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 ضبط مواطن جلب ١٣٠ عامًال على كفالة ٥ شركات وهمية
  واعترف بأنه يضع إعالناته في صحف عربية كـ «تاجر ڤيزا» 

 استنفار في مطار الكويت بعد بالغ بوجود متفجرات  ١٣٠٠ دينار للمصري و٢٢٠٠ للسوري و٦٠٠ لآلسيوي و«حالوة» للمتعاونين
على إحدى الطائرات القادمة من السعودية

 أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  رفعت األجهـــزة املعنية (اإلطفـــاء والطوارئ 
الطبية وإدارة املتفجرات) درجة اســـتعدادها الى 
«القصوى» بعد ان تلقـــت إدارة عمليات الطيران 
املدني اتصاال هاتفيا من مجهول أبلغ عن احتمال 
وجود مواد متفجرة على إحدى الطائرات القادمة 

من السعودية.
  وقال مصدر أمني لـ «األنباء» ان إدارة عمليات 
الطيران املدني تلقت اتصاال من مجهول أفاد خالله 
بأن هناك متفجرات على منت إحدى الطائرات القادمة 
من الســـعودية اليوم (امـــس)، وعليه مت إخطار 
اإلدارات املعنية التي تفاعلت ســـريعا مع احلدث، 

حيث ارسلت الطوارئ الطبية ١٢ سيارة اسعاف، كما 
اخطرت مستشفى الفروانية برفع درجة االستعداد 
تأهبا ملا ميكن ان يحـــدث، ومبجرد هبوط احدى 
الطائرات القادمة من جدة مساء امس اجرت االجهزة 
املعنية اخالء ســـريعا لركابهـــا الذين بلغ عددهم 
٣٩٠ راكبـــا، وفيما كان رجـــال االطفاء على درجة 
االستعداد القصوى في محيط الطائرة قام رجال 
القوات اخلاصة بتمشيط الطائرة دون ان يعثروا 
على اي مواد متفجرة، وســـتقوم االجهزة املعنية 
باالجراءات نفسها مع اي طائرة قادمة من السعودية 
خالل الساعات املقبلة، خصوصا ان املبلغ املجهول 

لم يحدد طائرة بعينها او توقيتا محددا. 

 توقيف ١٨ شابًا وفتاة في حملة لمباحث «مبارك الكبير» استهدفت الشقق الخاصة
  محمد الجالهمة

  رغم اجلهود الكبيرة التي تبذلها وزارة 
الداخلية حلفظ األمن وتنظيم حركة السير 
تزامنا مع بدء  شهر رمضان الفضيل إال أن 
ذلك لم يحل دون تنفيذ حملة اســــتهدفت 
الشقق املشبوهة واصحابها الذين نظموا 

حفالت خاصة داخل شــــقق فــــي مناطق 
املهبولــــة وأبو احلصانية، إذ شــــن رجال 
مباحث محافظة مبــــارك الكبير يوم امس 
حملة استهدفت ٦ شقق خاصة بعد شكاوى 
ومعلومات عن استغاللها في إقامة حفالت 
خاصة، ومت توقيف ١٨ شابا وفتاة معظمهم 

كويتيون. وقال مصدر امني ان بعضا من 
املوقوفني مت احالتهم إلــــى النيابة العامة 
بتهم تتعلق بالزنى، خاصة ان هناك ٣ شقق 
من بني الشــــقق التي شملتها احلملة وجد 
فيها رجل وامــــرأة أما بقية احلفالت فكان 
اكثر من رجل وامرأة بداخلها، مشــــيرا الى 

ان احلفــــالت اجلماعية مت احالة املوقوفني 
فيها إلى املباحث اجلنائية كي يوقعوا على 
تعهدات بعدم ارتياد االماكن املشبوهة، الفتا 
الى ان وافدا وامرأتني من جنسية عربية مت 
استصدار قرار بابعادهم عن البالد بعدما 

ضبطوا داخل شقق «األنس». 

 العميد عبداهللا الراشد
 (محمد ماهر)  سيارات إدارة املتفجرات لدى دخولها إلى املطار وفي اإلطار إحدى سيارات االسعاف متوجهة إلى مبنى الشحن 

 أمير زكي
  فــــي الوقت الــــذي تتجه فيه 
الدولــــة الى إلغاء نظــــام الكفيل 
وتقنني انتقال العمالة من شركة 
الى اخــــرى، واصل رجال اإلدارة 
العامــــة ملباحث الهجــــرة بقيادة 
الراشــــد  العميد عبداهللا خليفة 
مالحقتهم لتجار اإلقامات، وأبلغ 
مصــــدر امني ان رجــــال مباحث 
الهجرة أوقفــــوا يوم امس األول 
مواطن لديه ٥ شركات وهمية وال 
يوجد ألي من هذه الشركات ولو 
حتى شــــقة او مكتب، ومع ذلك 
اســــتطاع صاحب الشركة وهو 
من ارباب الســــوابق احضار ١٣٠ 

عامال على كفالة شركاته الوهمية 
اخلمس، فيما اكد مصدر امني ان 
جميع الوافدين املســــجلني على 
شركات املواطن جار إبعادهم عن 
البالد من منطلق ان ما بني على 

باطل فهو باطل.
  وكانــــت معلومات وردت الى 
مدير عام مباحث الهجرة العميد 
عبــــداهللا خليفة من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء مساعد املشعان 
عن متكن مواطنا من احضار عدد 
كبير من الوافدين على شــــركات 
ال اســــاس لها، وعليه مت تكليف 
العســــاكر والذي  الرائد عبداهللا 

انتهت  التحريــــات والتي  اجرى 
الى ان صاحب الشركة استطاع 
الواسطة استخراج  وعن طريق 
رخــــص جتارية لشــــركات غير 
قائمة وأحضــــر بناء على ملفات 
تلك الشركات تصاريح لعمالة من 

مختلف اجلنسيات.
  وقال املصدر االمني: مت القبض 
على املواطن وكانت املفاجأة انه من 
ارباب السوابق وعليه قضايا مالية 
وجنائية وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه يقوم مبعاونة مندوب عربي 
اجلنسية باحضار صور جوازات 
سفر ومن ثم يستخرج ڤيزا عمل 
وتختلــــف قيمة الڤيزا بحســــب 

جنســــية العامل، إذ يدفع الوافد 
املصري ١٣٠٠ دينار مقابل الڤيزا 
والسوري ٢٢٠٠ دينار واآلسيوي 

بني ٦٠٠ و٧٠٠ دينار.
  وكشــــف املواطن عن ان لديه 
شبكة من املعارف، مشيرا الى ان 
بعضا من املعارف على حد زعمه 

يتم ارسال «حالوة» مساعدته.
  والغريب في هذه القضية ان 
املواطن اعتــــرف بأنه كان يغادر 
الى بلدان عربية ويضع اعالنا عن 
حاجته الى عمالة، وحينما ترد إليه 
العمالة يبلغهم بأنه تاجر ڤيزا، 
وانه ال عمل لديه ومن يرغب فعليه 

ان يدفع قيمة احلضور. 
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 محمد الجالهمة
  «كنت أتسلى واعتقدت ان السكوت عالمة الرضا» هكذا كانت 
إفادات وافد مصري ألقي القبض عليه إلرســـاله رســـائل هاتفية 

قصيرة فاضحة الى مواطنة. 
  وكانت املواطنة قد تقدمت إلى مخفر العدان معربة عن استيائها 

من ورود رسائل وصور فاضحة على هاتفها النقال. 

 قالت وزارة الداخلية امس انه ومبادرة 
من الوزير الفريق الركن الشيخ جابر 
اخلالد ومبناسبة حلول شهر رمضان 
املبــــارك، مت االفراج عــــن اعضاء قوة 
الشرطة املوقوفني انضباطيا. واصدر 
الفريق غازي  وكيل الوزارة باالنابــــة 
العمر قرارا باالفراج عن جميع اعضاء 

قوة الشرطة املوقوفني انضباطيا اكتفاء 
باملدة التي قضاها كل منهم. واعلن ذلك 
مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي 
باسم الوزارة العقيد محمد الصبر والذي 
اوضح ان هذا القرار يأتي في اطار روح 
االســــرة الواحدة التي جتمع منتسبي 

الوزارة على قلب رجل واحد.  

 «السكوت عالمة الرضا» تكلف مصريًا قضية إساءة استخدام الهاتف
 

 «الداخلية»: اإلفراج عن أعضاء الشرطة الموقوفين انضباطيًا بمناسبة رمضان


