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الصفحة  أمير زكي
لقي وافد مصري )35 عاما( يوم امس مصرعه اثر سقوطه 
من علو داخل مبنى ادارة القوات اخلاصة في جنوب السرة، 

وقال مصدر ان الوافد كان يجري أعماال إنشائية.
من جهة اخرى، لقيت وافدة اندونيسية مصرعها بعد ان 

أقدمت على االنتحار داخل مكان سكنها في الفروانية.

مصرع مصري من علو 
وإندونيسية انتحرت في الفروانية

»الداخلية« أعلنت في بيان رسمي إحباط المخطط اإلرهابي بالقبض على 6 مواطنين أحدهم طبيب جراح في »العدان«

أعضاء الشبكة يعترفون: خطتنا تقضي بتفجير مبنى أمن الدولة لشل الحركة األمنية 
قبل تنفيذ تفجير  »عريفجان« و»الشعيبة« وموعد التنفيذ وقت اإلفطار  في رمضان

احدى خرائط »غوغل ايرث« التي توضح مواقع املصافي الثالث

صورة خاصة باالقمار الصناعية ملعسكر عريفجان

..وصورة اخرى توضح مداخل ومخارج معسكر عريفجان

اآلسيويون الـ 6 وأمامهم الهواتف املضبوطة في الوكر

مكان احلريق بعد اخماده من قبل رجال اإلطفاء

الرئيس األميركي السابق جورج بوش في معسكر عريفجان عام 2008

إغالق وكر اتصاالت في الجليب بـ 6 آسيويين »بدون« سقط بـ »6« مستوردة

احتجاز مواطن أهان رجل مرور

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
متك���ن رجال أمن محافظة العاصمة من ضبط ش���خص من غير 
محددي اجلنس���ية وعثر بحوزته على 6 زجاجات خمر نوع »ريد 

ليبل« وأحيل الى االختصاص.
من جهة اخرى، ألقى رجال جندة الفروانية القبض على س���ائق 
تاكس���ي جوال في خيطان وعثر مع���ه على 6 زجاجات خمر محلي 

وأحيل الى االختصاص.

 أمير زكي
احتجز مواطن في مخفر السرة بعد ان أهان رجل امن وقام بتمزيق 
دفتر حتري���ر املخالفات، وكان رجل األمن قد أوقف مواطنا لتحرير 
مخالف���ة مرورية بحقه، اال ان املواطن قام باالعتداء على رجل األمن 

وسحب منه دفتر املخالفات وقام بتمزيقه.

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
متكن رجال أمن الفروانية 
بقيادة النقيب عبدالعزيز البعير 
من إغ���الق وك���ر لالتصاالت 
ف���ي منطقة اجلليب  الدولية 
وتوقيف عدد 6 آسيويني وضبط 
كمية كبيرة من األجهزة التي 
تستخدم في سرقة االتصاالت 

الدولية.
وقال مصدر امني ان مداهمة 
الوكر جاء بعد معلومات عن 
تردد اعداد كبيرة من الوافدين 
على الوكر وهو ما دعا رجال 
األمن ال���ى مخاطبة مدير امن 
الفرواني���ة العمي���د دليه���ي 
الهاج�ري والذي أمر مبداهمة 
ال�وك���ر وضب����ط القائم���ني 

عليه.

حريق جديد في سكراب أمغرة
تعام���ل رج���ال
االطفاء امس مع 
حريق في س���كراب 
امغرة وكان الحريق 
عبارة عن مخلفات 
حديد وكيربي وأتى 
الحريق على غرفة 
من الكيربي بمساحة 
700 مت���ر، وتوجه 
على الفور الى البالغ 
مركزا اطفاء الجهراء 
ت  لصليبخ�����ا ا و
ونجحوا في محاصرة 
الحريق وحالوا دون 
امتداده الى القسائم 

المجاورة.

 محمد الدشيش
كش����فت مصادر مطلعة على 
التنظيم  التحقيقات مع اعض����اء 
االرهاب����ي ال����ذي اعلن����ت وزارة 
الداخلية في بيان لها امس احباط 
مخططه االرهابي الشامل الذي كانوا 
ينوون تنفيذه في عدد من املنشآت 
احليوية داخل البالد، ان اعض��اء 
التنظي��م ال����� 6 )وهم من عائلة 
واحدة( اعترفوا بوجود عالقات 
متشعبة مع خاليا ارهابية في كل 
من العراق واليمن وافغانس����تان 
والبحرين، مشيرة الى ان املتورطني 
في القضية االرهابي����ة اكدوا انه 
كان ب����ني مخططاتهم اس����تهداف 
االدارة العام����ة المن الدولة كأول 
خط����وة في مخططه����م االرهابي 
الشامل، بحيث يحدثون نوعا من 
الهلع وعدم االس����تقرار داخل هذا 
اجلهاز، ومن ثم يشرعون في اجراء 
تفجيرات في معس����كر عريفجان 
كخطوة ثاني����ة على ان يتبع هذا 
االمر � حسب اعترافاتهم � التوجه 
الى احد اهم مصافي الكويت وهي 
مصفاة الشعيبة لتفجير املصفاة، 
وذلك في توقيت متقارب استغالال 
منهم حلالة الهلع التي سيثيرها 

تفجير مبنى امن الدولة.

واشارت املصادر الى ان املتهمني 
في التنظيم االرهابي اعترفوا امام 
النيابة العامة ايضا بأنهم هدفوا 
من وراء ه����ذه العمليات املنظمة 
الى الضغط على الرئيس االميركي 
اوباما لس����حب القوات االميركية 
من الكويت كخطوة اولى على ان 
يقوموا في مراحل الحقة باستقطاب 
عناصر اسالمية متشددة سبق ان 
اس����تدعيت من جهاز امن الدولة 
وأس����يئت معاملتها بحيث يكون 
هؤالء س����اعدا لهم في التوس����ع 

بالعمليات االرهابية.
القريبة من  واشارت املصادر 
التحقيقات في النيابة العامة الى 
ان جميع املتهمني اعترفوا بتلقيهم 
تدريبات خارج الكويت، خاصة في 
دولة عربية ينتشر فيها الى حد ما 
فكر تنظيم القاعدة بشأن تعاملهم 
مع عبوات متفجرة وتفجيرها عن 
بعد هذا الى جانب متارين لياقة 

بدنية.
وقال����ت املص����ادر ان من بني 
املتهمني طبيب جراح وان اعضاء 
التخلص من  الشبكة متكنوا من 
املواد والتي كانوا بصدد استخدامها 
بع����د ضبط الطبيب مش����يرا الى 
ان وزارة الداخلي����ة احالت جهاز 

حاسوب الى النيابة كان قد استخدم 
في الدخول إلى مواقع الكترونية 
ميكن من خاللها تصنيع املتفجرات 

دون ان حتل ادلة اخرى مادية.
واشارت املصادر الى ان اعضاء 
الشبكة اتفقوا فيما بينهم على ان 
يكون شهر رمضان هو التوقيت 
الذي يعملون فيه، خاصة في اوقات 

تتزامن مع وقت االفطار حيث يكون 
معظم العاملني في وزارة الداخلية 
وغيرها من املؤسسات يفطرون.

وقال����ت املص����ادر ان وزارة 
الداخلية وضعت يدها على املخطط 
االرهابي قبل 3 اسابيع اثر ورود 
معلومات استخباراتية تلقتها من 
دولة خليجية تفيد بوجود عالقة 

بني خاليا نائمة في الكويت وهذه 
الدولة اخلليجية.

وأوضحت املصادر ان وزارة 
الداخلية قامت بتشديد احلراسات 
على جميع املرافق املهمة خشية 
من وجود شبكات أخرى تنسق 
مع هذا التنظيم فاذا فش����ل في 
تنفيذ مخططاته او ألقي القبض 
عليه تبدأ املجموعات االخرى، 
موضحا ان التحقيقات ستتواصل 
م����ع املتورط����ني ملعرفة حقيقة 
وج����ود جماعات اخ����رى تعمل 
معهم، وحول االدوات التي كانت 
الش����بكة بصدد استخدامها قال 
املص����در ان هناك مواد متفجرة 
استطاع اعضاء الشبكة تهريبها 
إلى البالد وان هذه املواد تتفاعل 
م����ع س����لندرات الغ����از بحيث 
تكون العبوات املتفجرة شديدة 
التأثير.وأشار الى ان هذه املواد 
املتفجرة دخلت الى الكويت من 
دولة مج����اورة عن طريق البر، 
كما ان اعضاء الشبكة ضبطت 
بحوزتهم خرائط ملواقع كانوا 

بصدد استهدافها.
وأشارت املصادر الى ان اعضاء 
التنظيم اعترفوا بأنهم استعانوا 
بش����بكة االنترنت للتعرف على 

الناسفة  العبوات  كيفية تصنيع 
ذات التأثير الكبير، الفتة الى ان 
التج����ول في هذه املواقع كان احد 
اس����باب توقيفهم دون ان تعطي 
املصادر مزيدا من التفاصيل حول 

ذلك.
وقالت املصادر ان املوقوفني 
كان���وا يس���تخدمون س���يارة 
مؤجرة كما ان لديهم مزرعة في 

الوفرة.
أما أبرز ما كشفته التحقيقات 
فه����و اعت����راف اعضاء الش����بكة 
باستغالل موقع او خدمة »غوغل 
ايرث« للتزود باخلرائط املصورة 
ألهدافهم كتصوير ميناء الشعيبة 
ومعس����كر عريفجان ومبنى أمن 
الدولة، وبحسب املصادر األمنية 
ف����إن هذا امر متع����ارف عليه بني 
االرهابيني لتحدي����د اهدافهم عبر 

خدمة »غوغل ايرث«.
إلى ذلك أبلغ مصدر ان املتهمني 
وحس����ب اعترافاتهم امام النيابة 
كانوا ينوون شراء منتج كيماوي 
قابل ألن يستخدم في التفجير من 

قبل مشاتل للزراعة.
وقامت وزارة الداخلية بتشكيل  
8 فرق لتفتيش جميع أماكن اقامة 

املتهمني.

اعترفوا باسـتخدام خدمة »غوغل إيرث« للتزود بخرائط مصورة للمصافي الثالث والمنشآت الحيوية األخرى ومن بينها المعسكر األميركي

نص بيان »وزارة الداخلية«
متّكن جهاز أمن الدولة من ضبط شبكة إرهابية تتبع تنظيم 
القاعدة تضم ستة مواطنني كانت تستهدف تنفيذ مخطط يتضمن 
تفجير معسكر عريفجان ومبنى جهاز أمن الدولة ومنشآت مهمة 
ــى النيابة العامة، حيث قدموا  أخرى.وقد مت حتويل املتهمني ال

اعترافات تفصيلية بشأن مخططهم.
وال تزال عمليات التحقيق والتحري جارية للكشف عن االبعاد 
الكاملة للشبكة االرهابية. ويأتي هذا االجناز جتسيدا لسياسة 
األمن الوقائي التي تنتهجها القيادة العليا لوزارة الداخلية حماية 
ــدد وزارة الداخلية على ان  ــن الوطن وأمان املواطنني.وتش ألم
جنودها سيظلون حصن الوطن احلصني وأنها لن تسمح بأي 

حال من األحوال بأي تهديد ألمن البالد.
حفظ اهلل الكويت وشعبها.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ادعيا أنهما من رجال المباحث وسلبا أموال شخصين 
و»االستئناف« تقضي ببراءتهما لتشككها في أدلة اإلثبات

ألغت محكمة االستئناف 
برئاس����ة املستشار محمد 
بوصليب وأمانة سر فارس 
القضاب حكم محكمة أول 
درج����ة القاض����ي بحبس 
مواطنني خمس س����نوات 
مع الشغل والنفاذ وقضت 
ببراءتهما من تهمة سلب 
آس����يويني بالق����وة بع����د 
ادعائهم����ا أنهما من رجال 

املباحث.
وتتلخص الواقعة فيما 
شهد به املجني عليه األول 
أنه بتاريخ 2008/1/31  في 

وأثناء تواجده في منطقة الشويخ الصناعية 
لتبديل إطار سيارته اعترض املتهمان طريقه 
وأخبراه أنهما من رجال املباحث وطلبا منه 
هويته.وبعد االطالع عليها طلبا منه استقالل 
س����يارتهما ففعل، فوجد املجني عليه الثاني 
داخل الس����يارة التي توجه بها املتهمان إلى 

منطقة العارضية.
وفي الطريق طلبا منه حافظة نقوده فلما 
رفض هدداه بضربه فقام بتسليمها لهما وبها 
مبلغ 251 دينارا. وبطاقته البنكية باالضافة 
الى هاتف نقال، ثم أنزاله من الس����يارة وفرا 
هاربني. فقام بإبالغ الس����لطات عن الواقعة. 
وعندم����ا مت القبض عل����ى املتهمني متكن من 

التعرف عليهما في عرض 
أجراه رجال املباحث.

كما شهد املجني عليه 
الثاني بأنه وأثناء تواجده 
الش����ويخ  ف����ي منطق����ة 
الصناعية اعترض طريقه 
شخصان وادعيا أنهما من 
رجال املباحث وطلبا هويته 
فقدمها لهما، ثم اركباه في 
سيارتهما. وعندما سألهما 
القبض عليه  عن س����بب 
وطلب هويتهما قام أحدهما 
بالصراخ في وجهه وطلب 
منه تسليم ما معه من مبالغ 

مالية وبطاقات.
وقد قام املتهم الثاني بضربه بقبضة يده 
عدة ضربات على عينه اليمنى فقام بتسليمهما 
حافظته وبداخلها مبلغ 185 دينارا وبطاقته 
املدنية وبطاقة البنك ومفتاح سيارته ورخصة 
القيادة وعالوة على هاتفني نقالني. وقد تعرف 
عليهما عقب القبض عليهما. كما أن املتهمني 
اعترفا بارتكاب الواقعة أمام املباحث. إال أنهما 

أنكرا التهمة أمام النيابة العامة.
وبتاريخ 2009/3/15 قضت محكمة اجلنايات 
حضوري����ا بحب����س كل م����ن املتهمني خمس 
سنوات مع الش����غل والنفاذ عما أسند إليهما 

من اتهام. 

املستشار محمد بوصليب


