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علمت »األنب���اء« ان ادارة هجرة مبارك الكبير 
ستقوم صباح اليوم وبالتعاون مع بنك الدم بحملة 
للتبرع بالدم سواء للموظفني او املراجعني في حال 
رغبتهم. وق���ال مصدر امني ان مدير هجرة مبارك 
الكبير العقيد عبدالقادر الشعبان ومساعده محمد 
العجمي سيكونان في مقدمة املتبرعني وايضا الضباط 
ورؤساء االقسام، مشيرا الى ان رجال هجرة مبارك 

الكبير قاموا خالل االيام املاضية بحملة لالش���ارة 
الى استضافة اطباء واختصاصيني من بنك الدم في 
اطار حملة تنظمها احملافظة، كما تأتي هذه البادرة 
في لفتة طيبة من العقيد الشعبان ومساعده محمد 
العجمي. يشارك الى ان هذه البادرة تأتي في اطار 
دور »هج���رة مبارك الكبير« في املجال االنس���اني 

واخلدمي.

محمد الدشيش
تقدم صاحب محل لأللعاب في منطقة 
اجلليب وابلغ عن قيام مجهول بسرقة 25 
طائرة ورقية م���ن داخل محله الى جانب 
الهوائية وقدر  بعض األلعاب والدراجات 
صاحب احملل املس���روقات مبا يزيد على 

1000 دينار.

حملة للتبرع بالدم في »هجرة مبارك الكبير« سرقة 25 طائرة 

الزعابي يفتح تحقيقًا في انقالب دورية
إثر مطاردة مع سيارة »متهالكة«

»الجنائية« تحيل أكاديميًا يدعو لإللحاد 
إلى النيابة بعد بالغ دكتورة في الجامعة

الش���املة بحيث  الدوري���ات 
الذي  الش���خص  يتم ضب���ط 
نفذ املطاردة بأس���اليب أخرى 
بخالف املط���اردة وما يواكبها 

من إصابات.
ووفق مصدر امني فإن إحدى 
دوري���ات امن اجلهراء رصدت 
مركبة مخالفة لشروط األمن 
واملتانة ولدى الطلب من قائدها 
التوقف رفض وانطلق بسرعة 
كبيرة، إال ان الش���اب انحرف 
مبركبته على دورية الشرطة 
واصطدم بها لتنقلب الدورية 
ويصاب أحد العسكريني ويتمكن 
اجلاني من الفرار، وجار البحث 

عنه.

هاني الظفيري
أمر وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي بفتح حتقيق 
مع عسكريني في جندة اجلهراء 
بع���د إقدامهما عل���ى مطاردة 
مركبة ش���اب وانقالب دورية 
النجدة وإحلاق تلفيات بها، الى 
جانب إصابة احد العسكريني، 
ووفق مصدر امني فإن أوام���ر 
د.الزعابي بفتح حتقيق تأتي في 
إطار تعليمات سابقة بتجنب 
مط���اردات مع ش�������باب من 
املم����كن ان تؤدي الى إصابات 
س���واء بني رجال األمن او من 
جانب الشباب وان التعليمات 

أمير زكي- محممد الجالهمة
علمت »األنباء« ان االدارة العامة للمباحث اجلنائية التي يرأسها 
العميد الش���يخ علي اليوسف احالت اكادمييا كويتيا الى النيابة 

العامة بتهمة ازدراء االديان والدعوة الى االحلاد.
وقال مصدر امني ان اكادميية كويتية تقدمت ببالغ عن تلقيها 
رسائل الكترونية من االكادميي تتضمن الدعوة الى االحلاد، وعليه 
مت عمل التحريات من قبل ادارة اجلرائم االلكترونية ليتبني ان فكر 
االكادميي ليس جديدا واعتاد على نشره بني الطالب ليتم ضبطه، 
ومبواجهته بالرس���ائل والتحريات اعتبر ان ما يقوله يدخل في 
نطاق حرية التفكير واالعتقاد لتتم احالته الى النيابة التي امرت 

بحجزه ووجهت اليه تهمة ازدراء االديان والدعوة الى االحلاد.
هذا وتعد هذه القضية من القضايا غير املألوفة على املجتمع 
الكويتي فيما لم يعرف ما إذا كانت اجلامعة التي ينتس���ب إليها 

الدكتور سوف تتخذ اجراءت قبل االنتهاء من القضية.

محمد الجالهمة
مواقعة باحليلة، عنوان قضية س����جلت في احد مخافر محافظة 
االحمدي يوم امس، وجاءت وقائع هذه القضية لتكش����ف عن جملة 
من الغرائب، حيث ادعت املجني عليها انها تزوجت بعقد رسمي لكن 

بواسطة مأذون مزور.
وقال مصدر امني ان فت����اة تقدمت الى املخفر وقالت انها تعرفت 
على مواطن وابلغها بانه يرغب في الزواج منها، لكن اشترط ان يكون 
االرتباط ليس من خالل احملكمة امنا من خالل مأذون، مشيرة الى انها 
متس����كت بان يتم الزواج قبل اي شيء، مشيرة الى انها تلقت اتصاال 
من زوج املستقبل وابلغها بوجود املأذون، ومن ثم قام املأذون بأخذ 
بياناتها وبيانات زوجها ودونها في محضر وطلب منها التوقيع على 

ان يحضر عقد الزواج في غضون 48 ساعة.
واضافت املجني عليها: بعد خروج املأذون عش����نا حياة االزواج 
وانتظرت حضور املأذون بالعقد لكن هذا ما لم يحدث، وحينما سألت 

زوجي ابلغني بان املأذون مزيف.
واش����ار املصدر الى ان املجني عليها وعقب تس����جيلها قضية مت 
القبض على الش����اب وج����ار ضبط املأذون املزيف وس����جلت قضية 

مواقعة باحليلة.

زوجته اكتشفت الحقيقة بعد 3 أيام حرام

شاب استعان بمأذون مزيف لزواجه 

تتضمن التنسيق بني املباحث 
ودوري���ات األمن العام وأيضا 

اللواء د. مصطفى الزعابي

العميد الشيخ علي اليوسف

الخليفة: حيازة تجار المخدرات لألسلحة النارية ال يخيفنا
اعتبر مدي����ر ع����ام االدراة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة حيازة 
اغلب جتار املواد املخدرة لألسلحة النارية يؤكد 
على ان عمل رجال املكافحة ليس باالمر السهل، 
وان ادراك جتار املخدرات ان ما يفعلونه مجرم 
وقد يدفعهم الى السجن او االعدام يدفعهم الى 
حيازة االسلحة النارية حتى يوهموا أنفسهم 

بان هذه األسلحة قد حتميهم.
وقال العميد الش����يخ احم����د اخلليفة، في 
تصريح صحاف����ي، ان رجال املكافحة عاهدوا 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد على 
ان يكونوا فداء لهذا الوطن لعدالة ما يقومون 
به حلماية الكويت من اخطر ما يواجه ابناءها، 
وهي آفة املخدرات القاتل����ة، مؤكدا ان حيازة 
جتار املخدرات لالسلحة ال يخيف ابناء الكويت 
االبرار الذين يدركون عدالة قضيتهم ويؤمنون 
بان ما يقومون به الجل الكويت، وما من احد اال 
ومستعد للتضحية من اجلها. وحرص العميد 
اخلليفة على اإلشادة بالدعم الذي تلقاه اإلدارة 
العامة ملكافحة املخ����درات على كل االصعدة، 

سواء كان دعما من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد او من قبل سمو ولي عهده الشيخ 
ن����واف االحمد او من قبل احلكومة الرش����يدة 
وعلى رأسها س����مو رئيس مجلس الوزراء او 
من قبل السلطة التشريعية وايضا بالدعم غير 
احملدود من قبل وزي����ر الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الش����يخ جابر اخلالد وايضا من وكيل 
وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ومن وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 

الفريق غازي العمر.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص 
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة 
الى نيابة املخدرات يوم امس عسكريا 
كويتيا يعمل في قط����اع األمن العام 
وش����قيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة 
ومواد مسكرة بقصد االجتار وحيازة 
سالح ناري بدون ترخيص ومقاومة 
رجال األمن، فيما بلغت كمية املخدرات 
املضبوطة بحوزة العسكري وشقيقه 
العاطل عن العمل نحو كيلو ونصف 
الكيلو من مادة احلشيش و70 زجاجة 
خمر مستوردة مختلفة األنواع، ووجدوا 
أيضا سالحا ناريا ومبلغ 4000 دينار هو 

حصيلة البيع خالل أسبوع واحد.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت 
الى مدير عام املكافحة العميد الشيخ 
احمد اخلليفة عن اجتار عسكري في 
وزارة الداخلي����ة في امل����واد املخدرة، 
وعليه امر العمي����د اخلليفة بتكليف 
احد اه����م وأنش����ط اإلدارات التابعة 
ل����الدارة العامة للمكافح����ة هي ادارة 
العمليات والتي ترأسها مؤخرا املقدم 
محمد الهزمي ومس����اعده الرائد محمد 

قب����ازرد، حيث أجرت إدارة العمليات 
التحريات والتي أكدت اجتار العسكري 
في املواد املخدرة منذ فترة وانه ميارس 
االجتار في املنوعات خارج دوامه ليتم 
التنسيق وإبالغ النيابة العامة مبكافحة 
التحريات وايضا ابالغ النيابة ان املتهم 
مت استدراجه لبيع ربع كيلو من مادة 

احلشيش مقابل 450 دينارا.
وقال املصدر االمني ما ان تس����لم 
املق����دم الهزمي مدي����ر ادراة العمليات 
ومس����اعده الرائد محمد قبازرد حتى 
االذن النيابي حتى مت تش����كيل فريق 
عمل م����ن ادارة العمليات وكان فريق 
العمل مشكال من النقيب محمد القبندي 
الربيع واملالزم  واملالزم اول عبداهلل 
زيد صلبوخ واملالزم عبدالعزيز اظبية، 
حيث انطلق فريق العمليات الي مكان 
امتام الصفقة وهو على مقربة من منزل 
املتهم في منطقة صباح السالم وقام 
املواد املخدرة وتسلم  املتهم بتسليم 
املبلغ املرقم )قيمة الصفقة(، وما ان 
اعلن رجال املباح����ث انهم من رجال 
العميد اخلليفة حتى هرب املتهم الى 
منزله محاوال حتاشي ضبطه اال رجال 

املكافحة كان بحوزتهم االذن النيابي 
املتضمن تفتيش منزل املتهم وضبط أي 
مواد مخدرة متواجدة سواء في منزله 
او سيارته، وعليه شرع رجال العمليات 
بالدخول الى املنزل، اال انهم فوجئوا 
باملتهم يشهر سالحه الناري ملوحا به 
الى أي ضابط او فرد يقوم بالدخول الى 
املنزل وضبطه، اال ان رجال العمليات 
متكنوا من الس����يطرة عليه دون ان 
يتمكن من اس����تخدام السالح الناري 
ومن ثم ش����رعوا في تفتيش مسكن 
املتهم ليجدوا في غرفة العسكري كيلو 
غراما من مادة احلشيش بخالف ربع 
الكيلو التي باعها لرجال العمليات وحال 
تفتيش شقيق العسكري العاطل عثر 
معه على ربع كيلو من احلشيش وكانت 
املفاجأة ان الش����قيق العاطل يشارك 
شقيقه العسكري هذه التجارة احملرمة 
وبتفتيش سيارة مهملة داخل البيت 
الذي يقيم فيه العسكري وشقيقه وبقية 
افراد األسرة عثر بداخل السيارة على 
70 زجاجة خمر الى جانب 4000 دينار 
بحوزة العس����كري وشقيقه واعترفا 

املتهمان وأمامهما املضبوطاتبانها حصيلة بيع اخلمور. 

الخالد طلب تقريرًا مفصاًل من الفريق العمر

التحقيق مع عسكري في »الجنائية« لتورطه
في االعتداء على قاصر داخل نظارة المباحث

المتعاملون معه جار ضبطهم

»الشيطان« سقط في قبضة المباحث بعد مطاردة 
في الصليبية مرورا بتيماء وانتهاء بالجهراء 

رجال الشرطة طلبوا من سائقها التوقف

ضبط 60 زجاجة »محلي« في سيارة 
ديبلوماسية في جنوب الجهراء

براميل جاهزة للتعبئة والبيع

مباحث األحمدي تداهم أحد أكبر أوكار الخمور 
في الصباحية وتصادر معدات التصنيع

محمد الجالهمة
أحال رجال جندة اجلهراء سيارة ديب�لوماسية 
تتبع إحدى الس���فارات اآلسيوية وسائ�����قها 
إلى مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وذلك 
بعد ان ضبط بداخل السيارة 60 زجاجة خمر 

محلي.
ووفق مصدر امني فان رجال جندة اجلهراء 
رص���دوا مركبة بلوح���ات ديبلوماس���ية في 

منطقة س���عد العبداهلل ليتم طلب الت����وقف 
من ق��ائدها بعد االش���تباه فيه، وحال وقوف 
السيارة ابلغ السائق بأن السيارة التي يقودها 

ديبلوماسية.
 إال أن رجال النجدة متسكوا بتفتيش السيارة 
ليعثروا فيها على اخلمور، ولم يعترف السائق 
ملن احضر هذه اخلم���ور وهل هي لالجتار ام 

لالستخدام؟

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
داه���م رجال إدارة بح���ث وحتري محافظة 
األحمدي احد اكب���ر أوكار اخلمور احمللية في 
منطقة الصباحية ومت ضبط كميات كبيرة من 
اخلمور املصنعة محلي���ا وأدوات تصنع هذه 

اخلمور.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
مباحث األحمدي العقيد عادل احلمدان عن ان وافدا 

ايرانيا يستخدم قسيمة في منطقة الصباحية 
لتصنيع اخلمور وإعادة بيعها الى اآلسيويني 
وعليه مت استصدار إذن من النيابة مبداهمة املنزل 
وعثر بداخل���ه على عدد من البراميل اجلاهزة 
للتعبئة وزجاجات معبأة وجاهزة للبيع الى 
جانب كميات أخرى من معدات التصنيع ليتم 
التحفظ على املضبوطات، وإحالة اإليراني الى 

النيابة بتهمة تصنيع اخلمور واالجتار فيها.

الفتاة وم����ن ثم عرض عليها أن 
يقضيا معا حلظات محرمة لتبدي 
الفتاة موافقتها ليحدث االعتداء، 
وفي اعقاب االعتداء فوجئ رجل 
املباحث بالفتاة تخيره إما أن يطلق 
سراحها بأي طريقة يراها، أو أن 
تبلغ عما ص����در منه ألنها ليس 

لديها شيء تخسره.
وأض����اف الع����سكري: ل����م 
أجد خيارا أمامي سوى متكينها 
من اله����رب، ألن اخلي����ار اآلخر 
صعب للغاية ويهدد مس����تقبلي 
الوظيفي والعائلي بالدمار، مشيرا 
الى انه قام بإخراجها من النظارة 
واصطحبها في غفلة من حراس 
اجلنائية الى خارج املباحث، طالبا 
منها التواري عن االنظار اعتقادا 
من����ه انه باإلم����كان ان يفلت من 

العقوبات التي تنتظره.
هذا وعلمت »األنباء« ان وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
ابل���غ بواقعة االعت���داء وامر 
بفتح حتقيق موسع للوقوف 
على كيفية وقوع هذا االنتهاك 
داخ���ل احد اهم قطاعات وزارة 
الداخلي���ة، كما طلب من وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفريق غازي 
العمر اعداد تقري���ر بالواقعة 
وسرعة ضبط الفتاة، فيما اشار 
املصدر الى ان العسكري ويدعى 

»ب.م« في نظارة انفرادية.

التوقف في منطقة الصليبخات 
حي���ث يقطن حت���ى انطلق 
بالس���يارة املسروقة بسرعة 
جنونية لتت���م مطاردته في 
مناطق الصليبية وتيماء وفي 
اجلهراء كانت نهاية الشيطان 

حيث مت توقيفه.
واشار املصدر الى ان املتهم 
اعترف بأنه ارتكب 25 قضية 
س���رقة خالل 6 اش���هر وان 
سرقاته شملت محالت هواتف 
واجه���زة الكترونية معظمها 
تقع ف���ي محافظ���ة اجلهراء 
وارشد املتهم عن األماكن التي 
استهدفها بإجرامه كما أرشد 
املباحث ايضا عن محالت قام 
ببيع املسروقات فيها بأسعار 
تصل الى اقل من نصف قيمتها 

احلقيقية.
واكد املصدر ان املتعاملني 
مع »الشيطان« سيتم ضبطهم 
ال���ى االختصاص  وإحالتهم 
ايضا باعتبارهم يش���ترون 
بضائع ولديه���م قناعة بأنها 

مسروقة.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أمر مدير عام االدارة ال����عامة 
للمباحث اجلنائية العميد الشيخ 
اليوس����ف باح����تج����از  عل����ي 
عس����كري في املباحث اجلنائية 
متهيدا إلحالته الى النيابة العامة 
بتهم����ة مواقعة قاصر داخل مقر 
املباحث اجلنائية، كما كلف جميع 
قطاعات البحث والتحري بسرعة 
ض���ب����ط املج���ني عليها الت���ي 
ق����ام العسكري بت���هريبها الى 
خ����ارج املب��احث ب����عد االعتداء 
علي��ها، وعقب تهدي���دها له بأنها 
س����تب���لغ ع���ن مواقعته لها اذا 
ل����م ي���طلق سراحها بأي صورة 
كانت، ف���يما كش����فت م���صادر 
أمنية ع���ن أن رجال املب����احث 
اجلنائية على وش����ك ض���بط 
ال����فتاة، حيث تشير معلومات 
الى وجودها في منطقة الرقعي. 
ووفق مصدر أمن����ي، فإن رجال 
املباحث اجلنائية وأثناء قيامهم 
بحصر املوقوفني ومط��ابقة اسماء 
العمليات  احملتجزين مع كشف 
وجدوا أن هناك فتاة )16 ع����اما( 
غير موجودة، لي����تم االستعالم 
أوال ع���ن اس����باب وجود الف�تاة 
في نظارة اجلن��ائية، لي��تبني ان 
الفتاة كانت مسجلة بحقها قضية 
تغيب، واس����تطاعت دوريات 
الليل ضبطه����ا اثناء تواجدها 

عبداهلل قنيص
استطاع رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من توقيف 
حدث خليجي ملقب بالشيطان 
وذل���ك لتورطه في تنفيذ 25 
قضية سرقة استهدفت محالت 
هوات���ف ومح���الت جتارية 
ولم يكن ضبط »الش���يطان« 
الذي يبلغ من العمر 16 عاما 
فق���ط، باألمر الس���هل، وإمنا 
جاء بعد مطاردة أقل ما يقال 
عنه���ا بأنها مثيرة ش���ملت 
مناطق الصليبخ���ات مرورا 
بتيم���اء والصليبية وانتهاء 

باجلهراء.
ووف���ق مص���در امني فإن 
معلومات وردت الى مس���اعد 
مدير ع���ام املباحث اجلنائية 
العميد  لش���ؤون احملافظات 
الش���يخ مازن اجل���راح عن 
أن احل���دث اخلليج���ي وبعد 
خروج���ه م���ن دار الرعاي���ة 
حيث كان مسجونا على ذمة 
قضايا سرقات عاد الى االجرام 
مجددا وانه يستخدم سيارة 

في منطقة مبارك الكبير.
واض����اف املص����در: مت اب����الغ 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
الش����يخ علي  العميد  اجلنائي����ة 
اليوسف الذي أمر باحتجاز كامل 
ق����وة املباحث وإخض����اع جميع 
املوجودين واملشرفني على احتجاز 
النس����اء للتحقيق، اال ان أحدا لم 
يقر بكيفية هروب الفتاة. وأشار 
املصدر الى ان مدير عام املب����احث 
ب����االس��������تعانة بكاميرات  أمر 
املراق����بة ليتم مش���اه�����دة أحد 
رجال املباحث وهو يرافق الفتاة الى 
خارج مقر املباحث اجلنائية، وعليه 
مت مواجهة العس����كري باالشرطة 
وم����ن ث����م إخضاع����ه للتحقيق، 
ليعترف بأنه دخل في نقاش مع 

نوع مكسيما مسروقة وعليه 
اوعز العميد اجلراح الى مدير 
مباحث العاصمة العقيد منصور 
العتيبي مبهمة ضبط احلدث 
خاصة بعد ان وردت معلومات 
تؤكد ارتكابه 25 قضية سرقة 

بعد خروجه.
وأنه من قاطن���ي محافظة 
العاصمة وعليه مت حتديد مكان 
إقامة احل���دث ومن ثم رصده 
وما أن طلب منه رجال املباحث 

الشيخ جابر اخلالد

العميد الشيخ مازن اجلراح

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

مباحث الحدود الشمالية تضبط 
20 كيلو حشيشًا مع »بدون« 

عبداهلل قنيص
ألقى رجال مباحث احلدود 
الشمالية يوم أمس القبض على 
شاب من غير محددي اجلنسية 
بع���د محاولت���ه تهريب 20 
كيلوغراما من مادة احلشيش 

داخل سيارته رباعية الدفع.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
الى مباحث  معلومات وردت 
احلدود الشمالية عن ان شابا 
من البدون أبرم اتفاقا مع جتار 
مخدرات عراقيني على تسلم 
شحنة من املخدرات وتضمنت 
املعلومات ايضا ان الش���حنة 
املتفق عليها قد وصلت وهو 

في طريقه لتس���لمها، وعليه 
متت مراقبته ومبجرد تسلمه 
الش���حنة التي دفنت في البر 
ليتم ضبط���ه وعثر بحوزته 

على املخدرات.
واضاف املصدر ان البدون 
اعت���اد على  بأن���ه  اعت���رف 
تهريب املواد املخ����درة بذات 
الط����ريقة وانه فعل ذلك ألكثر 
من 5 مرات وفي كل مرة يدخل 
كميات تت���راوح بني 10 و20 

كيلو.
وجار احالة املتهم إلى نيابة 
املخ���درات بتهمة جلب املواد 

املخدرة واالجتار فيها.

عمليات الداخلية تمكنت من السيطرة عليه ونقله إلى حديقة الحيوان

أشهر سالحًا ناريًا ملوحًا بقتل رجال المباحث

تمساح بطول متر تحت الدرج في بيت بمنطقة سلوى
وصاحب المنزل: ال عالقة لي بتربية الحيوانات األليفة ألربّي المفترسة

»المكافحة« أسقطت عسكريًا في »الداخلية« وشقيقه
بكيلو ونصف الكيلو حشيش ومسدس و4000 دينار

أمير زكي
»ضبط متساح في منطقة سلوى« هذا ليس مزحة أو 
كذبة أبريل، وإمنا حقيقة شهدها أحد املنازل في منطقة 
سلوى ق 8، وشهدها عدد كبير من املواطنني ورجال األمن 
اثر بالغ تعاملت معه وزارة الداخلية ممثلة في دوريات 
جندة حولي واإلدارة العامة لإلطفاء، وبعد عمل ش���اق 

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على التمساح ونقله إلى 
حديقة احليوان. هذا وأكد صاحب املنزل أنه ال عالقة له 
بتربية احليوانات األليفة حتى يقتني ويربي احليوانات 
املفترس���ة، مؤكدا أنه ال علم له بكيفية دخول التمساح 
إل���ى منزله. وقال مصدر أمني ل���� »األنباء« إن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا في العاشرة من مساء أمس 

عن وجود متساح بطول متر أسفل درج أحد البيوت في 
منطقة سلوى لتتحرك سريعا إلى مكان البالغ، حيث مت 
التعامل مع التمساح قبل أن يتسبب في أي أذى. وتوقع 
املصدر األمني أن يكون التمساح هاربا من منزل آخر أو 
أنه كان يعيش في مناهيل املجاري وتسلل عبر مواسير 

الصرف الصحي إلى املنزل. 


