلاني 

حتى يتمكن رجال املباحث من ضب���طه.

3 مباحث مزيفون يسلبون
260 دينارًا من سوري في الجهراء

هاني الظفيري
تقدم وافد سوري الى مخفر اجلهراء وأبلغ ضد 3 اشخاص 
مجهولني بانهم اعترضوا طريقه وسلبوه حافظة نقوده وبداخلها 
260 دين���ارا بع���د ان ابلغوه بأنهم من رج���ال املباحث، وانهم 

يبحثون عنه ألنه مطلوب ملباحث الهجرة.
وق���ال مصدر امني ان الوافد الس���وري ابلغ مخفر اجلهراء 
ان 3 اش���خاص بالزي الوطني اوقف���وه وابلغوه ان لديهم امر 
ضبط واحضار ومن ثم ادخلوه الى املركبة وطلبوا منه حافظة 
نقوده ومن ثم اطلقوا سراحه وابلغوه مبراجعة مباحث الهجرة 
وحينما ذهب الى مباحث الهجرة ُأبلغ انه غير مطل���وب ليسارع 
ويسجل قضي���ة سل���ب بانت���حال ص���فة مباح���ث ض���د 3 

مجهولني.

4 زجاجات تقود لمصنع خمور
 في خيطان

محمد الدشيش
احال رجال أمن الفروانية الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
4 وافدين من اجلنسية اآلسيوية بتهم االجتار في املواد املسكرة 

وتصنيع اخلمور.
ووفق مصدر امني فان دورية اوقفت س���ائق تاكسي جوال 
وعثر بحوزته عل���ى 4 زجاجات خمر محلية وبالتحقيق معه 
اعترف بانه اشترى هذه اخلمور من ملحق في منطقة خيطان 
لينتقل رجال األمن الى امللحق وبداخله جرى ضبط 3 آسيويني 

آخرين حيث يقومون بتصنيع اخلمور.
من جهة اخرى اوقف رجال دوري���ات االحمدي 3 مواطنني 
في منطقة ام الهيمان وكانوا حتت تأثير املش���روبات الروحية 
وتبني بعد االستعالم عن سجالتهم اجلنائية ان احدهم مطلوب 

للسجن 5 أعوام على ذمة قضايا سرقات.

االحتفاالت تكشف أردنيًا مخالفًا منذ 6 سنوات

مجهولون ينظفون مخيم مواطن في القشعانية!
هاني الظفيري

قدم مواطن الى مخفر القشعانية وأبلغ عن متكن 
أشخاص مجهولني من الدخول الى مخيمه وسرقة 
كل املوجودات داخل املخيم، ومنها تلفاز وريسيڤر 
وغيرها من اإللكترونيات وس����جلت قضية سرقة. 
والى منطقة الرميثية تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة 

سيارته الرياضية من أمام منزله ورفض اتهام احد 
وسجلت قضية سرقة. على صعيد آخر، أحيلت جثة 
آس����يوي الى الطب الش����رعي للوقوف على أسباب 
وفاته وكانت عملي����ات الداخلية أبلغت عن وجود 
جثة آسيوي داخل غرفته في اجلليب وجار معرفة 

ما اذا كانت جنائية او طبيعية.

محمد الدشيش
تقدم صاحب مطعم الى مخفر 
االندل���س مبلغا ضد ش���خص 
مجهول بسرقة اطعمة بقيمة 25 

دينارا دون ان يدفع مقابلها.

وقال صاحب املطعم ان عمال 
املطعم تلقوا اتصاال من شخص 
مجهول طلب حتضير كمية من 
االطعمة وابلغ بانه س���يحضر 
لتسلمها بعد ساعة، مشيرا الى 

ان املتص���ل حض���ر وطلب من 
العامل املأكوالت وبعد ان وضعت 
املأك���والت في مركبته انصرف 
بسرعة جنونية دون ان يعطي 

البائع قيمة االطعمة.

مجهول سرق وجبات بـ 25 دينارًا

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال اإلطفاء من السيطرة 
أمس على حريق اندلع في خزان جتمع 
نفطي تابع لشركة نفط الكويت يقع 
في منطقة املقوع أمس دون ان يسفر 
احلريق عن اي إصابات، واعلن نائب 
رئيس شركة نفط الكويت السيطرة 
على احلريق، موضحا انه لم يسفر 

عن اي إصابات.
من جهته، نائب العضو املنتدب في 
الشركة جلنوب وشرق الكويت هاشم 
هاش���م قال ان فريق إطفاء الشركة 
وإطف���اء األحمدي والف���رق املعنية 
األخرى هرعت ال���ى موقع احلادث 
ملكافحة احلريق حيث تعاملت معه 
للس���يطرة علي���ه واحليلولة دون 

انتشاره.
وأضاف هاشم ان عمليات اإلنتاج 
اليومية لم تتأثر باحلادث حيث مت 
عزل املركز للسيطرة على احلريق.

الشركة: عمليات اإلنتاج اليومية لم تتأثر بالحادثة

السيطرة على حريق خزان تابع
 لـ »نفط الكويت« دون إصابات

العقيد عبدالرحمن الصهيلالعميد الشيخ علي اليوسف

أمير زكي
العامة  متكن رج����ال اإلدارة 
للمباحث اجلنائية بقيادة العميد 
الشيخ علي اليوسف ومدير إدارة 
بحث وحت����ري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل من 
إغالق ملف قضي����ة تغيب فتاة 
دمناركية وذلك بعد 48 ساعة من 
تقدم والدتها ببالغ يفيد باختفائها 
من منزل أس����رتها قبل 14 يوما 
وجرى توقيف املتغيبة ومرافقها 
املواطن أسفل شقة كانا يقيمان 
فيها داخل منطقة الساملية، فيما 
الدمناركية والدتها هي  اعتبرت 
من تتحمل مسؤولية تغيبها وما 
ترتب على هذا التغيب لرفضها ان 
تتزوج من الشخص الذي رغبت 

في االرتباط به.
ووفق مصدر أمني فإن بالغا 
تقدمت به س����يدة ب����دون أفادت 
فيه بأن ابنتها التي حصلت على 
اجلنس����ية الدمناركي����ة تغيبت 
عن منزل األس����رة قبل 14 يوما 
وانها خالل هذه الفترة فش����لت 
في التعرف على مكان وجودها 
وتخش����ى ان يكون هناك مكروه 

حلق بها. وقال املصدر األمني: مت 
نقل بالغ التغيب الى مكتب مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
العقيد عبدالرحمن الصهيل والذي 
شكل فريق عمل وقام بالتنسيق مع 
شركة االتصاالت املتنقلة ملعرفة 
مكان تواجد الفتاة من خالل شبكة 
األقمار الصناعية. وأضاف املصدر 
مت حتديد مكان تواجد الفتاة من 
خالل فريق العمل والذي اشرف 
عليه العميد الشيخ علي اليوسف 
ونظرا لعدم قدرة األقمار الصناعية 

حتديد الشقة التي تتواجد فيها، 
مت فرز قوة تنتظر أسفل البناية 
املتوقع تواجد الفتاة فيها، وبعد 
انتظار دام ساعات مت رصد الفتاة 
وهي تنزل من البناية وبرفقتها 
مواطن، حيث مت ضبطها واحالتها 
الى مباحث الس����املية، واعترفت 
الفتاة بأنها غادرت منزل أسرتها 
وأقامت في منزل صديقها املواطن 
ل� 15 يوما، مؤكدة ان أمها هي من 
دفعتها الى ذلك لرفضها املواطن 

كزوج لها.

»األقمار الصناعية« تكشف مكان 
وجود متغيبة »دنماركية« في السالمية

انقالب يطير بجسد وافد مصري
هاني الظفيري

شهد طريق اخلليج العربي امس االول حادثا مروعا ادى الى اصابة مصري بعد ان انقلبت 
س���يارته رباعية الدفع ما ادى الى طيران جسده من داخلها واصطدامها باحدى الالفتات ما 

أدى الى اصابته بجروح خطيرة ادت الى نقلة الى املستشفى االميري.
كم���ا أصيب وافد مصري بإصابات بليغة جراء انقالب مركبة رباعية الدفع في اجلهراء، 
وق���ام رجال إطفاء اجلهراء بالتعامل مع الب���الغ كما حضر رجال أمن اجلهراء ومنهم الرائد 

مطر سبيل للتعامل مع تبعات احلادث.
م���ن جهة أخرى، أصيب طفل غير كويتي بجروح خطيرة اثر انقالب بقي في بر املطالع 

ونقل الطفل )10 اعوام( الى مستشفى اجلهراء بواسطة شريف شعبان واحمد حلمي.
كما أصيب شاب كويتي )19 عاما( وجرى نقله من جزيرة فيلكا بواسطة طائرة هليوكوبتر 

وأشرف على النقل من الطوارئ الطبية محمد عبدالرحيم الى املستشفى األميري.
كما أصيب وافد س���وري )40 عاما( بجروح اثر حادث مروري على ش���ارع دمشق ونقل 

السوري الى مستشفى مبارك بواسطة رجلي الطوارئ محمد احمد وأحمد حلمي.
كما أصيب باكستاني بجروح في انقالب شاحنة على طريق الساملي وسجلت قضية ونقل 

الباكستاني الى مستشفى اجلهراء بواسطة بدر ناصر ومروان سليم.

املستشار حمود املطوع


