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السيارة املستخدمة مسروقة من مصري.. واجلاني ترك »الُعقال« في مسرح اجلرمية

ملثم رّوع الفحيحيل بإطالق النار خالل السطو على محل للصرافة
وقائمة املشتبه بهم لدى املباحث متعاطون وأرباب سوابق

بعد توقف دام ألش���هر فيما 
يتعلق بجرائم السطو املسلح 
على محالت الصرافة واستخدام 
السالح الناري في هذه العمليات 
االجرامي���ة والتي ف���ي الغالب 
ترتكب من قبل مدمنني للمواد 
املخ���درة وفق ما كش���فت عنه 
اغلب اجلرائم التي ارتكبت ومت 
توقيف املتهمني فيها، ش���هدت 
منطق���ة الفحيحيل في س���اعة 
متأخرة من مس���اء امس األول 
جرمية سطو مسلح استهدفت 
محال للصرافة يقع في وس���ط 
منطقة مكتظة باألسواق واملارة 
اذ متكن شخص ملثم كان يرتدي 
»شماغ« من سرقة نحو 20 ألف 
دينار كويتي بعد ان روع مسؤول 
الصرافة بإطالق 4 اعيرة نارية 
هشم بواس���طتها واجهة احملل 
وهدد بتصفي���ة الصراف وهو 
إيراني اجلنس���ية اذا تباطأ في 
تس���ليمه ما بحوزته من مبالغ 
مالية ومن ثم هرب اجلاني حامال 
سالحه الناري وملوحا بقتل من 

يعترض طريقه وانصرف هاربا 
مع سيارة رباعية الدفع حمراء 
اللون متكن املارة من التقاط ارقام 
لوحتها وتبني ان السيارة التي 
ارتكب اجلاني جرميته مسروقة 
من وافد مصري كان قد ابلغ عن 

سرقتها قبل ايام.
وقال مصدر امني انه فور تلقي 
عملي���ات وزارة الداخلية بالغا 
بالواقعة أخطر مدير أمن محافظة 
األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
الى مسرح  انتقل سريعا  الذي 
اجلرمية، حيث كان يشرف على 
حملة أمنية في منطقة الوفرة، 
حيث أعط���ى تعليمات���ه فور 
إبالغه بإقامة حمالت تفتيشية 
وتسيير دوريات راجلة إال ان هذه 
احلمالت لم تسفر عن توقيف 

اجلاني املسلح.
وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلق���ت بالغا في العاش���رة من 
مساء امس األول تضمن دخول 
ش���خص مجهول ال���ى صراف 
ش���هير في الفحيحيل وإطالق 

أعيرة نارية على الصراف ومن 
ثم اله���رب لينتقل رجال األمن 
يتقدمه���م مدير أم���ن األحمدي 
اللواء العلي ومدير إدارة بحث 
وحتري محافظة األحمدي العقيد 
وليد الدريعي ورجال من األدلة 
اجلنائية، وحتديدا إدارة مسرح 
اجلرمية والذين رفعوا البصمات 
وحتفظوا على أثر مهم للغاية 
وهو عبارة عن »عقال« اجلاني 
والذي سقط منه خالل هروبه، 
كم���ا حتفظ رج���ال األمن على 
تسجيل لواقعة السطو سجلت 
من خالل كاميرات مراقبة محيطة 
مبحل الصرافة وتبني من خالل 
فحص التسجيل ان اجلاني دخل 
الى احملل ملثم���ا اذ كان يضع 
الشماغ مخفيا تفاصيل وجهه، اال 
ان املالمح العامة للجاني تشير 
الى انه في العقد الثالث من عمره 
ويتحدث اللهج���ة الوطنية او 
اخلليجي���ة بطالقة بالغة وهو 
ما يعني ان اجلاني ليس وافدا 

عربيا او آسيويا.

وأش���ار املصدر ال���ى انه مت 
إفادة الصراف  الى  االس���تماع 
انه كان  اإليراني، حيث تب���ني 
يستعد إلغالق محل الصرافة، 
حيث وجد شخصا يقترب منه 
واعتقد انه زبون، وما ان سأله 
عما يريد حتى فوجئ باجلاني 
يخرج سالحا ناريا طالبا منه 
ان يسلمه ما بحوزته من مبالغ 
مالية، وحينما تباطأ الصراف 
في إعطائه املال فوجئ باجلاني 
ميطره بعدة طلقات نارية، وهذا 
ما دعاه الى تسليمه نحو 20 ألف 
املبلغ  دينار، حيث قام بوضع 
املسروق في حضن دشداشته 
وخرج من احملل مشهرا سالحه 
وصعد الى املركبة التي تبني بعد 
انها مسروقة،  االستعالم عنها 
والي���زال البح���ث جاري���ا عن 
اجلاني ومحاولة التعرف على 
هويته، حيث يتوقع ان يكون 
من املتعاطني للمخدرات أو من 

أصحاب السوابق.
محمد الجالهمة  ٭

)محمد ماهر( اجلاني هشم زجاج احملل بعد إطالقه 4 أعيرة نارية   اللواء عبدالفتاح العلي ورجال األدلة يستمعون إلى إفادات الصراف  احد رجال األدلة اجلنائية يرفع البصمات من داخل احملل

ضبطوا في مشاجرة بعد خروجهم من شقة »ُأنس« بالساملية

العبان شقيقان في ناديني شهيرين وآخرون 
إلى األدلة اجلنائية لالشتباه في سكرهم

احال رجال جن���دة حولي يوم امس الى مخفر 
الساملية مجموعة شبان منهم شقيقان يلعبان في 
اكثر االلعاب ش���هرة وهي كرة القدم اال انهما في 
ناديني مختلفني وآخرين متهيدا الحالتهم الى االدلة 
اجلنائية الجراء حتليل لكشف ما اذا كانوا واقعني 

حتت تأثير املواد املسكرة.
وق���ال مصدر امني ان بالغ���ا ورد الى عمليات 
الداخلية عن وقوع مشاجرة بني شبان، وعليه توجه 

رجال النجدة الى موق���ع البالغ وتبني ان من بني 
اطراف املشاجرة العبني شقيقني وان املتشاجرين 

في حالة يرجح ان تكون غير طبيعية.
واضاف املصدر: بالتحقيق في وقائع املشاجرة، 
تبني ان اطرافها تش���اجروا بعد اخلزة، كما تبني 
ان اطراف املش���اجرة كانوا في سهرة داخل شقة 

انس.
هاني الظفيري  ٭

جناة مرتادي السينما من حريق في مجمع جتاري
أدى اندالع النيران في س���اعة متأخرة من ليل 
أمس األول في احد املجمعات التجارية الش���هيرة 
في شارع سالم املبارك مبنطقة الساملية الى اخالء 
صاالت السينما املوجودة في ذات املجمع من مرتاديها 
على الفور في الوقت الذي تعامل فيه رجال اطفاء 
مركزي الساملية اجلنوبي والساملية الشمالي مع 
احلريق وحال���وا دون امتداد النيران الى احملالت 
التجارية وممرات املجمع، في الوقت نفس���ه أشار 
مصدر أمني الى ان املخاوف األبرز عند اندالع النيران 
تك���ون من امتداد الدخان عبر فتحات التكييف او 
احتجاز الدخان لبعض مرتادي املجمع مما قد يؤدي 
الى اختناقهم، اال ان املجمع كان خاليا من مرتاديه 

باستثناء مرتادي صاالت السينما.
من جانب���ه، قال مدي���ر ادارة العالقات العامة 
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء املقدم خليل األمير 
ان آليات اإلطفاء تواجدت خالل أقل من 4 دقائق من 
ورود البالغ وتبني ان احلريق بدأ في لوحة اعالنية 
ألحد احملالت ثم امتدت النيران الى داخل احملل وأتت 
على محتوياته، مشيرا الى ان فرق االطفاء انقسمت 
الى فرقتني احداهما ملكافحة احلريق واألخرى للبحث 
واالخالء. وأضاف ان فرقة من قطاع الوقاية تقوم 
بالتحقق من اجراءات األمن والسالمة في املجمع، 

كما يجري التحقيق في مالبسات احلريق.
أمير زكي  ٭

آليات االطفاء مقابل املجمع 

أحد رجال االطفاء يعاين موقع احلريق

من جديد..  عبارات مسيئة 
ألم املؤمنني السيدة عائشة  

في مسجد بالقرين

مشاجرة »النعيم« 
بدأت باألحداث وانتهت 
بالبالغني  في املستشفى

فعل فاضح على اخلليج

عادت قضية العبارات املسيئة والتي استهدفت أم 
املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها، فبعد أيام 
من رصد عبارات مسيئة في أحد املساجد في منطقة 
القرين، شهد مس���جد عبارات مشابهة أقدم مجهول 
على تدوينها داخل أحد مرافق املسجد، وقال مصدر 
امني انه وفور ورد البالغ مت اس���تدعاء رجال األدلة 
اجلنائية وحض���ر عدد من رجال أمن الدولة ومدير 
مباحث مبارك الكبير والذين شرعوا في رفع األدلة 
وعمل التحريات متهيدا لتحديد املتهم الذي قام بتدوين 
تلك العبارات. يذكر ان رجال املباحث لم يتوصلوا 

الى هوية من دّون عبارات مشابهة قبل أيام.
أمير زكي  ٭

ادت مش����اجرة بني احداث في منطق����ة النعيم الى 
سقوط سبعة مصابني بجروح مختلفة نقلوا على اثرها 
الى مستش����فى اجلهراء الذي ش����هد جتدد الشجار بني 
اولياء امور االحدث وأشقائهم الكبار فازدادت االصابات 
وأدى ذلك الى اتالف محتويات ممرات وغرف مستشفى 
اجلهراء الذي بات مسرحا الستكمال املشاجرات بشكل 
ش����به يومي. وافاد مصدر امني بأن املشاجرة انطلقت 
شرارتها خالل تالسن بدأ بني بعض االطفال واشقائهم 
االحداث عند منزلني متجاورين س����رعان ما تطور الى 
اصاب����ات نقل بعضهم الى املستش����فى فما كان من كل 
طرف اال استدعاء القوة االكبر لديه من اآلباء واالشقاء 
الكبار حيث تطور االمر الى نقل املصابني الى مستشفى 
اجلهراء وهناك كان الش����جار أقوى من سابقه مما كان 
يش����كل خطرا على توفير الرعاية الصحية للمرضى 
من مراجعي املستشفى ومت طلب قوة امنية تعزيزية 
حلفظ النظام واالمن داخل املستشفى حيث انتهى االمر 
ال����ى تقدمي العالج للمصابني ورف����ض بعضهم دخول 
املستشفى وسجلت قضية بالواقعة واحيل املتشاجرون 

الى التحقيق.

أحيل وافد عربي ووافدة آسيوية الى مخفر الصاحلية 
بتهمة الفعل الفاضح، وقال مصدر امني ان مواطنا أبلغ 
عن فعل فاضح داخل مركبة متوقفة على الواجهة البحرية 
حيث سارع رجال األمن إلى موقع البالغ وتبني وجود 
وافدة آسيوية ووافد عربي داخل املركبة، وأفاد العربي 
بأنه تعرف على اآلسيوية وعرض عليها توصيلها إلى 

حيث تسكن، ليحاال إلى االختصاص.

لقطات من اجلرمية
٭ رج����ح مصدر أمن����ي ان يكون الل����ص قد خطط 
جلرميت����ه جيدا ويتمثل ه����ذا التخطيط اجلديد في 
اختيار التوقيت املناسب واختيار أكثر احملالت التي 

بها مبالغ مالية.
٭ قال مصدر أمني ان رجال مباحث األحمدي 

استدعوا صاحب السيارة وهو وافد مصري كان قد 
أبلغ عن تعرضه سيارته للسرقة ومت اخالء سبيله بعد 
ان تأكد لرجال املباحث انه ال عالقة له بجرمية السطو.

٭ أكد مصدر أمني ان رجال املباحث يكثفون حترياتهم 
لضبط اجلاني، مشيرا الى ان اجلاني البد ان يكون 
مدمنا، الفتا الى ان القضاي����ا املماثلة والتي أغلقها 
رجال املباحث اجلنائية باقتدار أكدت ان جميع من 

يرتكبون هذه اجلرائم من املتعاطني.
٭ اضطر مدير أمن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي والذي يبذل جهودا جبارة للتغلب على مشكالت 

في محافظة األحمدي خاصة قضايا االستهتار 
والرعونة ومالحقة وافدين يتاجرون باملواد املسّكرة 

خالل عطل نهاية االسبوع، اضطر الى قطع تواجده 
في احدى احلمالت واالنتقال سريعا الى موقع البالغ 

وبذل مساعي كبيرة فيما يتعلق بإقامة حمالت 
تفتيشية بحثا عن اجلاني.

٭ رفع رجال األدلة اجلنائية عشرات البصمات التي 
وجدت في موق����ع اجلرمية او داخل محل الصرافة، 
ويأمل رجال األدلة اجلنائية ان تكون بصمة اجلاني 

من بني البصمات املرفوعة.
٭ أكد مصدر أمني ان »الُعقال« الذي عثر عليه له 

قيمة كبيرة في هذه القضية، حيث ان رجال املباحث 
متى أوقفوا مشتبه به سيقومون باالستعانة بكالب 
األثر والتي من شأنها ان حتدد اجلاني مبوجب شم 

»العقال« ومن ثم حتديد اجلاني من بني املشتبه فيهم.
٭ وقعت آخر جرمية للس����طو املس����لح في منطقة 
الفروانية وحتديدا في الثامن من نوفمبر املاضي حينما 
حاول لصوص سرقة 75 ألف دينار، اال ان رجال األمن 

استطاعوا توقيف اجلناة مبعاونة املارة.

لصوص األغنام سقطوا بـ »الوسم األزرق«

»الداخلية« تناقش »األمن الوطني« في ندوة علمية
افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر 
نيابة ع���ن نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ أحمد احلمود الن���دوة العلمية 
التي تنظمها كلية األمن الوطني وتتناول املفاهيم 
العامة واألساسية في األمن الوطني وابعاده على 
مختلف املجاالت وخصائصه، إضافة إلى مناقشة 
املهددات الداخلية واخلارجية ووسائل مواجهتها 

القوة االستراتيجية للكويت وعالقتها  ومناقشة 
باألمن الوطني.

وبين���ت وزارة الداخلية ان الن���دوة العلمية 
ستناقش االستراتيجية االمنية وبناء األمن الوطني 
الكويتي للخروج في اجللسة اخلتامية بتوصيات 
مبا تتضمنه االبحاث والدراس���ات، حيث تستمر 

الندوة ثالثة أيام.

كي ال يكتشف امرهم.
اللغز  ان  امني  وبني مصدر 
الذي مت من خالله كشف التشكيل 
العصابي لس����رقة األغنام كان 
الوسم باللون االزرق الذي بدا 
ظاهرا على صوف االغنام وهو 
العالمة الت����ي اكد مالك االغنام 
املسروقة وجودها على األغنام 
اخلاصة به فكان ذلك هو اخليط 
الذي مكن رجال مباحث اجلهراء 
من رصد ه����ذه األغنام بحوزة 
احد املتهمني حيث كان يحاول 
بيعها في طريق مخفية في سوق 
االغنام وبضبطه اعترف بسرقة 
االغنام بعد مواجهته ب� »الوسم 
االزرق« وأرش����د عن شخصني 
يشاركانه في السرقة احدهما 
ميلك سيارة »هاف لوري« يتم 
نق����ل االغنام به����ا. وأوضحت 
التحقيقات مع املتهمني الثالثة 
انهم ركزوا س����رقاتهم لألغنام 
إزالة املخيمات، حيث  منذ بدء 
اصبحت مناطق البر غير مأهولة 
الغبار  وأنهم اس����تغلوا حالة 
الكثيف في بعض األحيان في 

القيام بسرقاتهم.
هاني الظفيري  ٭

ضب����ط رج����ال مباح����ث 
اجلهراء ثالثة متهمني كشفت 
التحقيقات معهم تخصصهم في 
سرقة األغنام من الرعاة ومن 
بعض اجلواخير مبناطق البر 
املختلفة ب����ني فترات متفاوتة 

االغنام املسروقة التي ضبطت بحوزة اللصوص

اجلاني أطلق
 4 أعيرة نارية

إلرهاب الصراف 
واملارة


