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 محمد الجالهمة
  «املجاهرة باخلمر» هذا هو عنوان قضية سجلت لوافد 
باكستاني في منطقة الفحيحيل يوم أمس، وكانت دورية 
أبلغت عن سكر باكستاني في فترة ما قبل االفطار لتتجه 
الدورية الى مكان البالغ، ومتت مشاهدة الباكستاني وهو 
يحتسي اخلمور ليحال بقضيتي مجاهرة وسكر في مكان 

عام. 

 سكر ومجاهرة في نهار رمضان

 تأكيدًا لما انفردت بنشره «األنباء» .. وأفراد العصابة خططوا لجريمتهم قبل ٤ أشهر

 تشكيل خماسي خطط لسرقة محل ذهب من خالل «مخبز»

ســـورية والبقاء هناك بصورة 
دائمة.

  هذا ووفق العقيد الكندري فقد 
اعترف املتهمان ومتت احالتهما 
الى النيابة العامة بتهمة الشروع 
في السطو على محل مجوهرات 
واالعتـــداء بالضرب على عمال 

املخبز. 

واعترف اللصان املوقوفان بأنهم 
طالعوا قصة املتهم جاويد الذي 
اســـتولى على مجوهرات بربع 
مليون دينار ودرســـوا جميع 
التي وقع فيها جاويد  األخطاء 
بهدف جتاوزهـــا حيث عزموا 
على تهريب املجوهرات املسروقة 
برا ومن ثم الهرب مباشرة الى 

٤ أشهر واشتروا لتنفيذ خطة 
االقتحام الرمضاني أدوات متكنهم 
من تنفيذ سرقتهم، كما أرشدوا عن 
األدوات املستخدمة وقال املتهمون 
ان شركاءهم هربوا الى موطنهم، 
مشـــيرين الى ان خطتهم كانت 
تعتمد على استغالل الهدوء خالل 
شهر رمضان لتنفيذ جرميتهم، 

 محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص
  تأكيـــدا ملا انفردت بنشـــره 
«األنباء» اخلميس املاضي عن 
متكن رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي من حتديد هوية 
لصوص اقتحموا مخبزا وكبلوا 
عمال املخبز وحاولوا التســـلل 
من املخبز الى محل املجوهرات 
املجاور بقصد ســـرقته، كشف 
مصدر أمنـــي ان رجال مباحث 
العقيد داود  األحمدي بقيـــادة 
الكنـــدري عن توقيف اثنني من 
املتهمني بتكبيـــل عمال املخبز 
متهيدا القتحام والسطو على محل 
املجوهرات املجاور، فيما متكن 
٣ لصوص وهم من اجلنســـية 
الســـورية من الفرار الى خارج 
الكويت بعد ان شعروا بأن رجال 
العقيد داود الكندري على بعد 

ساعات من ضبطهم.
  ووفق مصدر أمني فإن رجال 
مباحث األحمدي شكلوا فريق 
عمل للبحث عن اللصوص الذين 
حاولـــوا اقتحام محـــل الذهب 
حيث توصلت التحريات الى ان 
اللصوص هم ٤ سوريني وشاب 
كويتي حيـــث مت القبض على 
الكويتي والسوري، وبالتحقيق 
معهم اعترفـــوا بأنهم خططوا 
 الفتحة التي أحدثها أعضاء الشبكة في املخبز لســـرقة محل املجوهرات قبل 

 املتهمان املقبوض عليهما من أعضاء التشكيل اخلماسي 

 املتسلل الباكستاني بعد ضبطه 

 دهس باكستاني حاول إصالح بنشر شاحنة
 محمد الجالهمة

  لقى وافد باكســـتاني يعمل سائق شاحنة مصرعه دهسا بعد 
ان تعرض احد اطارات الشاحنة الى بنشر وحينما نزل الصالح 
بنشر الشاحنة جاءت مركبة بقيادة هندي ودهسته ليلقى مصرعه 

فورا ومت احتجاز الهندي واحيل بتهمة القتل اخلطأ.
  من جهة اخرى متكن ضابط في أمن األحمدي من ضبط حدث 

حاول دهسه متعمدا واحيل احلدث بتهمة الشروع في القتل.
  وقـــال الضابط وهو برتبة مالزم اول انه تلقى بالغا باســـتهتار 
مركبة في منطقة االحمدي وانتقل الى موقع البالغ ولدى الطلب من 
الشاب املستهتر التوقف حاول دهسه عمدا ليتجنب الضابط الدهس 

العمد في اللحظات األخيرة. 
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 ضبط متسلل «قديم» في الجهراء
 هاني الظفيري

  احتجز وافد باكســـتاني 
فـــي مخفر الجهـــراء تمهيدا 
إلجراء المخاطبات مع السفارة 
الباكســـتانية الســـتخراج 
جواز ســـفر للوافد، خاصة 
بعد اعترافاته بأنه دخل الى 
الكويت تسلال قبل عام عن 

طريق البر.
  وكانــت دوريـــة أوقفت 
الوافــد لالطالع على هويته 
وتبيـــــن عـــــدم وجـــــود 
إثبــات شـــخصية معه  اي 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه 
دخل البالد تسلال ليأمر مساعد 
مدير امن الجهراء باتخاذ ما 
يلزم نحو إبعاد الباكستاني 

الى موطنه. 


