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مجهول خدع كوافيرة بشريط ديني
وأولم عليها صديقيه في شقة بالساملية

أمر وكي���ل نياب���ة اجلهراء 
بتسجيل قضية خطف ومواقعة 
باإلكراه في مخفر الصليبية ضد 3 
أشخاص مجهولني، وكانت وافدة 
سورية تعمل كوافيرة أبلغت رجال 
األمن عن تلقيها اتصاال من شخص 
ال تعرفه على الصالون الذي تعمل 
به وطلب منها ان جتري ماكياجا 
كامال الم���رأة ومت االتفاق فيما 
بينهما على أجر قدره 100 دينار. 

ومضت الوافدة السورية بقولها 
ان اجلاني كان بانتظارها أسفل 
الصالون وصعدت الى مركبته بعد 
ان اطمأنت له لتشغيله شريطا 
دينيا، حيث أبلغها بأن املاكياج 
الكامل مطلوب المرأة في ش���قة 
مبنطقة الساملية. وقالت الوافدة 
أم���ام رئيس دوري���ات اجلهراء 
الرائد مطر س���بيل »ان اجلاني 
صعد معي الى الطابق اخلامس 

ف���ي البناية وحينم���ا فتح باب 
الشقة لم أجد أي امرأة وصدمت 
باجلاني يكشر عن أنيابه ويقوم 
بافتراس���ي وبعد ساعات حضر 
صديق له وفعل الشيء نفسه، 
وبعد ساعات حضر ثالث وجميع 

اجلناة اعتدوا علي«.
وقال مصدر أمني ان مزيدا من 
التحقيقات ستجرى في القضية 
ادعاء املجني  للتأكد من حقيقة 

عليها على ان تك���ون طرفا في 
التحقيقات املسؤولة عن الصالون 
التي تعمل به املجني عليها والتأكد 
م���ن ان الصالون ابلغ عن مهمة 
ستقوم بها الكوافيرة، مشيرا الى 
ان هناك احتماالت أخرى بشأن 
ادعاء املجن���ي عليها إال ان هذه 
االحتماالت لن حتول دون تسجيل 

قضية.
هاني الظفيري  ٭

في واقعة قد تكشف عن مزيد من التجاوزات بدخول املصابني بـ »الكبد الوبائي«

طبيب زّور »الئق صحيًا« لزوجته الطبيبة املبعدة
ومباحث الهجرة تبحث عن املتورطني في مراكز اخلدمة

راعي »اجلينز« اختلى مبوظفة بنكية 
في مصعد فلعب الشيطان برأسه

إبرة فارغة حتيل شقيقة فنانة معروفة إلى »اجلنائية« 
و»املكافحة« أوقفت مرافقها البدون بعد هروبه

مع زوجها والذي اعترف بأنه 
اس����تغل عمله كطبيب واجنز 
معامل����ة زوجت����ه م����ن خالل 
االس����تعانة مبعاملة ش����خص 
وافد آس����يوي واستطاع وضع 
ص����ورة زوجته عل����ى معاملة 
الوافد  »الئق صحيا« تخ����ص 

اآلسيوي.
وأشار املصدر إلى أن رجال 
البح����ث والتحري تبني لهم أن 
املركز الذي استخرج منه سمة 
الزيارة هو نفسه الذي أجرى فيه 
اجراءات االلتحاق بعائل، مؤكدا 
التحريات  على أن مزيدا م����ن 
بدأت للوق����وف على هوية من 
قدم املساعدة لزوج الوافدة التي 

تعمل طبيبة.
أمير زكي  ٭

الى مخفر الفنطاس وقدمت لرجال 
االمن رقم هاتف اجلاني وسجلت 
قضية وجار اس���تدعاء اجلاني 
لالس���تماع الى اقواله في شأن 

القضية املسجلة بحقه.
من جه���ة اخري متكن رجال 
امن الفروانية من حترير وافدة 
اسيوية تعرضت لإلختطاف من 
قبل عصابة تدي���ر وكر دعارة 
باجللي���ب وجاء حترير الوافدة 
بعد ان ابلغت كفيلهاعبر الهاتف 
عن مكان احتجازها بشقة مبنطقة 

القرين.
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة  ٭

الشاب الذي برفقتها فر جريا 
على االقدام حلظة توقفها.

وأضاف املصدر األمني: ان 
رجال النجدة لم يتمكنوا من 
الطبيبة وتبني  ضبط مرافق 
ان الطبيب���ة ف���ي حالة غير 
طبيعية وعثر في املركبة على 
ابرة فارغة يرجح ان تكون بها 
آثار مواد مخدرة وهو ما شكل 
مفاجأة احيلت معها الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات التي 
تولت املتابعة وضبط الشاب 
)البدون( واحالتها الى االدلة 
اجلنائية مع املضبوطات من 
االبر الفارغة. واجلدير بالذكر 
ان الطبيبة هي شقيقة فنانة 

معروفة.
أمير زكي  ٭

أحد مراكز اخلدمة وأن الطبيبة 
استطاعت بعد حضورها للبالد 
رغم وجود اسمها في قوائم غير 
املصرح لهم بالدخول عمل إقامة 

التحاق بعائل على زوجها.
وأضاف املصدر مت ابالغ وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اللواء  اجلنس����ية واجلوازات 
أمر باتخاذ ما  الراش����د والذي 
يلزم والتواصل مع النيابة العامة 
ليقوم رجال البحث والتحري في 
االدارة العامة للهجرة بالقبض 
عل����ى الوافدة والتي دخلت في 
حالة هستيرية، مؤكدة أنها ال 
تعلم أي شيء عن كيفية اجناز 
معاملتها وأن زوجها أيضا هو 

من فعل كل شيء.
واضاف املصدر مت التحقيق 

اتصلت بزوجه���ا والذي حضر 
الى املخفر الس���تكمال  ورافقها 
اجراءات تس���جيل قضية هتك 
عرض، وشرع رجال املباحث فورا 

بتحريات كشف هوية اجلاني.
من جه���ة اخرى، س���جلت 
مواطنة قضية في مخفر الفنطاس 
ضد شخص مجهول مبلغة بأنها 
فوجئ���ت بش���خص يتصل بها 
وعرفها بنفسه على انه مواطن 
وحتدث معها في امور خادش���ة 
للحي���اء الع���ام وحينما نهرته 

فوجئت به يكيل لها السباب.
 فما كان منها اال ان سارعت 

أمر وكي����ل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء عبداهلل خليفة 
الراش����د بإحال����ة طبيب عربي 
اجلنسية وزوجته الطبيبة إلى 
النياب����ة العامة بتهمة التزوير 
في محررات رسمية فيما تتجه 
التحقيقات التي جتريها النيابة 
العامة إلى االكتفاء بإبعاد الزوجة 
وتوجي����ه االتهام إل����ى زوجها 

الطبيب.
وقال مصدر أمني ان معلومات 
وصلت إلى مدير إدارة التحري 
في اإلدارة العامة ملباحث الهجرة 
عن أن واف����دة عربية كانت قد 
ابعدت عن البالد إلصابتها مبرض 
االلتهاب الكبدي الوبائي متكنت 
من الدخول بسمة زيارة من خالل 

اتهمت موظفة في احد البنوك 
الش���هيرة مجهوال كان يرتدي 
تيشرت وبنطلون جينز بالشروع 
في االعتداء عليها وتلمس اجزاء 

حساسة من جسدها.
وقالت املوظفة وهي مواطنة 
ال���ى بناية جتارية  انها دخلت 
ف���ي املصعد  واثن���اء وجودها 
فوجئت بش���خص يصعد معها 
وما ان اغلق الباب حتى بدأ الشاب 
بالتحدث بعبارات خادشة ومن 
ثم ح���اول التهجم عليها لتقوم 
بالصراخ وحينما توقف املصعد 
قام���ت على الفور بالهرب حيث 

أم���ر مدير ع���ام الدوريات 
الشاملة العميد زهير النصراهلل 
امس بإحالة طبيبة كويتية الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ان مت ضبطها من قبل احدى 
دوريات جندة االحمدي، كما 
العامة  االدارة  استطاع رجال 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة من ضبط 
ش���اب »ب���دون« كان برفقة 
الطبيبة اثناء ضبطها ومتكن 
االقدام.  الهرب جريا على  من 
وقال مص���در امني ان دورية 
تابعة لنجدة االحمدي اشتبهت 
في سيارة تترنح وباالقتراب 
منها شوهد فيها فتاة وشاب 
حيث مت الطلب من الفتاة التي 
تقود الس���يارة التوقف إال ان 

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

العميد حسني الشيرازي

العميد زهير النصراهللاللواء الشيخ أحمد اخلليفة

مواطنة تشتكي زوجها 
بتقرير فرنسي وآخر كويتي

 الشقيقان زّورا توقيع الشقيقتني
ليستوليا على جاخور والدهم

مواطن يشتكي لصًا سرق
50 دينارًا بأسلوب غريب

حملة اجلهراء تضبط 25 مستهترًا 
في »استعراض املطر« ونخلة أشعلت 
مركبة في مشرف بعد االصطدام بها

النيابة حتتجز 5 وافدين ومواطنني 
على خلفية السيارة املفخخة 

في »الشعيبة«

لم جتد مواطنة بدا من اللجوء الى مخفر الروضة لتقدم 
بالغا ضد زوجها مدعية قيامه باالعتداء عليها بالضرب 
املبرح مما خلف لديها كدمات وسجحات اثبتتها في تقرير 
طبي من احد املستشفيات الكويتية دعمته بتقرير صادر 
من مستش���فى في فرنس���ا في فترة زمنية سابقة اثناء 
تواجدها وزوجها هناك قبل شهر حيث كان االعتداء األول 
بالض���رب قبل ان يكرر فعلته مرة اخرى في الكويت اثر 

عودتهما من الرحلة الفرنسية.
املواطنة اكدت في شكواها امام مساعد مدير امن محافظة 
العاصمة العقيد حسني الشيرازي ان احلياة بينها وبني 
زوجها باتت مستحيلة وانها ترددت في تسجيل شكوى 
ضده في فرنس���ا تقديرا واحتراما للحياة الزوجية التي 

كانت تأمل ان تكون ناجحة.
وب���ني مصدر امني ان التقرير الفرنس���ي ارفق ضمن 
التقرير الطبي الصادر عن احد املستشفيات في الكويت 
وانه جار اس���تدعاء الزوج مع احالة الشاكية الى االدلة 
اجلنائية إلثبات االصابات املوصوفة في تقرير املستشفى، 

حيث قيدت جنحة اعتداء بالضرب.
هاني الظفيري  ٭

تقدمت مواطنتان الى مخفر كبد واتهمتا شقيقيهما بالتزوير 
في محررات رس���مية وبيع جاخور يخص والدهم املتوفى، 

بعد ان زّورا توقيعهما.
وجاء في افادة املجني عليهما انهما فوجئتا بأن اجلاخور 
الذي تع���ود ملكيته الى والدهم املتوفى قد مت بيعه، وأكدتا 
انهما لم تخوال احدا بالتوقيع عنهما، ولدى سؤال الشقيقني 
اعترفا للش���قيقتني بأنهما قاما ببي���ع اجلاخور بعد ان قاما 
بتزوير توقيعهما، وسجلت قضية ومتت احالتهما الى النيابة 
العامة، ومن املقرر ان تستدعي الشقيقني لالطالع على أوراق 
بيع اجلاخور ومطابقة خط الشقيقتني مع التواقيع املزورة 

في وثيقة البيع.
وج���اء في الب���الغ ان اجلاخور مت بيع���ه مقابل 80 ألف 

دينار.
هاني الظفيري  ٭

تقدم مواطن في األربعني من العمر ببالغ الى املخفر يشكو 
شخصا مجهوال اقتحم منزله في منطقة القيروان واستطاع 
االستيالء على مبلغ خمسني دينارا اال انه لم يستطع ان يحدد 
لرج���ال األمن الكيفية التي متت بها س���رقة منزله واختفاء 
اخلمسني دينارا حيث سجل بالغا بالواقعة ومت ابالغ ادارة 
مس���رح اجلرمية باألدلة اجلنائية ملعاين���ة جميع االبواب 

والشبابيك على امل ضبط اللص الغريب.
وبني املصدر ان الش���اكي لم يته���م احدا من العاملني في 

املنزل او اجليران بالسرقة.

علمت  »األنباء« ان النيابة العامة قررت احتجاز 7 أشخاص 
)5 وافدين ومواطنني( على ذمة قضية عجينة ال� C4 املتفجرة 
والتي ضبط داخل س���يارة وانيت كانت في طريقها لدخول 
ميناء الش���عيبة الستكمال التحقيقات معهم ومعرفة هوية 
من حاول إدخال هذه الكمية من املتفجرات شديدة اخلطورة 

إلى هذا املرفق املهم.
وقال مصدر أمني ان املتهمني الذين قررت النيابة العامة 
احتجازه���م على ذم���ة القضية وهم 3 آس���يويني وعربيان 
ومواطنان، أكدوا عدم معرفتهم بكيفية وجود املادة شديدة 

االنفجار في سيارة تعود للشركة.
وأشار املصدر األمني الى ان احللقة املفقودة التزال قائمة 
في هذه القضية مؤكدا أن ما أشيع عن أن »الواقعة« تتعلق 
بتدريب ما أمر يغاير احلقيقة إذ إنه في حال كان األمر مجرد 
تدريب فلماذا تقوم املنشآت النفطية برفع درجة االستعداد 

في مرافقها إلى الدرجة القصوى؟
وتس���اءل املصدر كيف تكون املسألة تتعلق بتدريب في 

الوقت الذي يحال متهمون إلى النيابة؟!
محمد الجالهمة  ٭

ش���ن رجال أمن مديرية اجلهراء حملة مساء اول من 
امس ضد مجموعة من الشباب واألحداث لضبطهم اثر ما 
شهدته منطقة العيون من قيامهم باالستهتار والرعونة 
واالس���تعراض وقيامهم باالصط���دام بدوريتني حاولتا 
اس���تيقافهم، حيث مت ضبط عدد منهم وتسجيل قضية 

بحق من ضبط.
وكان مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا شكل قوة بإشراف 
العميد محمد الديني، وش���ارك 
فيها الرائد مطر سبيل، وتبني 
ان أحد املضبوطني عس���كري 
في قطاع النجدة، باإلضافة الى 
آخر يعم���ل في وزارة الصحة 
ومت تس���جيل قضية بحق 25 
شابا وحجز مركباتهم وحترير 
39 مخالف���ة مروري���ة وكان 
املس���تهترون استغلوا هطول 
األمطار لالستعراض في بعض 

التقاطعات.
من جانب آخر، أنقذ املارة مواطنا بإخراجه من سيارته 
التي اش���تعلت فيها النيران بعد اصطدامها في »نخلة« 
باجلزيرة الوسطى على أحد طرق منطقة مشرف واقتلعتها 
من جذورها بعدما فقط املواطن السيطرة على مقود املركبة 

التي انحرفت به عن الطريق.
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش  ٭

العميد محمد طنا

عدل ومحاكم

»االستئناف« تلغي إعدام زارع 
احلشيش في مسكنه بالقصور 

وتقرر حبسه 15 سنة

..واستبدال عقوبة إعدام 
آسيوي باملؤبد اتهم 

بخطف واغتصاب وافدة

براءة مواطنني من تهمة 
النصب واالحتيال

قضت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستش����ار فيصل خريب����ط وعضوية 
املستشارين جنيب املال وصالح الدين يونس ومحمد 
فريد الزارع في حضور رئيس الدوائر اجلزائية سامي 
العنزي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإعدام املواطن 
)ط.ح.( املتهم بزرع نبات القنب الهندي )احلش����يش( 
في منزله مبنطقة القصور وقضت بحبس����ه 15 سنة 
مع الش����غل والنفاذ. وكان املتهم ضبط بداخل منزله 
مزرعة لنبتة احلش����يش وقبض عليه من قبل رجال 
مباح����ث املطار وكان املتهم ق����د حكم عليه في محكمة 

أول درجة باإلعدام.

قضت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار سالم اخلضير بإلغاء حكم اإلعدام 
الصادر ضد متهم من جنسية آسيوية وقضت بحبسه 
مؤبدا عن تهمة املواقعة باإلكراه بينما أيدت حكم أول 
درجة القاضي بحبس متهم آخر من نفس اجلنسية ملدة 

أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة 
بأن حترياته السرية دلت على أن املتهم األول قام بخطف 
املجن����ي عليها بقصد مواقعتها وبيعها لش����خص آخر 
مقابل مبلغ من املال. وبضبط املتهم أقر بأنه قام بخطف 
املجني عليها ومواقعتها وبأنه قام بتهديد زوج املجني 

عليها، إذا لم يدفع له مبلغا كبيرا من املال.
وقد قضت محكم����ة اجلنايات بإعدام املتهم وإحالة 
الدعوى الى محكمة االس����تئناف العليا خالل شهر من 
تاريخ صدور احلكم. كما قضت بحبس املتهمني الثاني 
والثالث )من نفس اجلنسية( باحلبس أربع سنوات عن 

مساعدته في إدارة مسكن للدعارة.

قضت محكمة اجلنح ببراءة مواطنني من تهمة النصب 
واالحتيال واالستيالء على مبلغ يقارب املليون دينار من 
صفقة مببلغ 8 ماليني دينار، كما قضت برفض الدعوى 
املدنية املقامة من الشركة الشاكية ضدهما. وحضر احملامي 
حسن احلوتري من مكتب احملامية حنان جابر الصباح 
موكال عن املتهمني أمام احملكمة وترافع شفاهة وقدم مذكرة 
بدفاعه دفع فيها بأن القضية املقامة من الشركة ضد املتهمني 
غير صحيحة، مستندا في ذلك الى ان املتهمني لم يصدر 
عنهما اي طرق احتيالية او وس���ائل تدليسية كما انهما 
لم يدخل ذمتهما أي مبالغ تتصل بالشراكة بني الشريكني 

مبا ينتفي معه الركن املادي جلرمية النصب.


