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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 طالب يبرر هروبه من أكاديمية سعد العبداهللا
  بضربه من قبل ضابط 

 هاني الظفيري
  تقدم طالب في اكادميية سعدالعبداهللا للعلوم 
االمنية ببالغ متهما ضابطا يقوم بتدريسه وطالبا 
ضابطا باالعتداء عليـــه بالضرب اثناء التدريب 
مؤكدا ان هذا السبب دفعه للهرب من االكادميية 

وابالغ والده.

  وقال مصدر امني ان الطالب حضر برفقة والده 
وقدم تقريرا طبيا معربا عن خشيته من ان تقوم 
ادارة االكادميية بفصلـــه خاصة بعد هروبه من 
االكادميية. واضاف الطالب انه حاول تســـجيل 
قضيـــة اثناء تواجده ولكنه لـــم يتمكن من ذلك 

وعليه قرر الهرب لتسجيل قضية. 

 القبض على نّصاب متقاعد في األحمدي

 سائق باص قتل طفلة مصرية في المهبولة

 محمد الدشيش
  ألقى رجال امن االحمدي يوم امس القبض على مواطن خمسيني 
اعتـــاد على النصب علـــى الوافدين وابالغهم بأنـــه قادر على انهاء 
معامالتهم غير املستوفية لالجراءات القانونية، وقال مصدر امني ان 
٣ آسيويني تقدموا الى مخفر االحمدي لالبالغ عن تعرضهم للنصب 
وذودوا رجال املخفر بهاتف املدعى عليه ليتم اســـتدراجه وتعرف 

عليه املجني عليه ورفض املواطن، وهو متقاعد، ما نسب اليه. 

 عبداهللا قنيص
  يجري رجال مباحث االحمدي حترياتهم لضبط سائق باص صرع 
طفلة مصرية دهسا في منطقة املهبولة وفر من مكان اجلرمية وكانت 
عمليـــات الداخلية تلقت بالغا امـــس االول عن تعرض طفلة مصرية 
للدهس ووفاتها متأثرة بجروحها. وقال مصدر امني تبني من التحقيقات 
ان الداهس كان يستقل باصا، مشيرا الى ان بعض شهود العيان أدلوا 

ببيانات من شأنها التعجيل بضبط اجلاني. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  تساقط ٣ من جتار املخدرات في العبدلي والنهضة 
على يـــد رجال اإلدارة العامـــة ملكافحة املخدرات 
بقيادة وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي باإلنابة اللواء أحمد اخلليفة ومدير عام 
اإلدارة العامة للجمـــارك إبراهيم الغامن، أما كمية 
املضبوطات فقد جتاوزت ٦ كيلوغرامات من مادة 
احلشيش ونصف كيلو من مادة املاريغوانا و١٠٠٠ 

حبة مخدرة.
  وحول الضبطيات الـ ٣، قال مبارك القطان، من 
مكتب مدير عام اإلدارة العامة للجمارك ان رجال 
جمرك العبدلي وانطالقا من التعليمات الصادرة 
إليهم من قبل مدير عـــام اجلمارك إبراهيم الغامن 
بشأن التدقيق األمني ومنحهم دورات لكشف جتار 
املواد املخدرة، قاموا مســـاء امس األول باالشتباه 
في وافد باكستاني حضر الى الكويت بعد ان أفرغ 
حمولته داخل العراق، حيث مت إخضاع شاحنته 
للتفتيش الدقيق ليعثر رجال اجلمارك على نحو 
٤٫٥ كيلوغرامـــات من مادة احلشـــيش مخبأة في 

هيكل الشاحنة.
  وأضـــاف القطان: بعد هذه  الضبطية بأقل من 
ساعة اشتبه رجال اجلمارك في باكستاني آخر قدم 
ايضا من العراق، حيث مت إخضاع شاحنته للتفتيش 
ليعثر رجال اجلمارك على نحو كيلو و٧٥٠ غراما 

من مادة احلشـــيش، وأكد القطان ان رجال املنافذ 
سيظلون ســـدا منيعا حيال كل محاوالت تهريب 

املواد املخدرة وهو ما تطبقه أجهزة اجلمارك.
  وبشأن القضية األخرى، فقد ألقى رجال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بقيادة وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة القبض على مواطن يعمل عسكريا 
في وزارة الدفاع وعثر بحوزته على نصف كيلو 
من مادة املاريغوانـــا و١٠٠٠ حبة وربع كيلو من 

مادة احلشيش.
  وقال مصـــدر امني ان وكيـــل وزارة الداخلية 
لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة أوعز الى مســـاعده العميد صالح الغنام 
بالتأكد من حقيقة اجتار عسكري يعمل مدربا في 
وزارة الدفاع فـــي املواد املخدرة، حيث مت تكليف 
إدارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي 
ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبني حمد 
الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملالزمني أوائل ناصر 
العجيمان وعلي عبداهللا واملالزمني محمد العيسى 
ومصعب العنجري، وبعـــد تأكد فريق العمل من 
حيازة العسكري للمخدرات مت استصدار إذن نيابي 
ومداهمـــة منزله في النهضة وضبط املضبوطات 
وبالتحقيق مع العسكري اعترف باجتاره في املواد 

املخدرة. 

 آثار حريق خيمة العيون 

 املتهم وأمامه املضبوطات 

 «االستئناف» تبرئ «مراقبًا» بـ «الكهرباء»
  من الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة

 خالف عائلي ينتهي بإتالف مركبة

 صقر يدفع قناصة إلى تبادل إطالق النار

 فرع تعاونية في العاصمة يتعرض للسطو 

 البحث عن عراقي خطف طالبة بمركبتها

 .. وشاب ألقى بنفسه من مركبة زميل

 مؤمن المصري
  قضت الدائرة اجلزائية االولى مبحكمة االستئناف امس برئاسة 
املستشـــار صالح املريشد وامانة ســـر عبداهللا الزير بإلغاء حكم 
محكمة اول درجة القاضي بحبس «مراقب» بوزارة الكهرباء واملاء 
سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة احلصول 

على منفعة بطريقة غير مشروعة.
  وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به الوكيل املساعد بوزارة 
الكهرباء واملاء بصفته رئيس جلنة الفحص املشكلة للتحقيق في 
جتاوزات قام بها املتهم فقرر بأن االخير قام بالتوقيع على اقرارات 
الفحص اخلاصة بشراء اجهزة دقيقة ومعدات كهربائية من احدى 
املؤسسات اخلاصة اململوكة لزوجته وذلك بصفته مراقب التخطيط 

بإحدى احملطات الكهربائية.
  واضاف الشـــاهد ان املتهم، وعقب مراجعـــة البيانات بصفته 
مراقب التخطيط، قام بالتوقيع على اســـتمارات توصية الشراء 
من املؤسسة املذكورة، وقد بلغت اوامر الشراء من هذه املؤسسة 
خالل عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ عدد ٢٨ امر شـــراء بقيمة اجمالية بلغت 

٥٣٫٩٩٨٫٥٤٥ د.ك.
  وقد اعترف املتهـــم في التحقيقات بأنه يدير املؤسســـة التي 
متلكها زوجته وان سجل تلك املؤسسة موجود بادارة املشتريات 
بوزارة الكهرباء واملاء كمورد وانه هو الذي يحدد االسعار ويقدمها 

الدارة املشتريات.

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  تقدمت مواطنة الى مخفر الرقة مبلغة عن تعرضها للضرب على 

يدي شقيقيها ليتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب واتالف.
  وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان خالفا عائليا نشب بني 
املواطنة وشقيقيها اول من امس، وتطور الى االعتداء عليها بالضرب 
واتالف مركبتها التي توجهت بها الى املستشفى وأرفقت تقريرا طبيا 
يفيد بتعرضها لكدمات واصابات متفرقة، كما افادت املواطنة بأن اخويها 
لم يكتفيا باالعتداء عليها بالضرب بل قاما باتالف مركبتها وتكسير 

الزجاج اجلانبي ومت تسجيل قضية وجار استدعاء املتهمني.
  ومن جانب آخر تقدم مواطن ظهر امس الى مخفر الشويخ مبلغا 
عن تعرضه للضرب على يد ثالثة شــــبان استوقفوه واعتدوا عليه 
بالضرب اثر خالف ســــابق بالقرب من اجلامعة ليتم تسجيل قضية 

اعتداء بالضرب وجار استدعاء الشبان الثالثة.
  من جهة أخرى تقدمت مواطنة مســــاء امس الى مخفر ام الهيمان 
مبلغة عن خادمها الذي قام بســــرقة سيارتها واختفى بها منذ يومني 
ليتم تســــجيل قضية حملت مسمى «خيانة أمانة» وجار البحث عن 

الوافد املطلوب.

 محمد الجالهمة
  تبادل مجموعة من القناصة في منطقة الصبية اطالق النار بعد ان 
اختلفا على احقية اصطياد صقر ليبلغ اصحاب الشــــاليهات عمليات 

الداخلية التي حضر رجالها دون ان يجدوا االشخاص املبلغ عنهم.
  من جانب آخر تقدم مواطن في اسطبالت اخليل مساء اول من امس 
ببالغ الــــى غرفة العمليات يفيد بتعرض مركبته الى طلقات على يد 
قناصة ليتجه رجال األمن الذين وجدوا مركبة اميركية متوقفة بالقرب 

من أسطبل املواطن ليتم احتجازها وضبط مطلقي النار.

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  تقدم مسؤول بإحدى اجلمعيات التعاونية محافظة العاصمة 
الى مخفر كيفان مســـاء امس األول مبـــلغا عن تعــرض فرع 
اجلمعية للسرقة عن طريق الكسر واالستيالء على مبلغ مالي 

وكروت تعبئة.
  من جــهـــة أخرى، تقـــدم مواطــن الـــى مخـــفر الفروانية 
مبلغا عن تعـــرض مكتب اخلدم الذي ميتــلكه للســـرقة عن 
طريق الكسر، مشـــيرا الى ان لصوصا مجهــــولني استـــولوا 
من داخــــل املكتب علـــى ١٨٠٠ دينار ورفض صاحــب املكتب 
اتهام احــــد بعينه، مؤكدا ان هذا املبلغ كان مخصصا لرواتب 

العاملني في مكتبه. 

 هاني الظفيري
  ينتظر محقق مخفر الشويخ االســـتماع الى إفادات عراقي اتهم 
مـــن قبل فتاة كويتية تدرس في اجلامعـــة بخطفها باإلكراه ويأتي 
انتظار احملقق لالستماع الى افادات املدعى عليه نظرا للغرابة التي 

اكتنفت القضية.
  وقال مصدر امني ان طالبة في اجلامعة تقدمت يوم امس الى مخفر 
الشـــويخ وقالت انها تربطها عالقة صداقة بريئة مع شاب عراقي، 
مشيرة الى ان الصديق حضر الى حيث تدرس وقام مبرافقتها داخل 
مركبتها الفتة الى انها صدمت بأن الشاب حاول أن يلزمها باالنطالق 
الى منطقة ام الهيمان. مضيفة أنها انتهزت فرصة وجود دورية في 
احد شوارع أم الهيمان وطلبت من الشاب االنصراف وإال استنجدت 
برجال األمن ليخرج الشـــاب من املركبة، مؤكـــدة أن اخلاطف كان 

ينوي االعتداء عليها. 

 عبداهللا قنيص
  كلف وكيل نيابة الفروانية رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
بسرعة ضبط شاب في أحد املعاهد ملواجهته باتهامات تضمنت اخلطف 
والشروع في هتك عرض وحجز حرية والتسبب في إحلاق أذى بليغ، 
وجاءت االتهامات تلك بعد ان تقدم شاب كويتي وقال انه طلب من صديقه 
في املعهد ان يقوم بتوصيله الى منطقة خيطان حيث يقطن، واضاف انه 
فوجئ بصديقه يراوده عن نفسه ويتجه باملركبة الى منطقة الصبية، 
مشيرا الى انه طلب من صديقه ان يتوقف ولكن مضى مسرعا وهذا ما 
دفعه ألن يلقي بنفســــه من املركبة، وقد أرفق الشاب تقريرا طبيا يفيد 

بحدوث سحجات وجروح جراء القفز من املركبة. 

 هاني الظفيري
  يعتقد البعض أن سالح «أم صجمة» ال يقتل إال 
الطيور الصغيرة فحسب، وهذا االعتقاد خاطئ وفق 
ما اكده الشاب سعود الشمري ٢٤ عاما الذي وضح 
مدى اإلصابة التي تعرض لها على يد هذا الســـالح 
وهو ميارس رياضة املشـــي أمـــس األول مبحافظة 

اجلهراء.
  وقال الشمري لـ «األنباء» إنني كنت أمارس رياضة 
املشي خلف منطقة القصر وحتديدا قطعة ٤ وفوجئت 
بحرارة في عضلة الساق التي أصابها شيء كالكهرباء 
ألسقط على األرض دون أن أسمع صوتا إلطالق نار 

ليقوم أحد األشخاص بنقلي إلى املستشفى.
  وأضاف الشمري إنني فور استيقاظي في اليوم 
الثاني وخروجي من غرفة العمليات ابلغوني بأنني 
تعرضت إلطالق نار وليثبت اشقائي حقيقة ما ابلغوني 
به احضروا لي األشعة التي تبني وجود الطلقة في 

عضلة الساق.
  وأكد الشاب الشمري انه لم يشر بأصابع االتهام 
الى احد لكن الشيء اخلطير لو أن هذه الطلقة اخترقت 
عضلة القلب فكيف سيكون احلال ومن سيكون املتهم، 

وقام بتسجيل قضية في مخفر اجلهراء. 

 سكين على رقبة مواطن حاول نجدة عامله في بر رحبة  

 طلقة «أم صجمة» أدخلت خليجيًا اإلنعاش

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  السلب باإلكراه كان عنوانا 
لقضيتني منفصلتني ســـجلتا 
في مخفري شـــرق وتيماء، أما 
املتهمون في القضيتني فعددهم 
القبض  ٦ جاء توقيفهم وإلقاء 
ادارة  عليهم مـــن قبل رجـــال 
بحث وحتـــري اجلهراء ورجال 
ادارة بحث وحتـــري محافظة 

العاصمة.
  فيما قال مصدر أمني ان قضية 
تيماء تعد قصة صعبة خاصة 
أنها ارتكبت في منتصف الليل 
وكان اجلناة حريصني عل ى عدم 

الكشف عن هويتهم، حيث تعمدوا 
وضع صبغ على لوحة املركبة 

التي نفذوا بها قضية السرقة.
  ووفـــق مصـــدر أمنـــي فإن 
مواطنا اصطحب عامل اجلاخور 
وذهبا الى مخفر تيماء لالبالغ 
إنه  املواطن  القضية، وقال  عن 
ذهب بشكل فجائي الى جاخوره 
في منطقة بر رحبة، وشـــاهد 
مركبة غريبة متوقفة الى جوار 
املركبة وهي  اجلاخور، وكانت 
رباعية الدفـــع مظللة لوحاتها 
انه  الى  باللون االسود، مشيرا 
سارع الى داخل اجلاخور ليجد ٣ 

شباب يقومون بضرب حارسه، 
وحينما شاهده اجلناة قام أحدهما 
بوضع سكني على رقبته وقاموا 
بتكبيله ثم انصرفوا بعد سرقة 
أغنـــام وماكينة تقدر قيمتها بـ 

٥٠٠ دينار.
  وإلـــى منطقة شـــرق، تقدم 
عامل في بقالة واتهم ٤ أشخاص 
بالدخول الى بقالته وقام أحدهم 
بوضع سكني على رقبته ومن ثم 
سلبوه كروتا بـ ١٥٠ دينارا الى 
جانب ٢٢٠ دينارا كانت بحوزته 
وسجلت قضية سلب باإلكراه في 

مخفر شرق. 

 ذّكر بالعقوبة المترتبة على مخالفة القانون

 الصبر قبل بدء «التخييم»: محظور التواجد بالقرب
  من المنشآت النفطية والعسكرية وأعمدة الضغط العالي  
  ٢ - اســــتعمال بنادق الصيد 
املعروفة بالشوزن أو الهوائية (أم 
صجمة)، وغيرها من وسائل الصيد 

في أماكن جتمع العائالت.
  ٣ - قيادة السيارات من قبل 
االطفال، وغيــــر حاملي رخص 

القيادة.
  ٤ - الســــباقات أو التشفيط 
وإثــــارة الغبــــار واالتربــــة من 
جانــــب قادة الدراجــــات النارية 

والباجيات.
  ٧ - العبث باالجسام الغريبة 

من قنابل ومتفجرات.
  ٨ - املعاكسات أو انتهاك حرمة 

الغير.
  ٩ - إلقاء املخلفات في مناطق البر وإتالف وقتل 

مظاهر البيئة الطبيعية.
  وأكد أهمية االنتباه ملواقد ومدافئ الفحم وأدوات 
إشعال الغاز والبنزين والفحم وعدم تركها مشتعلة 
عند النوم ملا قد ينتج عنها من أبخرة وغازات سامة 
حتدث حاالت اختناق أو حرائق لتطاير الشرر منها 
داخل اخليام، وعدم إشــــعال احلرائق للتخلص من 
النفايات، وعدم استخدام املفرقعات واأللعاب النارية. 
وأشــــار الى أهمية احتفاظ املواطن والوافد بأوراقه 
الثبوتية وتقدميها لرجال األمن عند الطلب للتأكد من 
شخصيته، وأعرب عن أمله في أن يتعاون اجلميع 
مع مختلف الدوريات التي تتواجد بالقرب من مناطق 
مخيمات البر، من أجل توفير احلماية والرعاية لهم 
ومتكينهم من القيام بأداء واجبهم األمني واالنساني، 

وغيرها من اخلدمات.

 قال مدير ادارة االعالم األمني 
الرســــمي باسم بوزارة  الناطق 
الداخلية العميد محمد هاشم الصبر 
ان االدارة وضعت برنامجا توعويا 
املزيد من  للحيلولة دون وقوع 
احلوادث واجلرائم والسلوكيات 
التي تشــــهدها مناطق  السلبية 

مخيمات البر كل عام.
  وأكد ان عادة قضاء موســــم 
الربيع عادة متأصلة في نفوسنا 
جميعا، لكن هناك العديد من أمناط 
ابتعدت كثيرا  التي  السلوكيات 
عن الهدف االجتماعي والترويحي 
املقصود مثل هذه املخيمات التي 

كانت لها عواقب وخيمة خالل موسم البر في العام 
املاضــــي. وحث على ضرورة االبتعــــاد عن االقامة 

والتواجد بالقرب من:
  األماكن العسكرية ـ املنشــــآت النفطية ـ أعمدة 

كهرباء الضغط العالي ـ الطريق العام.
  وحذر العميد الصبر من مغبة الوقوع حتت طائلة 
القانون خاصة املادة ٢/١٦ من قانون رقم ٧/٣١ بتعديل 
قانون اجلزاء والتي تقضي مبعاقبة كل من أقام أو 
تواجد في املواقع التي حظرت السلطات العسكرية 
االقامة أو التواجد فيها باحلبس املؤقت مدة ال تزيد 
عن سنة وبغرامة ال تتجاوز مائتني وخمسة وعشرين 

دينارا أو بإحدى هاتني العقوبتني.
  وأوضح ان هناك العديد من احملظورات في مناطق 

البر ومن بينها:
  ١ - تعاطــــي اخلمــــور واملخــــدرات وغيرها من 

املسكرات.

 العميد محمد  الصبر 

 تفقد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد ظهر امس مقر االجتماع التاسع 
والعشرين ألصحاب السمو واملعالي وزراء 
داخلية مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 

والذي تستضيفه الكويت غد الثالثاء.
  وقد قام اخلالد يرافقه مدير اإلدارة العامة 
ملكتب الوزير اللواء سعود الشطي واللواء 

د.عبداهللا نواف العنزي مدير عام اإلدارة العامة 
ملتابعة شؤون املجالس واللجان الوزارية، 
بتفقد قاعة االجتماعات الرئيسية ومقار اقامة 
الوفود اخلليجية الشقيقة. واصدر عددا من 
املالحظات والتوجيهات لتوفير جميع سبل 
الراحة لهم، وتكريس كل االمكانات إلجناح 

هذا االجتماع. 

 الخالد تفّقد مقر اجتماعات وزراء الداخلية

 ضبط ٦٫٥ كيلو من الحشيش والماريغوانا و١٠٠٠ حبة
  مع باكستانيين وعسكري بالدفاع في النهضة والعبدلي

 قالت: لم أتوقع أن يرد جميل مساندتي له بالزواج من غيري 

 مواطنة ألقت بماء النار على وجه زوجها
  بعد رفضه االنفصال عن «الجديدة»

لم اكن اتوقع في يوم من األيام 
ان يتـــزوج زوجي بغيري فانا 
حتملت الكثير من اجله وساندته 
كثيرا في حياته. وقالت: كنت 
اتوقع ان يرد اجلميل لي ال ان 

يتزوج بغيري.
  وأكد ان وكيل نيابة االحمدي 
أمر بالتحفظ على السيدة حلني 
النهائي بشأن  التقرير  وصول 
الزوج السيما ان احتمال وفاة 
الزوج قائم بنسبة كبيرة السيما 
ان ماء النار في مكان حســـاس 
(العـــني) وان احتمالية اصابة 

الزوج بالعمى شبه كبيرة. 

بطاريات املركبات.
  ولكن ما هي اعترافات الزوجة 
بعد الهدوء؟ يقول مصدر امني 
ان الزوجة التـــي ألقي القبض 
عليها قالت انها علمت ان زوجها 
تزوج بغيرها، وانها تأكدت من 
زواج زوجها بغيرها فاشترت 
مـــاء النار ومن ثم حتدثت اليه 
اثنـــاء تواجدهما معا في غرفة 
الصالون وطلبت منه ان يطلق 
زوجته األخرى، وحينما رفض 
باصرار قررت ان تعاقبه بإلقاء 
ماء النار والذي كانت حتتفظ به 
في قنينة مياه. وقالت الزوجة: 

سمعت صراخا شديدا صادرا من 
الزوج وشاهدت الزوجة تهرب 
من املنزل الى جهة غير معلومة 
حيث قامت اخلادمة باالتصال 
بشـــقيق كفيلها والذي سارع 

بشقيقه الى املستشفى.
  وقال املصدر: وفق املعلومات 
األولية فان الزوجة اقدمت على 
سكب ماء النار على وجه زوجها 
بعد علمها بانه تزوج بغيرها، 
مشيرا الى انه من حتليل املادة 
التي استخدمت في حرق وجه 
الزوج تبني انها ماء نار ومشتراة 
علـــى االغلب مـــن محالت بيع 

 عبداهللا قنيص
  التواجد فـــي منزل الزوجة 
األولى بعـــد الزواج الثاني فيه 
مخاطر شديدة. فاذا كانت نصرة 
«حارقة العيـــون» قد قتلت ما 
يزيد علـــى ١٠٠ امـــرأة وطفل 
حرقا بعد ان اقدم زوجها على 
الزواج من اخرى وهو ما عرف 
بحريق خيمة العيون، فان هناك 
مواطنة رأت ان تعاقب زوجها 
الـــذي تزوج بأخـــرى باحلرق 
مباء النار وأحلقت به اصابات 
جسيمة، قد تصل العاهات التي 
من املتوقع ان تالزم الزوج الى 
العمى، وقـــد متكن رجال ادارة 
بحث وحتري محافظة االحمدي 
بتعليمات من مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء 
الشيخ علي اليوسف ظهر امس 
من توقيف الزوجة والتي بدت 
في حالة هستيرية جراء ما فعلته 

بحق زوجها.
  واســـتنادا الى مصدر امني 
فـــان مواطنا فـــي العقد الرابع 
من عمره نقل الـــى العالج في 
مستشفى العدان وكانت حروقه 
من الدرجة األولى جراء سكب ماء 
النار عليه، مشيرا الى ان حالة 
الزوج لم متكن رجال املباحث 
العقيد عادل احلمدان  يتقدمهم 
ومساعده املقدم مشعل العدواني 

من استجوابه.
  واضاف املصدر: انتقل رجال 
مباحـــث االحمدي الـــى موقع 
اجلرمية مبنطقـــة الرقة حيث 
افادت اخلادمة بأن كفيلها كان 
يجلس في غرفة الصالون وفجأة 

 المتهمة اعترفت أمام مباحث األحمدي بشرائها المادة الحارقة من محل بطاريات 

 صورة األشعة وتبدو طلقة «أم صجمة» 


