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إعداد: مؤمن المصري

محمد الجالهمة
متكن رجال االنتربول الكويتي أمس من 
ضبط »بدون« يحمل اجلنسية األملانية في 
منطقة الصليبية، حي���ث كان مختبئا في 
من���زل أحد أقاربه لورود مذكرة اعتقال من 
اإلنتربول الدولي بحقه حيث سجل بحقه 
في أملانيا 23 قضية جنائية يصل مجموع 

أحكامها إلى 72 عاما.
وبحسب مصدر أمني فإن املذكرة وردت 
الكويتي األس���بوع املاضي  إلى اإلنتربول 
من نظي���ره األملاني، تفي���د بوجود )ع.ع( 
في الثالثينات من عمره ويحمل اجلنسية 
األملانية وكان قد ذهب إلى أملانيا قبل سبع 
سنوات من الكويت التي كان يقيم فيها سابقا 

بوصفه من املقيمني بصورة غير ش���رعية 
»بدون«، وقام بارتكاب 27 قضية جنائية، 
ومتكن رجال اإلنتربول الكويتي من حتديد 
موقع إقامته حيث كان يسكن في منزل أحد 
أقربائه ومت القبض عليه، وجار حتويله إلى 
بلده بحسب االتفاقيات األمنية كونه يعتبر 

مواطنا أملانيا حاليا.

اإلنتربول الكويتي يلقي القبض على »بدون« ألماني مطلوب للسلطات األلمانية بـ 23 قضية جنائية 

راعي أغنام بنغالي ينقذ مواطنة
من أيدي خاطفيها في الوفرة

بنغالي يخطف فلبينية جميلة
ليبيعها بـ 600 دينار لتجار الرقيق

»لوحة السيارة« قادت مباحث حولي
لضبط 4 شبان سرقوا محل هواتف محمد الجالهمة

ساهمت شجاعة راعي أغنام بنغالي في انقاذ 
مواطنة كويتية من ب���ني أيدي خاطفيها حيث 
كانا يحاوالن االعت���داء عليها في منطقة برية 
في الوفرة غير أن تدخل راعي األغنام البنغالي 
الذي اس���تجاب لصرخات اس���تغاثة املواطنة 
جعل اخلاطفني يفران ويتركانها في البر ليقدم 
لها البنغالي هاتف���ه النقال حيث اتصلت على 
عمليات الداخلي���ة، لتحضر على الفور دورية 
ش���رطة الى موقع املواطنة التي أبلغت رجال 
األمن بتعرضها للخطف على يدي شخصني ال 
تعرفهما، وأغرب م���ا روته املواطنة أنها كانت 
تقود س���يارتها على طريق الفحيحيل السريع 
عندما فوجئت بسيارة فيها شخصان تصطدم 

بس���ياراتها من اخللف، وعليه توقفت معتقدة 
ان األمر ال يعدو كون���ه مجرد حادث مروري، 
غير ان الشخصني ومبجرد اقترابهما منها قاما 
بتكميم فمها وش���ل حركتها وإلقائها في املقعد 
اخللفي حيث قام احدهم���ا باجللوس بجانبها 
ليشل حركتها وأما اآلخر فتولى القيادة لينطلقا 
بها سريعا الى الوفرة، واوضحت انهما شرعا 
في االعتداء عليها اال ان صرخاتها لفتت انتباه 
راعي االغن���ام البنغالي القريب الذي لم يتردد 
ولو للحظة في االستجابة وقام بالصراخ عليهما، 
بل ان كان يهددهما باالتصال بعمليات الداخلية 
حيث كان يشير لهما بهاتفه، ومضت بالقول ان 
اجلانيني فرا وتركاها في البر، واستخدمت هاتف 

البنغالي واتصلت بعمليات الداخلية.

أمير زكي
متكن رجال النجدة من احليلولة 
دون خطف وافدة فلبينية من قبل 
سمس����ار دعارة حيث أمر اللواء 
د.مصطفى الزعابي عموم دوريات 
جندة الفروانية االنتشار في محيط 
منطقة اجلليب باقامة حمالت ثابتة 
وراجلة لضبط اخلاطف وحترير 

املخطوفة.
امن����ي فإن  ووف����ق مص����در 
عملي����ات الداخلي����ة تلقت بالغا 
بأن آس����يويا دخل الى بقالة في 
منطقة اجلليب، وكانت بداخلها 
وافدة فلبينية تشتري اغراضا، 
فقام اآلسيوي بخطفها ووضعها 
عنوة في مركبة وانطلق بها. وفور 

ابالغ اللواء الزعابي امر بسرعة 
ضبطه واسفرت توجيهات اللواء 
الزعابي عن حترير الوافدة وفك 
قيودها، وبالتحقيق مع اخلاطف 
وهو بنغالي اعترف بانه اختطف 
الفلبينية نظرا جلمالها  الوافدة 
الالفت وانه كان بصدد بيعها الى 

وكر دعارة مقابل 600 دينار.

محمد الجالهمة
إدارة بحث  س���جل رج���ال 
وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقي���د عبدالرحم���ن الصهيل 
إجنازا جدي���دا يتضمن إغالق 
9 ملفات قضايا س���رقات كانت 
مسجلة ضد مجهول، كما متكنوا 
من إغالق قضية س���لب بالقوة 
استهدفت محل هواتف واالعتداء 
على وافد مص���ري، وذلك بعد 

تنفيذهم جلرميته���م األخيرة 
وكان وافد مصري تقدم الى احد 
مخافر حولي مبلغا ضد 4 شبان 
دخلوا الى احملل في ساعة متأخرة 
وأشهروا أسلحة بيضاء ومتكنوا 

من سلب مبلغ 250 دينارا.
وقال مصدر امني ان الوافد 
املصري اس���تطاع حتديد لون 
السيارة التي كان يستقلها اجلناة 
وايضا متكن من التقاط بعض 

املباحث  أرقامها ليق���وم رجال 
وبالتع���اون مع رج���ال اإلدارة 
العامة للم���رور بتحديد هوية 
صاحب املركب���ة ومن ثم جرى 
ضبطه وأرشد عن بقية شركائه 
في اجلرمية وجميعهم من فئة 
البدون واعترفوا بتنفيذ 8 قضايا 
سلب بخالف القضية التي قادت 
إلى ضبطتهم لتتم إحالة املتهمني 

الى النيابة العامة.

»الكهرباء«: انفجار محّول القصر.. وهميخطفاها من طريق الفحيحيل السريع
دارين العلي

تناقل عدد من وسائل اإلعالم امس خبرا بشأن وجود انفجار في 
محول مبنطقة القصر باجلهراء، الذي أدى الى اصابة عدد من العمال 

واغالق الطرق املؤدية للموقع.
وهذا األمر حدا ب���وزارة الكهرباء واملاء الى التوضيح ان احلدث 
املذكور كان جتربة وهمية بالتنس���يق م���ع االدارة العامة لالطفاء 

وبصورة غير معلنة.
وجاء في بي���ان اصدرته الوزارة امس ان���ه ردا على ما تناقلته 
بعض وسائل اإلعالم بشأن وجود انفجار في محول مبنطقة القصر 
باجلهراء الذي أدى الى اصابة عدد من العمال واغالق الطرق املؤدية 

للموقع.
واض���اف البيان: نود التوضيح ان احل���دث املذكور كان جتربة 
وهمية بالتنس���يق مع االدارة العامة لالطفاء وبصورة غير معلنة 
وذلك لقياس مدى جاهزية فرق الطوارئ وس���رعة استجابتهم ألي 
ط���ارئ، علما ان التجربة متت في محط���ة خارج نطاق اخلدمة وال 

توجد بها كهرباء.
ولفت الى انه جتدر االش���ارة الى سرعة استجابة فرق الطوارئ 
وجاهزيتها التامة ملتابعة هذه املهمة واجنازها بالش���كل املطلوب، 
مضيفا ان الوزارة اذ تش���كر اجلميع على االهتمام واملتابعة، تؤكد 

الدور االيجابي لوسائل اإلعالم في تناقل األخبار وتداولها.

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
انه لن يسمح ألحد بأن يعبث بأمن الوطن 
وسالمة مواطنيه، مشددا على ان هذين 
االمرين على رأس األولويات ويتطلبان 
مزيدا من اليقظ���ة واالنتباه حتى تصل 
الى أقص���ى درجات  املؤسس���ة األمنية 

اجلاهزية.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزير اخلالد 
اجتماعا امنيا ش���ارك في���ه وكيل وزارة 
الداخلي���ة باإلنابة الفري���ق غازي العمر 
ووكيل جهاز أمن الدولة الش���يخ عذبي 

الفهد والوكالء املساعدون بالوزارة.
ورحب الوزير بكبار القيادات األمنية 
في بداية االجتماع موجها باسمه وباسم 
جميع منتسبي وزارة الداخلية من قيادات 
وضباط وأف���راد ومدنيني خالص العزاء 
واملواس���اة آلل الصباح وألبناء الشهيد 
فهد األحمد لوف���اة املغفور لها بإذن اهلل 

تعالى جدتهم.

وأوضح ان جناح وزارة الداخلية في 
تنفيذ مهامها وواجباتها ليس باألمر السهل 
ولكنه نتيجة عمل متصل وجهد جماعي 
وبحث ودراسة دائبني متوجها بالشكر لكل 
من عمل جاهدا على رفعة مكانة الوزارة 
لكي تبدو في صورتها اجلديدة وحدوث 
نقلة نوعية أمنية في املخفر والش���ارع 

وفي كل مكان.
وأشار الى ان ارتفاع الروح املعنوية 
لرجال األمن انعكس بوضوح في احملافل 
الكويتية وبدأ رجل األمن يستعيد هيبته، 
مؤكدا ان إعادة الهيبة الى رجال الشرطة 
جاءت نتيج���ة االلتزام بتطبيق القانون 
والتواجد األمن���ي اليقظ واالجنازات في 
مجال مكافح���ة املخدرات ومنع اجلرمية 
قبل وقوعها والسمعة الطيبة لقوات األمن 

اخلاصة وتواجدها في الساحة.
وأوضح اخلالد ان كل وكيل وزارة مساعد 
مسؤول عن قطاعه ويتحمل املسؤولية 

املباشرة في هذا الشأن وإجناز اخلطط ربع 
السنوية، مشيرا الى ان التجديد هو سنة 
احلياة وحث على وضع حملة الدكتوراه في 
األماكن الصحيحة وان رسالة جهاز التعليم 

والتدريب يجب ان تكون التكويت.
وش���دد الوزير اخلالد عل���ى مكافحة 
املركزية لتأهيل القيادات احلالية لإلبداع 
واالبت���كار، موضحا »اننا نعمل من أجل 

اهلل والوطن واألمير«.
وطالب بتحقيق املزيد والطموح الى 
األكثر الذي يتحقق عن طريق تفعيل دور 
اإلدارة العام���ة للرقابة والتفتيش داعيا 
الى ضرورة التجهيز املتكامل للدوريات 
من أسلحة ومعدات وهندام الئق وهيبة 
عسكرية مع االلتزام بالبسمة على وجوه 

اجلميع من اجل غد مشرق.
وحث قيادات الداخلية على االجتماع 
مع الضباط واألفراد واملرور باس���تمرار 
على اإلدارات التابعة لهم ملتابعة وتصحيح 

املسار لتحقيق األهداف املرجوة.
واطلع كب���ار القي���ادات األمنية على 
آخر املس���تجدات على الساحتني احمللية 
واإلقليمية، مشددا على ضرورة التعامل 
ب���كل حزم مع اي خروج على القانون او 
انتهاك له مع ضرورة التعامل الراقي من 
جانب رجال األمن واألجهزة األمنية املختلفة 
وفق اخلط���وط واإلج���راءات والتدابير 

املقررة.
واس���تمع الوزير اخلال���د من الفريق 
العمر إيجازا عن آخ���ر التقارير األمنية 
واخلطط املوضوع���ة ملواجهة اي طارئ 
واستعدادات االجهزة األمنية وامليدانية 

للتعامل معها.
ووجه الوزير عددا م���ن التوجيهات 
واملالحظات في هذا الشأن، مؤكدا أهمية 
التنسيق الدائم بني اجلهات األمنية واجلهات 
املعاونة واملس���اندة في الدولة من جهة 

اخرى حتسبا ملواجهة اي طارئ.

الخالد: لن أسمح ألحد بأن يعبث بأمن الوطن وسالمة مواطنيه

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مترئسا االجتماع األمني أمس

رجال األدلة اجلنائية أحاطوا سيارة اجليب بشريط أمني لتحديد آثار الطلقات احدى الطلقات اخترقت باب سيارة جيب

شاب يطلق النار إثر مشاجرة في جنوب السرة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي البحث عن شاب أطلق النار من سالح 
ناري أوتوماتيكي »كالشينكوف« معرضا 
حياة املارة للخط����ر وملحقا أضرارا مادية 

مبركبتني، فيما تب����ني ان إطالق النار جاء 
في أعقاب مش����اجرة ش����بابية استخدمت 
فيها العجرات والس����كاكني وخلفت إصابة 

شابني.
وكانت عمليات الداخلية أبلغت مساء امس 

األول عن إطالق نار في منطقة جنوب السرة 
وعليه سارع رجال األمن واإلسعاف وتبني ان 
هناك إصابتني، حيث مت ضبط شابني ونقل 
اثنني للعالج في مستشفى مبارك وتبني من 
التحقيقات ان هناك 10 شباب منهم مطلق 

النار الهارب تش����اجروا داخل صالة ألعاب 
وتواعدوا على ان يستكملوا املشاجرة خارج 
الصالة وتبادل أطراف املشاجرة وعددهم نحو 
10 أشخاص الضرب وأخرج أحدهما سالح 

ناري وأطلق منه عدة أعيرة نارية.

مواطن »يخطف« ابنته
من مطعم وجبات سريعة

محمد الجالهمة
بالغ خطف كش����ف عن قضية 
تغيب واحملصلة إحالة األب والفتاة 

الى مخفر تيماء.
ووفق مصدر أمني، فإن مدير 
أحد مطاعم الوجبات الس���ريعة 
في منطقة الساملية أبلغ عمليات 
الداخلية أن هناك شخصا يحاول 
خط���ف فتاة من داخ���ل املطعم، 
ليس���ارع رجال األمن الى مكان 
الب���الغ، وبالتحقي���ق تب���ني ان 
الفتاة مسجل عليها بالغ تغيب 
منذ أس���ابيع، وان وال���د الفتاة 
واملبلغ عن تغيب ابنته شاهدها 
باملصادفة داخ���ل املطعم، فقام 
بضربها، وباالستعالم عن هوية 
األب والفتاة، تبني صحة أقوال األب 
وان الفتاة مسجل بحقها قضية 
تغيب في مخفر تيماء، لتتم احالة 

القضية الى مخفر تيماء.

اخلشم واستطاع رجال مباحث الهجرة 
معرفة مصدر استصدار هذه املعامالت 
ليتم عمل املزيد من التحريات ومن ثم 
ضبط املوظف املدني الذي يتولى منصبا 
إداريا ومبواجهته بالتحريات انكر إال أن 
مباحث الهج���رة وبالتعاون مع اإلدارة 
العامة للهجرة متكنت من االطالع على 
املعامالت التي اجنزت بواسطة املوظف 
وتبني ان هن���اك ما يزيد على 50 كرت 
زيارة استخرجت لوافدين من ذوي املهن 
املتدنية وبإعادة مواجهة املوظف اعترف 
بأنه يتقاضى من 500 الى 1000 دينار 
مقاب���ل تغيير املهنة وان هناك صاحب 
شركة خليجيا ومندوبا يتعامالن معه 
في تزوير اذونات وسمات الزيارة ومتت 
احالة املتهمني إلى النيابة العامة وكذلك 

مت ضبط صاحب الشركة واملندوب.

أمير زكي
أحال مدير عام اإلدارة العامة للهجرة 
العميد عبداهلل خليفة الراشد موظفا في 
احدى إدارات الهجرة ووافدا مصريا يعمل 
مندوبا وآخ���ر خليجيا بتهمة التزوير 
في احملررات الرسمية وتغيير وظائف 
وافدين داخل كروت الزيارة مقابل تقاضي 
رشوة بني 500 و1000 دينار نظير كل 

معاملة يقومون بها.
ووفق مصدر امن���ي فإن معلومات 
وصلت إل���ى العميد عب���داهلل خليفة 
الراشد عن أن هناك وافدين مبهن متدنية 
يدخلون إلى البالد بكروت زيارة، رغم 
ان هناك منعا لدخ���ول  اصحاب املهن 
املتدني���ة وعليه ق���ام العميد اخلليفة 
بتكليف مدي���ر إدارة البحث والتحري 
العقيد جنيب الشطي ومساعده حمدان 

ضبط موظف في »الهجرة« ومصري وخليجي
يغيرون كروت الزيارة بـ 1000 دينار

املستشار فيصل خريبط

العميد عبداهلل الراشد

»االستئناف« تخفف حبس قاتلة خادمتها إلى 7 سنوات

الحكم بسجن تجار البشر اآلسيويين
بعد أن تسببوا في مقتل خادمة هاربة

تقاضوا مبلغ 25.000 دينار 
امام محكمة أول درجة التي 
قضيت بحبس املتهمة خمسة 
عشر عاما مع الشغل والنفاذ. 
وتخل����ص واقع����ة الدعوى 

فيما ش����هد به زوج املتهمة 
بأن زوجت����ه قامت بالتعدي 
بالضرب على خادمتها املجني 
عليها بعصا خشبية وقضيب 
حديدي وسلك كهربائي في 
2007/8/7 وانه بتاريخ الواقعة 
2007/8/10 قام����ت بالتعدي 
عليها مرة اخرى بالضرب بأن 
دفعتها بيديها فسقطت أرضا، 
وعندئذ قامت بركلها بقدميها 
فلم حتفظ توازنها فسقطت 
على رأسها. واضاف الشاهد 
ان زوجته املتهمة قد أبلغته 
بأنها ستصطحب املجني عليها 
الى احدى املستشفيات لسوء 
حالتها، اال انها لم تفعل ذلك 

وتركتها حتى ماتت.

ق����ررت الدائرة اجلزائية 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين 
الدين  جنيب املال وص����الح 
يون����س بحض����ور رئيس 
أمناء س����ر الدوائر اجلزائية 
سامي العنزي تخفيف حكم 
احلبس الصادر بحق مواطنة 
ثالثينية اتهمت بقتل خادمتها 
الى احلبس س����بع سنوات 
بعد تغيي����ر القيد والوصف 
من القت����ل العمد الى ضرب 

أفضى الى املوت.
يذك����ر ان محامي املتهمة 
قدم تنازال م����ن أهل املجني 
أنهم  عليه����ا يقررون في����ه 

في قضية نادرة من نوعها في احملاكم 
الكويتية تتعلق باالجتار بالبش���ر قضت 
محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي بحبس 
املتهم األول عشر سنوات، وحبس املتهمني 
الثاني والثالث خمس سنوات، واملتهم الرابع 
باحلبس سبع سنوات، واملتهمة اخلامسة 
باحلبس ثالث سنوات وقضت بتغرمي األول 
والرابع 3000 دينار وإبعاد جميع املتهمني 
عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. كانت النيابة 
العامة قد وجهت إلى املتهمني اخلمسة »أربعة 
رجال وامرأة آسيويني« تهمة القتل العمد 
نظرا لتسببهم في موت الضحية وإهمالهم في 
إجراء الالزم لها والذهاب بها إلى املستشفى، 
فضال ع���ن إدارة أوكار للدعارة واالجتار 
بالبشر.  كانت اخلادمة الضحية قد هربت 
من منزل مخدومها ووجدت بعد فترة جثة 

هامدة في صندوق معدني ملقى في إحدى 
العمارات السكنية، وعند سؤال كفيلها أجاب 
ب���أن اخلادمة هربت من منزله قبل ش���هر 
تقريبا من وقوع اجلرمية. وبعد التحقيق مع 
صديقها وحارس العمارة تبني أن الضحية 
كانت تعاني من آالم مبرحة نتيجة قفزها 
من شقة كانت محجوزة فيها ما تسبب في 
موتها بعد أن رفضت صديقتها في السكن 
إسعافها إلى املستشفى، بل قامت بدال من 
ذلك بإعادتها إلى الشقة التي كانت محجوزة 
فيها. وقد اعترفت صديقتها بأن الضحية 
هربت من من���زل مخدومها وتلقفها جتار 
الرقيق في منطقة جليب الشيوخ وقاموا 
بحجزها وإجبارها على ممارس���ة الرذيلة 
مقابل مبالغ مالية تنال جزءا منها بش���كل 
أسبوعي ومت بيعها مقابل 100 دينار ألكثر 

من تاجر وتنقلت من مسكن إلى آخر.

مجهولون ينظفون مخزن الرياضة في مدرسة متوسطة بالصليبية
هاني الظفيري

متكن مجهولون من اقتحام مدرس���ة 
متوسطة في منطقة الصليبية واالستيالء 
على 50 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضية 
و9 كؤوس رياضية و60 كرة قدم، وذلك 

بحسب جرد املفقودات التي تقدمت به ادارة 
املدرسة الى رجال مخفر الصليبية صباح 
امس. وبحسب مصدر امني فان مدرسي 
الرياضة في املدرسة فوجئوا صباح امس 
الرياضية مكسورا  بباب مخزن األلعاب 

واتضح لهم اختفاء كامل محتوياته التي 
قدموه���ا بورقة جرد ال���ى رجال مخفر 
الصليبية. وقال املصدر انه مت استدعاء 
رجال األدلة اجلنائية وقاموا برفع البصمات 
ومت التحقيق مع حارس امن املدرسة الذي 

أفاد بأنه لم يسمع أي شيء مريب خالل 
اللي���ل، ويبدو ان اللص���وص املجهولني 
تسللوا من سور املدرسة اخللفي، حيث 
يقع بق���رب مخزن الرياضة ومتكنوا من 

فتحه عن طريق الكسر.


