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محمد الدشيش
نقل وافد آسيوي من منطقة اجلليب، 
حيث ضبط، الى مقر االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات للتحقيق معه واالرش���اد عن 
مصنع خمور يتعامل معه متهيدا الغالق 
هذا الوكر وكانت احدى الدوريات التابعة 
ألمن الفروانية اشتبهت في آسيوي يستقل 

س���يارة قدمية ليت���م توقيفه وعثر في 
مركبته عل���ى 8 كراتني معبأة باخلمور 

احمللية.
م���ن جهة اخرى ش���نت مديرية أمن 
الفرواني���ة حملة عل���ى مخالفي قانون 
االقامة في خيطان واسفرت احلملة عن 

ضبط 8 وافدين مخالفني لالقامة.

8 كراتين خمر في الجليب و8 مخالفين في خيطان

البحث عن هارب والتنسيق مع دولة خليجية لضبط شقيق أحد المتهمين

مطاردة بالفحيحيل تنتهي بضبط 4000 حبة »كابتي« وحشيش وإتالف دوريات
أمير زكي

بعد مط����اردة امتدت لعدة كيلومترات واتالف 3 دوريات تابعة للمباحث متكن رجال 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط ش����خصني من غير محددي اجلنس����ية وجار 
البحث ع����ن ثالث متكن من الفرار وكانت معلومات وردت إل����ى مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات � العميد الشيخ أحمد العبداهلل اخلليفة الصباح تفيد بأن هناك شخصا 
غير كويتي اجلنسية يقوم باالجتار وبيع املؤثرات العقلية من نوع كابتي لرواد املقاهي 
الكائنة مبنطقة الس����املية، وعلى ضوء تلك املعلومات مت تكليف إدارة املعلومات لضبط 
املتهم، حيث مت تشكيل فرقة قيادة النقيب خالد غلوم حبيب وافراد القوة، حيث مت عمل 
التحريات الالزمة التي استغرقت 3 ايام واتضح من خاللها أنه شخص غير كويتي بالعقد 
الثاني من العمر. وعليه مت استصدار إذن من النيابة لضبطه وبالفعل مت التوجه إلى مكان 
تواجد املتهم األول وضبطه وعثر بحوزته على ألف حبة من نوع كابتي، وربع كيلو من 
مادة احلش����يش املخدر مبركبته، بعدها قام املتهم باالرش����اد عن شريكيه وهما املتهمان 
الثاني والثالث من غير محددي اجلنس����ية، وعلى الفور مت عمل كمني لضبطهما مبنطقة 
الفحيحي����ل، حيث كانا على موعد مع املتهم األول لتس����ليمه كمية من املؤثرات العقلية 
والت����ي قدرت بنحو 3 آالف حبة من ن����وع كابتي، واثناء عملية الضبط قام املتهم الثاني 
بالفرار ومت ضبط املتهم الثالث بعد مطاردة عنيفة داخل منطقة الفحيحيل وتس����بب في 
اتالف مركبات املباحث وانتش����ار الرعونة واخلوف بني مرتادي الطريق حيث استمرت 
املطاردة مدة طويلة حتى متت السيطرة عليه من خالل اتالف اطارات مركبته والتي ادت 
الى توقف مركبته فتم ضبطه بعد ان ابدى مقاومة عنيفة، وبتفتيش املركبة اخلاصة به 
مت العثور على باقي املضبوطات كما افاد بأنه يتحصل على تلك املضبوطات من شقيقه 
ال����ذي يقيم بدولة مجاورة وهو الذي يقوم بتزويده بتلك املضبوطات. وعليه مت حتويل 
املتهمني باملضبوطات على النيابة العامة للتحقيق. فيما جار التنسيق مع رجال األمن في 

الدول املجاورة البالغهم عن نشاط شقيقه املوقوف في االجتار باملواد املخدرة.

املتهمان وامامهما احلبوب املخدرة واحلشيش دورية تابعة ملباحث املخدرات اتلفت في املطاردة

بمشاركة 45 دورية من »العمليات« و»العام« و100 رجل أمن

»الداخلية« توثق أكبر تجمع للمستهترين في الوفرة
ودورياتها تتعرض للرشق بالحجارة

أمير زكي
شنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاعي العمليات 
واألم���ن العام حملة على أكبر جتمع ش���بابي في 
منطقة الوف���رة ضم 250 مركب���ة جميعها جرى 
توثيق ممارستهم اجلنونية فيما جرى ضبط 33 
مركبة من أصل املركبات املش���اركة في االستهتار 
والرعونة وتوقيف قائديها وجميعهم من الشباب، 
فيما كش���ف مصدر أمني ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون العمليات اللواء خليل الشمالي 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
باإلنابة اللواء عبدالفتاح العلي أشرفا على حملة 
االس���تهتار والرعونة، وشارك فيها 45 دورية من 
جميع محافظات الكويت وع���دد من رجال األمن 
جتاوز 100 ضابط وعس���كري، كم���ا قام عدد من 
الشباب برشق الدوريات باحلجارة لعرقلتهم عن اداء 
عملهم الى جانب قيامهم بالهرب في البر معرضني 

انفسهم ملخاطر شديدة.
ووفق مصدر امني فإن اجهزة االمن رصدت تواجد 
أكثر من 250 مركب���ة متجمعة في منطقة الوفرة 
ويصدر عن قائديها حركات أقل ما يقال عنها انها 
حركات مدمرة ومن بني هذه احلركات لعبة الديك 

والدجاجة والتشفيط على الزيت املسكوب.
وقال  املصدر األمن���ي مت اخطار وكيلي وزارة 
الداخلية للعمليات واألمن العام بهذا التجمع الكبير 
وعلي���ه مت طلب تعزيز من جمي���ع الدوريات في 
محافظات الكويت الست ومن مديريات األمن، مشيرا 
الى ان الشباب قاموا بإغالق بعض الطرقات حتى 
يعرقلوا وصول رجال األمن الى اماكن االستهتار 
والرعون���ة تلك، كما قاموا برش���ق دوريات االمن 

والدوريات الشاملة باحلجارة.
واش���ار املصدر الى ان رج���ال االمن اضطروا 
ال���ى الدخول الى موقع التجم���ع ومن ثم توثيق 
التجمه���ر بالصوت والص���ورة حتى يتم توقيف 

جميع املشاركني فيه.
وأكد املصدر أن وزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد شدد على ضرورة تنفيذ القانون على جميع 
املستهترين دون االلتفات إلى أي واسطة قد تصدر 
الى رجال األمن. ولفت املصدر الى ان اللواء الشمالي 
والعميد العل���ي أجريا مخاطبات مع قطاع املرور 
لتزويدهم بأصحاب املركبات التي التقطت لها صور 
ف���ي خطوة أولية تقود رجال األمن الى ضبط من 
كانوا يستخدمون هذه املركبات يوم امس األول.

العميد عبدالفتاح العلي اللواء خليل الشمالي

تحدث لـ »األنباء« عن ظروف االحتجاز والتحقيقات في إيران

كانوا يتكلمون اللغ���ة العربية بطالقة وقاموا بتعصيب اعيننا 
واخذونا الى مكان بعيد وعرفنا اننا في عبدان وقاموا بتفتيش 
اصحابي كلهم، وكان من حسن حظي انهم لم يقوموا بتفتيشي 
حيث قمت بارسال رسالة الى والدتي لتبلغ ابي بأننا احتجزنا 

وطلبت منه التدخل ملساعدتنا.
وماذا عن تعامل السلطات االيرانية معكم؟

لالمان���ة اننا كنا نعامل معاملة حس���نة وجيدة ولم يقوموا 
بعمل اي شيء يضرنا، ولكننا كنا في حالة احباط وكنا ال نتوقع 

االفراج عنا ابدا ولكن كان االمل في اهلل كبيرا.
وهل مت عصب اعينكم اثناء التحقيق وما طبيعة التحقيق؟

التحقيق كان يتم بشكل انفرادي وبالفعل قاموا بعصب اعيننا 
وانا شخصيا سئلت عن اسباب دخولي املياه االقليمية االيرانية 

وهل هذه هي املرة االولى وملاذا.
هل كنت تتوقع اطالق سراحكم بهذه السرعة وكيف كانت عملية 

تسليمكم للسلطات الكويتية ومن كان في استقبالكم؟
ما توقعنا االفراج اال ملا تقابلنا مع السفير الكويتي في ايران 
مجدي الظفيري وارتفعت معنوياتنا وش���كرنا اهلل س���بحانه 
وتعالى وعندما قاموا بتسليمنا الى شرطة الكويت قامت السلطات 
االيرانية بتسيير دوريتني معنا لكي تقوما بتسليمنا الى الشرطة 
الكويتية، ثم اس���تدعانا خفر السواحل في حتقيق روتيني عن 

تواجدنا في اماكن كويتية تعرضنا للخطر.
واش���كر من قبل خفر الس���واحل النقيب الشيخ مبارك علي 
الصباح على دوره في اس���تقبالنا في املياه االقليمية الكويتية 

هو وزمالءه في ادارة خفر السواحل.
اما والد داود فقال عن تلقيه خبر احتجاز ولده: تلقيت اخلبر 
م���ن والدة مبارك في حالة ذه���ول وصدمة من املوقف وهي في 

حالة بكاء دائم.
وان كان عندي احس���اس كبير ان داوود سوف يخرج بسالم 
واش���كر صاحب الس���مو االمير حفظه اهلل ورعاه وسمو وولي 
العهد ووزير الداخلية ووزير اخلارجية ووكيل وزارة اخلارجية 
وسفير الكويت في ايران وكل الشعب الكويتي الذي تعرف معدنه 
عند الشدائد، واشكر اعضاء مجلس االمة الذين تفاعلوا مع هذا 
احلدث والصحافة الكويتية واول شيء جريدة »األنباء« التي هي 

اول جريدة تدخل منزلي وتتابع املوضوع أوال بأول.

للبحر وفجر يوم اجلمعة اتفقت انا واصدقائي على الذهاب الى 
احلداق في هذا املكان حيث حدقنا فيه منذ يومني، ولكننا لم نكن 
نعلم اننا ندخل منطقة ايرانية حتى الساعة ال� 8 صباحا عندما 
ش���اهدنا طرادين قادمني من ايران باجتاهنا مسرعني ، في بداية 
االمر كنا نظن انهم قراصنة ايرانية فجمعنا اغراضنا مس���رعني 
حتى نتمكن من الهرب ولكن اطلقوا علينا النار بكثافة ش���ديدة 
حت���ى اصابوا الطراد، ووقفنا واتو علينا وملا دار بيننا احلديث 
علمنا انهم من عرب ايران وانهم شرطة خفر السواحل حيث انهم 

محمد الدشيش
كشف داود الفيلكاوي احد الصيادين السبعة الذين عادوا الى 
الكويت بعد احتجاز دام عدة أيام عن قيام خفر السواحل االيرانيني 
باطالق وابل من الطلقات النارية من اسل��حة متقدمة الجبارهم 
على التوقف، مشيرا الى انه وزم����الءه ك����انوا يع���ت�����قدون 
ان من يطلق الن���ار باجتاههم قراصن���ة وأنهم س���يتعرضون 
وأسرهم الى االبتزاز اال انهم اكتشفوا ان من يطلق النار هم من 
خفر الس���واحل االيرانيني وانهم يتقنون اللغة العربية بصورة 

واضحة.
ورفض الفيلكاوي االسهاب في احلديث عن تعامل السلطات 
االيراني���ة معه���م اال انه اكد على ان معنوياته���م ارتفعت ما ان 
التقوا بالسفير الكويتي في طهران مجدي الظفيري وابلغهم بان 

السلطات االيرانية ستطلق سراحهم.
وخالف الفيلكاوي زميله العازمي حيث قال اننا بالفعل دخلنا 
املياه االقليمية االيرانية ولم نكن نعلم بان املنطقة التي نحدق 
بها تابعة للحدود االيرانية، مؤك���دا انه وزمالءه كانوا في ذات 
املنطقة قبل توقيفهم ب� 48 س���اعة اال انه يجزم بان املكان الذي 
مت في���ه توقيفه وزمالئه يتبع املي���اه االيرانية، مضيفا في هذا 

اخلصوص: هكذا ابلغنا من السلطات.
واشار الفيلكاوي الى ان السلطات االيرانية حققت مع جميع 
احملتجزين كال على حدة وان معظم االس���ئلة تتعلق باس���باب 

دخولهم املياه االقليمية. وفيما يلي تفاصيل احلوار:
في البداية ماذا تقول بعد اطالق سراحك؟

اوال اشكر اهلل عز وجل ثم سيدي صاحب السمو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد وولي عهده االمني الش���يخ نواف االحمد ووزير 
اخلارجية ووزير الداخلية ووكيل وزارة اخلارجية والش���عب 
الكويتي وكل من اهتم مبوضوعنا انا وزمالئي احملتجزين وادعوا 
اهلل س���بحانه وتعالى ان يعيد املفقود املواطن الكويتي حسني 

الفضالة الى اهله ساملا غامنا.
حدثنا عن عالقتك بالبحر واحلداق ورحلة االحتجاز؟

انني من عش���اق البحر وورثت هذه الهواية من ابي وجدي 
ويعتبر البحر من هواياتي االولى املفضلة واقضي جميع اوقاتي 
مع اصدقائي في البحر حتى انني من فترة بسيطة اشتريت مببلغ 
كبير طراد 27 قدم���ا عليه مكائن 200 � 200 وذلك حلبي الكبير 

داود الفيلكاوي

العائد من ايران متحدثا للزميل محمد الدشيش

باكستاني لفظ أنفاسه في »المحظورة«
ومصرع مواطن في سيارة على »الرابع«

مواطنة ألقت بنفسها بعد ضرب واحتجاز

حريق يلتهم منزاًل في تيماء
 ونجاة مصري على »الخامس«

هاني الظفيري
حلقت تلفيات ش���ديدة مبنزل يقع مبنطق���ة تيماء احترق اثناء 
وجود افراد االس���رة خارج منزلهم وكان���ت عمليات االطفاء ابلغت 
ع���ن احتراق منزل في منطقة تيماء ليس���ارع رجال االمن واالطفاء 
الذين اخمدوا ألس���نة اللهب، ومت التعامل مع احلريق وفتح حتقيق 

ملعرفة اسبابه.
م���ن جهة اخرى جنا وافد مصري من م���وت محقق بعد احتراق 
مفاجئ في مركبته اثناء سيره على طريق الدائري اخلامس والتهمت 

النيران السيارة بالكامل وتبني ان احلريق بسبب متاس كهربائي.

عبداهلل قنيص
لم ميهل القدر وافدا باكستانيا ساعات محدودة تفصل بني اقالع 
طائرته ووصوله الى موطنه اذ توفي داخل مطار الكويت قبل انطالق 

طائرته بساعة واحدة.
وقال مصدر أمني ان ادارة منفذ املطار ابلغت بسقوط باكستاني 
في العقد اخلامس من عمره بعد انتهائه من دخول املنطقة احملظورة، 
وتبين���ت وفاته لتتم اعادته الى الكوي���ت متهيدا لنقل جثمانه الى 

موطنه.
م���ن جهة أخرى، داهمت أزمة قلبية مواطنا اثناء تنقله مبركبته 
في منطقة حولي، وكان سائق آس���يوي ابلغ عمليات الداخلية عن 
وفاة كفيله داخل مركبته لينتقل رجال االمن الى س���يارة اآلسيوي 

على الدائري الرابع لتتبني وفاة املواطن بأزمة قلبية.

محمد الجالهمة
تقدمت مواطنة الى مخفر القرين واتهمت والدها و3 من اشقائها 
باالعتداء املتكرر عليها بالضرب، وهو ما دعاها الى القفز من غرفتها 

للهرب، اال انها اصيبت برضوض واشتباه بكسر في القدم.
وكان���ت عمليات الداخلية قد ابلغت عن س���قوط فتاة من منزل 
اس���رتها في القرين، ومت نقلها الى مستش���فى العدان، وافادت امام 
حتقيق العدان بأن والدها و3 من اش���قائها ضربوها بش���كل متكرر 
وقاموا بحجزه���ا داخل غرفتها وهو ما دعاه���ا الى محاولة الهرب 

مهما كلفها ذلك.

آليات االطفاء امام املنزل احملترق في تيماء

)أسامة البطراوي(الفيلكاوي متوسطا افراد اسرته واصدقاءه

الفيلكاوي: الزوارق اإليرانية أمطرتنا بوابل من الطلقات
وحاولنا الهرب العتقادنا أن األمن اإليراني قراصنة


