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هل احرق حارس املدرسة نفسه؟ هذا هو السؤال 
الذي يقف امامه رجال مباحث اجلهراء بعد ان اقدم 
حارس مدرسة مصري اجلنسية على احراق نفسه 
وفق التحقيقات االولية وادخل الى غرفة العناية 
الفائقة في مستش����فى البابطني وامر وكيل نيابة 
اجله����راء رجال مباحث اجله����راء بعمل املزيد من 

التحريات للت أكد م����ن ان الواقعة حدثت من قبل 
احلارس وليس من قبل اخرين احرقوه عمدا.

وقال مصدر ان املارة فوجئوا باحلارس يخرج 
والنيران مشتعلة بجس����ده ليتم نقله على وجه 
السرعة للعالج وكانت اصابته عبارة عن حروق 
من الدرجة االولى. ه����ذا ومت رفع غالون بداخله 

وقود كان داخل غرفة احلارس.

حارس مدرسة أحرق نفسه في الجهراء

الباكستانية مرمي

املتهمون وأمامهم كمية »كوكتيل املخدرات« املضبوطة معهم

احلادث اخلماسي أغلق »الرابع«

ل جريمة قتلها بالتفصيل أمام النيابة العامة! عثروا عليها في شقة شاب باكستاني في أبوحليفة والمتهم مثَّ

أمير زكي ـ  عبداهلل قنيص
متكن رجال مباح���ث الفروانية من فك لغز قضية كان 
ميكن ان تذهب بوافد مصري الى حبل املشنقة، وذلك بعد 
ان متكن رجال املباحث من كشف سر املختفية الباكستانية 
القاصر »مرمي« التي كان املش���تبه فيه املصري عالء متهما 
باالعتداء عليها وقتلها، وهي ذات القضية التي اعترف فيها 
ع���الء بقتل املذكورة التي عثر عليها حية ترزق في ش���قة 
شاب باكس���تاني، حيث كانت تقيم معه منذ اختفائها قبل 
نحو شهر، وكان اختفاؤها واعتراف عالء املتهم بقتلها كادا 
ان يغلقوا القضية باتهام عالء بجرمية قتل الباكس���تانية 
القاصر التي عثر عليها رجال املباحث أمس.وفي التفاصيل 
كم���ا يوردها مصدر أمني ان رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وحتديدا إدارة بحث وحت���ري الفروانية بقيادة 
العقيد عبداهلل الهاجري والرائد حمد العجمي وبإش���راف 
كل من مدير عام إدارة املباحث اجلنائية العميد الشيخ علي 
اليوسف والعميد الشيخ مازن اجلراح متكنوا من فك لغز 
قضية القت اهتمام جميع وسائل اإلعالم، وكان من املمكن 

ان تقود وافدا مصريا الى حبل املشنقة، حيث جرى ضبط 
الفتاة الباكستانية )مرمي( التي اعترف الوافد املصري بقتلها 
أمام رجال مباحث جرائم املال )حتت الضغط واإلكراه كما 
قال أمام احملكمة(، إذ ُوجدت الفتاة حية ترزق، وكانت داخل 
شقة متارس الرذيلة مع وافد باكستاني تعرفت عليه يوم 
تغيبها وخالل الفت���رة التي امتدت من تغيبها وحتى يوم 
امس كانت تقيم عالقة غير مش���روعة وخالل تلك الفترة 
كان املتهم بقتلها يتنقل بني النيابة العامة و»جرائم املال« 

واحملكمة.
هذا وقد كشف مصدر امني ان حتقيقا سيفتح مع »جرائم 
املال« ملعرفة حقيقة االعترافات الكاملة التي ادلى بها الوافد 

املصري امام املباحث.
فيما رجح مصدر امني ان تصل العقوبة املتوقعة على 
من كان وراء هذه االعترافات الى حد االحالة للتقاعد املبكر 
خاصة ان هذه القضية كان من املمكن ان يدفع وافد مصري 
حياته ثمنا لها.وحول كيفي���ة ضبط الفتاة املتغيبة مرمي 
قال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مباحث الفروانية 

ان الفتاة مرمي متواجدة داخل ش���قة في منطقة ابو حليفة 
حيث متت مداهمة الشقة في السابعة مساء امس وضبطت 
وصديقه���ا ونف���ت بالطبع ان تكون قتلت، ب���ل قالت انها 
تعرفت على ش���اب باكستاني ومن اول نظرة طلب موعدا 
فلم ترفض وامنا سلمته نفسها حيث اصطحبها في باص 
نقل ع���ام الى ابو حليفة ومنذ ذل���ك التاريخ وهي تعيش 
معه حياة االزواج.وكانت وسائل االعالم قد صورت وافدا 
مصريا يدعى عالء بأنه مغتصب وزير نساء وارتكب جرائم 

قتل وهتك عرض.
بل سمحت املباحث لوسائل االعالم بتصوير املتهم وهو 
ميثل جرمية لم يرتكبها. وقد اخذت هذه القضية حيزا كبيرا 
من االهتمام االعالمي بحيث صارت قضية رأي عام، ويشار 
الى ان قات���ل مرمي هكذا ُصّور، وهو يقبع باحلبس ملدة 21 
يوما على قضية هو بريء منها براءة تامة.هذا وقد مت نقل 
الفتاة إلى الطب الشرعي واألدلة اجلنائية كما مت استدعاء 
ذويها للتع���رف عليها. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية 
أمس بيانا حول حادثة كشف لغز اختفاء الفتاة الباكستانية 

حيث قال مدير ادارة اإلعالم األمني الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر، ان جهود رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية ومثابرتهم مكنتهم من حل لغز 
الفتاة الباكس���تانية البالغة من العمر 15 عاما والتي ابلغ 

والدها عن تغيبها في السابع من يناير املاضي.
واضاف العقيد الصبر ان رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة عملوا على محوري���ن االول هو التنقيب عن 
اجلثة في موقع رم���ي النفايات على عمق 7 إلى 8 أمتار 
واحملور الثاني هو التشكك في رواية الوافد الذي اتضح 
بعد عرضه على أطباء نفسيني انه مريض نفسي يعاني 
من التهيؤات. وأشار الى ان اعترافات الوافد كانت موضع 
شك لدى رجال املباحث اجلنائية منذ البداية »فاستمرت 
حترياتهم ليتم التوصل الى معلومات عن طريق املصادر 
الس���رية تؤكد ان الفتاة التزال حية وتربطها عالقة مع 
وافد باكستاني يبلغ من العمر 25 عاما وبالفعل مت ضبطه 
واعترف بعالقته مبرمي وانه قام باستئجار غرفة لها في 

منطقة ابو حليفة«.

3 مجهولين فشلوا في اختطاف فتاة
فوّجهوا لها 3 طعنات نافذة

»غّصة« تقتل طفاًل في تيماء
و»الستاليت« يقتل عاماًل آسيويًا

بالغ غريب: »3 مّدوني في الشارع«

مواطن يختطف فتاة من أمام مجمع تجاري

 محمد الجالهمة
يج����ري مدير إدارة البح����ث والتحري حملافظ����ة حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل حترياته لضبط 3 أشخاص قاموا مبحاولة خطف 

أنثى وطعنها 3 طعنات أدخلت على إثرها مستشفى مبارك.
وقال مصدر أمني ان حالة املجني عليها لم متكن رجال مباحث 
حولي من االستماع الى إفادتها، ومبا ميكن رجال املباحث من ضبط 
اجلناة، مشيرا الى ان هناك معلومات اخرى يتم من خاللها البحث 
عن هوية املتهمني. ورجح مصدر ان تكون املجني عليها تعرف احد 
املتهمني، مؤكدا ان مثل هذه األمور ستتم معرفتها بعد القبض على 

اجلناة واالستماع الى إفادات املجني عليها.
من جهة أخرى سجلت يوم امس في احد مخافر محافظة حولي 
قضيتان منفصلتان حملتا عنوانا واحدا وهو تزوير في محرر بنكي 
باستخدام االنترنت. وقال مصدر امني ان وافدين من اجلنسية املصرية 
قاال في البالغني املستقلني انهما وردت اليهما رسالة الكترونية تطلب 
منهما حتديث بياناتهما واستجابا للطلب خاصة ان الصفحة التي 
جاءت فيها الرسالة تشبه صفحة البنك وفوجئنا بعد التحديث بأن 

االول سرق منه 300 دينار واآلخر سرق منه 600 دينار.

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
لقي رضيع كويتي 9 أشهر مصرعه فيما رجح مصدر امني 

ان تكون »غصة« وراء مصرع الرضيع.
وكانت اسرة الطفل قد سارعت بنقله الى مستشفى الجهراء، 
إال ان الطفل كان قد وصل متوفيا، وأحيلت جثة الرضيع الى 

الطب الشرعي من منزله في منطقة تيماء.
من جهة اخرى، لقي وافد آس���يوي )32 عاما( مصرعه اثر 
سقوطه من الطابق الثاني لمنزل في الجليب كان يجري بداخله 

أعمال صيانة للستاليت، وسجلت قضية سقوط ووفاة.
على صعيد آخر، لقي مواطن في العقد الثاني مصرعه جراء 
انقالب مركبة على طريق الدائري الس���ادس ونقل المواطن 
قبل وفاته الى مستشفى الجهراء وعليه توفي بعد دقائق من 

وصوله وسجلت قضية حادث انقالب ووفاة.

 عبداهلل قنيص
في بالغ غريب تقدم مواطن ش���اب الى مخفر الصاحلية 

وأبلغ ضد 3 شباب آخرين »مدوه« في الشارع العام.
وقال الش���اب ان مشادة كالمية حدثت بينه وبني 3 شباب 
آخرين، وفوجئ بأن الشباب ينتظرونه خارج املجمع التجاري 
ونزعوا عنه حذاءه وقاموا ب� »مده« وس���جلت قضية اعتداء 

بالضرب.
من جهة أخرى، وقعت مشاجرة شبابية في مجمع راق في 
الساملية وأسفرت املشاجرة عن إصابة 4 شباب، وتدخل رجال 

جندة حولي لضبط عدد من الشباب من غير املصابني.

 أمير زكي
أس����فر االنتش����ار االمني 
املنظم والسريع عن توقيف 
ش����اب كويتي قام باختطاف 
فتاة من أم����ام أحد املجمعات 
املتهم  التجارية ومتت احالة 
الى االختصاص بتهمة اخلطف 
والشروع في ارتكاب جرمية.
وقال مصدر امني ان عمليات 
ابلغت عن  الداخلي����ة  وزارة 
اقدام شخص على خطف فتاة 
الى  وإجبارها على ان تدخل 
مركبته ونظرا خلطورة البالغ 
مت ابالغ وكيل وزارة الداخلية 

املساعد لش����ؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ليأمر عموم 
دوريات جندة حولي بإقامة نقاط تفتيشية وتسيير دوريات وتعميم 
اوصاف سيارة اخلاطف ليسفر هذا االنتشار املنظم عن ضبط اجلاني 

وحترير الفتاة والتي اكدت انها لم يسبق لها ان شاهدت اجلاني.

بدون وسوريون يسقطون بـ »كوكتيل مخدرات«

حادث »خماسي« يغلق »الرابع« إدارة مستشفى األمراض السارية رفضت استقباله

وفاة نزيل مصاب باإليدز في »المركزي« بظروف غامضة
 أمير زكي

حلسم اي جدل او شكوك 
حول مص���رع مواطن نزيل 
مصاب مبرض االيدز، امر وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء انور الياس���ني 
بإحالة جثة النزيل الى الطب 
الشرعي للتأكد من سبب وفاته 
خاصة بعد رصدت آثار دماء 
يرجح ان تكون طبيعية جراء 
اصابة النزيل بااليدز، خاصة 
انه كان ف���ي زنزانة انفرادية 

عندما عثر عليه ميتا.
وقال مصدر أمني ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

املؤسسات االصالحية ُأبلغ امس عن وفاة النزيل 
ليقوم اللواء الياسني بطلب تقرير مفصل وتضمن 
التقرير ان النزيل كان مسجونا وتبني من خالل 
فحص���ه انه مصاب باالي���دز ليقوم رجال امن 
السجن املركزي برفع مذكرة العفائه من قضاء 
العقوبة نظرا ملرضه ومن ثم احالته الى مستشفى 

االمراض السارية.
ومضى املصدر بالقول قامت ادارة مستشفى 
االمراض السارية برفض تواجد السجني لديها 
وهو ما دعا الى اعادته مرة اخرى ومت وضعه 
في زنزانة انفرادية لسالمة بقية السجناء، كما 

تقضي التعليمات.

الى ان  واشار املصدر 
أمن السجن وحال تفقدهم 
اليومي  حضور السجناء 
النزيل املصاب  عثر على 
بااليدز واكتشفوا وفاته 
ورصدت آث���ار دماء ليتم 
ابالغ اللواء الياسني الذي 
ام���ر باتخاذ االج���راءات 

الالزمة.
هذا ونفى مصدر امني 
صح���ة م���ا ورد عن عدد 
من النزالء من ان النزيل 
تعرض للض���رب، مؤكدا 
ان ه���ذه االدع���اءات غير 
صحيحة وان النزيل كان 
يقيم في عنب���ر انفرادي 
ولم يختلط بأي من السجناء منذ رفض ادارة 

مستشفى األمراض السارية استقباله لديها.
هذا ورفض املصدر األمني تفسير رفض ادارة 
مستش���فى االمراض السارية استقبال النزيل 
املريض بااليدز، موضحا ان ادارة الس���جن بل 
وادارة املؤسسات االصالحية ما تقدمت بطلب 
نقله الى الس���ارية اال بدافع انساني، وأوضح 
املصدر ان النزيل كان حتى وفاته يحصل على 
الرعاي���ة الطبية الالزم���ة املتاحة وحتضر له 
ادويته املقررة من االمراض الس���ارية، مشيرا 
الى ان س���بب الوفاة النهائي سيحسمه تقرير 

الطبيب الشرعي.

 أمير زكي
لحقت اضرار مادية بمركبة شرطية تتبع االمن 
الع���ام ومركبة اخرى اس���يوية الصنع وذلك جراء 
حادث تصادم بين مركبة تتبع مخفر كيفان وسيارة 

اخرى.
وق���ال مصدر امني ان الحادث لم يخلف اصابات 
بشرية واقتصرت الخسائر على مادية فقط وجرى 

تسجيل قضية تصادم بين مركبة امن عام ومركبة 
مدنية.

من جهة اخرى تسبب حادث خماسي على الدائري 
الرابع في عرقلة شديدة في حركة السير واسفر الحادث 
عن اصابة قائد احدى المركبات وقام رجال الطوارئ 
الطبية بنقل المصاب الى المستشفى وحضر رجال 

االمن لمعاينة الحادث وتحديد المتسبب فيه.

 أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة ام���س الى النيابة 
العامة ش���خصا من غير محددي 
اجلنسية وسوريني بتهمة حيازة 
مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد 
القضية  االجتار وأرفق في ملف 
كمية من املخدرات قوامها 8000 حبة 
نوع كابتي و7 أصابع حشيش و150 
غراما كوكايني و100 غرام هيروين 
ووفق مصدر امني فان معلومات 
وردت الى مدير عام املكافحة عن 
اجتار شاب من البدون في املخدرات 
وعليه مت االيعاز الى ادارة املكافحة 
احمللي���ة والتي يرأس���ها العقيد 
احمد الشرقاوي ومساعده املقدم 
العباسي والنقيبان  عبداحملسن 
حمد الصباح وعبدالعزيز العقيلي 
واملالزمان اوالن ناصر العجيمان 
وعلي حبيب واملالزم النشط خالد 
محارب، واضاف املصدر استطاع 
املتهم  رجال »احمللية« استدراج 
االول البدون لبيع 3000 حبة نوع 
كابتي مقابل 750 دينارا ومت االتفاق 

من خالل قيادة مركبته بس���رعة 
جنونية معرض���ا حياة االطفال 
واملارة للخطر اال ان رجال املباحث 
احكموا الس���يطرة عليه وكانت 
اذ وجدوا  انتظارهم  املفاجأة في 
في س���يارة املتهم »كوكتيل« من 
املخدرات متثل���ت في 1000 حبة 
مخدرة و150 غراما من الكوكايني 
الهيروين و7  و100 غ���رام م���ن 
اصابع من احلشيش ومت اخضاع 
املته���م االول للتحقيق ليعترف 
على شخص س���وري، مؤكدا ان 
السوري هو مصدره في احلبوب 
ام���ا بقية املخ���درات فهو يتاجر 
فيها حلساب نزيل في »املركزي«، 
واضاف املصدر سمح للبدون ان 
يجري اتصاال هاتفيا مع السوري 
وقام البدون باالتصال طالبا منه 
4000 حبة وحضر السوري ليتم 
ضبطه وعثر معه على احلبوب 
واعترف السوري على سوري ثالث 
يعمل في كراجات الشويخ والقي 
القبض على الس���وري واعترف 
بانه هو مصدر املتهم الثاني من 

احلبوب. 

على ان يكون مكان تسلم وتسليم 
املخدرات في منطقة صباح الناصر 
وفي املوعد احملدد وداخل منطقة 

تعج باالطفال واملارة وبعد تسليم 
احلبوب واع���الن رجال املباحث 
عن انفس���هم حاول املتهم الهرب 

»بدون« يسقط بـ 5 آالف حبة
 عبداهلل قنيص

اذا كان رج���ال اإلدارة العام���ة لمكافحة 
المخ���درات قد أوقفوا 3 أش���خاص بكوكتيل 
مخدرات، فإن رجال اإلدارة العامة للمباحث 
الجنائية وتحديدا رج���ال مباحث العاصمة 
بقيادة العقيد منصور العتيبي قد تمكنوا من 
ضبط ش���خصين من غير محددي الجنسية 
وعثر معهما على 70 زجاجة خمر مس���تورد 

و5 آالف حبة مخدرة.

وقال مصدر ان رج���ال مباحث العاصمة 
أبلغ��وا عب��ر مص��در خ��اص عن اتجار شاب 
بدون من الخمور ليتم استدراج المتهم األول 

ببيع كرتون خمر مقابل 750 دينارا.
وحال حض���ور المتهم وكان برفقة بدون 
آخر تم ضبطهما وبتفتيش السيارة التي كان 
بداخلها المتهمان وجد فيها 70 زجاجة خمر 
و5000 حبة واعترفوا بحيازة الخمور والحبوب 

العقيد منصور العتيبيوهي من نوع كابتي بقصد االتجار.

اللواء د.مصطفى الزعابي

الصبر: سحب الرخصة واللوحات المعدنية 
لمواجهة  مخالفي اآلداب العامة في »المسيرات«

حّذر مدي����ر إدارة اإلعالم 
األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر من ان عقوبات رادعة 
وإجراءات صارمة ستواجه كل 
من يستخدم األلعاب النارية 
أو يستعرض بسيارته أثناء 
مسيرات االحتفاالت باألعياد 
الوطنية، موضحا ان العقوبات 
اللوحات  الى سحب  ستصل 
املعدني����ة ورخص����ة القيادة 

ودفتر املركبة.
وقال العقي����د الصبر انه مت 
اتخاذ جميع االستعدادات األمنية 

واملرورية في إطار برنامج شامل ومتكامل لتوفير األمن واالنضباط 
املروري مبناسبة العيد الوطني املجيد ال� 49 وذكرى عيد التحرير ال� 
19.وأوضح انه مت انشاء قيادة أمنية ميدانية عامة بهذه املناسبة 
برئاسة وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور مدير عام 

اإلدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري.
واضاف ان األهداف الرئيس����ية هي حتقيق السيطرة األمنية 
على جميع مواقع االحتفاالت بعموم البالد، وحتقيق السيطرة 
املرورية على الطرق الدائرية والشعاعية وتنظيم احلركة املرورية 
مبواقع االحتفاالت، واحملافظة على االنضباط والسلوك واآلداب 

العامة، والتعاون األمني واملدني املشترك مع أجهزة الدولة.
وأع����رب العقيد الصبر عن أمله في ان تكون هذه املناس����بة 
الوطنية والعزيزة علينا فرصة طيبة للتعبير عن الفرح والسعادة 
في جو يش����ع باألمن والطمأنينة واالبتعاد عن كل ما من شأنه 
اإلض����رار باآلخرين، وعرقلة حركة الس����ير وإغالق الطرق أمام 
سيارات ودوريات اخلدمة من الشرطة أو اإلدارة العامة لإلطفاء 
والط����وارئ الطبي����ة، وغيرها من أجه����زة اخلدمات وحث على 
احلفاظ على علم الكويت بوصفه رمزا للدولة يجمع أبناء الوطن 

جميعا حوله.
وحذر العقيد الصبر من استخدام أدوات الرش واأللعاب النارية 
واملعاكسات ومضايقة األسر واللجوء للحركات االستعراضية 
وما يصاحبها من جتاوز ورعونة، أو قيادة الس����يارات بسرعة 
فوق معدلها وإخراج الرؤوس من النوافذ واجللوس على مقدمة 
املركبة أو مؤخرتها أثناء السير وإطالق أبواق السيارات بشكل 
جماعي يثير قلق وضيق املرضى واألطفال وكبار السن. واستطرد 
انه من بني العقوبات الرادعة ما نص عليه قانون املرور بجواز 
سحب رخصة القيادة مع دفتر ترخيص املركبة ولوحاتها املعدنية 

إداريا.

العقيد محمد الصبر

اللواء أنور الياسني

رجال المباحث يجدون الباكستانية »مريم« حّية ترزق بعد أن اعترف الوافد المصري »عالء« .. بقتلها !
»الداخلية«: شككنا في رواية المشتبه فيه واألطباء النفسيون أقروا بأنه يعاني من »التهيؤات«


