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القبض على موظفني يعمالن في مرور العاصمة
استخرجا 100 رخصة قيادة لوافدين بـ »التزوير«

جندة مبارك الكبير حتولت إلى »قناصة مخدرات«سيتم إبعاد كل وافد حصل على »ليسن مزور«
وأسقطت كويتيًا وأميركيًا ولبنانيًا باملضبوطات

مباحث الساملية تسقط 20 صينية وتتعقب مائة
»بتهمة املساج املشبوه«.. والكفالء شركات وهمية سرقة 3 مركبات في أم الهيمان.. 

واملسروقات أموال وبطاقات البنك

متكن رجال املباحث اجلنائية من ضبط موظفني 
يعمالن بإدارة مرور العاصمة بتهمة التالعب في 
كش���وفات صرف منح رخص القيادة عن طريق 
التزوير في املعامالت الرسمية، كما كشفت التحقيقات 
معهما أنهما ومبعاونة مندوبني مصريني متكنا من 
استخراج نحو 100 رخصة قيادة بطرق غير قانونية. 
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان الوكيل 
املساعد لشؤون املرور اللواء د.مصطفى الزعابي 
أبلغ مدير عام املباح���ث اجلنائية العميد محمود 
الطباخ عن اكتشاف حاالت تزوير في إدارة مرور 
العاصمة وأن الشك يدور حول موظفني يعمالن في 
ذات اإلدارة، وعليه مت تشكيل فريق عمل مكون من 
رجال املباحث اجلنائية ورجال اإلدارة العامة للمرور 
والبدء في جمع التحريات الالزمة حول املوظفني 
املشتبه فيهما، ودلت التحريات ان املوظفني يقومان 
بالتعاون مع بعضهما بالتالعب في كشوفات صرف 
رخص القيادة ومنحها لغير املستحقني عن طريق 

مندوبني مصريني يقوم���ان بإحضار الراغبني في 
احلصول على رخص القيادة بطريقة غير قانونية 

ومبقابل 600 دينار لكل رخصة.
وقال املصدر انه وحال جمع كل املعلومات مت 
القبض على املوظفني واملندوبني واعترفوا جميعا 
بأنهم قاموا بصرف نحو 100 رخصة قيادة بطريقة 
التزوير اي انهم حصلوا على نحو 60 الف دينار 
كويتي من 100 وافد مت صرف رخص قيادة لهم عن 

طريق التزوير والتالعب في البيانات.
وأوضح املصدر ان اإلدارة العامة للمرور ستقوم 
بحصر أسماء ال� 100 وافد بناء على مراجعة بيانات 
رخص القيادة التي استخرجها املوظفان وسيتم 
القبض على كل وافد حص���ل على رخصة قيادة 
عن طريقهما وبالتالي توجيه تهمة تقدمي بيانات 
مخالفة للحصول على الرخصة والعمل على إبعادهم 

عن البالد.
أمير زكي  ٭

حتول رجال جندة مبارك الكبير ليلة أمس الى 
»قناصة مخدرات« بعد ضبطهم لثالثة أشخاص في 
حالة حيازة وإحراز للمواد املخدرة أحدهم بقصد 

التعاطي واثنان بقصد االجتار والترويج لها.
وبني مصدر أمني ان الثالثة الذين مت ضبطهم 
كويت���ي وأميركي ولبناني، حيث ضبط األول في 
ضاحية صباح السالم اثر اشتباه احدى الدوريات 
بتواج���د املواطن عند إحدى الس���احات الترابية 
وباالقت���راب منه حاول الفرار إال ان رجال النجدة 
استوقفوه وبدت عليه حالة االرتباك، حيث عثر 
بحوزته على علبة سجائر بداخلها ثالثة مغلفات 
معدة للبيع من مادة الهيروين، وأقر بأنه كان ينتظر 

تسليمها ألشخاص محددين من قبل صديق له.
اما املواطن األميركي فقد ترنح في مركبته على 
طريق الفحيحيل السريع في حالة غير طبيعية، 

وكاد ان يع���رض حياة اآلخري���ن للخطر، وفور 
توقيفه اتضح انه في حالة تعاط وبحوزته كيسان 
من املاريغوانا، حيث أش���ار الى انها الستخدامه 

اخلاص.
وفي منطقة صبحان كانت محطة ثالث املضبوطني 
وهو لبناني اجلنس���ية يعمل في أحد صالونات 
احلالقة، حيث شوهد يتجول بشكل الفت في منطقة 
األسواق وبتعقبه حاول تضليل الدورية الى ان مت 
ضبطه، حيث عثر بحوزته على مغلفني بهما مادة 
الهيروين كان ينتظر ش���خصا ليسلمها له بقصد 
االجتار. وعلى ضوء ما مت ضبطهم أمر العقيد سعود 
شنار مدير جندة مبارك الكبير بإحالة املضبوطني 
الى جهة االختصاص وحتريز املضبوطات وتكثيف 

التواجد األمني لتعقب مثل هذه القضايا.
عبداهلل قنيص  ٭

ضبطت ق����وة من مباحث الس����املية 20 فتاة من 
اجلنس����ية الصينية في حملة مكثفة قامت بها قوة 
املباحث وتبني لها وج����ود مائة فتاة أخرى من ذات 
اجلنس����ية يتجولن ف����ي عموم الب����الد وعلى وجه 
اخلصوص في األس����واق واملجمع����ات التجارية في 
محافظة حولي جار تعقبهن لقيامهن بتقدمي خدمات 
»املساج« للش����باب على وجه التحديد مقابل مبالغ 
مالية دون خضوعهن الشتراطات الفحص الطبي او 
الترخيص مبزاولة هذه املهنة املقصورة على الرجال 
في بعض الصالونات وهو ما يكشف عن ممارستهن 
للدعارة املتسترة. وبنينّ مصدر أمني ان قوة مباحث 
الساملية اكتش����فت ان الفتيات الصينيات قدمن الى 
البالد على فترات متقاربة بواسطة أذونات زيارة وان 

الكفالء ش����ركات وهمية مقابل مبالغ مالية تقاضاها 
وس����طاء لهن بني الصني والكويت. كما بنينّ املصدر 
ان التمديد ألذونات الزيارة لفتيات املساج الصيني 
امتدت لبعض منهن ألكثر من ستة أشهر. وقال املصدر 
ان من مت ضبطهن سيخضعن للفحص الطبي نظرا 
خلط����ورة ما قد حتمله اي منهن من أمراض خطيرة 
ومعدي����ة في ظل وجود ثغ����رة بعدم اجراء الفحص 
الطبي للقادم الى البالد في اذن زيارة وعدم اشتراط 
شهادة خلو من األمراض املعدية من بلدانهم، مطالبا 
املواطنني واملقيم����ني باحلذر من التعامل مع خدمات 
املس����اج غير املرخصة التي هي في حقيقتها لغايات 
الدعارة املتس����ترة بغطاء آخر الستدراج »الشياب« 

قبل »الشباب«.

تقدم مواطن���ان الى مخفر أم الهيمان لتعرض 
مركبتيهما للسرقة عن طريق الكسر من قبل شخص 

مجهول ليل أمس األول.
وأفاد املواط���ن األول بأنه فوجئ عند خروجه 
من املنزل صباحا ان زجاج املركبة مهشم وبتفقد 
املركبة ومحتوياتها تبني ان مبلغ 600 دينار كان 
بداخلها قد س���رق، باإلضافة ال���ى بطاقات البنك 

وبطاقاته الشخصية.
كما أفاد املواط���ن اآلخر بأن مركبة له وأخرى 

ألسرته تعرضتا ايضا للسرقة عن طريق الكسر، 
حيث استولى اجلاني على مبلغ 130 دينارا وبطاقات 
البنك وهاتف نقال كان قد أبقاه داخل املركبة ولم 

يتهم أحدا بالواقعة.
وسجلت قضايا بالبالغات وجار التحري عن 
هوية اجلاني لضبطه، كما مت تكثيف الدوريات للحد 
من الظاهرة التي قد ترتبط بانتهاء فترة الدراسة 

ببعض املدارس وبدء جرائم األحداث.
هاني الظفيري  ٭

مواطنان من أرباب السوابق وأدينا بقضايا مخدرات

منفذا جرمية السطو املسلح على محل صرافة الفحيحيل في قبضة املباحث:
سرقنا من أجل السفر إلى املغرب.. وكنا ننوي سرقة بنك في الرقة

العوضي أصحاب مكاتب الصرافة 
ض����رورة االلت����زام باإلج����راءات 
األمنية االحترازية والتي تتحدد 
في تركيب كاميرات مراقبة داخل 
مكتب الصرافة وخارجه، واستخدام 
الرصاص  الزجاج املصف����ح ضد 

كعازل.
العوضي على  اللواء  وش����دد 
ان قطاع األمن اجلنائي سيواصل 
جهوده بال هوادة ملكافحة مثل هذه 
اجلرائم وغيرها، وس����يالحق كل 
من تسول له نفسه اخلروج على 

القانون.
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص  ٭

لتمويل مصاريف س���فرة أخرى 
الى املغرب.

ومضى املصدر األمني بالقول 
إن رجال املباحث متكنوا من كشف 
هوية اجلانيني بعد ان قاموا بجمع 
كل التحريات واملعلومات اخلاصة 
باملشتبه فيهما، مشيرا الى ان كل 
اخليوط التي جمعها رجال املباحث 

قادت الى هوية املتهمني.
الداخلية في  واعلن����ت وزارة 
بي����ان لها أمس مختص����ر واقعة 
ضبط املتهمني ناشد خالله وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
اللواء عبداحلميد  األمن اجلنائي 

الكائن ف���ي منطقة الرقة، بنفس 
اسلوب اجلرمية األولى.

وذك���ر املص���در ان املتهمني 
اعترف���ا بجرميتهم���ا امام رجال 
مباحث الفحيحيل دون اكراه او 
ضغط خاصة انه مت القاء القبض 
عليهما حال وصولهما الى مطار 
الكويت الدولي قادمني من املغرب 
واقتيدا للتحقيق حيث ارشدا ايضا 
عن س���الح اجلرمية املس���تخدم 
)مسدس 9مللي( واعترفا بأنهما 
نفذا جرميتهما لتمويل سفرتهما 
السياحية الى املغرب، وانهما كانا 
ينويان القيام بجرميتهما الثانية 

املساعد لش���ؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي، وقام 
باملتابعة مدير مباحث األحمدي 
العقيد ولي���د الدريعي فيما قام 
رجال مباح���ث الفحيحيل بجمع 
كل املعلومات الالزمة عن اجلرمية 
والت���ي ادت ال���ى كش���ف هوية 
املنفذين بعد ساعات من حدوث 

اجلرمية.
وأوضح املص���در ان املتهمني 
اعترفا بأنهما كانا ينويان تنفيذ 
سطو مسلح آخر بعد عودتهما الى 
البالد، وكشفا انهما كانا يستهدفان 
س���رقة فرع أحد البنوك احمللية 

استهدفاه ملدة 10 ايام ودرس جميع 
مخارج ومداخ���ل املنطقة، حيث 
اقتضت اخلطة ان يتوجها بسيارة 
الى منطقة محاذية حملل  واحدة 
الصرافة على ان يترجل أحدهما 
ويتوجه لتنفيذ جرمية الس���طو 
املسلح باستخدام سالح »مسدس 
9مللي( بينما ينتظره الثاني في 
السيارة )بوضعية تشغيل( وهو 

ما مت فعال.
التحريات  ان  وقال املص���در 
انطلق���ت من���ذ الس���اعة األولى 
حلدوث اجلرمية حيث اش���رف 
الوكيل  التحريات شخصيا  على 

عودتهما من املغرب، حيث دلت 
التحريات انهما سافرا إليها بعد 
5 ساعات من تنفيذهما للعملية 
التي جنحا خاللها بسلب 10 آالف 
دينار صرفاها بالكامل على تكاليف 

سفرتهما السياحية.
وقال املص���در ان املتهمني مت 
كشف هويتهما بعد ساعات قليلة 
من تنفيذهما لعمليتهما غير ان 
ل���م يتمكنوا من  املباحث  رجال 
القبض عليهما كونهما قاما بالسفر 
قبل التوصل إليهما، موضحا ان 
املتهمني اعترفا بأنهما نفذا خطتهما 
الذي  بعد رصد مح���ل الصرافة 

متكن رجال املباحث اجلنائية 
من القبض عل���ى منفذي عملية 
السطو التي استهدفت احد محالت 
الصرافة مبنطقة الفحيحيل قبل 10 
ايام، وكانت اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية قد دعت ملؤمتر صحافي 
كشف خالله قياديوها مالبسات 
القب���ض على منف���ذي العملية، 
وكش���فت أن منف���ذي العملي���ة 
مواطنان من أرباب السوابق سبق 
وأن أدينا بجرائم جنائية وخرجا 
من السجن قبل أشهر. وقال مصدر 
امني حتدث ل� »األنباء«: ان املتهمني 
أثناء  الكويت  ضبطا في مط���ار 

املتهمان وأمامهما سالح اجلرمية 

ضبط مواطن.. أطلق النار على منزل 
شقيقه في اجلهراء بعد فشل قتله

بعدما أقنعه بالفوز بـ 20 ألف 
دينار.. نصاب استولى على 280 

دينارًا رصيد مكاملات مجانية

حسم رجال مباحث جليب الشيوخ امر تواري شاب 
كويتي عن االنظار منذ فترة بعد تس����جيل عدة قضايا 
منها اطالق نار على منزل ش����قيقه في منطقة اجلهراء 
كانت قد أشارت إليها »األنباء« األسبوع املاضي، حيث 
ألقي القبض عليه في منطقة الشويخ واعترف بأنه كان 
متواريا عن األنظار في منزل مبنطقة جليب الش����يوخ 
قريب من مسكن أسرته.وأفاد مصدر امني بأنه عالوة 
على اطالق اجلاني النار على منزل شقيقه في اجلهراء 
فإن هناك قضية شروع في القتل ايضا مسجلة من قبل 
الشقيق في منطقة جليب الشيوخ حيث كان قد اطلق 
النار على مركبته، ام����ا ثالثة القضايا فهي تورطه في 
قضية س����لب بالقوة حيث اعتدى على شخص بدون 

واستولى على ما بحوزته من أموال.

وقع مواطن في منطق����ة أم الهيمان ضحية لعملية 
نصب انتهى معها النصاب الى رصيد محادثة مجانية 
لهاتفه بقيمة 280 دينارا. املواطن وبحسب افادته امام 
ضابط املخف����ر قال ان مجهوال اتصل به وأبلغه بفوزه 
مببل����غ 20 ألف دينار وبدأ باس����تيفاء بياناته ومن ثم 
طلب منه رصيد تعبئة مب����ا يوازي مبلغ 280 دينارا، 
فم����ا كان منه أمام ضخامة مبلغ ال����� 20 الف دينار اال 
تلبية طلبه مادام ان احملصلة النهائية سيكون له فيها 
19 ألف����ا و720 دينارا، اال ان املتصل املجهول طلب منه 
اغالق الهاتف حيث س����يتصل به بعد عشر دقائق بعد 
ان يستكمل تعبئة الرصيد. وأضاف املواطن »املقهور«: 
وبعد 10 دقائق لم أتلق أي اتصال، فعاودت االتصال بذات 
الرقم اال ان النتيجة ان اجلهاز مغلق، وأدركت حينها ان 
هناك من نصب علينّ واستولى على رصيد مببلغ 280 
دينارا. وسجلت قضية نصب واحتيال بالواقعة بعدما 
د املجني عليه رجال األمن برقم الهاتف الذي اتصل  زونّ

منه الشخص املجهول. 

عبداهلل قنيص  ٭

عبداهلل قنيص  ٭

)محمد ماهر(  السالح املستخدم في عملية السطو    

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 
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