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 زوجة القتيل تتحدث للزميل هاني الظفيري اجلناة بعد ضبطهم داخل مباحث اجلهراء 

 عدد من املوقوفني في حملة اجلهراء

 اللواء عبدالفتاح العلي العميد محمد طنا

 املجني عليه وزوجته في صورة أرشيفية .. ومع أبنائها 

 إيراني سقط
   بـ ١٥٠ غرام هيروين

 حملة األحمدي والجهراء تحصد قصابين 
  وإزالة لوحات تهنئة بدعم أمني

 أمير زكي
  احال وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشـــؤون األمن اجلنائي 
باالنابة مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشـــيخ 
احمـــد اخلليفة الى نيابة املخدرات يـــوم امس وافدا ايرانيا يعمل 
صباغا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وجلب هذه املخدرات 
الى داخـــل البالد وارفق في ملف القضية نحو ١٥٠ غرام هيروين 

وميزان حساس.
  وقال مصدر امني ان اللواء الشيخ احمد اخلليفة وبعد معلومات 
وصلت اليه عن ان الصباغ االيراني يتاجر في الهيروين اوعز الى 
ادارة املعلومات بتتبع االيراني وضبطه وبعد جهود كبيرة بذلها 
رجال املعلومات اســـتطاع فريق املعلومات استدراج االيراني الى 
بيع كامل كمية الهيروين وهي ١٥٠ غراما مبقابل ٣٥٠٠ دينار، وبعد 
االنتقال الى مكان امتام الصفقة في حولي حيث يقيم املتهم وتسلمه 
املبلغ املرقم مت ضبطه واعترف االيراني بأنه جلب هذه املخدرات 

داخل امتعته اثناء دخوله البالد عبر ميناء الشويخ.
  واشـــار املصدر الى ان اعترافات االيراني بجلبه املخدرات دعا 

رجال املكافحة الى تكييف القضية باعتبارها جلبا واجتارا. 

 املتهم وامامه املضبوطات 

 تونسية تبتز مواطنًا بـ ٣٠ ألف دينار
  مقابل التنازل عن قضية خطف واعتداء

  محمد الدشيش
  هل ستتحول قضية «خطف ومواقعة» الى قضية «ابتزاز»؟ هذا ما 
ستكشف عنه األيام القليلة املقبلة وحتديدا بعد إحالة ملف القضية 
الى نيابة حولي، وكانت وافدة تونســــية ذهبت الى مخفر الســــاملية 
وقالت انها تعرضت للخطف واالعتداء من قبل شاب كويتي وزودت 

رجال األمن بكامل معلومات اجلاني ليتم ضبطه.
  وقــــال املصدر األمني: ما ان حضــــر اجلاني حتى فجر مفاجأة من 
العيار الثقيل، مؤكدا ان التونسية املدعية هي صديقته وهناك مشروع 
زواج بينهما وانه لم يحدث لشكه في سلوكها، مؤكدا ان املجني عليها 

تعرف كامل أسرته وسبق أن التقت بهم أكثر من مرة.
  وأضــــاف املصدر ان أقوال املجني عليهــــا جاءت مختلفة متاما، اذ 
قالت انها ال تعرف اجلاني، إال ان اجلاني قدم عدة مســــجات صادرة 
من املجني عليها، كما أبدى اســــتعداده لتعرف كل أفراد أسرته عليها 
وحتديــــد أماكن كانا يلتقيان بها. ومضى املصــــدر األمني بالقول ان 
والد املجني عليها طلب من الشــــاب ان يتم التنازل عن الدعوى التي 
قدمتهــــا ابنته مقابل دفع مبلغ ٣٠ ألف دينار، وهذا ما رفضه اجلاني، 
مشيرا الى استعداده للذهاب الى ابعد من املخفر حتى يكشف حقيقة 
تعرضه لالبتزاز، مرجحا ان تكون الفتاة ووالدها معتادين على مثل 

هذه التمثيليات املكشوفة. 

 محمد اليوسف: رجال خفر السواحل 
العيون الساهرة على أمن الحدود البحرية

 جاهزية النقاط األمنية البحرية في التعامل مع أي أحداث طارئة 

 هاني الظفيري
  شن رجال أمن اجلهراء وبتعليمات من مدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا يوم امس حملة على القصابني الذين يستغلون موسم ذبح األضاحي، 
وأسفرت احلملة عن توقيف ٥ قصابني من جنسيات عربية وآسيوية، 
كمــــا تبني ان جميع املوقوفني ال عالقة لهم باجلزارة ال من بعيد وال من 
قريب، وجار إبعاد جميع املضبوطني في حملة اجلهراء بعد إخطار وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي. على 
صعيد آخر، شن رجال مديرية امن األحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي 
حملة مماثلة على القصابني في منطقة الفحيحيل وأسفرت احلملة عن 
ضبط ٧ قصابني آخرين، وجار إبعادهم أيضا عن البالد، من جهة اخرى 
قامت فرقة من مديرية امن األحمدي بالتعاون مع بلدية الكويت بإزالة 
عدة لوحات تهنئة أقامها أشخاص دون ترخيص من اجلهات املختصة، 
وأشار املصدر األمني الى ان تواجد رجال األمن برفقة رجال البلدية حال 
دون حدوث اي اعتراضــــات كان من املمكن ان تصدر عن أصحاب هذه 

اللوحات التي وضعت في الغالب بصورة تعوق الرؤية. 

 هاني الظفيري
  «إكرام امليــــت دفنه، ولكن هذا لم يحــــدث مع جثة زوجي 
املوجودة حاليا في الطب الشرعي منذ أشهر، وأناشد السفارة 
البنغالدشية التدخل والسماح لي بدفن جثة زوجي في مقابر 
الكويت، كما أدعو وزارة الداخلية ان حتميني من االبتزاز والتشهير 
والتهديد الذي ميارسه أقارب املتهمني بقتل زوجي»، هكذا بدأت 
الوافدة نور والتي قتل زوجها قبل أشــــهر واتهم في القضية ٣ 
وافدين من اجلنسية البنغالدشية، وسردت الوافدة او (زوجة 
القتيل) وقائع قضية قتل زوجها وما حدث في أعقاب اجلرمية 
من مضايقات تعرضت لها والتزال تعاني من تلك املضايقات، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي أجرته معها «األنباء»:
   ما مشكلتك اآلن؟

   أنا أم لـ ٤ أطفال تركنا زوجي بعد ان قتل من قبل ٣  أشخاص 
من نفس جنسيتنا قبل شهر، ولألسف التزال جثة زوجي في 
الطب الشرعي وال اعرف ملاذا لم يسمح لي بأخذ اجلثة ودفنها 
فــــي الكويت الن إكرام امليت دفنه، وكيف تظل جثة زوجي في 

إدارة الطب الشــــرعي؟ ولألمانة ال استطيع ان افعل شيء، فأنا 
اجهل اإلجراءات وأنا وحيدة هنا ال أقارب لي.

   حتدثت عن مشكالت حتدث لك في بداية حديثك معنا؟
   كما سبق ان ذكرت أنا سيدة وحيدة ولدي ٤ أطفال وأريد 
االنفــــاق عليهم، ومع ذلك ال اســــتطيع ان اعمل، فأقارب القتلة 
يهددوننــــي بالقتل، كمــــا يقومون بعرقلــــة التحاقي بأي عمل 
ويقولون لي انهم ســــيقتلون أبنائي، وميارسون علي ضغطا 

شديدا حتى أتنازل.
   هل عرضوا عليك مقابال ماديا للتنازل؟

   نعم عرضوا علي مبلغــــا كبيرا كي أتنازل ولكني رفضت 
وأريد ان ينال اجلناة القصاص العادل، الن اجلناة قتلوا زوجي 

ومثلوا بحثته وقاموا بحرق اجلثة.
   كيف بدأوا بالتهديد؟

   زوجة احد اجلناة تقطــــن خلف املنزل الذي أعيش به في 
منطقة الواحــــة وكلما حاولت الذهاب الــــى عملي ال أجد احدا 
يوصلني النهم يهددون من أتعامــــل معه بالقتل لذلك اجتهت 

مرة الى منزل كفيلي في منطقة الرقة بعد ان شاهدتهم مبركبة 
خلفي ولم اســــتطع اخذ رقم لوحتهم األمر الذي جعلني أجلأ 
اليكم إلنقاذي مما أتعرض له من مضايقات حلقت بي من هؤالء 

البنغالية وأقاربهم، فإن مت فال احد يسأل عني.
   كيف عرفت بوفاة زوجك؟

   من صورته التي شاهدتها في جريدة «األنباء»، ومن رجال 
مباحث تيماء بقيادة مديرهم املقدم ســــعد العدواني والنقيب 
محمد املطيــــري والوكيل ضويحي الفضلــــي الذين جعلوني 
أتعرف على اجلثة بعد ان تعرفت عليها من حذائه الذي أهديته 

له في بنغالدش.
   ومباذا تطالبني؟

   أناشد الســــفير دفن زوجي املسلم وحمايتي من املجرمني 
وأقاربهم، وأشــــكر رجال مباحث تيماء على جهودهم، فزوجي 
سجلت له قضية تغيب في تاريخ ٤/١٦ ومت اكتشاف اجلثة في 
تاريخ ٩/٣٠ ومت اكتشاف اجلناة بعد ٦ أيام وهذا يدل على قوة 

رجال مباحث تيماء الذين يستحقون التكرمي. 

 تحدثت لـ «األنباء»: بعد أشهر من وفاته  

 زوجة قتيل الجهراء : أتعرض لضغوطات كبيرة للتنازل عن دم زوجي  
وجثتة التزال في الطب الشرعي وال أعرف ماذا أفعل

 قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
امن احلدود اللواء الشــــيخ محمد اليوسف 
الصباح مبناسبة عيد االضحى املبارك بزيارة 
قاعدة الشيخ صباح االحمد (االدارة العامة 
خلفر السواحل) وكان في استقباله مساعد 
مدير عام االدارة العامة خلفر السواحل اللواء 

عبداهللا بن ناجي ومديرو االدارات.
  وفي بداية الزيارة هنأ اللواء يوسف رجال 
خفر السواحل بالعيد ونقل اليهم حتيات وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
واطلع على خطة عمل خفر السواحل في العيد 
وجاهزية النقاط االمنية البحرية في التعامل 
مع اي احداثيات طارئة، مشيرا الى ضرورة 
التعامل الفوري مع البالغات ومد يد العون 
لرواد البحر والشواطئ الكويتية للحفاظ على 

سالمتهم وحمايتهم من اخطار البحر.
  ثم قام بجولة بحرية رافقه فيها عدد من 
مديري اإلدارات ومساعديهم وعدد من رؤساء 
األقسام، زار خاللها نقطة تسلم دار سلوى 
(زورق الشهيد) وتوجه عقب ذلك الى نقطة 
املرقة قرب جزيرة فيلــــكا حيث تفقد دوبة 
وزورق ومن هنــــاك ابحر الى مركز الصبية 
الســــاحلي ثم مركز جزيرة وربة وتفقد احد 
الزوارق عند منطقة رأس القيد قرب جزيرة 
بوبيان وفي جزيرة كبر تفقد الدوبة املتواجدة 
هناك، كما زار مركز جزيــــرة قاروه ومركز 

جزيرة ام املرادم.
  وفي ختام الزيارة تفقــــد مركز اخليران 
الساحلي ثم زورق حماية ميناء الزور وزورق 
ودوبة حماية املنشــــآت النفطية. وقد تبادل 
االحاديث مع قادة الزوارق واالطقم البحرية 

العاملة عليها مؤكدا دعــــم القيادات االمنية 
جلهودهم الهادفة لتأمني السواحل الكويتية 
وشدد اللواء الشيخ اليوسف على ضرورة اخذ 
احليطة واحلذر والتعامل مع جميع االهداف 
في املياه االقليمية والتعرف عليها لرصد اي 
جتاوزات وعدم السماح بارتكاب اي مخالفات 
بحرية، والعمل علــــى تطبيق القانون على 
اجلميع وباالضافة الــــى ذلك مراقبة قوارب 
ولنشــــات النزهة لســــالمة املتنزهني ورواد 

البحر.
  وكان اللواء الشيخ اليوسف خالل جولته 
يعطــــي توجيهاتــــه وتعليماتــــه الواضحة 
والصريحــــة لرجال خفر الســــواحل للقيام 
بدورهم االمني على اكمــــل وجه حيث انهم 
العيون الســــاهرة على أمن احلدود البحرية 
لدولة الكويت مما يتطلب منهم بذل الغالي 
والنفيس للحفاظ على سالمة اجلميع في كل 

الظروف واملناسبات.
  وقد اشــــاد رجــــال خفر الســــواحل بهذه 
الزيارة مؤكدين عمق العالقة بني جميع الرتب 
والقيادات العليا وما مييزها من عالقات طيبة 
تســــودها العادات والتقاليد االصيلة والتي 
جبل عليها اهل الكويت منذ القدم، وقد بذل 
رئيس قسم العمليات في اإلدارة العامة خلفر 
السواحل نقيب مبارك علي اليوسف الصباح 
جهودا واضحة في التنســــيق لهذه اجلولة 
وتسهيل مهمة فريق من إدارة اإلعالم األمني 
الذي كان برفقتهم في هــــذه اجلولة بقيادة 
مالزم اول عثمان محمد غريب يرافقه مالزم 
مشاري السمحان ووكيل ضابط داود حسني 

دشتي. 

 «هجرة األحمدي»  تسابق الزمن 
إلنجاز المعامالت

 دخل رجال هجرة االحمدي 
وباشـــراف ومتابعة من مدير 
هجرة االحمـــدي العميد تركي 
الهنـــدي في ســـباق مع الزمن 
املراجعني  الجنـــاز معامـــالت 
الذيـــن توافدوا علـــى الهجرة 
الجناز معامالتهم خشـــية من 
تعرضهـــم للمخالفـــات. وافاد 
العميد تركي  شهود عيان بأن 
الهندي كان يشرف شخصيا على 
اجناز معامالت الوافدين اميانا 
التأخير سوف يدخل  منه بأن 
الوافدين في مخالفات وغرامات 
مالية. وقال شـــهود العيان ان 

رئيس قســـم املراجعني الرائد سعود طامي قام شخصيا بتنظيم 
املراجعني، والتأكيد لهم بأن معامالتهم جميعا سوف يتم اجنازها، 
كما قام مساعد املدير املقدم جمال اجليران هو اآلخر بجهود جبارة 

الجناز جميع املعامالت. 

 العميد تركي الهندي 

 أمير زكي
  احتجز وافد مصري في مخفر النقرة بأمر وكيل نيابة حولي وسجلت له قضية 

خطف وهتك عرض طفلة.
  وكان وافد مصري اصطحب ابنته (٥ أعوام) حيث أكد ان حارس البناية ويبلغ 
من العمر (٣٩ عاما) استدرج ابنته الى ساحة مجاورة للبناية وتلمس أجزاء من 
جسدها، وأيدت الطفلة ببراءة شديدة ما صدر عن املتهم، وعليه قام رجال مخفر 

النقرة بإبالغ وكيل النيابة الذي أمر باحتجاز الوافد حلني عرضه عليه. 

 اتهام حارس باالعتداء على طفلة


