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البحث جارٍ عن 
متهم ثالث

بعد إشاعة وصوله إلى البالد قادمًا من إسطنبول على »التركية«

مصدر أمني ينفي »وصول الناطق الرسمي باسم القاعدة إلى البالد«
ويؤكد: سليمان بوغيث تقدم بـ 3 طلبات التماس للعودة

القبض على طالبني متهمني بقتل »طالب الشارقة الكويتي« 
والعوضي: املتهمان اعترفا بتعذيبه وتوثيق احلادثة بالڤيديو

»اخلارجية« أجرت اتصاالتها باجلهات اإلماراتية ملعرفة مالبسات اجلرمية

الس����لطات األمنية الكويتية 
والتركية حول التحقيق الذي 
أجرته وحدة اإلرهاب في األمن 
التركي بعد وصول سليمان 
بوغي����ث الى أنقرة قادما من 

ايران.
انه  وقال املصدر: »نعلم 
الى تركيا مس����تخدما  دخل 
جواز س����فر سعوديا مزورا 
وان السلطات األمنية التركية 
حققت معه ث����م أحالته الى 
محاكمة مس����تعجلة وأطلق 
القاضي س����راحه بعد عدم 
ثبوت اي تهمة عليه س����وى 
دخوله بجواز س����فر أجنبي 
بهدف احلصول على اللجوء 
السياسي في تركيا وهو األمر 

الذي مت رفضه«.
وأضاف املصدر ان بوغيث 
تقدم ب����أول طلبات التماس 
للعودة عندما كان في ايران 
ومت رفض طل����ب االلتماس 
العتبار بوغي����ث »أجنبيا« 
كما تقدم بطلب التماس ثان 
ل����وزارة الداخلية وتقدم به 
نيابة عنه شخصية اسالمية 

كويتية كوسيط عنه ولكن 
مت رفض الطلب أيضا، وآخر 
الش����هر  الطلبات كان خالل 
اجلاري بعد ان تقدم بطلب 
آخر عبر وسطاء ومت رفضه 

أيضا.
وتشير التقارير االخبارية 
الى ان سليمان بوغيث وبعد 
وصوله الى تركيا قادما من 
ايران بصحبة زوجته فاطمة 
أس����امة بن الدن )ابنة زعيم 
تنظيم القاعدة(، قام بترحيل 
زوجته الى السعودية وبقي 
في أنقرة وحده وسكن بأحد 
الفنادق حت����ى ألقي القبض 
عليه من الس����لطات األمنية 
التركية بعدما تبينت حقيقة 
الى  ش����خصيته وأحالت����ه 
التحقيق وبع����د ذلك أطلق 
س����راحه بأم����ر م����ن قاضي 
التحقيق التركي لعدم ثبوت 

اي تهمة جرمية عليه.

محمد الجالهمة   ٭
هاني الظفيري 
عبداهلل قنيص

ان سليمان بوغيث قد سبق 
له التقدم ب� 3 كتب التماس 
للع����ودة الى الب����الد آخرها 
منتصف الشهر اجلاري، وانه 
لم يتم النظر فيها لكون بوغيث 
لم يعد مواطنا كويتيا بعد ان 
أسقطت عنه اجلنسية، وأشار 
املصدر ال����ى ان مثل طلبات 
االلتماس هذه تعامل معاملة 
طلبات االلتماس املقدمة من 
شخص أجنبي، وحول قضية 
وجود اي تنسيق أمني بني 

الكويتي والذي لفظ أنفاسه 
في أحد املستشفيات هناك 
س���ببه االعتداء املتواصل 
علي���ه بالض���رب على يد 
ثالثة من زمالئه مت القبض 
على اثنني منهم فيما اليزال 
الثالث.  البحث جاريا عن 
وقال رئيس االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع االمارات 
حمد العوضي عبر حسابه 
من تويتر: خرجنا من النيابة 
العامة وتباحثنا مع رئيس 
النيابة وكشف لنا ان املتهمني 
املقبوض عليهم���ا اعترفا 
الطالب  بضرب زميلهم���ا 
وأعلنا وجود تسجيل ڤيديو 
يوثق لواقعة التعذيب الذي 
تعرض له الطالب املتوفى 
واعترفا ايضا بأن الضرب 
استمر ملدة 3 أيام متتالية 
وأن هناك طرفا ثالثا اليزال 

البحث جاريا عنه.
»األنباء« قامت باالتصال 
بنائب رئيس احتاد طلبتنا 
النومس  باالمارات حم���د 
الذي قال: ان االحتاد يتابع 
حادث مقتل احد الطلبة مع 
السلطات االمنية االماراتية، 
س���ائال العل���ي القدير ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

نف����ى مصدر أمن����ي نفيا 
قاطعا االشاعة التي انطلقت 
من »تويتر« مس����اء أول من 
امس عن ان سليمان بوغيث 
كان سيصل الى البالد فجر 
أم����س )االثن����ني( على منت 
اخلطوط اجلوية التركية قادما 
من اسطنبول، وكانت اشاعة 
سرت من »تويتر« وتناقلها 
املواق����ع االخبارية  عدد من 
احمللية من����ذ وقت مبكر من 
مساء أمس األول ان قيادات 
علي����ا ف����ي وزارة الداخلية 
تواجدت في املطار لتس����لم 
الناطق الرسمي باسم القاعدة 
سليمان بوغيث بعد ترحيله 
من تركي����ا، وهو األمر الذي 
نفاه املصدر األمني املطلع نفيا 
قاطع����ا، موضحا في الوقت 
نفسه انه مت االيعاز للجهات 
املعنية ملتابعة مصدر االشاعة 
التي يعتقد انها صدرت من 
احد املواقع االخبارية احمللية 
التي تبث على »تويتر« واتخاذ 

اإلجراء الالزم بحقه.
وكشف املصدر ل� »األنباء« 

وان يله���م ذوي���ه الصبر 
والسلوان.

من جهته، قال امني سر 
االحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت � فرع االمارات عزام 
العازم���ي: تابعنا موضوع 
الطالب املقتول في مستشفى 
الشارقة ومخفر الغرب حتى 
مت حتويل املتهمني للنيابة 

العامة.
م���ن جانبه���ا، اصدرت 
قائمة التكاتف الوطني التي 
انتخابات االحتاد  تخوض 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
االمارات، بيانا حول حقيقة 
ما حدث جاء فيه: بسم اهلل 
الرحمن الرحيم، قال تعالى 
)وبشر الصابرين الذين إذا 
إنا  أصابتهم مصيبة قالوا 
إلي���ه راجعون(،  هلل وإنا 
تتق���دم أس���رة التكات���ف 
الوطني بأحر التعازي لذوي 
املغفور له بإذن اهلل تعالى 
الكويتي، نس���أل  الطالب 
اهلل ل���ه الرحمة واملغفرة، 
وألهله الصبر والس���لوان 
والثبات، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
كما اعلن النادي الثقافي 
الكويتي في جامعة الشارقة 

الغاء االحتفال املقرر عقده 
اليوم وذلك بس���بب وفاة 

الطالب الكويتي.
الص���دد، قال  وفي هذا 
احملامي فايز الظفيري انه 
بعد حضور املجني عليه في 
إلى جامعة  ساعات مبكرة 
الش���ارقة لوحظ عليه من 
قبل زمالئه آثار ضرب مبرح 
في أماكن متفرقة في جسده، 
مشيرا الى انه وبعد انتهائه 
من احملاضرات خرج متوجها 
إلى سكنه وفي طريقه سقط 
أرضا وعندما قاموا بإسعافه 
إلى املستشفى لفظ أنفاسه 
الظفيري  األخيرة. واشار 
ب� »تويتر«  عبر حس���ابه 
الى ان���ه تبني بع���د نقله 
إلى املستشفى أنه تعرض 
للتعذيب في أماكن متفرقة 
في جسده مما أدى إلى وفاته، 
وبعد حت���ري رجال األمن 
تبني لهم أن من قام بتعذيبه 
عدد من زمالئه في اجلامعة 
ومت القبض على اثنني منهم 
واحتجازهما وحتويل اجلثة 
إلى الطب الشرعي لتزويد 
النيابة بتقرير حلالة املجني 

عليه. 
 ٭ثامر السليم وكونا

قال مصدر مسؤول في 
وزارة اخلارجية ان الوزارة 
باشرت اتصاالتها باجلهات 
املعنية ف���ي دولة االمارات 
العربية املتحدة الش���قيقة 
للوق���وف عل���ى تفاصيل 
احلادث املؤسف الذي راح 
ضحيت���ه الطالب الكويتي 
مبارك مشعل مبارك في امارة 

الشارقة صباح أمس.
وأضاف املصدر تعليقا 
عل���ى احل���ادث ان وزارة 
ف���ور  ب���دأت  اخلارجي���ة 
تلقيها نب���أ وقوع احلادث 
بإجراء اتصاالت عن طريق 
القنصلية العامة للكويت في 
دبي واملكتب الثقافي التابع 
للقنصلية ملعرفة مالبسات 
احلادث املؤسف ومتابعة 
التي جتريها  التحقيق���ات 

السلطات هناك.
وأشاد املصدر باجلهود 
الس���لطات  الت���ي تبذلها 
املختص���ة  اإلماراتي���ة 
أبدته في  الذي  وبالتعاون 
هذا الص���دد مع القنصلية 
الثقافي  الكويتية واملكتب 
في دبي لكش���ف مالبسات 

احلادث.
وأوضح ان األشقاء في 
أك���دوا حرصهم  اإلمارات 
على اطالع املس���ؤولني في 
القنصلية على مالبس���ات 
احلادث وتفاصيل التحقيقات 

التي جتريها حاليا.
وأعرب املصدر عن بالغ 
حزنه وأس���فه لوقوع مثل 
هذا العمل املؤسف، مبتهال 
ال���ى الباري ع���ز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويس���كنه فس���يح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
كش���فت  ذل���ك،  إل���ى 
الت���ي أجرتها  التحقيقات 
الشرطة اإلماراتية بالشارقة 
الطالب  ام���س ان مقت���ل 

سليمان بوغيث

وفد من االحتاد يصل إلى مخفر الغرب
عزام  السر  وأمني  العوضي  حمد  االحتاد  ورئيس  الظفيري  فايز  احملامي 

العازمي أمام مبنى النيابة العامة في اإلمارات

العمر يشيد باخلطة األمنية لتأمني االحتفاالت باألعياد الوطنية

املتواجدة  العمليات  غرفة 
بالنقطة األمنية وآلية عملها 
للتنسيق بني جميع األجهزة 
امليدانية واخلطط  األمنية 

واالطالع عل����ى اخلرائط 
املوجودة بها.

الفريق  كم����ا اس����تمع 
العمر لشرح تفصيلي من 
كل من مدي����ر عام مديرية 
أم����ن محافظ����ة العاصمة 
اللواء طارق حمادة ومدير 
ع����ام مديرية أمن محافظة 
حولي العميد غلوم حبيب 
عن النقطة األمنية وعمليات 

األمن العام.
والتواصل ما بني األجهزة 
األمنية املعنية لنقل املعلومة 
وتبادلها لسرعة اتخاذ القرار 
ودور كل م����ن مديرية أمن 
محافظة العاصمة، وحولي 

في تنفيذ اخلطة األمنية.
العمر  الفريق  واستمع 
إلى مدير عام اإلدارة العامة 
العميد  للرقابة والتفتيش 
ركن شهاب الشمري وعن 
الذاتي على  الرقابي  الدور 
الش����رطة وكيفية  أجهزة 
االلتزام بالضبط والربط 
واحلف����اظ عل����ى املظه����ر 

العسكري.

الداخلية املس����اعد  وزارة 
العمليات مساعد  لشؤون 
العام  القائ����د واملش����رف 
اللواء عب����داهلل املهنا عن 

وزارة  وكي����ل  تفق����د 
الداخلي����ة الفري����ق غازي 
العمر غرفة عمليات النقطة 
األمنية الحتفاالت الكويت 
بالعيد الوطني، وذكرى يوم 

التحرير.
 واستمع الفريق العمر 
إلى ش����رح كامل من وكيل 
الداخلية املس����اعد  وزارة 
لشؤون األمن العام القائد 
واملشرف العام اللواء محمود 
الدوسري عن اجلانب األمني 
العم����ل واخلطط  وآلي����ة 
املوضوعة لكل اإلحداثيات 

واإلجراءات الطارئة.
وكذل����ك حت����دث وكيل 
الداخلية املس����اعد  وزارة 
لش����ؤون املرور مس����اعد 
العام  القائ����د واملش����رف 
الزعابي  اللواء د.مصطفى 
عن اجلانب املروري وكيفية 
التعامل م����ع االزدحامات 
املرورية وخاصة في الطرق 
الدائرية واملناطق التي تشهد 

االحتفاالت.
كما اس����تمع إلى وكيل 

الفريق غازي العمر خالل تفقده غرفة عمليات النقطة األمنية

عثر مواط���ن عصر أمس 
على جثة ش���خص مجهول 
وسط البحر قرب جزيرة كبر، 
ليقوم املواطن بإبالغ العمليات 
البالغ  والتي بدورها أحالت 
الى خفر السواحل، حيث مت 
نقل اجلثة الى الشاطئ املقابل 
ملنطقة شرق، وحضر العميد 
حسني الشيرازي للموقع، وأمر 
رجاله بعمل طوق أمني ومت 

تسجيل قضية.
وقال مصدر أمني إن بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
عصر أمس م���ن مواطن كان 
في رحلة صيد وشاهد جثة 
ش���خص تطفو على سطح 
البحر، ليبلغ العمليات التي 
بدورها قام رجال خفر السواحل 
برفع اجلثة التي كانت مقيدة 
باحلبال، وعليه مت إنزال اجلثة 
على شاطئ شرق وقام مدير 

أوقف رجال جندة مبارك 
مواطنا وآخر وافدا سودانيا 
وبحوزتهم����ا قطع من مادة 
احلشيش واحلبوب املخدرة 
نوع ترام����ادول على طريق 
املل����ك عبدالعزي����ز ومتت 
العامة  اإلدارة  إلى  إحالتهما 

ملكافحة املخدرات.
وفي التفاصيل ان تعليمات 
من مدير عام دوريات النجدة 
العمي����د زهي����ر النصر اهلل 
لرجال����ه بضبط كل مخالف 
ليشتبه رجال النجدة وأثناء 
جولة اعتيادية على طريق 
املل����ك عبدالعزيز وحتديدا 
باجتاه األحمدي في مركبة 
ياباني����ة ح����اول قائده����ا 
الهروب ف����ي بداية األمر من 
دورية النجدة وبعد تضييق 

جثة مجهول مربوطة في البحر
أمن العاصمة بالوكالة العميد 
حسني الشيرازي باحلضور 
الى موقع البالغ ومت تصنيف 
القضية بالقتل وإحالتها الى 
الش���رعي والتحقيق  الطب 
ملعرفة هوية الشخص املتوفى 

وكيفية ربطه.
هذا وق���ال مدير العالقات 
العامة واإلعالم في إدارة اإلطفاء 
املقدم خليل االمير في تصريح 
صحافي ان بالغا ورد الى غرفة 
العملي���ات حول وجود جثة 
غريق قرب جزيرة كبر. وعلى 
الفور مت توجيه فرقة اإلنقاذ 
الى مكان االحداثية  البحري 
افراد  احملددة، ولدى وصول 
الغواصون برفع  الفرقة قام 
الى  اجلثة ومن ثم تسليمها 

األدلة اجلنائية في املركز.

هاني الظفيري ٭

اخلناق عليه توقف وتبني انه 
مواطن وبرفقته وافد سوداني 
اجلنسية وأضاف املصدر أن 
رجال النجدة اكتشفوا وجود 
قطع احلشيش داخل السيارة 
فور تفتيشها باإلضافة إلى 

احلبوب املخدرة.
م����ن جان����ب آخ����ر، فقد 
استطاع رجال جندة األحمدي 
ضبط مواطن وبحوزته قطعة 
حشيش وحبوب مخدرة بعد 
إيقاف����ه بالقرب م����ن مقبرة 
صبحان، وعليه أمر العميد 
زهي����ر النص����ر اهلل رجاله 
بإحال����ة املتهم إل����ى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ورفع 

تقرير بالواقعة.

هاني الظفيري  ٭

العميد حسني الشيرازي

العميد زهير النصر اهلل

النصر اهلل أمر رجاله بضبط كل من يشتبهون فيه

ضبط مواطن وسوداني بقطع حشيش 

سرقة 14 مركبة في ضاحية عبداهلل السالم

طباخ وّدعها في العاصمة شنقًا بعد معاناة نفسية

شرع رجال محافظة العاصمة في البحث 
عن عصابة قام افرادها بسرقة نحو 14 مركبة 
كانت متوقفة في منطقة عبداهلل السالم، وعليه 
مت تسجيل 9 قضايا من قبل املتقدمني فيما لم 
يسجل خمسة من االشخاص واكتفوا بالبالغ. 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من مجموعة اشخاص افادوا بتعرض 
سياراتهم الى الكسر واالستيالء على محتوياتها 

وعليه توجه رجال األمن ورجال املباحث الى 
موقع البالغ في ضاحية عبداهلل السالم ومت 
رفع البصمات من قبل رجال األدلة اجلنائية 
وأفاد املصدر بأنه تقدر سرقة احملتويات بنحو 
ألفي دينار ومت تسجيل 9 قضايا حملت مسمى 

السرقة عن طريق الكسر.

هاني الظفيري  ٭

اقدم طباخ يعمل لدى أحد املطاعم اآلسيوية 
في محافظة العاصمة على االنتحار بشنق نفسه 
داخل السكن الواقع مقابل مطافئ املدينة وعليه 
مت إنزال اجلثة من قبل رجال األدلة اجلنائية 
وإحالتها إلى الطب الشرعي وسجلت قضية 

في مخفر الصاحلية.
وقال مصدر امن���ي ان بالغا ورد من وافد 
آس���يوي مساء امس األول يفيد بوجود حالة 
انتحار داخل سكن العزاب، ليتجه على الفور 

رجال األمن يتقدمهم العميد حسني الشيرازي 
الذي أمر بإخطار األدلة اجلنائية إلنزال جثة 
اآلس���يوي الذي علق رقبته بحبل في سقف 
الغرف���ة التي يقطن بها، وأش���ار املصدر إلى 
أن الهن���دي مواليد 1978 كان يعاني من حالة 
نفس���ية ويهدد دائما باالنتحار حسب إفادات 

زمالء السكن ومت تسجيل قضية.

هاني الظفيري  ٭

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد  

عيد التحرير

 عندما نسترجع بالذاكرة تلك األيام املظلمة من تاريخ الكويت 
ودولتنا تقبع حتت االحتالل لنظام قمعي مجرم برئاسة املقبور 

صدام حسني ملدة تقارب السبعة اشهر نكل بالشعب الكويتي فيها 
بني مواطنني يعانون من سطوة ذلك النظام بالداخل وبني مواطنني 

مشردين باخلارج. 
القيادية السياسية واحلكومة الكويتية وفرت كل السبل املتاحة 

لتشعر املواطن بأنه يعيش في بلده دون ان ميد يده لآلخرين كما 
ارسلت االموال واملساعدات ملواطني الداخل.

دول مجلس التعاون لم تدخر جهدا في سبيل الدعم املادي 
للمواطنني في اخلارج وقدمت كل الدعم السياسي والعسكري 

لتحرير الكويت من براثن الغزو العراقي. 
ايام التحرير التي اعادت لنا الكويت يجب أال تنسى فقد فقدنا 
اشقاء واصدقاء قتلوا او اسروا في سبيل هذا الوطن مازلنا لم 

نعرف مصير اسرانا حتى هذا اليوم. 
احتفالنا بهذا اليوم يجب ان نتذكر فيه شهداءنا ومفقودينا 

ونحتفل مع اشقائنا الذين كان لهم الدور االكبر في حترير بلدنا. 
حكومتنا الرشيدة عليها ان تغطي جوانب كثيرة بهذا اليوم عبر 

اعالمها فتأكد اهمية االحتفال بهذا اليوم الشبيه بيوم العيد 
الوطني الستقالل الكويت وتشير الى مواقف وبطوالت شهدائنا 
واملواقف السياسية والعسكرية واملادية التي قدمتها دول مجلس 

التعاون. 
الدخول في جدل لفظي بني بعض املواطنني الكويتيني 

واالشارة الى ان االحتفاالت يجب اال تكون من خالل الرقص 
واالستعراضات ورش املياه فإن الشباب واالطفال هم من يحتفل 

بهذه الطريقة ونتمنى لهم السالمة.
مشاركة املسؤولني بالدولة بهذا اليوم يعطي انطباعا مبدى 

اهميته ومدى التضحيات التي قدمها املواطن الكويتي اثناء الغزو 
والتضحيات التي قدمت في سبيل إعادة الكويت املدمرة الى 

طبيعتها بفضل اجلهود اجلبارة التي بذلت من قبل اهل الكويت 
جميعا دون تخلف احد ولهذا ال يجب ان نشير غمزا او همزا الى 

تقاعس او تكاسل البعض. 
غرس هذا الشعور بني املواطنني وخاصة الشباب منهم من لم 

يعاصر تلك األحداث جتعلهم يشعرون بوطنيتهم وما قدمه آباؤهم 
من اعمال بطولية أعادت الكويت أجمل مما كانت.


