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»كأس االتحاد األوروبي«  
تشعل مشاجرة في الجهراء

ضبط عصابة خماسية متخصصة
 في سرقة السيارات األميركية

 هاني الظفيري
اختلف���ا على أفضلية أحد ف���رق كأس االحتاد 
األوروبي وحدث نقاش سرعان ما تطور الى تبادل 
للضرب وكانت النهاية مشاجرة وطعنات واصابة 

شابني كويتيني.
 وقال مصدر امني ان شابني كويتيني نقال الى 
مستش���فى اجلهراء وكان في استقبالهما ضابط 
االرتباط ماجد الصليلي والذي استمع الى اسباب 
تلقيهما طعنات ليقوال انهما كان داخل مقهى ملشاهدة  
احدى مباريات كأس االحتاد االوروبي وتشاجرا مع 
اخرين ومت تسجيل بالغ بالواقعة واخطار مباحث 

اجلهراء لضبط املتشاجرين.

 محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
متكن رج���ال ادارة بحث وحت���ري محافظة 
األحمدي من توقيف شبكة خماسية مكونة من 
3 باكستانيني وافغاني وصومالي تخصصوا في 
س���رقة املركبات وتفكيكها ومن ثم إعادة بيعها 
باعتبارها سكرابا وجتزئة قطع غيارها وبيعها 
وكش���فت التحقيقات التي اجريت مع الوافدين 
اخلمس���ة ارتكابهم اكثر من 25 قضية س���رقة 
مركبات وان شقيق األفغاني يعمل في سكراب 
أمغرة ويسهل لهم بيع هذه املركبات املسروقة 

واغلبها أميركية.
وقال مص���در امني ان معلومات وصلت الى 
مدير مباحث األحمدي العقيد عادل احلمدان عن 
ان هناك عصابة تخصصت في سرقة املركبات 
األميركية م���ن منطقة األحمدي ومناطق أخرى 
وعليه مت تشكيل فرقة بحث استطاعت حتديد 
هوية احد اللصوص وهو األفغاني الذي بدوره 

اعترف على شركائه وشقيقه.
من جهة اخرى اس���فرت التحقيقات مع وافد 
بنغالي ضبط في منطق���ة املهبولة وعثر معه 
على 6 زجاجات خمر عن ضبط اسيويني اخرين 
عثر معهما على 40 بطل خمر واعترفا بتصنيع 

اخلمور احمللية داخل شقتهما.
وكانت دورية امن اوقفت اسيويا خالل حملة 
وعثر معه على 6  زجاجات خمر ليعترف على 
اخرين اشترى منهما هذه اخلمور ليتم ضبطهما 

والعثور بحوزتهما على 40 بطل خمر.

آالف األفالم اخلالعية بداخل القاعة الرئيسية في املصنع
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5 من اآلسيويني العشرة الذين ضبطوا في املصنع

العميد عبدالفتاح العلي

قالت مؤسسة البترول الكويتية ان شركة نفط الكويت التابعة 
لها سيطرت امس على حريق محدود دون وقوع خسائر بشرية 
او تأثير على االنتاج.واوضح املتحدث الرسمي للقطاع النفطي 
العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة 
واالعالم في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان 
شركة نفط الكويت متكنت من اطفاء »حريق محدود جدا« اندلع 

في احد السخانات التابعة ل� »مركز جتميع النفط 27«.

وذكر الش����يخ طالل اخلالد ان احلريق وقع حوالي الس����اعة 
العاش����رة والنصف من صباح امس، مشيرا الى ان العاملني في 
املركز جنحوا في اطفاء احلريق بسرعة وذلك باستخدام معدات 
االطفاء املوجودة في املركز كما مت عزل السخان على الفور واعادة 
عمليات مركز التجميع الى وضعها املعتاد.واضاف الشيخ طالل ان 
احلادث لم يسفر عن اي اضرار بشرية كما لم يؤثر على عمليات 

الشركة، موضحا انه جار التحقيق ملعرفة اسبابه.

حريق محدود في مركز تجميع لـ »نفط الكويت«

مصرع 4 أشخاص في 4 حوادث متفرقة

مباحث الجهراء تغلق 12 قضية سلب بانتحال صفة »مباحث«

 أمير زكي
الكويت  ش���هدت طرقات 
امس سلس���لة من احلوادث 
املرورية والتي اس���فرت عن 
مصرع مواطن���ني ومصري 
وآس���يوي الى جانب اصابة 

شابني كويتيني.
وقال مصدر امني ان طريق 
الفحيحي���ل مقاب���ل منطقة 
ابواحلصاني���ة ش���هد حادث 
تصادم وانقالب، وادى احلادث 
الى وفاة مواطن واصابة شابني 
كان���ا برفقت���ه. وعلى طريق 
النويصيب وقع حادث انقالب 
ملركبة وافد مصري توفي فور 
احلادث، وسجلت قضية انقالب 
القصور  ووفاة. وفي منطقة 
مبحافظة مبارك الكبير، لقي 
آسيوي مصرعه دهسا وتوقف 

الداهس وهو مواطن.
كما شهد طريق الفحيحيل 
السريع أمس في وقت متأخر 
حادثا مروريا مروعا، ذهب 
ضحيته مواطن فيما أصيب 
7 أشخاص آخرين بإصابات 
إلى  متفرق���ة وأدى احلادث 
الفحيحيل  إغ���الق طري���ق 
الس���ريع جزئي���ا ألكثر من 

ساعتني.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء بقيادة العقيد سعد العدواني من 
توقيف 3 شبان منهم مواطن بعد ارتكابهم 
عدة قضايا سلب بانتحال صفة رجال مباحث 
وقد اعترف املتهمون الثالثة بعد ضبطهم 
في منطقة اجله���راء اثناء ارتكابهم احدى 
القضايا ضد وافد اسيوي بارتكابهم ما يزيد 
على 10 قضايا سلب بانتحال صفة رجال 
مباحث. وقال مصدر امني ان رجال مباحث 

اجلهراء ولدى انتش���ار دورياتهم مت رصد 
مركبة بداخلها 3 أشخاص يستوقفون آسيويا 
وبعد حلظات من املتابعة متت مش���اهدة 
الوافد يستغيث باملارة لتتم مطاردة املركبة 
وضبط من بداخلها وبالعودة للمجني عليه 
قال إن اجلناة الثالثة اوقفوه بدعوى انهم 
مباحث ومن ثم س���لبوه 18 دينارا وهاتف 

نقال كانت بحوزته.
واضاف املصدر انه عثر بحوزة الشباب 
على املس���روقات ومت اخضاعهم للتحقيق 

ليعترفوا بقضايا مماثلة، مش���يرا الى ان 
املجني عليه تعرف على اللصوص الثالثة 
في طابور عرض، وانه بالقاء القبض على 
املتهمني الثالثة تكون مباحث اجلهراء قد 
اغلقت 12 قضية سلب بانتحال صفة مباحث. 
واشار املصدر الى ان املتهمني الثالثة ستتم 
احالتهم الى النيابة بتهمة الس���لب بالقوة 
وانتحال صفة رج���ال مباحث وعقوبتها 
ق���د تصل بحق مرتكبيها إلى الس���جن 10 

أعوام.

إصابة إطفائيين و5 أشخاص في حريق التهم شقة بخيطان
 أمير زكي

أسفر حريق شقة في الطابق الرابع مبنطقة خيطان عن إصابة 
5 وافدين وإطفائيني، فيما قام رجال اإلطفاء بإخالء البناية من 
جميع قاطنيها بعد انتشار الدخان داخل البناية. وقال مدير إدارة 
العالقات العامة في اإلطفاء املقدم خليل األمير ان غرفة عمليات 
اإلطفاء تلقت بالغا بحريق شقة في منطقة خيطان ليتم إرسال 
مركزين لإلطفاء، مشيرا الى ان الدخان الكثيف دعا رجال اإلطفاء 
الى إخالء قاطني البناية للحفاظ على س���المتهم. وأشار املقدم 

األمير الى ان احلريق الذي جار الوقوف على أسبابه أسفر عن 
إصابة 5 من قاطني البناي���ة وإطفائيني وهما رقيب اول نواف 
دشتي والعريف غريب القصار، مشيرا الى ان املصابني من قاطني 
البناية مت عالجهم في موقع احلادث، اما اإلطفائيان فتم نقلهما 

بواسطة سيارات الطوارئ الطبية الى مستشفى الفروانية.
وش���دد املقدم األمير على ضرورة وجود أجهزة إنذار داخل 
السكن اخلاص لتجنب انتشار احلريق، مذكرا بأن اي حريق يبدأ 

صغيرا وسرعان ما ينتشر اذا لم يجد من يكافحه.

ضبط أكبر مصنع لنسخ وتصوير األفالم الخالعية في الكويت 

عثر بداخله على 3000 فيلم بين أجنبي وعربي وآسيوي وكاميرات ديجيتال وأجهزة مونتاج 

يديره 10 آسيويين اعترفوا بأن بعض األفالم تم تصويرها في مصنعهم

أمير زكي
متكن رجال مديرية امن االحمدي بقيادة العميد عبدالفتاح 
العلي من ضبط مصنع لنس���خ وطباعة وإعداد ومونتاج 
االفالم اخلالعية في منطقة الفحيحيل وجرى توقيف عشرة 
آسيويني فيما كشفت معاينة املضبوطات ان بعض االفالم 
مت تصويره���ا داخل الكويت وجت���ري احالة املضبوطات 
واملتهمني الى املباحث اجلنائية لضبط االشخاص واغلبهم 
من جنسيات آسيوية قاموا بتصوير تلك االفالم اخلالعية 
كم���ا ضبط بداخل املصنع الذي اقيم في بناية ذات واجهة 
جتارية اكثر من 3000 فيلم خالعي الى جانب معدات متقدمة 
جدا لتصوير وطباعة هذه االفالم، ووفق مصدر امني فان 
ضبط افالم خالعية بحوزة اطفال ومراهقني خالل حمالت 
أمنية متفرقة في وقت س���ابق كانت محل اهتمام كبير من 

مدي���ر امن االحمدي العميد عبدالفت���اح العلي وكذلك بعد 
تقدم اولياء امور ببالغات تش���ير الى ان ابناءهم االطفال 
حتصلوا على هذه االفالم من خالل الباعة املتجولني ممن 
يعرضون االفالم على البسطات املواجهة لالسواق التجارية 

في الفحيحيل.
وقال املصدر االمني قامت مديرية امن االحمدي منذ نحو 
3 اشهر بضبط ما يزيد على 50 وافدا وعثر معهم على افالم 
خالعية يتم بيعه���ا اال ان مصدر هذه االفالم كان مجهوال 
مشيرا الى ان معلومات وردت الى مدير امن االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي عن ان هناك بناية سكنية بواجهة جتارية 
يس���تغل محل كبير في الطابق االول بها لبيع هذه االفالم 
وايضا تضمنت املعلومات ان هناك دورا علويا يس���تغل 
في تصنيع وتصوير هذه االفالم ليقوم مدير االمن العميد 

العلي على رأس ق���وة من ادارة عمليات املديرية مبداهمة 
املصنع واحملل وجرى ضبط عش���رة اسيويني وتفجرت 
املفاجآت تلو االخرى فقد عثر بداخل املصنع على معدات 
متطورة وحديثة خاصة بطباعة وتصوير وعمل مونتاج 
الواحدة االفالم وكاميرات ديجيتال، كما عثر بجانب مصنع 
األفالم على كاميرات مراقبة قام اآلس���يويون بوضعها في 
بناية مجاورة لرصد اي تواجد أمني مريب بالنس���بة لهم 
في محيط املصنع كما تب���ني قيام املتهمني بعمل وصالت 
اتص���ال داخلي بني احملل املوزع واملصنع واش���ار املصدر 
الى ان املتهمني اعترفوا بانهم كانوا ال يقومون ببيع االفالم 
للمراهقني حتى ال ينكش���ف امرهم بل كانوا يقومون ببيع 
االفالم سواء عربية او اجنبية او آسيوية باجلملة للباعة 

املتجولني.
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