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الصفحة

أمير زكي ـ محمد الدشيش
متك����ن رج����ال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ احمد اخلليفة من ضبط 
ش����ابني احدهما كن����دي واآلخر 
املواد  بريطاني الجتارهم����ا في 
املخدرة، وقال مص����در أمني ان 
مواطن����ا وواف����دا ألق����ي القبض 
عليهما وأحيال الى االدارة العامة 
العميد الشيخ  للمخدرات، وأمر 
احم����د اخلليف����ة ادارة املكافحة 
احمللي����ة بقي����ادة العقي����د احمد 

الشرقاوي واملقدم محمد الهزمي بالتحقيق مع املواطن والوافد 
وتبني انهما مجرد متعاطيني للمخدرات، واعترفا بأنهما حتصال 
على املخدرات من ش����اب بريطاني وانه هو من يزودهما بهذه 
املخ����درات، ليتم ضبطه واعترف على كندي وعثر معهما على 
قطعت����ني من املخدرات، ليعترف كل م����ن البريطاني والكندي 
بأنهما يتاجران في املخدرات ليحاال الى النيابة بتهمة االجتار 

في املخدرات.
من جهة أخرى، متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
من ضبط وافد بنغالي يعمل ميكانيكي سيارات واعترف البنغالي 

باجتاره في هذه السموم لصالح احد نزالء السجن املركزي.
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مدير عام املكافحة 
العميد الش����يخ احمد اخلليفة عن اجتار البنغالي ليتم تكليف 
ادارة املعلومات مبتابعة املوضوع وامر مدير املعلومات بتكليف 
النقيب خالد غلوم بذلك واستطاع غلوم االتفاق مع البنغالي على 
شراء غرام من الهيروين مقابل 25 دينارا، وألقي القبض عليه 
بعد تسلم املبلغ املرقم وباالنتقال الى غرفة يقيم بها الى جوار 

محل عمله في الفحيحيل عثر بداخلها على 30 غراما أخرى.

السائق السوري وأمامه كمية احلبوب املضبوطة معه

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
تدخل رجال جندة األحمدي يوم امس 
للحيلول����ة دون وقوع جرمية قتل، ومت 
ضبط ش����اب كويتي عثر بحوزته على 
سالح ناري. وكان مواطن ابلغ عمليات 
وزارة الداخلية عن وقوع مش����اجرة بني 
ش����خصني داخل محطة وق����ود مبنطقة 

هدية وان احدهما بحوزته سالح ناري، 
وفور ورود البالغ س����ارع رجال النجدة 
وأوقفوا املتش����اجرين وتبني ان السالح 
غير مرخص وان املشاجرة بسبب خالفات 
قدمية وتصادف وجودهما داخل محطة 
الوقود. من جهة اخرى ألقى رجال دوريات 
مبارك الكبير القبض على حدث كويتي 

عثر بحوزته عل����ى 17 حبة كابتي وبرر 
حيازته لهذه احلبوب باستخدامها خالل 

فترة االمتحانات.
وفي القصور مت ضبط 4 شباب تبني 
انهم مطلوبون للتحقيق في قضايا جنائية 
وعثر بحوزتهم على 90 طلقة وقطعتني 

من احلشيش.

»نجدة األحمدي« منعوا جريمة قتل في هدية و17 حبة مخدرة مع حدث

أخفاها في برواز وقال إنه جلبها لصالح مقيم عراقي بالكويت

سائق شاحنة سوري يسقط بـ 100 ألف حبة مخدرة في العبدلي
مواطن متعاط يرشد عن بريطاني وكندي يتاجران بالمخدرات

وميكانيكي بنغالي يسقط بـ 30 غرام هيروين

امليكانيكي البنغالي وأمامه كمية الهيروين املضبوطة معه

الزوجة الجديدة تخون 
زوجها في خيطان

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
باجلرم املشهود أحيلت يوم 
امس وافدة مصري���ة متزوجة 
حديثا ووافد مصري آخر بتهمة 
الزنا وذل���ك بعد ان ابلغ الزوج 
وهو مصري ايضا عن الواقعة ومت 
ضبطهما داخل شقة في منطقة 
خيطان وقام الزوج املطعون في 
رجولته باالعتداء على مواطنه 

وأحلق به اصابات.
وقال مص���در امني ان وافدا 
مصريا استنجد بعمليات الداخلية 
لضبط عشيق زوجته، وسارعت 
دوري���ات النجدة بتعليمات من 
اللواء د.مصطفى الزعابي وتبني 
وقوع مشاجرة وباالستماع إلى 
الزوج املبلغ قال انه تزوج قبل 
فترة وجي���زة واحضر زوجته 
إلى البالد وش���ك في س���لوكها 
فتظاهر بالذهاب إلى العمل في 
السادسة صباحا واستأذن على 
غير الع���ادة في الثامنة صباحا 
وحينما توجه إلى ش���قته وجد 
باب الش���قة مغلقا فطرق الباب 
الباب  وخرجت زوجت���ه لفتح 
وهي تتظاهر بأنها كانت نائمة 
ولكنها كان���ت في كامل زينتها، 
ليندفع ال���زوج الى غرفة نومه 
ويجد اسفل السرير احد اصدقائه 
والذي سبق ودعاه لتناول وجبة 

عشاء داخل منزله.
من جهة أخرى تقدمت وافدة 
من جنسية آسيوية وابلغت عن 
تعرضها لهتك العرض من قبل 3 
اشخاص حيث توجهوا بها الى 

منطقة صحراوية.
وأش���ارت الواف���دة في بالغ 
القيروان،  إلى مخفر  تقدمت به 
الى تعرضها لالختطاف.وجار 
التحقي���ق لضب���ط املتهمني في 

القضية.

اللواء أنور الياسني

 أمير زكي
كشف مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسس���ات اإلصالحية وتنفيذ 
األح���كام اللواء انور الياس���ني 
اجتمع مؤخرا مع فنيني في مجال 
االتصاالت بهدف وضع نظام ال 
ميكن النزالء من استخدام هواتف 
نقالة تكون بحوزتهم او تهرب 
إليه���م بحيث ال يتأث���ر قاطنو 
املناطق املجاورة باألجهزة التي 
س���يتم وضعها داخل السجون 
واملؤسسات التابعة مثل سجن 
اإلبعاد وسجن طلحة، مشيرا الى 

ان هذا اإلجراء يأتي بعد كتب صادرة عن مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة بشأن تزايد عمليات االجتار في املخدرات 

من خالل نزالء في السجن املركزي.
واش���ار املصدر الى ان األجهزة اجلديدة التي 
من ش���أنها حجب االتصاالت ع���ن النزالء حتتاج 
الى مزيد من الدراس���ة بحيث ال يتأثر بها قاطنو 

املناطق املجاورة وحتقق الفائدة. 
على صعيد آخر قال املصدر ان 
الياس���ني اتخذ خطوات  اللواء 
نح���و تأمني جمي���ع املتعاملني 
داخل سجن النساء بحيث يكون 
للعنصر الرجالي دور فقط في 
إقامة احلراس���ات خارج حدود 
السجن. هذا وأمر الوكيل املساعد 
للمؤسسات اإلصالحية بفتح باب 
الزيارات اخلاصة لكل املساجني 
دون استثناء وذلك لدواع إنسانية 
والتخفيف عن املساجني، وأكدت 
املصادر انه شدد على عدم متييز 
مس���جون على آخر ومن يفعل 
العكس يعرض نفسه للعقوبة العسكرية. وعلى 
الصعيد ذاته قال املصدر ان هيئة الصليب األحمر 
والتي قامت بزيارة مفاجأة للسجن املركزي مؤخرا 
اشادت بالتنظيم داخل الس���جون وتعامل رجال 
األمن مع الس���جناء ومستوى الوجبات وقد رافق 
وفد الصليب األحمر وكيل الداخلية املساعد اللواء 

أنور الياسني.

بعد كتاب صادر من اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات

تركيب أجهزة تشويش على الهواتف النقالة 
في محيط السجن المركزي القديم والجديد وطلحة

رجال مباحث العاصمة يغلقون ملفات 30 قضية سرقة
أبطالها »5 مباحث مزيفين« من فئة البدون

»الداخلية«: والد المشتبه فيه قال لرجال المباحث »اذلفوا«
ومزق مالبس رجال األمن ومّكن ابنه من الهرب

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
بقيادة العقيد منصور العتيبي من اغالق ملفات نحو 
30 قضية سرقة باس����تخدام سيارة رباعية الدفع، 
وحمل����ت جميعها عنوان الس����لب بالقوة وانتحال 
صفة رجال مباحث وارتكبت هذه القضايا في عدة 
محافظات وذلك بعد توقيف 4 ش����باب جميعهم من 
فئة غير محددي اجلنسية واعترفوا على خامس جار 
ضبطه وهو من البدون ايضا كما تبني ان التشكيل 
العصابي نفذ معظم عملياته باستخدام سيارة رباعية 

الدفع »سفاري«.
وروى أفراد العصابة أنهم قاموا بالتخلص من 
سيارتهم السفاري في منطقة برية خشية من ضبطهم 
بعد نشر خبر حول عدد من السرقات ليقوموا بسرقة 
سيارة أخرى الستكمال نشاطهم االجرامي وهي من 

نوع فورد ضبطت معهم.
وقال مصدر امني: فيما يقوم رجال مباحث العاصمة 
وفق خطة منظمة لالنتشار االمني يقوم باالشراف 
عليها العقيد منصور العتيبي بالتواجد في نطاق 
منطقة كيفان مت رصد 4 شباب في سيارة نوع فورد 
يتوقفون إلى جوار وافد آسيوي ويحاولون سلبه 
ليتم القبض عليهم ومن ث����م اخضاعهم للتحقيق 
ليعترفوا بأنهم تخصصوا في جرائم السلب واعترفوا 
بجرائم ارتكبت في عدة محافظات باستخدام مركبة 
رباعية الدف����ع تخلصوا منها في ب����ر اجلهراء كما 
تبني ان الس����يارة التي ضبطت بحوزتهم مسروقة 
ايضا وقالوا انهم قاموا بسرقتها بعد تعدد القضايا 
التي ارتكبوها باستخدام السيارة املسروقة السابقة 
وجار استدعاء عدد من املجني عليهم للتعرف على 

اللصوص اجلدد.

أرسلت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا بشأن 
اخلبر الذي نشرته »األنباء« في 14 يناير املاضي 
وتضم���ن اتهام ش���خص بدون لرج���ال مباحث 

الصليبخات باستخدام القسوة اثناء احتجازه.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية مدير ادارة 
االع���الم االمني العقيد محمد الصبر في توضيح 
ارس���له ل� »األنباء«: هديكم ادارة االعالم االمني 
بوزارة الداخلية اطيب متنياتها، وردا على ما نشر 
في صحيفتكم بالعدد رقم 12146 الصادر بتاريخ 
2010/1/14 حت���ت عن���وان: »مباحث الصليبخات 
سجلت قضية واقارب احملتجز يتهمون الداخلية 
بالقسوة«، تود ادارة االعالم االمني افادتكم بأن 
قطاع االمن اجلنائي اك���د انه عند انتقال ضابط 
املباحث الى مكان سكن احد املشتبه فيهم وطرق 

الباب خرج والد املشتبه فيه ومت تعريفه بأنهم من 
املباحث كان رده »شنو يعني مباحث ياهلل اذلفوا« 
ودعا ابنه الى الهروب وقام بتمزيق مالبس رجال 

املباحث ودفعهم ليمكن ابنه من الهرب.
وقد متت السيطرة عليه واحضاره الى مباحث 
مخفر الصليبخات وسجلت قضية »اهانة موظف 

واعتداء بالضرب«.
كما افاد قطاع االم���ن اجلنائي ان احد اقارب 
احملجوز قام باالعتداء على احد رجال االمن بواسطة 
قضيب حديدي ادى الى اصابته بكسر مضاعف 
باليد اليس���رى وفر هاربا وسجلت بحقه قضية 
جنايات »اعتداء بالضرب« ومازال البحث جاريا 
عنه حيث توارى عن االنظار لذا يرجى نشر الرد 

للتوضيح.

العقيد منصور العتيبي

العقيد محمد الصبر

محمد الجالهمة
أكد مصدر أمني ان رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لم يعثروا حتى يوم 
أمس على أي مالبس من املمكن ان تقود 
الى الوافدة الباكستانية مرمي والتي اعترف 
الوافد املصري عالء بقتلها، مشيرا الى ان 
رجال البحث عثروا على كمية من املالبس 
امللقاة في القمامة، ولكن أيا منها ال تعود الى 

الوافدة حسب تأكيد األدلة اجلنائية.
وأش���ار املصدر األمني ال���ى ان رجال 
املباحث اجلنائية بدأوا يقتنعون الى حد 

كبير بأن الوافد املصري لم يرتكب على 
األقل جرمية قتل استهدفت الباكستانية 
املبلغ عن تغيبها، وذلك رغم اعترافه بأنه 
ارتكب جرمية القتل، وذلك رغم اعترافه بأنه 
ارتكب جرمية القتل، وذلك في التحقيق معه 
أمام رجال املباحث اجلنائية وهو االعتراف 

الذي نفاه متاما أمام النيابة العامة.
وأضاف املصدر بدأت الش���كوك تدور 
حول محورين األول انها موجودة داخل 
الكويت أو انها غادرت بجواز سفر مزور 
الس���يما ان جوازها األصلي موجود لدى 

رجال املباحث اجلنائي���ة بعد ان قدمته 
أسرة الفتاة قبل سفرهم.

واس���تطرد املصدر قائ���ال رمبا تكون 
الفتاة هربت الى خارج البالد وقام والدها 
ووالدتها بالسفر الى باكستان الستعادتها، 
السيما ان لديهم شبها تفيد بأن »جتمل« 
الباكس���تاني الذي كان���ت تربطه عالقة 
بالقاصر مرمي تزوج بها سرا أو فعل امرا 
ما جعل الباكستانية تتجاوب مع كل ما 
يريده حتى ولو كان األمر يتعلق بهروبها 

الى موطنها.

بعد نفي المتهم عالء قتلها أمام النيابة ومصدر أمني لـ »األنباء«: ربما غادرت البالد بجواز سفر مزور

قضية المختفية الباكستانية القاصر مريم تزداد غموضًا

محمد الجالهمة
بعد متشيط استمر لساعات متكن رجال منفذ 
النويصيب من ضبط وافد أفغاني يعمل سائقا 
مطلوب لإلدارة العامة ملباحث الهجرة، كان الوافد 
حضر من اململ��كة العربي��ة الس���عودية وبعد 
االستعالم عنه تبني انه مطلوب ملب���احث الهجرة 
وخالل فترة التدقيق متكن األفغاني من االختباء 
بني الش���احن���ات ليتم ض��بطه واح���الته الى 
االختصاص. من جهة أخرى، متكن رجال جندة 

اجله���راء من ضبط ايران���ي مطلوب في قضايا 
س���رقات. كما ضبط في اجلهراء ايضا س���وري 
مطلوب لسداد 1900 دينار، كما ضبط رجال جندة 
اجلهراء ايضا مواطنا تبني انه مطلوب لس���داد 
27 الف دينار، واخر عثر معه على زجاجة خمر 

وتبني انه مطلوب ب� 1300 دينار.
 كما ضبط رجال جندة حولي مواطنا مطلوبا 
في قضيتي سرقة باجلابرية عثر معه على قطعة 

حشيش.

ضبط أفغاني مطلوب لمباحث الهجرة

أمير زكي - محمد الجالهمة
أعلن مبارك القطان من مكتب 
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
عن متكن رجال جمرك العبدلي 
يوم امس من احباط ضخ 100 الف 
حبة مخدرة نوع كابتي الى داخل 
البالد كانت بحوزة وافد سوري 

يعمل سائق شاحنة.
وق���ال القطان ف���ي تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان رجال جمرك 
العبدلي نوبة »أ« اش���تبهوا في 
تصرفات وافد سوري ومحاولته 
اخلروج من اجلمرك بأي طريقة 
وأثار هذا االرتباك رجال جمرك 
العبدل���ي ليقوم���وا بإخض���اع 
شاحنته للتفتيش الدقيق وخالل 
فترة التفتيش كما يؤكد القطان 
كان يدع���ي الس���وري أن رايته 

بيضاء.
القط���ان بعد نحو  واضاف 
س���اعة من التفتيش اكتش���ف 
رجال اجلمرك وجود »برواز« عثر 
بداخله على 100 الف حبة مشيرا 
ان السوري اعترف مبدئيا  الى 
البرواز لتس���ليمه  بأنه احضر 
الى عراقي دون ان يعرف حقيقة 

احتوائه على احلبوب.
واك���د القط���ان ان مدير عام 
اجلمارك بدر املدرس اخطر مدير 
عام االدارة للمخ���درات العميد 
الش���يخ احمد اخلليف���ة ليقوم 
اخلليفة بإرسال رجال من إدارة 
املكافحة احمللي���ة للتحقيق مع 
الوافد السوري الذي سرد احلقيقة 
كاملة، واضاف القطان ان تفتيش 
جمرك العبدلي لديهم قناعة بأن 
السوري كان على علم باملخدرات 
املضبوطة معه والدليل على ذلك 

ارتباكه الشديد.

إحالة شاب إلى إدارة أمن الدولة بعد ادعائه: 
»لدّي معلومات خطيرة عن إرهابيين«

 محمد الجالهمة
أخطرت عمليات وزارة الداخلية ي���وم امس جهاز امن الدولة 
بش���أن بالغ شديد اخلطورة وجار اتخاذ الالزم من قبل جهاز امن 

الدولة.
وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية وقال ان لديه 
معلومات خطيرة بش���أن مخططات تستهدف زعزعة امن الدولة 
وحينما سئل عن هذه املعلومات قال إنها متعلقة مبجموعة تريد 

ان ترتكب عمليات ارهابية.
واشار املصدر األمني إلى أن عمليات الداخلية زودت إدارة امن 
الدولة مبعلومات حول املبّلغ، مشيرا إلى أن جهاز امن الدولة قام 
باستدعاء املبلغ للوقوف على املعلومات اخلطيرة وحقيقة تخطيط 
مجموعة للقيام باعمال إرهابية حسبما أفاد به املبلغ وسجل اثبات 
حالة واخطر مدير ع���ام اإلدارة العامة املركزية للعمليات العميد 

جمال الصايغ.

مواطن يهين رجال األمن في الواحة
هاني الظفيري

امر وكيل نيابة اجلهراء باحتجاز مواطن داخل نظارة مخفر 
الواحة الى جوار وافد بنغالي توس��ط املواطن إلطالق سراحه 

وذلك بتهمة اهانة رجل امن.
وقال مصدر ان مواطنا دخل الى مخفر الواحة بعد احتجاز 
عامل آس��يوي داخل املخفر وعلم ان البنغالي مخالف لقانون 
االقامة وبعد فشل واس��طة اطالق سراح البنغالي قام بإهانة 
رج��ال االمن والذين قاموا بإبالغ مدي��ر االمن ومن ثم ابالغ 
وكيل النيابة ليأمر بحجزه متهيدا للتحقيق معه بقضية حملت 

اسم اهانة موظف عام.
على صعيد آخر تقدم وافد آس��يوي وابلغ مخفر اجلهراء 
ضد ش��خصني س��لبوه 150 دينارا بعد انتحالهم صفة رجال 
مباحث، وسجلت قضية انت��حال ص��فة رج��ال امن وسلب 

بالقوة.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة


