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وسطاء يقومون ببيع »فيش« اللعب احملرم عن طريق محالت اإلنترنت كافيه والكمبيوتر

400 شخص من الكويت يديرون ملياري دوالر »افتراضي« في مواقع قمار عاملية
و »املباحث اجلنائية« تعد تقريرًا لرفعه إلى اجلهات املختصة حلظر تلك املواقع

»األنباء« جالت على مواقع القمار االفتراضية على شبكة اإلنترنت
واملشتركون من الكويت يضعون صورهم وأسماءهم احلقيقية

إلى اجلهات املعنية من  شامل 
أجل حظر تلك املواقع أو اتخاذ 
تدابير حتد من وصول املشتركني 

من الكويت إليها.
ومضى املص���در بالقول إن 
قيمة األموال االفتراضية التي 
املواقع  يتداولها مشتركو تلك 
املشبوهة من الشباب تصل إلى 
أكثر من ملياري دوالر أميركي 
افتراضي وليس حقيقي، ومت 
رصد حت���ى اآلن أكثر من 400 
مشترك دائم من الكويت لتلك 
املواق���ع موضحا أنه لن يتخذ 
أي إجراء بحق املستخدمني قبل 
حظر تلك املواقع، أما باعة الفيش 
االفتراضية فسيتم رصدهم، وفي 
حال التوصل إلى أي منهم وهو 
األمر املنتظر فستتم إحالته إلى 
جهات االختصاص بتهمة تسهيل 
لعب القم���ار خاصة أن اللعب 
يت���م بنقود حقيقية حتى ولو 
كانت أقل م���ن قيمتها الفعلية 
املعلنة. وحذر املصدر أي محل 
إنترنت كافيه يعمل كوس���يط 
لبيع تلك األموال االفتراضية من 
أنه يكون حتت طائلة املساءلة 

القانونية
هاني الظفيري  ٭

املعلن في املوقع، فعندما ترى 
أنني راهنت بعشرة آالف دوالر 
في دور معني فأنا في احلقيقة 
أراهن ب� 10 دوالرات فقط أي أقل 
من 3 دنانير كويتية، واملسألة 
وناسة وليست لعب قمار باملعنى 
الكامل فنحن ال نقامر بألف دوالر 
حقيقية بل بدوالر فقط، وكما 
قلت فيش لعب العش���رة آالف 
دوالر تباع ب� 10 دوالرات فقط 
وميكننا شراؤها من موقع القمار 
ال���ذي نلعب فيه او عن طريق 
وس���طاء من الكويت«. وخالل 
جولة »األنباء« على ذلك املوقع 
ومبساعدة املشترك الذي حتدثنا 
معه تبني أن هناك أشخاصا من 
الكويت يقوم���ون ببيع فيش 
اللعب االفتراضية وأحدهم يضع 
رقم هاتفه النقال للراغبني في 
التواصل معه لشراء أي مبلغ 

افتراضي يريدون«.
هاني الظفيري  ٭

وأوضح املصدر أن التقرير 
املباحث  الذي يع���ده رج���ال 
القمار  اجلنائية يشمل مواقع 
كما يشمل أس���ماء املشتركني 
مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير 

لعب مجاني ملدة أسبوع بأموال 
افتراضي���ة حي���ث مينح لكل 
مشترك 1000 دوالر افتراضية 
أي دوالر واحد فقط )288 فلسا(، 
وبعده���ا يتم غلق احلس���اب 
حلني قيام املش���ترك بتجديد 
االشتراك وشراء أموال افتراضية 
بواسطة بطاقة االئتمان وهذا 
ما فعلته أن وأصدقائي حيث 
ب���دأت بش���راء 100 ألف دوالر 
افتراضية ك� »فيش لعب« ب� 100 
دوالر بواسطة بطاقة ائتماني، 
وكذلك فعل أصدقائي ومنذ ذلك 
احلني ونحن منارس اللعب في 
ذلك املوقع بشكل شبه يومي، 
والتقينا بعش���رات املشتركني 
في الكوي���ت ونتواصل معهم 
عن طريق املاسنجر. وعن مدى 
شرعية وقانونية ما يفعله هو 
وأصدقاؤه خاصة أنهم ميارسون 
القمار قال: »نحن منارس اللعب 
بأموال أقل ألف مرة من الرقم 

فيش افتراضية يقوم بشرائها 
ب���� 1000 دوالر أي بنحو 288 
دينارا كويتيا يقوم بتحويلها من 
رصيده بواسطة بطاقة ائتمان 

من البنك.

بريده اإللكترون���ي رغبة في 
التواصل خارج املوقع مع آخرين 
سواء للتواصل مع الالعبني من 
الكوي���ت أو من خارجها وذلك 
لتبادل اخلبرات وعقد االتفاقات 
كما أبلغ أحد املشتركني الذين 
التقته���م األنباء ع���ن طريق 
املاس���نجر بعد احلصول على 
إمييله وقال: »اشتركت في هذا 
املوقع منذ 10 أشهر ودخلت ب� 
100 دوالر فق���ط أي )100 ألف 
دوالر افتراضية حيث ان الدوالر 
بأل���ف دوالر افتراضي(، وعن 
شراء الدوالرات االفتراضية قال 
املشترك الذي التقته »األنباء«: 
يشاركني اللعب 5 من أصدقائي 
وبدأنا الدخول الى تلك املواقع 
عن طريق الفيس بوك بعد أن 
وجهت لنا دعوة من مجموعة 
عبر صفحتنا على الفيس بوك 
وبدأنا الدخول إلى املوقع حيث 
يقدم املوقع في البداية عرض 

انترنت كافيه أو محالت كمبيوتر 
أو حتى وس���طاء لبعض تلك 
املواقع التي أصبحت اآلن تتمتع 
بش���هرة عاملية، فمثال إذا أراد 
الالعب أن يدخل مبليون دوالر 

كل ألف دوالر من فيش اللعب 
تباع بدوالر حقيقي يقوم بدفعه 
الالعب الراغب في اللعب بأموال 
حقيقية عن طريق وسطاء هنا 
في الكويت يعملون في محالت 

أو بواس���طة لعب البالك جاك 
أو حتى الروليت، وهي مواقع 
تتيح لالعبني املشاركة بفيش 
لعب افتراضي���ة ولكنها تدفع 
بأموال حقيقية، مشيرا إلى أن 

كش���ف مصدر أمني مطلع 
ل� »األنب���اء« أن اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بدأت ومنذ مدة 
جتري حترياتها الالزمة جلمع 
تقارير كاملة عن مواقع القمار 
على اإلنترن���ت التي أصبحت 
ظاهرة ارتيادها من قبل كثير 
من الشباب واضحة وأصبحت 
حديث البعض في الديوانيات 
واملقاهي خاصة تلك املواقع التي 
متنح املش���اركني فيها »فيش« 
لعب يتم ش���راؤها عن طريق 
اإلنترنت أو عن طريق وسطاء 
لتلك املواقع هن���ا في الكويت 
سواء في بعض مقاهي اإلنترنت 

أو محالت الكمبيوتر.
وقال املصدر ان تلك املواقع 
تنتشر بني الشباب بطريقتني 
املواق���ع اإللكترونية  إما عبر 
االجتماعية ك���� »الفيس بوك« 
أو قن���وات احملادث���ة، وع���دد 
روادها يقدر باآلالف من جميع 
اجلنس���يات، حت���ى أن بعض 
مرتاديها أصبح مشهورا ويضع 
اسمه احلقيقي في تلك املواقع 
التي ميارس فيها جميع أنواع 
القمار إما بواسطة لعب البوكر 
االفتراضي مع العبني حقيقيني 

من جهته���ا قامت »األنباء« 
بجولة في تل���ك مواقع القمار 
االفتراضية التي حتدث املصدر 
األمني عنها وتبني أنها أكثر من 
10 مواقع أغلبها يتم الدخول إليه 
واإلعالن عنه بواس���طة موقع 
التواصل االجتماعي الش���هير 
ال� »فيس ب���وك« ومنها موقع 
اس���مه جي بوكر )نعتذر عن 
عدم وضع اس���مه باالجنليزي 
كامال حي���ث ان املوقع اليزال 
غير محظ���ور وميكن الدخول 
إليه، ومتكنت األنباء من رصد 
أكثر من 45 مشتركا من الكويت، 
حيث ميكن معرفة املشتركني 
في تلك املواقع عن طريق علم 
دولة املشترك حيث يضع كل 
مشترك علم الدولة التي ينتمي 
إليها بجانب صورته، وبعض 
املشتركني من الكويت كان يضع 

صورته احلقيقية.
ومن بني املشتركني من يضع 

مستخدم يتابع عددا من طاوالت القمار االفتراضية على الشبكة

واجهة أحد مواقع القمار االفتراضية 

»فيش« اللعب احملرم يباع عن طريق محالت االنترنت كافيه

مراهق يعيد محفظة حتوي 50 ألف دينار 
لصاحبها  قبل أن يسجل بالغًا في شرق

وفاة غامضة لسبعيني في سلوى

مصرع مواطنني في حادث مروع
أغلق الدائري اخلامس 3 ساعات

لم يدر في خلد مواطن فقد محفظة حتوي شيكا 
مس���حوبا ب� 50 ألف دينار انه سيستعيدها بعد 5 
دقائق فقط من تقدميه بالغا بفقدانها في مخفر شرق 

وقبل ان يسجل البالغ رسميا في محاضر املخفر.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان مواطنا 
خمسينيا توجه الى رجال املخفر وحتدث الى عريف 
الزام قائال: انا فقدت محفظة حتوي شيكا ب� 50 الف 
دينار مسحوبا ألمري من احد عمالئي حيث اعمل في 
االسهم، وال اريد سوى استعادة الشيك وال يهمني 
ما في احملفظة التي حتوي اوراقا ثبوتية وبطاقات 
بنكية ونحو 200 دينار. واوضح املصدر انه وحال 
بدء عريف الزام بتسجيل بيانات املبلغ ورد اتصال 
الى املواطن انفرجت بعدها اساريره وطلب من عريف 
الزام ان يوقف اجراءات تسجيل القضية قائال: خالص 

خالص احلمد هلل »في���ه واحد لقى احملفظة وجاي 
احلني املخفر يسلمها لي«. قال املصدر انه لم متض 
نصف ساعة حتى دخل املخفر مراهق 18 عاما وسأل 
عن املواطن املبلغ وسلمه احملفظة، وعندما سأل رجال 
املخفر املراهق عن كيفية توصله لصاحب احملفظة 
فأجاب: وجدتها ملقاة في مواقف البنوك واضطررت 
لفتحها ألستدل على صاحبها ووجدت بداخلها بطاقة 
عمل صاحبها البزنس كارد، وحتوي ارقام هواتفه 
وقمت باالتصال عليه وقال لي انه في شرق وابلغته 

انني قريب وسآتي ألسلمها له.
وأوضح املص���در ان املواطن عرض مكافأة على 
املراه���ق إال ان االخير رفضها وغ���ادر املخفر رغم 

اصرار املواطن.
هاني الظفيري  ٭

أحيلت قضية وفاة مسن خليجي عثر عليه 
ميتا في منزل اسرته مبنطقة سلوى امس الى 
الطب الشرعي ملعرفة ماذا كانت وراءها شبهة 
جنائية، خاصة بعد ان رصد الطبيب الشرعي 
الذي عاين اجلثة آثار دماء وسحجات على جسد 
املتوفى، وقال مصدر امني ان رجال األمن توجهوا 

الى منزل اخلليجي بعد ورود بالغ من اس���رته 
عن وفاته وحال وصول الطبيب الشرعي رفض 
تصنيفه���ا وفاة طبيعية خاص���ة بعد ان رصد 
آثارا يحتمل ان تك���ون ناجتة عن اعتداء وهو 
االمر الذي سيفصل فيه تشريح اجلثة في ادارة 

الطب الشرعي.

لقي مواطن���ان مصرعهما في وقت متأخر من 
ليل أمس األول اثر حادث تصادم مروري مروع 
على طريق الدائري اخلامس. ووفق مصدر أمني 
فان سيارة يابانية اصطدمت بتريال كانت متوقفة 
على جانب الطريق م���ا أدى الى مصرع من كان 
بالسيارة اليابانية وهما مواطنان بينما لم يصب 
قائد التريال بأي أذى. وأوضح املصدر ان احلادث 

املروع أدى الى تدخل رجال االطفاء الس���تخراج 
جثتي الشابني اللذين لقيا مصرعهما فور وقوع 

التصادم.
كما أدى احلادث ال���ى اغالق مداخل ومخارج 
الدائري اخلامس بالقرب من الشويخ ملا يقرب من 
3 ساعات وسجلت قضية حادث مروري ووفاة.

محمد الدشيش  ٭

حريق هائل في بناية قيد اإلنشاء بالنقرة

»اإلطفاء« تقيم متريناً وهمياً إلخالء مجمع الفنار 

.. والسيطرة على تسرب في أحد مصانع الزجاج بالشعيبة

العامة  أقامت االدارة  كونا: 
لالطفاء امس مترينا وهميا في 
مجمع الفنار في منطقة الساملية 
عبارة ع���ن اخ���الء ومكافحة 

للحريق.
ف���ي بيان  وقال���ت االدارة 
الس���املية  صحاف���ي ان مركز 

اجلنوب���ي ومركز اطفاء حولي 
شاركا في التمرين بعد اطالق 
صافرات االنذار حيث استغرق 
الوص���ول للمجمع ثالث  زمن 
دقائق ومت اخالء 20 شخصا عن 
طريق مخرج الطوارىء متجهني 

الى نقطة التجمع.

وبين���ت االدارة ان رج���ال 
االطفاء في املركزين ش���اركوا 
في اخماد احلريق والس���يطرة 
علي���ه بالكامل خالل 15 دقيقة، 
مش���يرة الى ان الهدف من هذه 
الوعي  التماري���ن هو زي���ادة 
العملي للعنصر البشري وكيفية 

التعامل مع هذه احلوادث لتقليل 
االصابات والوقاية منها، اضافة 
الى رفع اللياقة البدنية لرجال 
االطف���اء والتعرف على أنظمة 
مكافحة احلريق في املجمعات 
التجارية. حضر التمرين رئيس 
مركز الساملية اجلنوبي العقيد 

محمد االنصاري ورئيس مركز 
العقي���د محمد احملميد  حولي 
وقدما الشكر ملدير مجمع الفنار 
ناوكو أويكي ومسؤولي االمن 
والس���المة حلسن التعاون مع 
رجال االطفاء على اداء العملية 

على أكمل وجه.

الكويت � كونا: متكن رجال 
االدارة العام���ة لإلطفاء اليوم 
من السيطرة على تسرب سائل 
زجاجي مشتعل من أحد أفران 
التعبئة ف���ي مصنع لصناعة 
الش���عيبة  الزج���اج مبنطقة 
دون وقوع أي اصابات بشرية 
واقتصرت االضرار على املاديات 

فقط. وق���ال نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البش���رية ف���ي االدارة العميد 
يوسف األنصاري لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( ان بالغا ورد 
الى االدارة عن حريق شب في 
أحد املصانع، وفور ذلك هرعت 
فرق االطفاء الى مكان احلريق 

من مراكز الشعيبة والفحيحيل 
ومب���ارك الكبير خالل أقل من 
عشر دقائق ولدى وصولها تبني 
انه تسرب لسائل زجاجي من 
أحد أفران املصنع حيث باشرت 
ف���ي تطويقه  الف���رق مهامها 
واحلد من انتشاره وصوال الى 

السيطرة عليه.

من جهته ق���ال قائد املوقع 
مدير اطفاء محافظة االحمدي 
العقيد جمال بليهيس انه متت 
السيطرة على التسرب بعد أقل 
من ساعة من وقوعه لتبدأ من ثم 
عملية تبريد املكان حتى انتهاء 
عملية تفريغ حمولة الفرن من 
السائل الزجاجي التي تزن 100 

طن وتصل درجة حرارتها الى 
1500 درجة مئوية.

وأضاف العقيد بليهيس انه 
لم تسجل أي اصابات بني رجال 
االطفاء أو خسائر بشرية اثر 
احلادث أو خ���الل التعامل مع 
التس���رب واقتصرت االضرار 

على املاديات فقط.

تعاملت 4 فرق اطفاء امس 
مع حريق هائل اندلع في بناية 
قيد اإلنشاء في حولي، وبحسب 
مصدر اطفائي فإن البالغ عن 
احلري���ق ورد نحو الس���اعة 
الثالثة والنصف من بعد ظهر 
امس ونظرا حلجم احلريق مت 
توجيه 4 مراكز اطفاء، وتبني ان 
احلريق نشب في الطابق األخير 
من بناية قيد اإلنشاء ما اضطر 
رجال اإلطفاء الى اس���تخدام 
الس���لم املتحرك للس���يطرة 
على النيران واحليلولة دون 
امتداده���ا، كم���ا أدى احلريق 
الى اخ���الء بناية مجاورة من 

امتداد ألسنة  سكانها خشية 
اللهب اليها، خاصة مع اشتداد 
الرياح امس، وأوضح املصدر 
ان رج���ال اإلطفاء متكنوا من 
السيطرة على احلريق وجار 

فتح حتقيق ملعرفة أسبابه.
انه يعتقد  وكشف املصدر 
أن احلريق سببه شرارة حليم 
إلى اندالعه كما ساهمت  ادت 
الرياح الش���ديدة على امتداد 
السنة اللهب لتأتي على كامل 
الدور االخي���ر للمبنى والذي 
كان يحتوي على كمية كبيرة 

من االخشاب
محمد الدشيش السنة اللهب تلتهم الطابق األخير للبناية ٭


