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الصفحة
هاني الظفيري

تقدم وافد عربي يعمل في أحد املطاعم س���ائق توصيل طلبات الى مخفر اجلهراء مبلغا 
عن تعرضه للسلب ومحاولة القتل بالدهس من قبل 3 اشخاص مشيرا الى ان اجلناة سلبوه 

مبلغ 400 دينار.
وقال مصدر امني ان الوافد املصري ُطلب منه مراجعة مستشفى اجلهراء إلحضار تقرير 
طبي يرفق في ملف القضية مشيرا الى ان القضية حملت عنوان سلب بالقوة وإحلاق اذى 

بليغ واعتداء بالضرب.

حاولوا قتله دهسًا وسلبوه 400 دينار

محل الصرافة الذي تعرض حملاولة السطو مغلقا بعد احلادثة

مدمن دخل محل صرافة لتحويل عملة باسم »فاعل خير«
وعندما رفض عامل المحل طلبه.. عاد ليسطو عليه بكالشينكوف

الصرافة في منطقة املرقاب مبجرد 
ان شاهد املواطن املتهم يخرج من 
مركبته حامال سالح كالشينكوف 
سارع الى اطالق صافرات االنذار، 
وازاء اطالق صافرات االنذار جتمع 
املارة وهو ما احدث خلال في مخطط 
اجلاني وأدى ال����ى ارباكه الى ان 
الباكستاني  متكن عامل الصرافة 

وبعض املارة من ضبطه.
هذا والتقت »األنباء« عددا من 

الذين شاركوا في ضبط املتهم.
ب����دور رجال  الذين أش����ادوا 
الداخليةوسرعة استجابتهم للبالغ 
حال انطالق صافرات اإلنذار. وقال 
أحد العاملني في محل الصرافة الذي 
ساعد زميله الباكستاني في القبض 
على اجلاني أن حالة اجلاني غير 
الطبيعي����ة حيث كان حتت تأثير 
املخدرات ساهمت كثيرا في سهولة 

القبض عليه.

من رفض الباكستاني طلبه حتويل 
االم����وال، وأراد ان يهدده به فقط 
وليس قصده السرقة، وانه صدم 
حينما فوج����ئ بانطالق صافرات 
االنذار وهو االم����ر الذي ادى الى 
جتمع املارة عليه وتكبيله وجتريده 
من سالحه مبعاونة الباكستاني.

وأوضح املصدر ان موظف محل 

القبض عليه بعض  وساعده في 
املارة، واس����تطرد املصدر االمني 
بقوله: اعترف املتهم امام مدير عام 
مديرية امن العاصمة اللواء طارق 
حمادة ومدي����ر مباحث العاصمة 
العقيد منصور العتيبي بأنه لم يكن 
يقصد ارتكاب جرمية سطو وبرر 
حمله السالح الناري بانه غضب 

اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير 
املباحث العام����ة العقيد منصور 
العتيبي ومدي����ر جندة العاصمة 
العقيد يوس����ف الهمالن ومساعد 
مدير جندة العاصمة املقدم مشعل 

اخلميس.
واض����اف املصدر: ما ان وصل 
رجال األمن حتى مت تكبيل املتهم 
والذي التزم الصمت، كما مت ضبط 
التحقيقات  الناري، وفي  السالح 
ان  الت����ي اجري����ت الحقا تب����ني 
املواطن دخ����ل الى محل الصرافة 
وطلب حتويل عملة الى باكستان 
باسم »فاعل خير« وحينما رفض 
الباكستاني طلبه بحجة انه البد 
ان يأخ����ذ بطاقته املدنية انصرف 
املواطن غاضبا وعاد حامال سالحا 
محاوال السطو على احملل قبل ان 
يلقي الباكساني القبض عليه بعد 
ارتباكه اثر انطالق صافرات االنذار، 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
انطلقت صافرات االنذار فارتبك 
اقتحام  الذي حاول  املدمن  اللص 
محل صرافة للسطو عليه وبعدها 
متكن العامل الباكستاني في احملل 
من القبض عل����ى اجلاني قبل ان 
ينفذ جرمية سطو مسلح ويجرده 
من س����الحه الكالشينكوف الذي 
اقتح����م به احملل. هذا ما كش����ف 
ل����� »األنباء«  امني  عنه مص����در 
 بعد توقيف املته����م وهو مواطن
)19 عاما(، واس����تنادا الى مصدر 
امني فان عمليات وزارة الداخلية 
وفي غضون دقيقة واحدة تلقت 20 
اتصاال يبلغ املتصلون من خاللها 
عن احباط محل صرافة جلرمية 
سطو وضبط اجلاني، مشيرا الى 
انه وفور تلقي البالغ س����ارع الى 
موقع اجلرمية كل من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 

صافرات اإلنذار أربكت الجاني فتم القبض عليه

الزميل هاني الظفيري متحدثا إلى أحد األشخاص الذين حضروا الواقعة

القبض على آسيوي أجرى 12 عملية 
إجهاض آلسيويات حملن سفاحاً

الزعابي: األربعاء القادم سنقوم بتجريب 
صافرات اإلنذار المبكر الجديدة

أمير زكي
ألقى رجال امن محافظة الفروانية القبض على وافد ميارس مهنة 
الطب وتخصص في عمليات اجهاض اآلس���يويات الالتي حتملن 
س���فاحا وعثر بحوزته على ادوات وادوية لعمليات االجهاض في 
منطقة احلس���اوي حيث مت اقتياده الى مخفر املنطقة لتس���جيل 

قضية بحقة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني ان معلومات وردت 
الى مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب تفيد بوجود وافد 
آسيوي يقوم بعمليات االجهاض لآلسيويات بأسعار رمزية في 
منطقة احلس���اوي، وعلى الفور كلف العميد غلوم قوة امنية 
ترأس���ها رئيس مخفر خيطان النقيب عبدالعزيز البعير الذي 
قام بتجنيد مصدر سري قام باالتفاق مع اآلسيوي على شراء 
كمية من احلبوب التي تس���اعد عل���ى عمليات االجهاض على 
ان يكون موعد التس���ليم واالستالم في شقة الوافد الذي يقوم 
بتلك العمليات وس���رعان ما مت تطويق املنطقة واثناء دخول 
املصدر الى شقة الوافد تبني انه الذ بالفرار جلهة غير معلومة 
اثر ورود معلومات له ان الشرطة تالحقه بعد كشفهم عملياته 
غير املشروعة، وعليه بدأ رجال األمن بتكثيف عمليات البحث 
في نطاق املنطقة الغربية من ش���قته، واتضح ان الوافد يقطن 
شقة بالقرب من مسكنه تعود ألحد اصدقائه، وفورا قام رجال 
االمن مبداهمة الشقة ومت ضبط اآلسيوي الذي عثر بحوزته على 
حقيبة ممتلئة بحبوب االجهاض وبعض االدوات التي تساعد 
على ذلك حيث احيل الى مخفر املنطقة وخضع لتحقيق موسع 
اعترف من خالله بأنه قام مبا يقارب 12 عملية اجهاض جميعها 
آلسيويات من ابناء جلدته، وبناء عليه مت تسجيل قضية ضده 

واحالته الى مباحث املنطقة ملزيد من التحري.

أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي ان اإلدارة العامة للدفاع املدني قامت 
بتحديث وتطوير نظام صافرات اإلن���ذار املبكر وربطها مع 
شبكة االتصاالت الرقمية )التترا( بالكويت حيث يتكون هذا 
النظام م���ن نوعني األول صافرات االنذار اخلارجية، والثاني 

صافرات االنذار الداخلية.
واشار الى مشروع نظام االنذار املبكر للمرحلة األولى والذي 
تقدمت به اإلدارة العامة للدفاع املدني لتحديث صافرات االنذار 
اخلارجية وذلك من خالل استبدال صافرات االنذار امليكانيكية 
بأخرى الكترونية حديثة حتتوي على اآلتي: تقنيات جديدة 
تتمثل في ارسال نغمات صافرات االنذار خاصة بالدفاع املدني، 
وإرسال رسائل صوتية مسجلة تبث الى املواطنني واملقيمني 
من خالل صافرات اإلنذار لتبني مدلول النغمة واالرش���ادات 
الواجب اتباعها، وكذلك ارس���ال رس���ائل هاتفية الى اعضاء 

جلنة الدفاع املدني.
واوضح الزعابي ان صافرات االنذار احلديثة تتميز بنقاوة 
الصوت ووضوحه وانتشار الصوت على 360 درجة متساوية 
ومرتبطة بنظام االتصال الرقمي )التترا( وهذا النظام معمول 

به في وزارة الداخلية.
وق���ال ان عدد صافرات االنذار املوج���ودة حاليا بالكويت 
237 صاف���رة موزعة على جميع مناط���ق الكويت واملناطق 

احلدودية. 
هذا وس���وف تقوم اإلدارة العامة للدف���اع املدني بإطالق 
صافرات اإلنذار املبكر بالكويت ي���وم االربعاء املوافق 10/13 

اجلاري في متام الساعة العاشرة صباحا.

تقرير األدلة الجنائية: جثة األبرق تعود آلسيوي
ب وأحرق قبل أن يتم قتله دهساً بسيارة عذِّ

جثة اآلسيوي كما عثر عليها في بر األبرق الضحية في صورة قبل وفاته
هاني الظفيري

التقرير الصادر عن  كشف 
االدلة اجلنائي���ة عن تعرض 
الوافد اآلسيوي الذي مت العثور 
على جثته، ان املجني عليه وقبل 
أن يلقى حتفه تعرض للتمثيل 
بجثته، إذ تبني من خالل فحص 
اجلثة ان أجزاء حساس���ة من 
جس���ده قد بترت، كما احرقت 

اجلثة بعد أن مت دهسها بواسطة 
سيارة.

وقال مصدر أمني إن االدلة 
اجلنائي���ة لم تكت���ف بتحديد 
االصابات التي حلقت باملجني 
عليه، وإمنا متت حتديد هويته 
ومن ثم استدعاء زوجته التي 

تعرفت عليه.
وأشار املصدر الى ان جرمية 

قتل الوافد اآلسيوي والذي مثل 
بجثته من األرج���ح ان تكون 
مرتبط���ة بقضاي���ا أخالقية، 
خاصة أن فحص اجلثة أكد ان 
اجلرمية ارتكبت بقصد االنتقام 

الشديد.
وأشار املصدر الى ان رجال 
مباح���ث اجلهراء ومنذ حتديد 
هوية املجني عليه مت استدعاء 

عدد من أصدقائه وأقاربه في 
محاولة لتحديد هوية اجلاني 
أو اجلناة بالتعاون مع العقيد 
 حم���اد العن���زي ال���ذي لعب

دورا ف���ي عملي���ة ح���ل لغز 
اجلرمية.

وأك���د املص���در ان اجلاني 
استدرج الى موقع اجلرمية قبل 

أن ميثل بجثته ويدهس.

الصبر: نسعى لدور توعوي مشترك بين »الداخلية« و»الحرس« 

مواطن يقبض على سوري جاء في »موعد غرامي« مع خادمته
هاني الظفيري

بعد تشابك باأليدي استمر نحو ربع ساعة 
متكن مواطن من احكام س����يطرته على زائر 
ليل اقتحم منزله وكش����فت التحقيقات التي 
اجريت مع املتهم »الزائر« انه كان تسلل الى 

منزل املواطن بهدف االلتق����اء بحبيبته التي 
تعمل خادمة ل����دى االول. وقال مصدر امني 
ان مواطنا اس����تنجد بعمليات الداخلية طالبا 
احلضور الى منزله في منطقة النعيم، مشيرا 
الى ان رجال األمن ولدى وصولهم الى موقع 

اجلرمية شاهدوا وافدا سوريا مكبال وقد افاد 
املواطن بأنه ضبط الوافد داخل منزله وخالل 
التحقيقات كشف السوري عن عالقة محرمة 
تربطه بخادم����ة املواطن واحيل الوافد بتهمة 

دخول مسكن بقصد ارتكاب جرمية زنا.

وفد من »الداخلية« زار »التوجيه المعنوي« بالحرس الوطني

العميد محمد الصبر خالل زيارته للتوجيه املعنوي باحلرس الوطني

قام وفد م����ن وزارة الداخلية 
يترأسه مدير إدارة اإلعالم األمني 
والناطق الرس����مي باسم الوزارة 
العميد محم����د الصبر بزيارة الى 
مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطني، حيث كان في اس����تقبال 
الوفد الزائر مدير مديرية التوجيه 
املعنوي باحلرس الوطني العقيد 
محم����د عبداهلل وق����ادة وضباط 
التوجيه املعنوي في احلرس وذلك 
في اطار تبادل الزيارات واخلبرات 
املكتسبة في مجاالت اإلعالم األمني 
التوعوية  والعسكري واألنشطة 
ومتابعة احدث ما توصل إليه العلم 
من وسائل وتكنولوجيا مستخدمة 
لتطوير العم����ل وتعزيز جوانب 
التنسيق مبا يحقق الفوائد املرجوة 

للجانبني.
العقيد محمد عبداهلل  ورحب 
بزيارة وفد وزارة الداخلية للحرس 
الوطني، وق����دم إيجازا عن الدور 
وامله����ام التي تقوم به����ا مديرية 
التوجيه املعنوي وأفرعها الرئيسية 
في صناعة العمل املعنوي واإلعالمي 
والتوعوي كمرآة حقيقية تعكس 
الصورة احلضارية للحرس الوطني 
في وسائل االعالم املقروءة واملرئية 
واملس����موعة وكرابط قوي يربط 
املؤسس����ة العسكرية مبؤسسات 
املجتم����ع املدن����ي إلب����راز القفزة 
النوعية الت����ي حققها )احلرس( 
خالل السنوات املاضية، ومت عرض 
فيلمني وثائقيني األول عن نشأة 
الوطني والثاني  وتطور احلرس 
ع����ن مديرية التوجي����ه املعنوي 
واألنشطة التي تقوم بها في اطار 

دورها التخصصي.
كما اكد العقيد محمد فرحان على 
ان هذه الزيارة تعد نقطة انطالق 
واعدة ستساهم وبشكل ملحوظ 

في دعم جوانب التنسيق والعمل 
املش����ترك مع زمالء الس����الح في 
اجلهات املسؤولة عن االعالم االمني 
والعمل املعنوي في وزارة الداخلية، 
مشيرا الى ان قيادة احلرس الوطني 
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي 
الوطني والشيخ  رئيس احلرس 
مشعل االحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني  الوطني ووكيل احلرس 
الل����واء ناص����ر عب����داهلل الدعي 
حريص����ني كل احلرص على دعم 
جوانب التنس����يق واالرتباط بني 
وزارة الداخلية واحلرس الوطني 
مبا يساهم في تطوير مفهوم االعالم 
االمني والعس����كري امام املجتمع 
الكويتي على مختلف ش����رائحه 
كرس����الة هامة وضرورية حتقق 
املكتس����بات التي ينشدها وطننا 

العزيز وقيادته الرشيدة.
عقب ذلك، ق����ام العميد محمد 
الصبر والوفد الزائر بجولة ميدانية 
على افرع مديرية التوجيه املعنوي 

بدأها بتفقد العمل في فرع االعالم 
والصحافة والوسائل املتبعة في 
إعداد االخبار واألفالم التلفزيونية 
في وحدة املونتاج احملدثة كليا، 
باإلضافة الى مركز الرصد االخباري، 
كما زار الوفد فرع العالقات العامة 
والتوعية وتابعوا منظومة العمل 
في مجال العالقات العامة واملراسم 
كذلك االنشطة التوعوية التي يقوم 
بها احلرس الوطني لنشر التوعية 
العسكرية واالجتماعية والدينية 
من خالل احملاضرات واملطبوعات 
التي ترتكز على برنامج محدد يتم 
تنفيذه سنويا، وانتقل الوفد بعد 
ذلك الى مجل����ة احلرس الوطني 
وشاهدوا على الطبيعة كيفية اعداد 
واصدار مجلة احل����رس الوطني 
التدريبية  بشكل يوثق االنشطة 
التنوع في  ويحافظ على س����مة 
عرض املادة واالخراج الصحافي.

عقب اجلولة اشاد العميد الصبر 
والوفد املرافق له بالتطور امللحوظ 

والتقنيات احلديثة التي تستخدمها 
مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطني في اعداد وانتاج مستلزمات 
العمل املعنوي واالعالمي، وشدد 
العميد الصبر على اهمية مواصلة 
العمل املشترك بني وزارة الداخلية 
واحل����رس الوطني خصوصا في 
القطاعات املس����ؤولة عن االعالم 
االمني والعم����ل املعنوي لتعزيز 
التعاون بني اجلانبني واالستفادة 
م����ن االمكانات املتواف����رة لديهما 
خلدم����ة رس����الة االع����الم االمني 
ونقله����ا للمجتم����ع مب����ا يحقق 
الغاي����ات املنش����ودة، مركزا على 
اهمية تفعي����ل اجلانب التوعوي 
من خالل احملاضرات والوس����ائل 
االخرى وبثها لدى قطاع الشباب 
من العسكريني بضرورة االلتزام 
بالتمثيل املش����رف ملؤسس����اتهم 
العسكرية واالمنية واعطاء القدوة 
والنموذج املميز لهذه املؤسسات 

ودورها امام املجتمع املدني.

وافد عربي يعمل مندوبًا متخصصًا للشركات الوهمية
يبيع اإلقامة بـ 1200 دينار والتجديد السنوي بـ 300

من اخل���ارج نظير 1200 دينار للمعاملة الواحدة ويجددها ب� 
300 دينار للعام الواحد فقط، الفتا الى ان رجال املباحث أحالوا 
املته���م الى النيابة العامة بعد ان وجهت له تهمة التزوير في 

محررات رسمية واالجتار في اإلقامات.

أمير زكي
متك���ن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة من ضبط وافد 
عربي يعمل مندوبا لش���ركات وهمي���ة وبحوزته 13 معاملة 
م���زورة، وكانت معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل الراش���د عن ان املندوب اعتاد 
على تزوير املعامالت وعليه مت اإليعاز الى مدير إدارة متابعة 
املخالفني العقيد جنم اخلضر ومساعده املقدم أحمد الكندري 
ومت تشكيل فريق ملتابعة املندوب ووضع كمني له، وما ان دخل 
مبنى الهجرة لإلبالغ عن عمال متغيبني حتى مت إلقاء القبض 
عليه، وبتفتيش مركبته تبني وجود 13 معاملة مزورة، فيها 

أذونات العمل وتوقيع الكفيل وكذلك البطاقات املدنية.
وذكر املص���در ان الوافد أنكر في البداية قيامه بتزوير اي 
معاملة وأذونات العمل وادعى ان املعامالت سليمة وان العمالة 
املس���جلة على املؤسسة والبالغ عددها 19 عامال صحيحة، إال 
ان رجال املباحث قاموا مبواجهته بردود وزارة التجارة التي 
دلت على ان املؤسسة التي يعمل لصاحلها ورقية وليس لها 

اي سجل في الوزارة.
وأوضح املصدر ان الوافد اعترف بأنه يزور املعامالت الوهمية 
مبساعدة وافد بنغالي غادر البالد قبل أكثر من شهر، وان رخصة 
املؤسس���ة تعود ملواطن قام بالضمان على املؤسسة فقط وال 
يعلم اي ش���يء عنها، باالضافة الى ان رخصة املؤسسة تأتي 
كفرع ملؤسسة جتارية كبرى وانه يعمل مندوبا ل� 3 مؤسسات 
وهمية متفرعة منها، موضحا انه زور العديد من أذونات العمل 

والتواقيع اخلاصة بالكفيل والبطاقات املدنية.
وأشار املصدر الى ان املتهم اعترف أيضا بأنه يستقدم العمالة 

اللواء عبداهلل الراشد


