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الدوسري استقبل سفير الفلبني واخلبيزي

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الفريــق محمــود  الداخليــة 
الدوسري، مبكتبه صباح امس 
ريناتو بيدرو أوفيال، سفير 
الفلبني لدى الكويت بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء عبداهلل 
املهنا، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء خالد الديني، حيث رحب 
الدوسري بضيفه وناقش معه 
عددا مــن املوضوعــات ذات 

االهتمام املشترك.
من جانبه، أعرب السفير 
الفلبيني عن تقديره للكويت 
على رعايتها للجالية الفلبينية 

واخلدمات التي تقدمها لهم.
الفريــق  اســتقبل  كمــا 
الدوســري مبكتبــه في مقر 
صبــاح  الداخليــة  وزارة 
امس املقــدم د.بدر اخلبيزي 
مديــر إدارة العمليات بقطاع 

املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
األحكام الذي أهداه كتابا من 
تأليفــه بعنــوان »اجلرائــم 
االلكترونيــة فــي املجتمــع 
الكويتــي مــن وجهــة نظــر 

اجتماعية«.
وهنأ الدوسري اخلبيزي 
على اجلهد الكبير املبذول في 
إعداد الكتــاب الذي يعد أول 

إصــدار خــاص فــي اجلرائم 
االلكترونيــة بالكويــت مبــا 
يحقــق ثقافة الوعــي األمني 
على مختلف قطاعات وزارة 
الداخلية وهيئات ومؤسسات 
الدولة، مؤكدا أهمية مواصلة 
العلمــي بالنســبة  البحــث 
لرجــال األمن كافــة لتحقيق 
عملية التحديث التي يقودها 

الشــيخ خالد اجلــراح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية في مختلف القطاعات.
من جانبــه، توجه املقدم 
د.اخلبيزي بالشكر والتقدير 
للقيادة العليا لوزارة الداخلية 
على دعمها املستمر ألبنائها 
ومساندتها ملنتسبيها من أجل 
مواصلة مسيرتهم العلمية.
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القبض على الهارب الـ 13 احملكوم
 في »خلية العبدلي«

تثبيت وافد بسكني وسلبه 50 ديناراً

»رفيق« وّقع عن كفيله وحّول إقامته
مبساعدة موظفة في »شؤون األحمدي«

مجهوالن يسرقان هندياً وباكستانياً في النعيم

أحمد خميس

فتح رجال مباحث اجلهراء حتقيقا مع وافد 
هندي في محاولة لتحديد هوية 3 لصوص 
مجهولني قاموا بتثبيته وضربه وسلبه مبلغ 
5٠ دينــارا، وأرفق املجنــي عليه ويبلغ من 
العمــر 33 عاما تقريرا طبيــا يؤكد االعتداء 

الذي صاحب السلب.
وبحسب مصدر امني، فإن الوافد قال في 
بالغ تقدم به الى مخفر شرطة النعيم انه كان 
يسير على القدمني في منطقة القصر حينما 
اعترضه 3 أشــخاص وبحوزتهم آالت حادة 

)سكني(، حيث قاموا بتثبيته وضربه وسلبه 
5٠ دينــارا، وتضمــن التقرير الطبي وجود 
آالم بالرقبة والقدم والساق اليسرى وكدمة 
بالظهــر، باالضافة الى ســحجات وخدوش 

بالظهر.
من جهة اخرى، أبلغ وافد فلبيني من مواليد 
١969 مخفر شرطة بيان بانه مت استيقافه من 
قبل شخصني في منطقة مشرف، وقال انهما 
كانا يرتديان الزي الرسمي وملثمني وادعيا 
انهما مــن رجال االمن، واضــاف انهما قاما 
بتفتيشه وسلبه ٢٧٠ دينارا كانت بحوزته، 

وأحيل البالغ الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل قضية 
تزويــر فــي محرر رســمي وبرقــم قضية 

.5٠/٢٠١٧
وجــاءت القضية بعــد أن تقدم مواطن 

وبحوزته توكيل عن والده وأبلغ عن وافد 
بنغالي يدعى رفيــق بأن أخذ بطاقة والده 
املسن ووقع عنه وحّول إقامته على مواطنة، 
وذلك في شؤون األحمدي، وجار التحقيق مع 
املوظف أو املوظفة والذي مكن الوافد رفيق 
من حتويل إقامته من دون حضور الكفيل.

هاني الظفيري

سجلت خالل اليومني املاضيني في مخفر 
النعيم قضيتا سرقة عن طريق العنف وسلب 

بالقوة وبرقمي ٤٢ ٢٠١٧/٤3.
في القضية األولى، تقدم وافد هندي ثالثيني 
يعمل سائقا وابلغ عن تعرضه للسرقة عن 
طريق العنف من قبل شخص مجهول، وافاد 
بــأن اجلاني طالبــه بابراز البطاقــة ثم اخذ 
محفظته بالقوة وسرق منها مبلغ ٢9٠ دينارا 
والذ بالفــرار الى جهة غيــر معلومة، وذكر 

املجني عليه ان اجلاني اثناء فراره ســقطت 
منه بطاقته املدنية وارفقها بالبالغ. وامر وكيل 
النيابة بتسجيلها جناية وكلف املباحث باجراء 
التحريات الالزمة حول الواقعة. وفي مخفر 
النعيم ايضا تقدم وافد باكستاني سبعيني 
ويعمل خياطا ببالغ عن تعرضه للسلب بالقوة 
من قبل شخص مجهول، وقال ان اجلاني اعتدى 
عليه بالضرب على جسر املشاة امام منطقة 
القصر وهدده بسالح ابيض وسرق منه مبلغ 
٢١٠ دنانير. وارفق الباكستاني ببالغه تقريرا 
طبيا باإلصابات التي حلقت به نتيجة االعتداء.

مشاري المطيري

استكماال لجهود الجهات 
المختصــة فــي  األمنيــة 
القبــض على المحكومين 

نهائيا فيما يسمى بخلية 
العبدلي إنفاذا لحكم محكمة 
التمييز الصادر في القضية 
رقــم )٢٠١5/55(، أعلنــت 
وزارة الداخلية القبض على 
مصطفى عبدالنبي علي بدر 
خان )كويتي الجنســية( 
الصادر بحقه حكم نهائي 
بالحبس ١٠ سنوات مساء 

أول من امس السبت.
الــوزارة في  وأضافت 
بيان لها أن األجهزة األمنية 
تواصــل عمليــات البحث 
المكثفة عــن المحكومين 
اآلخريــن، مؤكدة أن عين 
األمــن ســتظل تتعقــب 
للعدالــة  المطلوبيــن 
ترسيخا ألمن الوطن وأمان 

المواطنين. مصطفى عبدالنبي علي بدرخان كويتي اجلنسية )احلكم: احلبس 10 سنوات(

بعـــدقبــل 

تغرمي مدير 4000 دينار 
لسرقة األرقام السرية إلحدى الشركات

محمد الدشيش

قضــت محكمــة اجلنح 
املفوضــة بتغــرمي مديــر 
شركة مبلغ ٤٠٠٠ دينار بعد 
قيامه بسرقة وتغيير األرقام 

السرية لشركة مواطن.
واتهمــت النيابة العامة 
املتهــم بدائــرة املباحــث 
اجلنائيــة أنه أعاق املجني 
عليــه وهــو مواطــن لديه 
شركة متخصصة في الدعاية 
بعد قيامه بتغيير كلمة سر 
اســم املســتخدم وسرقته 

والتــي مــن خاللهــا ميكن 
الدخــول على لوحة حتكم 
اخلاصة باملواقع للشركة.

وأكــد احملامي مشــعل 
املطيــري مقــدم الشــكوى 
بصفته وكيــال عن املجني 
عليــه أن ما قام بــه املتهم 
يــؤدي إلــى نقــل املواقــع 
إلى شــخص آخر مستغال 
وظيفته إال أنه غير مختص 
بتغيير األرقام الســرية إال 
مبوافقة مجلس اإلدارة، مما 
ترتب عليه أضــرار مادية 

للشركة. احملامي مشعل املطيري

مواطن يبلغ عن سرقة 3 أضاحٍ من جاخور

3000 دينار طارت من رصيد مواطنة

محمد الجالهمة

سجل مواطن من مواليد ١98٠ قضية في 
مخفر شــرطة األحمدي بعنوان سرقة، قال 
فيها إن مجهولني سرقوا 3 أضاح كان يحتفظ 
بها في جاخوره الكائن في منطقة بر جويهل.
وقــال املبلــغ إنه قام بشــراء 3 طليان 
واحتفظ بها في اجلاخور على ان يضحي 

بها في عيد األضحى املبارك، وأضاف انه 
تلقى اتصاال صباح امس من قبل حارس 
اجلاخور حيث أبلغني بأن هناك مجهوال 
تسور السياج اخلارجي ليال وسرق الطليان 

الثالثة.
هذا، ورفض املبلغ اتهام أحد بالسرقة، 
وســجلت قضية بتصنيف جنحة برقم 

١٢6/ ٢٠١٧ في مخفر شرطة األحمدي.

محمد الدشيش

ســجلت مواطنــة فــي مخفر شــرطة 
الفنطــاس قضية تزوير في محرر بنكي، 
وقالــت املبلغــة انها فقــدت حافظة نقود 
خــالل وجودها في مجمــع جتاري، حيث 
كانت تعتقد انها ستجد البطاقة خاصة ان 

احلافظة توجد فيها مســتندات من بينها 
بطاقتهــا البنكيــة، ويوم أمــس فوجئت 
برســائل تأتي إليها تفيد بســحبها مبالغ 
تقدر بـ 3٠٠٠ دينار. من جهة أخرى، كشف 
حادث دهس في شــارع الزينة في منطقة 
الشــويخ ان الداهس مطلــوب في قضية 

إساءة استخدام هاتف.


