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عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث اجلليب من القبض على وافد 
هندي حاول رشوتهم بـ 120 دينارا في سبيل إطالق 
متغيبة هندية ألقــــى القبض عليها رجال أمن مخفر 
خيطان. وقال املصدر ان رجال مخفر خيطان متكنوا 
من إلقاء القبض على خادمة متغيبة وأودعوها نظارة 
املخفر في ســــبيل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها، 

غير أن صديقها الهندي وبدال من أن يوكل لها محاميا 
قام باالتصال على أحد رجال مباحث جليب الشيوخ 
لكونه يعرفه وأبلغه بأنه على اســــتعداد ملنحه 120 
دينارا إذا متكن من إخراج صديقته الهندية احملتجزة 
في نظارة خيطان. وقال املصدر ان رجل املباحث قام 
مبجاراة الوافد الهندي وأبلغ ضابط مباحث اجلليب، 
وقام الضابط ورجل املباحث بتبليغ الهندي مبوافقتهم 

على قبول الرشوة على ان تكون قرب مخفر خيطان، 
ولم متض ساعة على أبالغه بقبولهما لعرضه حتى 
كان الهندي في مخفر خيطان منتظرا مباحث اجلليب 
ليمنحهم مبلغ الرشوة. وأشار املصدر الى انه ومبجرد 
التقاء الهندي بضابط ورجل املباحث قام مبنحهما مبلغ 
الـ 120 دينارا املتفق عليه، وعندها قام ضابط املباحث 

بوضع األصفاد في يديه وبتسجيل قضية.

هندي حاول رشوة رجال مباحث الجليب في مخفر خيطان

وفاة طفلة وإصابة شقيقتها بحروق خطيرة في حريق ديوانية بتيماء
هاني الظفيري

لقيت طفلة )3 سنوات( مصرعها متأثرة بإصاباتها نتيجة 
حريق اندلع في منزل اســـرتها مبنطقة تيماء مساء أول من 
أمس فيما أصيبت شقيقتها )4 سنوات( بإصابات استدعت 
إيداعها غرفة العنايـــة الفائقة وكانت إصاباتهما ناجتة عن 
دخان احلريق الذي تسبب في اختناقهما وحروق من الدرجة 

الثانية.
وقال مصدر أمني إن تأخر البالغ عن احلريق كان سببا 
فيما أدى إليه من وفاة وإصابة الطفلتني موضحا أن من أبلغ 
عـــن احلريق هم جيران املنزل احملتـــرق وليس أهله الذين 
كانوا جميعا خارجه يؤدون صالة القيام وتركوا الطفلتني 
الصغيرتني في املنزل، وقال املصدر ان احلريق سببه وكما 
يبدو متاسا كهربائيا في ديوانية املنزل حيث كانت جتلس 
الطفلتان ولســـبب ما لم تســـتطيعا اخلروج من املنزل أو 
حتى االســـتغاثة فأحاط بهما الدخان ما أدى إلى اختناقهما 
وسقوطهما مغشيا عليهما قرب مكان احلريق الذي تسبب 
في سحابة كثيفة من الدخان لفتت انتباه اجليران فابلغوا 
عمليات الداخلية ليحضر من فوره مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا وضابط االرتباط ماجد الصليلي وفرقة إطفاء من 
مركز اجلهراء وسيارة إسعاف ومت اقتحام املنزل وعثر على 
الطفلتني وسط الدخان في الديوانية ومت إخراجهما ونقلهما 
على الفور إلى مستشفى اجلهراء، غير أن الطفلة ذات الثالث 
سنوات توفيت على باب املستشفى رغم أن رجال اإلسعاف 
حاولوا جاهدين انعاشها أثناء نقلهم له، بينما نقلت الطفلة 
الثانية إلى مستشـــفى البابطني لتلقي العالج من احلروق 

اثار احلريق على سقف الديوانيةالشديدة التي حلقت بها. رجال االسعاف حلظة وصولهم الى املستشفى بجثة ضحية احلريق

التشكيل االسيوي اخلماسي وامامهم كمية اخلمور املضبوطة

مواطن وشابان »بدون«
 يسقطون بحشيش »الزاحف«

قراصنة عراقيون يعترضون زورقًا إيرانيًا قرب وربة

إغالق أكبر مصنع للخمور المحلية بالجهراء

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكــــن رجــال خفر السواحل من 
إنقاذ 5 بحارة إيرانيني من االختطاف 
بعد أن تعرض لهم قراصنة عراقيون 
بالقرب من جزيـــرة وربة على بعد 6 
اميال بحرية في املياه االقليمية الدولية، 
واضطر رجال خفر السواحل إلطالق 
النار باجتاه زورق القراصنة العراقيني 
قبل أن يصيبوا البحارة اإليرانيني بأي 

أذى.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر 

أمني، أن رجال خفر الســـواحل تلقوا 
نداء اســـتــــــغاثة عبر الالسلكي من 
قائـــد مركـــب إيـــرانــــــي يبلغــــهم 
فيه بـــــاعتراضـــه مــن قبل قراصنة 
عراقيـــــني، موضــــحا املصدر ان زورقا 
تابعا خلفر السواحل انطلق نحو نقطة 
البالغ، ومتكن رجاله من رصد الزورق 
اإليراني وبجانبه زورق القراصنة الذي 
انطلق بعيدا حلظة رؤية قائده اقتراب 

زورق خفر السواحل.
وذكر املصـــدر ان زورق القراصنة 

اختفى وسط الظالم وكان هدف رجال 
خفر الســـواحل تأمني حيـــاة البحارة 
اإليرانيـــني والذي لـــم يتعرضوا ألي 
أذى، ورووا لرجال اخلفر ما تعرضوا 
له وكيف أن الزورق العراقي الذي كان 
بداخله 4 أشـــخاص عراقيني مسلحني 
اعترضوا زورقهم وأوقفوهم في عرض 
البحر عنوة وقاموا بالصعود إلى منت 
زورقهم وهددوهم بالسالح ما لم يقوموا 
مبنحهم ما بحوزتهم من أموال، وذكر 
البحارة اإليرانيون أنهم اضطروا ملنح 

القراصنة ما بحوزتهم فيما متكن قائد 
املركب من إرســـال نداء استغاثة عبر 

الالسلكي.
وأوضح املصدر أن أيا من البحارة 
لم يتعرض ألذى سوى احدهم اصيب 
بجرح غائر فـــي الوجه جراء تعرضه 
لطلـــق ناري مـــن العراقيني ووصفت 
حالته باملستقرة وسجلت إثبات حالة 
ومت نقـــل البحارة اإليرانيني إلى أقرب 
نقطة للتـــزود بالوقود. ونقل املصاب 

الى املستشفى االميري.

هاني الظفيري
متكن رجال مديرية امن اجلهراء من ضبط اكبر 
مصنع للخمور احمللية يديره خمسة وافدين آسيويني 
في منطقة ســـعد العبداهلل ولم يكتف اآلسيويون 
اخلمســـة بتصنيع اخلمور وإمنـــا افتتحوا وكرا 
لالتصاالت الدولية كان ســـببا جوهريا في كشف 

املصنع.
وفي التفاصيل التي يرويهـــا مصدر أمني فان 
معلومات وردت الـــى العميد طنا عن وجود وكرا 
لالتصاالت الدولية ليتم اخطار اللواء الشمالي الذي 
أمرهم باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو اغالق الوكر 
وضبط القائمني عليه ليتم جتهيز قوة بإشـــراف 
الرائد مطر الســـبيل واملـــالزم محمد فرحان حيث 
متت مداهمة الوكر املتنوع االنشـــطة وضبط 800 
بطل خمر محلي ومعدات تصنيع اخلمور الى جانب 
ادوات سرقة االتصاالت الدولية واشار املصدر االمني 
الى ان املتهمني اقاموا الوكر متعدد األغراض على 5 
غرف تنوعت االستخدامات ما بني تصنيع اخلمور 
وادارة وسرقة املكاملات الدولية باالضافة الى ضبط 
كمية مـــن الـ CD اخلالعية والتي وصل عددها الى 
200 شريط واكد املصدر ان االمر الغريب ان هناك 
»سيديهات« وضعت عليها رسومات كارتون ومتت 

احالة املضبوطني واملضبوطات الى االختصاص.

»زلقة« تكشف حرامي هواتف.. وتفتح رأسه
اعترف بأنه يستخدم مفتاحًا مصطنعًا لفتح وتشغيل السيارات المسروقة

لص الباصات البدون سقط
بكرتوني خمر و50 حبة مخدرة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث الفروانية من القبض على 
العضو الرابع في شبكة سرقة الباصات احلديثة 
وتهريبها إلى العراق وهي القضية التي انفردت 
»األنباء« بنشرها األسبوع املاضي، وبحسب مصدر 
أمني فان العضو الرابع وهو بدون في الثالثني 
من عمره مت القبض عليه متلبسا في عملية بيع 
كرتوني خمر و50 حبة مخدرة لضابط مباحث 

اجلليب الذي قاد عملية القبض عليه.
وبحسب ما نقل مصدر أمني أن رجال مباحث 
اجلليـــب متكنوا من رصد الشـــاب البدون في 
الصليبية ودلت حترياتهم أنه وبجانب امتهانه 
لسرقة الباصات احلديثة وتهريبها إلى العراق 
مبعاونة الســـوريني الثالثة اآلخرين الذين مت 
القبض عليهم ميتهن أيضا االجتار في اخلمور 
املســـتوردة واحلبوب املخـــدرة، وعليه وضع 
ضابـــط مباحث اجلليب خطـــة لإليقاع به عن 
طريق استدراجه لبيع أحد املصادر السرية كمية 

من اخلمور واحلبوب املخدرة.

وقال املصدر: ان املصدر السري متكن من إقناع 
الشـــاب البدون بيعه كرتوني خمر بسعر 400 
دينار و50 حبة مخدرة من نوع كبتاغون، ومت 
االتفاق على أن يكون التسليم والتسلم بالقرب 

من أحد أفرع جمعية الصليبية.
وذكر املصدر أنه ومبجرد حضور الشـــاب 
البدون بسيارة أطبق عليه رجال مباحث اجلليب 
وقاموا بإلقاء القبض عليه وعثر معه على كرتوني 
اخلمر واحلبوب املخدرة ومتت إحالته إلى مقر 

املباحث للتحقيق.
وكشف املصدر أن الشاب البدون اعترف بقيامه 
الباصات  مبشاركة الســـوريني الثالثة بسرقة 
احلديثة وتهريبها إلى العراق وأنه يســـتخدم 
في عملية فتح وتشـــغيل الباصات املســـروقة 
مفاتيح مصطنعة قام بعملها لدى أحد احملالت 

املتخصصة.
وأشار املصدر إلى أنه متت إحالة البدون إلى 
النيابة العامة الستكمال التحقيق قبل إحالته مع 

شركائه السوريني الثالثة إلى القضاء.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة  اإلدارة  واصل رجال 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة وحتديدا 
التي يرأســــها  العمليات  إدارة 
املقدم محمد الهزمي ومســــاعده 
الرائد النشــــط محمــــد قبازرد 
مالحقــــة جتار املــــواد املخدرة 
ومتكن رجال اللــــواء اخلليفة 
أمس األول من ضبط 3 شباب 
)مواطــــن و2 بــــدون( وعثــــر 
بحوزتهم على نحو كيلو غرامني 
من مادة احلشيش ومسدس فيما 
كشفت التحقيقات التي أجريت 
مع املتهمــــني الثالثة ان الكمية 
املضبوطة بحوزتهم هي املتبقية 
من اصل 9 كيلوغرامات من مادة 
احلشيش حيث متكنوا في خالل 
أسبوع من تصريف نحو 6.65 
كيلوغرامات من مادة احلشيش 
وجار ضبط السائق الذي هّرب 
املــــواد املخدرة الــــى البالد من 
العراق واكد مصدر امني ان نوع 
احلشيشة املضبوطة مع املتهمني 
الثالثة تعرف باسم »الزاحف« 
وهي حشيشــــة جديدة تتميز 

بالنقاء.
امنـــي فان  ووفق مصـــدر 
معلومات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن 
اجتار »بدون« باملخدرات، وإزاء 
هذه املعلومات طلب املدير العام 
ملكافحة املخدرات من مساعده 
العميد صالح الغنام تكليف فريق 
الشـــاب  متمرس للقبض على 
البدون وشريكيه ومت االتفاق على 
ان توكل مهمة ضبطه وشريكيه 
الى ادارة العمليات برئاسة املقدم 
الهزمي ومســـاعد الرائد قبازرد 
واختير ملهمة متابعة التحريات 
عدد من ضباط العمليات ومنهم 
النقيب محمد القبندي واملالزمني 
أولني زيد صلبوخ وعبدالعزيز 
اظبيه واملالزم عبداللطيف الراشد 

 أمير زكي
قادت املصادفة البحتة او باألحرى 
»زلقة« الى كشف حرامي مطلوب 
لرجـــال اإلدارة العامـــة للمباحث 
اجلنائية على ذمة عدة قضايا سرقة 
كانت مسجلة باسم مجهول، وقاد 
احلظ اللص إلى ان يضبط ومعه 
أداة اجلرميـــة والتـــي متثلت في 
املسروقات وأدوات السرقة، ووفق 
مصدر أمني فإن بالغا تلقته عمليات 
وزارة الداخلية عن ان هناك شخصا 
يرتدي الزي املدني غارقا في دمائه 
وإلى جانبه لفافة كبيرة وتضمن 
البالغ الذي تلقته عمليات الداخلية 
احتمالية ان يكون الشخص املصاب 

تشاجر مع آخرين.
 وفور تلقي البالغ سارع رجال 
أمن الصاحلية الـــى موقع البالغ 
وشـــوهد مضرجا في دمائه حيث 
مت اســـعافه الى املستشـــفى ومن 
ثم اصطحب الى مخفر الصاحلية 
وأخضع للتحقيق من قبل عبدالعزيز 
اجلوير ومت سؤاله عن محتويات 
اللفافة الكبيرة لتظهر املفاجأة والتي 
تضمنت احتواء اللفافة على كمية 
كبيرة من الهواتـــف واملصوغات 
ومبواجهة اللص بحقيقة ما بداخل 
اللفافة ادعى فـــي بداية التحقيق 
انه تخص احد اصدقاء اال انه عاد 
واعترف بأنـــه اللص ونفذ احدى 

وانه يشـــتري املخـــدرات من 
»بدون« يقطن اجلهراء لينتقل 
رجال املكافحة الى منزل املتهم 
الثالث ولم يعثر في منزله على 
مخدرات اال انه ارشد عن إسطبل 
يعود الى أســـرة املتهم في بر 
اجلهراء وانه يخفي في اإلسطبل 
املـــواد املخـــدرة لينتقل رجال 
املكافحة الى اإلسطبل وبإرشاد 
من املتهم عثـــر رجال املكافحة 
على نحو كيلوغرامني من مادة 
احلشـــيش احتفظ بها البدون 
)املتهم الثالث( في محكر احلمام 
واعتـــرف األخير بأن املخدرات 
التي ضبطت بحوزته وبحوزة 
احملرر والعريف جلبت له من 
العراق بواسطة سائق وان الكمية 
املتبقية او املضبوطة هي املتبقي 
من 9 كيلوغرامات اشتراها بقصد 

االجتار قبل نحو أسبوعني.

وأشـــار املصدر األمني الى ان 
الى  اللـــص بدمائه  اجلوير أحال 
املباحث ملعرفة حجم سرقاته خالل 

الفترة املاضية.

واستطاع فريق العمل من اقناع 
البدون ببيعهم نصف كيلو من 
مادة احلشيش مقابل 750 دينارا 
التسلم والتسيلم  وحدد مكان 
في منطقة العيون وما ان وصل 
البدون وكان برفقته املتهم الثاني 
وهو عريف فـــي وزارة الدفاع 
وقام بتسليم املخدرات وتسلم 
املبلغ املرقـــم حتى أعلن رجال 
املباحـــث عن أنفســـهم ليقوما 
العريف  مبقاومتهـــم وأشـــهر 
سالحا ناريا وحاوال الهروب من 
الدوريـــات اال ان الكمني احملكم 
لرجال املكافحة أحبط محاولة 
هروبهما رغـــم اصطدام مركبة 
»البدون« بدورية مباحث اثناء 

محاولة هروبه.
وقال املصدر األمني: اخضع 
احملـــرر للتحقيق ليعترف بأن 
العريف شـــريكه فـــي االجتار 

سرقاته خالل فترة اإلفطار وأدت 
»زلقة« الى ســـقوطه على رأســـه 
ونـــزف في الرأس وهو ما قاد الى 

ضبطه.

املتهمون الثالثة وامامهم كمية احلشيش املضبوطة

اللص سيئ احلظ وامامه املسروقات ويبدو رأسه ملفوفا بالشاش

يمني يستخدم جواز شقيقه التوأم 
ليدخل البالد بعد ابعاده

هاني الظفيري
الصدفة وحدها قادت الكتشاف ميني قام بالتزوير 
بطريقة مبتكرة ليعود الى البالد بعد ان ابعد عنها 
على ذمة قضية جنائية قبل عام، وفي التفاصيل 
كما يوردها مصدر امني ان دورية تابعة المن حولي 
بقيادة املالزم حســـني مقيم والرقيب عبدالرحمن 
الدويسان كانت تقوم بجولة اعتيادية وسط منطقة 
حولي عندما شاهدا مركبة يقودها شخص تتوقف 
فجأة على جانب الطريق ويترجل منها صاحبها 
بطريقة مريبة ثم يطلق ساقيه للريح حال رؤيته 

لدورية األمن.
وقال املصدر ان الـــضابط والــــرقيب استغربا 
تصرف الشخـــص الذي بدأ يــــجري بني البنايات 
فقاما بإيقـــاف دوريـــتهما وشــــرعا في مطاردته 
ســـيرا علــــى االقدام وابلغا عن هروب مشـــبوه 
لتحضـــر دورية اخرى وبعدهـــا قام رجال األمن 
مبحاصرة البناية التي دخل اليها الشخص الهارب، 
واحيل الى مخفر املنطقة لينكشـــف سر هروبه 
حلظة مشـــاهدته دورية رجال األمن قائال: »لقد 
ابعدت عن البالد قبـــل نحو عام بقضية جنائية 
وعدت الـــى بلدي، ولكنني رغبـــت بالعودة الى 
الكويـــت مرة اخرى، وملا كان اســـمي على قائمة 
املمنوعني مـــن الدخول، خطرت لي فكرة ان اقدم 
على »ڤيزا« عمل جديدة الى الكويت ليست باسمي 
ولكن باسم شقيقي التوأم، وبالفعل قمت بسرقة 
جوازه منه وبالطبع قمت باستغالل الشبه الكبير 
بيننا واســـتطعت احلصول على »ڤيزا« عمل عن 
طريـــق احد معارفي في الكويـــت ودخلت قبل 3 

اشهر دون ان يشعر بي احد«.


