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»روحاني« نصب على فتاة

بـ 400 دينار لتخليصها من احلزن

مواطن »نعس« في مركبته
فأحيل إلى »املكافحة«

لغم قرب أحد فنادق الساملية
وآخر في بر املطالع

عبداهلل قنيص ـ سعد الرشيدي

متكن رجال املباحث بتعليمات من العميد محمد الشــرهان 
وتنفيذ العقيد نايف احلساوي من ضبط شاب من فئة البدون 
انتحل صفة معالج روحاني وقام بالنصب على فتاة واالستيالء 
علــى مبلغ مالــي يقدر بـ 4٠٠ دينار منهــا، ومتت احالته بعد 
اعتراضــه بالتحقيقات األولية على قيامه بالفعل الذي ضبط 

بسببه.
وقال مصدر امني ان فتاة تقدمت الى رجال مباحث الفروانية 
ببــالغ عن تعرضها للنصب واالحتيال من قبل شــخص عبر 
احد مواقــع التواصل االجتماعي وعليه مت تزويد رجال األمن 
ببياناته، واتضح انه كان ينتحل صفة معالج روحاني لتخليص 
زبائنــه من احلزن، ومت التوصــل اليه واتضح انه بدون وقام 

باالختفاء بعد تسلمه املبلغ املذكور ومن ثم ضبطه.

مشاري المطيري

النعاس بداخل املركبة يكشف عن مواطن بحالة غير طبيعية، 
حيث أفاد مصدر أمني بأن إحدى دوريات أمن الفروانية أثناء 
جتوالها في منطقة الرقعي شــاهدت إحــدى املركبات متوقفة 
عند اإلشارة الضوئية وكان بداخلها شخص نائم وتوجه إليه 
أحد رجــال األمن للتأكد منه، وعند إيقاظه من النوم تبني أنه 
مواطن وبحالة غير طبيعية، وكان بيده سيجارة ملغومة مبادة 
يشتبه بأنها حشــيش، وعند إنزاله من املركبة متت مشاهدة 
كيس شفاف به مادة عشبية يشتبه بأنها مادة مخدرة، ومتت 
إحالة الشخص بعد التحفظ عليه إلى اإلدارة العامة للمكافحة.

أحمد خميس

أبلغ مواطن غرفة العمليات عن وجود لغم قرب أحد الفنادق 
التي تقع في منطقة الساملية، وتعامل معه رجال األمن ورجال 

هندسة املتفجرات.
على صعيد متصل، قام رجال األمن بالتعامل مع بالغ يفيد 
بوجود لغم في بر املطالع ومت وضع سياج ملنع مرتادي البر 
مــن االقتراب من املوقع الكائن فــي الكيلو ١٠ حتى يتم إبطال 

اللغم من قبل »هندسة املتفجرات«.

»الداخلية« تشارك في حوار طالبي 
حول الظواهر السلبية املصاحبة 

الحتفاالت العيد الوطني

ضمن الدور املجتمعي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية 
ممثلــة في اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني وبالتعاون 
والتنسيق مع وزارة التربية ملزيد من الوعي األمني للطلبة في 
كل املراحل الدراســية، شاركت ضابط قسم التوعية واإلرشاد 
في إدارة اإلعالم األمني التابعة لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية النقيب ســارة مصطفى ومن مشروع 
غراس التوعوي بشــاير القبندي ورئيس قسم بيوت الشباب 
يوســف السعيد في حوار طالبي للظواهر السلبية املصاحبة 
الحتفاالت العيد الوطني في ثانوية بيان- بنات، التي نظمها 
مكتب اخلدمة االجتماعية في املدرسة بحضور مديرة املدرسة 

والهيئة التعليمية.
وأكد املشاركون في احلوار أهمية حب الوطن واحلفاظ على 
مكتسباته بتطبيق القانون واحترام العادات والتقاليد والتأكيد 
على ان جميع املواطنني جنود خلدمة الوطن كل حسب عمله، 
كما أشــاروا إلى بعض الظواهر السلبية التي يقوم بها بعض 
الشباب عند االحتفاالت باألعياد الوطنية، مؤكدين بذلك ان حب 
الوطــن والوالء له البد أن يترجم عمليا من خالل ممارســاتنا 

اليومية وتعاملنا مع اآلخرين.
وتطرق املشاركون إلى ضرورة الوعي وتنمية احلس الوطني 
لدى الشباب وكذلك املزيد من الثقافة واالطالع الكتساب الصفات 
واخلبرات التي تسهم في ارتقاء وازدهار الوطن بعقول وسواعد 

أبنائه املخلصني.

تكرمي النقيب سارة مصطفى 

حمالت أمنية بتعليمات الفريق الفهد وإشراف الطراح وتنفيذ العنزي

آسيوي يبيع األدوية بال ترخيص ومطلوبون 
جنائيا تساقطوا في قبضة رجال األمن

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

أســفر االنتشار األمني 
لرجال قطــاع األمن العام 
الفريــق  بتعليمــات مــن 
ســليمان الفهد وتعليمات 
اللواء إبراهيم الطراح على 
جميع احملافظات عن سقوط 
عدد من املطلوبني الذين مت 
ضبطهم وإحالتهم الى جهة 

االختصاص.
وقــال مصــدر أمني إن 
رجال أمن الفروانية بقيادة 
العميد صالح مطر اشتبهوا 
بشخص في منطقة خيطان 
ومتــت مطاردتــه من قبل 
رجال األمــن بقيادة املقدم 
ماجد السويط بعد هروبه 
فــور مشــاهدته للدورية، 
حيــث كان يحمــل بيــده 
حقيبة وعند ضبطه اتضح 
أنه من اجلنسية البنغالية 
واكتشــف رجال األمن أن 
احلقيبة حتتوي على أدوية 
متنوعة اعترف بأنه يقوم  
ببيعها على أبناء جاليته.

وأضاف املصدر أن املتهم 
أفاد في التحقيق األولي بأنه 
ال يحمل ترخيصا حليازة 
هــذه الكميــة الكبيرة من 
األدوية، التــي عثر عليها 
بحوزتــه. وعلــى صعيد 
متصــل، أحال رجــال أمن 
الفروانية مواطنا مطلوبا 
للسجن 5 سنوات ومدينا 
مببلغ 7٠٠ دينار، باإلضافة 
إلى ضبط مركبتني مسجل 
بحقهما قضايا سرقة. وفي 
محافظة حولي أحال رجال 
األمن بقيادة العميد عابدين 
العابدين 3 أشــخاص من 
اجلنسية اخلليجية ضبطوا 
وبحوزتهــم مــواد مخدرة 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات بعــد توقيفهم 
فــي منطقة الســاملية، كما 
مت ضبــط مواطــن مديــن 
مببلغ 9٠٠ دينار الى جهة 

االختصاص.
رجــال  أحــال  كذلــك 
األحمدي 3 مواطنني وبدون 

فــي منطقــة الصباحيــة 
وبحوزتهــم مــواد مخدرة 
ومطلوبني على ذمة قضايا 
مالية، كما ضبط رجال أمن 
العاصمــة بقيــادة العقيد 
ناصر العدواني 5 مواطنني 

و3 بــدون ووافــد مصري 
بحوزتهــم مــواد مخدرة، 
باإلضافة الى وجود قضايا 
مدنيــة وماليــة ومت رفــع 
تقرير وإحالة األشــخاص 

الى جهة االختصاص.

اللواء إبراهيم الطراحالفريق سليمان الفهد

اللواء الشيخ مازن اجلراح

العميد صالح العنزى

اآلسيوي وامامه كمية من األدوية

احلبوب املخدرة التي ضبطت مع احد احملالني للمكافحة

ضبط مكتب وهمي لتشغيل العمالة املنزلية
أحمد خميس ـ مشاري المطيري

تواصل اإلدارة العامة 
ملباحــث شــؤون اإلقامة 
مالحقــة مكاتــب اخلــدم 
مــدار  علــى  الوهميــة 
إدارة  الســاعة. وكانــت 
البحث والتحري قد تلقت 
معلومات مــن مصادرها 
الســرية تفيــد بوجــود 
مكتب خدم يقوم بالنصب 
واالحتيال على املواطنني 
واملقيمــني، وعلــى ضوء 
ذلك مت تكثيف التحريات 
بتوجيهــات وتعليمــات 
الوكيل املســاعد لشؤون 
اجلنســية واجلــوازات 
مــازن  الشــيخ  اللــواء 
اجلراح، وإشــراف املدير 
العامــة  لــإلدارة  العــام 
ملباحــث شــؤون اإلقامة 
العميــد ســعود اخلضر 
املكتــب،  حــول نشــاط 
وأثبتت التحريات صحة 
املعلومات، والتي تفيد بأن 
هناك أحد األشخاص من 
اجلنسية اإلثيوبية يقوم 
املواطنني  باالتفــاق مــع 
واملقيمني على توفير خدم 
لهــم مقابل مبالــغ مالية 
وإعطاء املواطن أو الوافد 
سند قبض وإيهامهما بأنه 
مكتــب رســمي ومعتمد 

املنزلية، ولكن  للعمالــة 
بعد التحريات اتضح انه 
مكتب خدم وهمي، وعلى 
ذلك قامــت إدارة البحث 
والتحــري بعمــل كمــني 
محكــم ومت ضبط عدد 4 
من املخالفني من جنسيات 
مختلفة، وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بأنهم ال يعملون 
لدى كفالئهــم ويعملون 
اليومي،  بنظــام اخلــدم 
وعنــد االســتعالم عنهم 
بجهــاز احلاســب اآللــي 
تبني أنهــم يوجد عليهم 
بالغ تغيــب ومطلوبون 
على ذمــة قضايا أخرى، 
ومت حتويلهم الى اجلهات 
األمنيــة املختصــة. فــي 
ســياق متصــل، شــنت 

العامــة ملباحــث  اإلدارة 
شــؤون اإلقامــة حمالت 
مكثفة ملالحقــة مخالفي 
قانون اإلقامة واخلارجني 
حيــث  القانــون،  عــن 
وردت معلومات من أحد 
املصادر الســرية للعميد 
سعود اخلضر مدير عام 
العامــة ملباحــث  اإلدارة 
شــؤون اإلقامــة تفيــد 
بوجود تشــكيل عصابي 
البنغالية  من اجلنســية 
يقومــون بســرقة املــال 
العام بعد االستيالء على 
الكهربائيــة  الكيبــالت 
اخلاصة بوزارة الكهرباء 
واملاء وعلى ضوء ذلك مت 
ضبط املتهمني خالل فترة 

وجيزة.

عصابة الكيبالت البنغالية 

مشعوذ أطلق البخور ونادى »شمهورش« 
فداهم رجال املباحث شقته

محمد الجالهمة ـ أحمد خميس 
عبداهلل قنيص

البخور واطلقه  حضر 
ونــادى على ملــك اجلان 
»شمهورش« بأعلى صوته، 
فاهتز باب الغرفة وانكسر 
باب الشقة ولكن الداخل لم 
يكن »شــمهورش« بل كان 
ضبــاط املباحث اجلنائية 
الذين حضروا اللقاء القبض 
عليه بتهمة الشعوذة. هذا 
كان حــال وافــد مصــري 
نصاب احتال على الكثير 
مــن الفتيــات بادعائه انه 
يقــرب القريــب ويجلــب 
البعيــد ولكن ســحره لم 

يخبره بانه قام باستدعاء 
املباحث.

وقال مصدر امني انه مت 

رصد املتهم وعمل التحريات 
الالزمة من قبل ادارة جرائم 
املال والتي بدورها جندت 
احــدى املصــادر لتتــردد 
عليه وتطلب منه ممارسة 
طقوسه واستخدام طالسمه 
حلل مشــكلة تعاني منها 
وتدفــع لــه مبلغــا ماليا. 
ومتت مداهمة شقته وضبط 
املدعو »س.م.س« مصري 
اجلنسية ويسكن الفروانية 
من مواليد ١98١ بتهمة قيامه 
بأعمال السحر والشعوذة 
مقابــل مبلغ وقــدره 35٠ 
دينــارا يتقاضى منها ٢٠٠ 
دينار دفعة أولى والباقي 

بعد امتام باقي العمل.

احملتال وأمامه أدوات الشعوذة

alsraeaa@gmail.com
اللواء متقاعد حمد السريع 

سوالف أمنية

مناطق سكنية 
محرومة

ألول مرة ومنذ فترة طويلة، تصل نسبة املشاركة في انتخابات 
مجلس األمة األخيرة الى رقم بني )70% و80%( وهي نسبة 

مرتفعة مقارنة باالنتخابات املاضية التي لم تزد على )%51(. 
االنتخابات األخيرة كانت هناك رغبة جادة لدى الشعب الكويتي 

باملشاركة بعد أن عاد املقاطعون واملعارضون للمشاركة فيها 
ولهذا ارتفع اإلقبال على التصويت وارتفعت نسبه الناخبني. 
بعد انتهاء االنتخابات، اتصل العديد من املواطنني يشرحون 
لي معاناتهم التي مضى عليها سنني عديدة، وهم يتعرضون 

لها بسبب حرمانهم من التصويت، الن احلكومة انشأت مناطق 
جديدة ووفرت لهم كل اخلدمات من مدارس ومراكز صحية 

وبريدية ومخافر شرطة، لكنها لم تضمهم إلحدى الدوائر 
االنتخابية ليشاركوا في التصويت أسوة بإخوانهم املواطنني 

في املناطق األخرى. 
العديد من هؤالء املواطنني ممن يقطنون تلك املناطق اضطروا 
الى تسجيل عناوينهم على عناوين اسرهم في املناطق املقيدة 

بالقيد االنتخابي، لكن هناك كثيرين يرفضون تلك الفكرة 
ويعتبرونها حتريفا للوقائع ومخالفة للقانون، لذلك أصروا على 
حرمان انفسهم من االنتخاب الن احلكومة لم تنصفهم وتسمح 

لهم بالتصويت. 
في مثل هذه الواقعة، َمن امللوم املواطن أم احلكومة التي 

أجبرت البعض على تسجيل قيدهم االنتخابي مبناطق اسرهم 
مخالفني بذلك القانون. 

احلكومة مطالبة بسرعة إدخال املناطق غير املسجلة في القيد 
االنتخابي ضمن الدوائر اخلمس لتسمح للمواطنني مبمارسة 
حقهم الدستوري في انتخاب من ميثلهم من اعضاء مجلس 

األمة او املجلس البلدي حتى يكون هناك اقبال اكبر في 
املشاركة بالعملية االنتخابية، وحتى ال يسمح بطعن هؤالء 

املواطنني أمام احملكمة الدستورية ضد االنتخابات االخيرة، الن 
احلكومة لم تسمح لهم بالتصويت كبقية املواطنني، ولهذا سقط 

مرشحون كانوا من املمكن ان يفوزوا لو شارك مؤيدوهم 
بالتصويت. 

آخر الكالم: متت االنتخابات، وبحمد اهلل فاز من فاز وخسر من 
خسر، لكن الرابح االول هي الكويت، والشعب بانتظار تشكيل 

حكومة جديدة لتواكب الوجوه الشابة القادمة ملجلس األمة.

»االستئناف« تؤيد إعدام قاتل صديقه 
مبنطقة سعد العبد اهلل

.. وتبرئ حدثًا من جرمية
قتل مع سبق اإلصرار

سرقة ناقلة تابعة ملشروع
بطريق جمال عبدالناصر

مؤمن المصري

أســدلت الدائرة اخلامسة مبحكمة االستئناف أمس الستار 
على قضية القتل التي وقعت في منطقة سعد العبد اهلل والتي 
راح ضحيتها مواطن شاب على يد صديق عمره وابن قبيلته 

وأيدت حكم أول درجة بإعدامه.
كان املتهم قد قام بتجهيز سالح 
ناري )شوزن( وانطلق بسيارته 
إلى مكان تواجد املجني عليه ووقف 
مبسافة تفصله عنه مبتر واحد وقام 
بإطالق عيــار ناري أودى بحياته 
بســبب »شــك« بوجود عالقة بني 
صديقه وبني طليقته التي لم ينجب 
منهــا، وأحيــل املتهم إلــى النيابة 
العامة مع الســالح املستخدم في 
اجلرمية واعترف بصحة ارتكابه 
للواقعة. وفي جلسة املرافعة قدم 
وكيل املجني عليه احملامي سلطان 
املنديل دفاعه وضمنه طلب إحالة 

املتهم إلى الطب النفسي لبيان ما إذا كان املتهم البالغ من العمر 
٢8 عاما مســؤوال عــن تصرفاته من عدمه، فناقشــت احملكمة 
املتهــم وتوصلت إلى إدانته وقضــت بإعدامه وبأداء تعويض 
مدني مؤقت قدره خمســة آالف وواحــد دينار للمدعي باحلق 
املدني. استأنف املتهم احلكم فقضت االستئناف بحكمها املتقدم.

سعد الرشيدي

قضت محكمة االستئناف ببراءة متهم من تهمة القتل العمد 
والغاء حكم محكمة أول درجة بحبســه ١٠ ســنوات ملا اسند له 
من اتهام. وتتلخص وقائع الدعوى فيما اسندته النيابة العامة 
للمتهم بأنه قام وآخرون بقتل املجني عليه مع ســبق االصرار 
والترصد في احد املجمعات التجارية وفقا للشــهادة التي شهد 
بهــا ضابط املباحث الذي اجرى التحريات، حيث كان املتهمون 
في يوم الواقعة متواجدين في مجمع فاتصل احدهم على شقيقه 
االكبــر وأخبره بــأن مجموعة من االشــخاص قاموا بالتحرش 
بأهله وعلى الفور انتقل هذا املتهم برفقة بقية املتهمني الى احد 
املراكز وقام بشراء سكينتني وانتقل الى شقيقه باملجمع برفقة 
املتهمني، وما ان ظفر بهؤالء األشخاص حتى حصلت مشادة بينهم 
وتطورت الى تبادل بالضرب بني الطرفني، فقام املتهم الرئيسي 
بإخراج السكني التي بحوزته ووجه ضربة الى احد االشخاص 
اودت بحياته، وقضت محكمة أول درجة بإعدام املتهم الرئيسي 
وآخر وحبس بقية املتهمني ١٠ سنوات لكونهم في سن األحداث.

وطعن احمد احلمادي موكاًل عن املتهم الرابع باالستئناف على 
احلكم ومثل امام احملكمة وأوضح انعدام دور موكله في الواقعة 
وعــدم اتيانه اي فعل وعدم تواجده في مســرح اجلرمية، واكد 
ذلك عن طريق عرض القرص املدمج اخلاص بتصوير كاميرات 
املجمع، وان انتقال موكله املتهم الرابع الى املجمع ليس القصد 
منه معاونة املتهمني باجلرمية او مشاركتهم، بل ان انعدام ارادته 
وصغر ســنه دفعاه لالنتقال معهم دون علمه بامكانية حدوث 
اجلرميــة، او حتى تصور ذلك. واقتنعــت احملكمة بعدم توافر 
القصد اجلنائي في جرمية القتل العمد في حق املتهم الرئيسي 

وان الواقعة ال تعدو ان تكون اال ضربا افضى الى املوت.

سعد الرشيدي
 

اتهم مواطن وافدا عربيا بسرقة شاحنة تستخدم في مشروعات 
الطرق السريعة ونقل املواد اخلرسانية، وذكر مصدر أمني ان 
مواطنا ميتلك شــركة لتشييد الطرق السريعة قدم بالغا اتهم 
فيه وافدا يبلغ من العمر 4١ عاما بسرقة شاحنته اخلاصة التي 

تعمل في مشروع ضخم بشارع جمال عبدالناصر.

احملامي سلطان املنديل

ضبط 3 مواطنني 
وبدون مبخدرات 

في الصباحية

سقوط تشكيل 
عصابي بنغالي 
لسرقة كيبالت 

الكهرباء

إنقاذ طفل سقط في بئر  باجلهراء
عبداهلل قنيص

أنقذ رجــال إطفاء اجلهراء بقيادة النقيــب إبراهيم الصبر 
وعدد من أفراد القوة طفال سقط في بئر للصرف الصحي ومت 
نقله إلى املستشــفى، ووصفت حالته باملستقرة. وقال مصدر 
امني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلية عن سقوط طفل في بئر 
للصــرف الصحــي، واتضح فور 
وصول رجال األمن بتعليمات من 
العميد علي احليمر ورجال اإلطفاء 
أن الطفل سقط في بئر يبلغ طولها 
نحو 4 أمتار خلف مطاعم للوجبات 
الســريعة في منطقة القصر، ومت 
إنــزال رجل إطفــاء وأخرج الطفل 
الذي لم يتجاوز الـ ١١ عاما، وتبني 
أن وضعه الصحي سليم ومت نقله 
كإجراء احترازي عن طريق اإلسعاف 
إلى مستشــفى اجلهراء، وكان في 
اســتقباله ضابــط االرتباط ماجد 
الصليلي، وناشــد املتواجدون وزارة األشــغال وضع ســياج 
حول البئر املهملة أو ردمها حتى ال يسقط بها احد مرة أخرى.

البئر التي سقط فيها الطفل 


