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 محمد الدشيش
  يجري رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانيـــة حترياتهم للتوصـــل الى هوية ٤ 
لصوص حاولوا ســـرقة سائق تاكسي جوال 
باإلكراه. وقاموا بطعنه ٤ طعنات نافذة بسكني 

خالل عمليتهم.
  وقال مصدر أمني ان وافدا آسيويا أسعف بعد 

بالغ الى العمليات، وباالستماع الى إفادته، قال 
ان ٤ شبان طلبوا منه ان يقوم بتوصيلهم الى 
خيطان، وفي الطريق الى اجلهة التي طلبوها 
قاموا بطعنه ٤ طعنـــات وحاولوا إنزاله من 
سيارة التاكسي التي اضطر إليقافها، اال أنه قام 
مبقاومتهم، ما حدا بهم للترجيل من التاكسي 

والهرب.

 ٤ مجهولين حاولوا سرقة «جوال» وقاموا بطعن السائق «المقاوم»

 بعد قضية المواطنة التي اكتشفت خيانة زوجها باتصال هاتفي لمطعم وجبات سريعة

 مواطنة تكتشف عالقة غرامية لزوجها بـ «بطاقة ائتمانية»

حساب البطاقة أوال بأول كونه 
ال يعتمد على نظام األقســـاط 
أو االستقطاع الشهري معتمدا 
على الراتب لكونه ميلك شركته 

اخلاصة».
  وأضاف احملامي ان املواطنة 
وبعد ان تبـــني لها مبا ال يدع 
مجاال للشـــك ان زوجها على 
عالقة بتلك التي تدعى «هدى» 
قامت مبواجهته وحصلت بينهما 
مشـــادة كالمية غادرت بعدها 
منزل الزوجية مع أطفالها إلى 
منزل والدها الذي كان اليزال على 
قيد احلياة، وبعدها حضرت الي 
لرفع قضية طالق ضد زوجها 
الذي اعترف لها خالل املشادة 
بعالقته بتلك الســـيدة خاصة 
بعد ان واجهته بكشوف صرف 
بطاقته االئتمانية ومحادثتها 

مع بائع احملل.
  وقال احملامي بدأت بالفعل 
فـــي إجراءات قضيـــة الطالق 
للضـــرر لصالـــح موكلتـــي 
واستطعنا حتديد جلسة للنظر 
في القضية، وخالل اإلجراءات 
تدخلت أطراف من عائلتي الزوج 
والزوجة إلصالح ذات البني وهو 
ما مت فعال بينهما بعد أن قبل 
الزوج بأن يقطع عالقته نهائيا 
بتلك الســـيدة التي كان يبدو 
أنه يرتبط بها بعالقة غرامية 
ألكثر من عامني قبل أن تكتشف 
زوجته تفاصيلها عبر مصادفة 
عثورها على كشف مصروفات 

بطاقته االئتمانية. 

استبداله لكونه صنع خصيصا 
ليحمل حروف اســـمك. أليس 
اســـمك هدى؟ وقـــد طلب منا 
صياغته خصيصا مبجوهرات 

محددة».
  وأشار احملامي الى ان موكلته 
بالطبع ليس اسمها هدى، وال 
توجد أي قريبـــة من قريبات 
زوجها مـــن الدرجة األولى أو 
حتـــى الثانية باســـم هدى ال 
شقيقتيه وال أي بناتهما وال من 
أي بنات أشقائه، وعليه تأكدت 
من ان زوجها قدم تلك الهدية 
المرأة مجهولة ال تعرفها ولكنها 
معروفة بالطبع لزوجها» وهو 

األمر الذي سعت لكشفه.
  ومضى احملامي بالقول: «انه 
ونظرا ألن موكلتي تعرف الرقم 
السري لبطاقة زوجها االئتمانية 
وتعرف رقمها السري املكون 
من ٤ أرقام فقد قامت باالتصال 
على البنك ودخلت على نظام 
الرد اآللي للبنك وطلبت كشف 
حساب مفصال للبطاقة لألشهر 
الـ ٣ املاضية الكتشافها ولقنت 
نظام الرد اآللـــي رقم الفاكس 
اخلـــاص مبنزلهـــا لتصلها ٤ 
أوراق بكشف احلساب املفصل 
وبدأت مبراجعتها لتكتشـــف 
أن زوجها يشتري مجوهرات 
وساعات بل ومالبس نسائية 
من محالت معروفة طوال تلك 
األشهر وتبني أن قيمة ما صرفه 
خالل تلك الفتـــرة يقترب من 
الـ ٥ آالف دينار، وأنه يســـدد 

وقدمت رقم هاتف زوجها واسمه 
للبائع الذي رد عليها أجابها بأن 
زوجها يشتري شهريا من احملل 
وأنه من الزبائن املعروفني وأن 
رقم هاتفه مسجل على كمبيوتر 
احملل، وحتججت املواطنة أمام 
البائع بأن زوجها اشترى لها 
هديـــة بـ ١٢٠٠ دينار من احملل 
وأنها ترغب في استبدالها فكانت 
البائع:  الصدمة عندما أجابها 
«لألسف يا ســـيدتي إن العقد 
الذي اشـــتراه زوجك ال ميكن 

ان املواطنـــة عندما تأكدت من 
ان زوجها لم يقـــدم أي هدايا 
ثمينة ألي من شقيقتيه جلأت 
إلى طريق آخر وهو االتصال 
على تلك احملالت وراهنت على 
أن تلك احملالت ذات الســـمعة 
اجليدة في مجالها البد ان حتتفظ 
بأرقام هواتف زبائنها املميزين 
كزوجها الذي اشترى منها هدايا 
بتلك املبالغ الغالية، ولم يخب 
ظنها، إذا ومـــع اتصالها بأول 
محل وسألت عن اسم زوجها 

بشقيقة زوجها الكبرى وسألتها 
بشكل مباشر عما إذا كان زوجها 
قد أهداها خالل الشهر أي هدايا، 
إال أن شـــقيقة زوجها أبلغتها 
بأن شـــقيقها لم يهدها أو أيا 
من بناتهـــا أي هدايا غالية أو 
ثمينة، فأغلقت املواطنة الهاتف 
الثانية  واتصلت بالشـــقيقة 
لزوجها والتـــي تصغره بـ ١٠ 
السؤال  سنوات وسألتها ذات 
بطريقة غير مباشـــرة وكانت 
اإلجابة بالنفي» وذكر احملامي 

وال البنتهـــا أي مجوهرات أو 
الشهر،  ســـاعات غالية خالل 
فاعتقدت في البداية أن زوجها 
رمبا يكون قد اشتراها كهدايا 
إلحدى شقيقتيه، فلم تذكر األمر 
له» ومضى احملامي بسرد رحلة 
املواطنة األربعينية مع البحث 
فيما وراء تلك املصروفات غير 
املبررة قائال: «لم تذكر لزوجها 
شيئا عن اكتشـــافها وفضلت 
بطريقتها أن تكتشف املوضوع 
بأســـلوبها، فقامت باالتصال 

يعكر صفـــو العالقة الزوجية 
فقـــد كانـ  وبحســـب روايتها 
عندمـــا تقدمـــت بطلب رفعي 
قضية طالق للضررـ  كان زوجا 
صاحلا وشخصية مرموقة في 
مجاله وأبا حنونا وعطوفا على 
أبنائه الـ ٥، وكان يقوم بواجباته 
الزوجية على أكمل وجه، وأما 
عن اكتشافها خليانته بعد أن 
وصفت نفسها بـ «الغافلة» أو 
«املدمغة» فكانت يوم ان بدأت 
بإعادة ترتيـــب أوراق مكتبه 
الصغير فـــي منزلهم، ويومها 
الحظت وجود أوراق كشـــف 
البطاقات  مصروفات إحـــدى 
التـــي ميلكها، ولم  االئتمانية 
تدقق كثيـــرا على الورقة ولم 
تنجذب ملراجعة الكشف إال بعد 
أن وجدت ان البطاقة قد جتاوزت 
احلد املســـموح للصرف منها 
وهو مبلغ ٢٥٠٠ دينار، وبدأت 
بقـــراءة املصروفات بحســـب 
ترتيـــب املصروفات لتجد أنه 
اســـتخدم بطاقته للشراء من 
عدد من محـــالت املجوهرات 
الشهيرة خالل الشهر السابق 
الكتشافها، ووجدت أنه اشترى 
مبا قيمته ١٢٠٠ دينار من إحدى 
احملالت وبقيمة ٤٠٠ دينار من 
محل آخر و٥٠٠ دينار من محل 
ثالث، وملا كانت فاتورة البطاقة 
التي اطلعت عليها  االئتمانية 
تذكر اســـم تلـــك احملالت فقد 
كانت تعرفها جيدا أن زوجها 
خالل ذلك الشـــهر لم يقدم لها 

 دانيا شومان
  لم نتوقع ان جتلب قصتنا 
عـــن املواطنة التي اكتشـــفت 
خيانة زوجها عبـــر اتصالها 
ببدالة أحـــد مطاعم الوجبات 
السريعة ستكشف قصة أخرى 
مشابهة مع اختالف السيناريو، 
املواطنة في خبرنا  فإن كانت 
الذي نشرناه األسبوع املاضي 
قد توصلت إلى امتالك زوجها 
لشـــقة أنس في الساملية بعد 
أن اســـتخدمت هاتف زوجها 
بالصدفـــة واتصلـــت به على 
بدالة مطعم وجبات ســـريعة 
لتكتشف ان رقم هاتف زوجها 
الذي اتصلت منه مسجل عليه 
عنوان شقة بالساملية وعندما 
استوضحت األمر اكتشفت أن 
زوجها ميتلك شقة أنس منذ ٦ 
سنوات وعليه طلبت الطالق 
اليوم  منـــه، فبطلة قصتنـــا 
ينقلها إلينا محام عن مواطنة 
أربعينية اكتشفت خيانة زوجها 
لها وباملصادفة أيضا عن طريق 
بطاقته االئتمانية، أو باألصح 
كشف حساب رصيد مصروفات 
بطاقته االئتمانية الذي عثرت 

عليه ضمن وراقه.
  ويروي احملامي الذي ترافع 
عن موكلته املواطنة األربعينية 
في قضيـــة طالق للضرر بهذا 
اخلصوص قائال: «موكلتي كانت 
ترتبط بزوجها قبل اكتشافها 
واقعة خيانته لها منذ ١٨ عاما 
وخاللها لم تلحظ عليه أيا مما 

 صورة زنكوغرافية خلبر «األنباء» املنشور الشهر املاضي عن املواطنة التي كشفت خيانة زوجها باتصال على مطعم وجبات سريعة 

 البطاقة االئتمانية كانت سببا في كشف الزوجة لخيانة زوجها لها عبر تتبعها ألرصدة وفواتير صرف البطاقة عن طريق الصدفة البحتة 

 عاملتا تنظيف تفتحان عيادة غير مرخصة في الفروانية
  وآسيوية في «العناية» قادت رجال المباحث لكشف القضية 

 شابان يسرقان والدهما احتجاجًا على زواجه
  ومواطن «موطبيعي» يتهم والده بشتمه

 رجال مباحث األحمدي يخلون ٥ مخيمات «حمراء»
  ومخيمات الوفرة والجليعة تحت مجهر «الداخلية»

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال مباحث مبارك الكبير من اغالق عيادة 
اجهاض غير مرخصة تديرها وافدتان بنغاليتان مت 

القبض عليهما وإحالتهما الى جهات التحقيق.
  وقال مصدر امني ان رجال مباحث مبارك الكبير 
بقيادة العقيد وليد الدريعي ومساعده املقدم سالم 
اجلويسري متكنوا من رصد العيادة وضبط البنغاليتني 

اللتني تعمالن فّراشتني في احد املستشفيات.
  وأوضح املصدر ان القضية بدأت بعد ان ادخلت 
وافدة اندونيسية الى مستشفى العدان بحالة خطرة 
وتبني ألطباء املستشفى انها اخضعت لعملية اجهاض 
فاشلة كادت تودي بحياتها، وعليه قام األطباء بابالغ 
محقق املستشفى الذي نقل احلادثة بدوره الى رجال 
مباحث مبارك الكبير خاصة ان االندونيسية ومن 
واقع بطاقتها املدنية تقطن في منطقة القرين التابعة 
حملافظة مبارك الكبير. وذكر املصدر ان رجال مباحث 
مبارك الكبير شــــرعوا في حترياتهم ليتبني لهم ان 
االندونيسية مسجل بحقها قضية تغيب من منزل 
كفيلها منذ اكثر من ٦ أشــــهر، وبعدها قام الدريعي 

بتكليف كل مــــن الرائد علي التمار واملالزمني اولني 
سالم شهاب وعبدالرحمن الكندري مبتابعة القضية 
وكشف تفاصيلها. ومضى املصدر بالقول ان رجال 
املباحــــث قاموا بأخذ افادات االندونيســــية بعد ان 
حتسنت حالتها قليال وأبلغتهم انها حملت سفاحا 
من صديق لها وبعدها توجهت مبعرفة اشــــخاص 
آخرين الى شــــقة تديرها فّراشتان بنغاليتان قبلتا 
القيام بإجهاضها مقابل ٢٠٠ دينار. وأشــــار املصدر 
الى ان رجــــال املباحث وبعد حصولهم على عنوان 
الشقة الكائنة في منطقة الفروانية قاموا برصدها 
والتحري عن البنغاليتني اللتني تقطنان بها وتبني 
انهما تقومان باستقبال الراغبات في اجهاض حملهن 

في شقتهما التي حولتاها الى ما يشبه العيادة.
  وذكر املصدر انه وبعد ان جتمعت كامل اطراف 
القضيــــة وخيوطهــــا بأيدي رجــــال املباحث قاموا 
مبداهمتها والقبض علــــى البنغاليتني اللتني تبني 
انهما تعمالن كفّراشتني في احد املستشفيات واعترفتا 
بجرميتهما ومتت احالتهما الى جهات االختصاص 

الستكمال التحقيق معهما. 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن سبعيني إلى رجال 
مخفر تيماء ببالغ يتهم فيه ولديه 
(١٨ و٢٠ عاما) بسرقة منزله، ووفق 
مصدر امني فإنه وعلى الرغم من 
غرابة البالغ اال ان رجال األمن قاموا 
بتسجيل قضية بالفعل واعتقدوا 
في البداية ان ولديه رمبا يكونان 
متعاطيـــني وعليـــه ســـرقا أثاث 
املنزل وبعـــض مقتنياته عادة إال 
أن املوضوع تبني أنه مختلف متاما 
بعد ان شـــرع املواطن السبعيني 
في تســـجيل افاداتـــه في محضر 
القضية إذ برر املسن قيام ولديه 
بسرقته احتجاجا على زواجه بسيدة 
أخرى اقترن بها قبل نحو شـــهر، 
وقال في افاداته: «إن ولدي سبق 
وأن هدداني بسرقة منزلي في حال 
تزوجت بالسيدة، ولم التفت الى 

تهديدهما خاصـــة أنهما غاضبان 
كوني سأتزوج على والدتهما، بل 
وبينا أمامي رفضهما لفكرة زواجي، 
وبعد مضي شهر على زواجي عدت 
إلى املنزل أمـــس األول وفوجئت 
باختفـــاء عدد مـــن اإللكترونيات 
واألدوات الكهربائية وقطع األثاث 
وحاولت االتصـــال بولدي إال أن 
هاتفهما النقالني كانا مغلقني على 
الدوام، وال أشك في أحد سوى ولدي 
كونهما الوحيدين اللذين ميتلكان 
مفاتيح املنزل. وقال املصدر األمني 
انه وبعد تســـجيل القضية شرع 
رجال األمن في استدعاء املتهمني 
ملواجهتهما بادعاءات والدهما. وفي 
سياق منفصل تقدم مواطن عشريني 
إلى رجال مخفر الواحة ببالغ يتهم 
فيه والده بشتمه على مسمع  ومرأى 
من اجليران وأصر الشاب العشريني 

على تســـجيل القضية ضد والده 
اخلمسيني وقدم كامل بياناته لرجال 
األمن من أجل استدعائه. قال املصدر 
ان رجاالت األمن هاتفوا والد املشتكي 
وحضر من تلقاء نفسه الى املخفر 
وبني لرجال األمن أن ابنه العشريني 
يعاني من مرض الفصام وانه «مو 
طبيعي» وقدم ما يثبت من أوراق 
أن ابنه اليزال  يتلقى جلسات عالج 
نفســـي في عيـــادات خاصة وفي 
مستشفى الطب النفسي، وأوضح 
املصدر ان رجال األمن وبعد تثبتهم 
من حقيقة ما أورده األب اخلمسيني 
سمحوا له باملغادرة دون تسجيل 
قضيـــة واألغرب ـ وفـــق ما يذكر 
املصدر األمنيـ  أن األب اخلمسيني 
أصر على اصطحاب ابنه املشتكي 
معه في سيارته وغادرا معا املخفر 

كأن شيئا لم يكن. 

 عبداهللا قنيص
  قـــام رجال مباحث األحمدي مســـاء أول من 
امس بإخالء ٥ مخيمات من أصحابها في منطقتي 
الوفرة واجلليعة وذلك بعد ثبوت قيام أصحابها 
مبخالفة اآلداب العامة وازعاج املخيمات القريبة 
من مخيماتهم بأصوات املوسيقى الصاخبة، كما 
قام رجال املباحث بإنـــذار اصحاب ٥ مخيمات 
اخرى إنـــذارا اخيرا بعد ثبوت قيامهم مبا يخل 

باآلداب العامة وازعاج مرتادي البر.
  ووفق مصدر امني فان عددا من الشـــكاوى 
وردت من اصحاب مخيمات عن مخيمات شبابية 
تتســـبب في إزعاج مرتادي املناطق البرية في 
الوفرة واجلليعة وجاء في الشكاوى ان بعض 
تلك املخيمات الشـــبابية يصـــدر من اصحابها 
ومرتاديها ما من شأنه ان يخالف اآلداب العامة 
كصدور اصوات موســـيقى صاخبـــة ليال منها 
وقيام بعض زوارها باالســـتعراض بسياراتهم 
معرضني حياة اآلخريـــن للخطر، وقال املصدر 
ان الشـــكاوى وضعت على مكتب مدير مباحث 
االحمدي العقيد عادل احلمدان ومساعده املقدم 
مشعل العدواني اللذين قاما بتشكيل فرقة خاصة 
من رجال املباحث للتحقق من تلك الشـــكاوى 

وجمع التحريات الالزمة عنها.
  ومضى املصدر بالقول ان رجال الفرقة اخلاصة 
التابعة ملباحث األحمدي قاموا برصد املخيمات 

التي صدرت بحقها الشكاوى وتبني انها ٥ مخيمات 
ويؤمهـــا عدد كبير من الشـــباب الذين يقيمون 
حفالت موسيقية صاخبة تبدأ عادة بعد منتصف 
الليل، كما مت رصد احدها يســـتضيف اصحابه 
فتيات ويقيمون ســـهرات حمراء، وعليه قاموا 
برفع تقرير كامل للعقيد احلمدان الذي امر رجال 
فرقة املباحث باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 
بحق اصحاب تلك املخيمات، وقام رجال املباحث 
مبداهمة املخيمات الـ ٥ وبإخالئها من اصحابها 
وازالتها متاما مع اخـــذ تعهدات على اصحابها، 
واضاف املصدر ان رجال املباحث توجهوا الى ٥ 
مخيمات اخرى واكتفوا بتوجيه انذارات ألصحابها 
وفـــي حال عودتهم الى مخالفة اآلداب العامة او 

ازعاج اآلخرين فسيتم اخالؤها.
  واوضح املصـــدر ان رجال مباحث االحمدي 
يستمرون في حمالتهم لرصد اي مخيمات اخرى 
يقيم اصحابها سهرات حمراء أو يصدر عنها ما 
من شأنه ان يخل باآلداب العامة، وكشف املصدر 
ان الفرقة ستقوم بدوريات اعتيادية في محيط 
املخيمات بشكل يومي لرصد اي من تلك الظواهر 
السلبية وان الدوريات سيتم تكثيفها تزامنا مع 

االحتفاالت برأس السنة.
  وحذر املصدر من أن جميع املخيمات ستكون 
حتت مجهر رجال املباحث وســـتتم مداهمة اي 

مخيم تصدر عنه اي مخالفة. 

 مخيمات البر ستكون حتت مجهر رجال املباحث خالل الفترة القادمة 

 الطائرة الكويتية القادمة من جاكرتا
  تهبط اضطراريًا في مسقط بسبب خلل

 موقف أدخل سوريًا اإلنعاش
  و٣ آسيويين يسرقون أغطية مناهيل

 الكويت ـ كونا: قالت مؤسسة 
اخلطــــوط اجلويــــة الكويتية ان 
رحلتها رقم (كي يو ٤١٦) القادمة 
الى الكويت من جاكرتا عن طريق 
كواالملبور قد تعرضت خللل فني 
مما اضطر فيه قائدها الى الهبوط 

في مطار مسقط امس.
  وذكــــر مدير دائــــرة العالقات 
العامة واالعالم في املؤسسة عادل 
بورسلي ان قائد الطائرة وهي من 
طراز ٣٤٠ قد مت ابالغه اثناء اجتاه 
الطائرة الى الكويت بظهور دخان 
من داخل الطائرة اسفل املقاعد رقم 
١٥ مما استدعى قائد الطائرة الى 

اتباع اجراءات الســــالمة والهبوط في اقرب مطار وهو مطار مسقط في 
سلطنة عمان وذلك كإجراء احترازي ولسالمة الركاب. واضاف بورسلي 
ان الطائرة هبطت بشكل طبيعي وآمن وان املختصني قاموا بتفحصها 
خصوصا اســــالك الكهرباء فور هبوطها واالطمئنان على سالمتها بعد 
اصالح العطل موضحا انه نظرا النتهاء الوقت املســــموح به لســــاعات 
عمل طاقم الطائرة حسب قوانني الطيران املدني اخلاصة بالسالمة فقد 
متت اعادة جدولة الرحلة وانزال الركاب واسكانهم في الفنادق وتقدمي 
جميع التسهيالت الالزمة لهم وكان من املقرر وصول الطائرة مساء اليوم 
اجلمعة. واكد ان العاملني في مطار مسقط قاموا بجهود حثيثة لتوفير 
جميع سبل الراحة للركاب والتعامل معهم لتخفيف معاناتهم الناجمة 
عن تأخير هذه الرحلة. من ناحية اخرى افاد بورسلي بأن رحلة املؤسسة 
رقم «كي يو ٥٤٥» املتجهة الى مدينة االســــكندرية في جمهورية مصر 
العربية قد مت حتويلها الى مطار القاهرة بســــبب سوء االحوال اجلوية 
الســــيئة في االسكندرية ومت تقدمي جميع اخلدمات للركاب. واضاف ان 
مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية تعرب عن اعتذارها لركابها وعن 
اسفها الشديد لوقوع هذا التأخير اخلارج عن ارادتها وانها حريصة كل 

احلرص على  توفير افضل سبل االمن والسالمة على طائراتها.

 محمد الدشيش
  أدخل وافد سوري غرفة العناية 
الفائقة في مستشفى مبارك على 
إثر مشاجرة مع وافد سوري آخر 
بسبب موقف سيارة وقال مصدر 
امني ان املصاب السوري في العقد 

اخلامس من عمره.
  من جهة اخرى، قدم مواطن ٣ 
لصوص اغطية مناهيل لرجال 

األمن على طبق من ذهب حيث 
قام املواطن ولدى مشاهدته عماال 
املناهيل  ينزعون احد اغطيــــة 
فــــي تيماء بإبــــالغ االمن الذين 
سارعوا الى موقع البالغ وألقوا 
القبض على ٣ آســــيويني كانوا 
يضعــــون ٦ أغطية مناهيل في 
دبة الوانيت وجار إحالتهم الى 

االختصاص. 

 عادل بورسلي 


