
زميبابوية ومواطنة للمحاكمة بتهمة االجتار في البشر
تقيم ف���ي الكويت منذ فترة، 
وانها تذهب الى موطنها إلقناع 
وافدات باحلضور وتوهمهن 
بأن رواتبهن ستصل الى 1000 
دوالر، وانهن س���وف يعملن 
اقل  في مستش���فيات وعلى 
تقدير ستعمل الواحدة منهن 
مديرة من���زل، ولكن بعد ان 
يحضرن تقوم بسحب جوازات 
سفرهن واجبارهن على العمل 
كخادمات بالتعاون والتنسيق 
مع صاحب���ة املكتب التي مت 
توقيفه���ا. واعترف���ت بأنها 
تتقاض���ى مقابال ماليا مقابل 
احضار بن���ات بلدها للعمل 
في وظائ���ف غير الئقة.وردا 
على س���ؤال حول االسباب 
التي كانت تدعو السفارة في 
الكويت لسرعة ابعاد الوافدة، 
قال املصدر: االرجح ان لديهم 
معلومات بأن الوافدة متهمة في 
هذه القضية وكانوا يريدون 
حتقيق السبق مبحاكمتها في 
موطنها، او رمبا يكون االمر 
مرتبطا برغبة الس���فارة في 
تبرئة جمي���ع مواطنيها من 
ه���ذه التهمة رغم عدم صحة 
ذلك، مؤكدا ان الوافدة اعترفت 
مبحض إرادتها بأنها من أعضاء 

شبكة االجتار بالبشر.

ادارة العمالة املنزلية، مشيرا 
الى ان ادارة العمالة املنزلية 
وبع���د ورود تعليمات عليا 
بضرورة تقصي احلقائق في 
شأن شكاوى دولية متعلقة 
بجلب عمال���ة من زميبابوي 
ولتشغيلها في اعمال غير الئقة 
تصل الى تشغيلها في اعمال 
منافية، قامت االدارة بحصر 
جميع الوافدات الزميباب ويات 
وتبني ان اعدادهن تصل الى 
350 وافدة.ومض���ى املصدر 
بالقول: انه مت استدعاء نحو 
180 واف���دة للتحقيق معهن 
ومتكينهن من مغادرة البالد 
دون اي عوائق، مش���يرا الى 
ان مدير ادارة العمالة املنزلية 
اشتبه في وافدة زميبابوية 
بأنها ضمن اعضاء الش���بكة 
البشر.  املنوطة باالجتار في 
واردف املصدر بالقول: الحظت 
ادارة العمالة املنزلية اصرارا 
من قبل السفارة الزميبابوية 
على التعجيل بتسفير الوافدة 
محل االشتباه، وعليه مت وقف 
ابعاد الوافدة املشكوك فيها من 
قبل مدير ادارة العمالة ومن ثم 
اخضعت للتحقيق فاعترفت 
بأنها من افراد العصابة التي 
بأبن���اء بلدها، حيث  تتاجر 

أمير زكي  - هاني الظفيري

أح���ال مدير ع���ام االدارة 
العامة لشؤون االقامة اللواء 
ط���الل معرفي ام���س وافدة 
زميبابوي���ة ومواطنة تدير 
مكتبا للخ���دم في حولي الى 
املباحث اجلنائية يوم امس 
االول متهي���دا إلحالتهما الى 
النيابة العامة بتهمة متعلقة 
باالجتار بالبشر بعد ان انتهت 
ادارة العمالة املنزلية من إعداد 
ملف متكامل بش���أن تورط 
الوافدة الزميبابوية وصاحبة 
مكتب اخلدم في االجتار بالبشر 
من خالل النصب على وافدات 
من زميبابوي باحلضور الى 
البالد للعمل في وظائف جيدة 
مببالغ تت���راوح ما بني 750 
و1000 دوالر، ولكن في الواقع 
ولدى وصوله���ن يتم حجز 
جوازات سفرهن واجبارهن 
على العمل في وظائف متدنية 
كخادم���ات برواتب تبلغ في 
حدها االقصى 70 دينارا رغم 
ان العديدات منهن حاصالت 
على مؤهالت متقدمة. وحسبما 
ل�»األنباء«،  امني  اكد مصدر 
فإن ضبط الوافدة الزميبابوية 
جاء بعد جهود كبيرة قامت بها 

 اللواء طالل معرفي 

»العمالة املنزلية« 
أفشلت مخططًا 
للسفارة لتحقيق 

إجناز على حساب 
الكويت

..وضبط 28 »يسلّون« صيامهم باالستهتار والرعونة
مشاري المطيري

وّج���ه قطاع األم���ن العام ممثال في مديري���ة أمن محافظة 
االحمدي ضربة استباقية لظاهرة االستهتار والرعونة قبل ان 
تتفاقم في فترة ما قبل االفطار، حيث ش���ن مدير عام مديرية 
أمن االحمدي قبل افطار امس االول حملة موسعة أسفرت عن 
حترير 28 مخالفة ألشخاص كانوا يسلون صيامهم بالرعونة 
وباالستهتار ولعبة الديك والدجاجة واملمثلة في سير مركبتني 
ف���ي حارة واحدة وفي وضعية مقابلة، واملركبة التي تنحرف 
يطلق عليها دجاجة والتي تواصل س���يرها يطلق عليها ذيل. 
وأكد املصدر أن هناك تعليمات مشددة من قبل اللواء إبراهيم 
الطراح بالتصدي لظاهرة االس���تهتار حس���ب القانون وبكل 

سطحات بانتظار السيارات املخالفةحزم وقوة.

إبعاد 5 وافدين واحتجاز 47 مخالفاً في النظارة خالل 7 أيام
هاني الظفيري

واصل قطاع املرور انتشاره 
األمني الالفت لتحقيق الضبط 
والربط املروري، وشن القطاع 
خالل االسبوع املاضي سلسلة 
من احلمالت الثابتة والراجلة 
والتي اس���فرت عن حترير 
39879 مخالف���ة مروري���ة 
متنوعة الى جانب ضبط 5 
وافدين يقودون مركبات دون 
رخصة سوق، وهؤالء متت 

إلى االبعاد االداري  احالتهم 
مبوجب تعليم���ات صادرة 
ع���ن نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، هذا 
وأشرف على حمالت املرور 
ميدانيا مساعد مدير املرور 
اللواء فهد  الرخص  لشؤون 

الشويع.
وحول اماك���ن املخالفات 
وتفاصيلها قال مصدر امني 
العاصمة  ان مرور محافظة 
س���جل 10373 وضب���ط 3 

أحداث وواف���د يقود مركبة 
دون رخصة سوق، أما إدارة 
العملي���ات فح���ررت 3628 
مخالف���ة وضب���ط 4 أحداث 
ووافد ال يحوز رخصة سوق، 
وفي حولي مت تسجيل 7746 
مخالفة وضبط وافد من دون 
رخصة، وفي األحمدي سجلت 
4933 مخالفة وضبط 6 أحداث 
لالستهتار، وفي مبارك الكبير 
بلغت املخالفات املسجلة نحو 

5 آالف مخالفة. اللواء فهد الشويع

مخالفة بيئية حتوّلت إلى »إهانة موظف ومقاومة األمن«
أحمد خميس

تقدم الى مخفر الصليبخات 
ضابط في وزارة الداخلية برتبة 
نقيب ومعه ضابط آخر وابلغا 

عن تعرضهما للتعدي واهانة 
موظ����ف أثناء تأدي����ة عملهما 
ومقاومة رجال األمن، وذلك في 
منطقة الصليبخات خلف املقهى 
الشعبي من قبل مواطن مواليد 

1992. وقال املصدر االمني: ان 
النقيب والضابط اآلخر اصيبا 
بع����د املقاوم����ة م����ع املواطن، 
وأحضرا تقري����را طبيا بذلك، 
كما ق����ام اجلاني باالدعاء بأنه 

تعرض للضرب من قبل النقيب 
والضابط اآلخر. وأضاف املصدر 
أن النقيب اس����توقف املواطن 
ملخالفته قانون البيئة، وعليه 

مت تسجيل قضية بالواقعة.

هندية تسجل أول حالة انتحار 
شنقاً في رمضان

هاني الظفيري

سجلت وافدة هندية أول حالة انتحار في شهر رمضان 
املبارك بشنق نفسها باستخدام شرشف اخضر، وذلك في 
غرفة صفيح تقيم بها، وأمر الوكيل املساعد لشؤون األمن 
العام باالنابة اللواء إبراهيم الطراح قائد منطقة الفروانية 
بإخطار الطب الشرعي لنقل جثة وافدة من اجلنسية الهندية 

الى االدارة العامة لألدلة اجلنائية بعد ان شنقت نفسها.
وقال مصدر امني: ان بالغا ورد من وافد شاهد خادمة 
معلقة بس����قف غرفة من الصفيح، وعلى الفور أمر اللواء 
الطراح رجاله بالتوجه الى موقع البالغ، حيث تبني ان الوافدة 
وهي تعمل خادمة من مواليد 1986 قامت بش����نق نفسها، 
وأف����اد املصدر بأن املقربني من الوافدة أفادوا بالتحقيقات 
األولية بأنها كانت تعاني من اضطرابات نفس����يه باآلونة 

االخيرة، فتم نقل اجلثة الى جهة االختصاص.

الهندية املنتحرة 

فتاة بدون كادت تدفع حياتها 
نظير جسم ممشوق قبل التخرج

هاني الظفيري

أدخلت فتاة من فئة البدون العناية املركزة ومت عمل 
غس���ل معدة لها بعد تناولها 6 أقراص في محاولة منها 
إلنزال وزنها. وقال مصدر امني ان بالغا ورد من محقق 
مستشفى اجلهراء الى مديرية األمن عن وصول فتاة برفقة 
شقيقها معتقدين انها كانت حتاول االنتحار، وبالتحقيق 
االولي مع أفراد أس���رتها اتضح أن الفتاة حاولت انزال 
وزنها بس���رعة فائقة فتناولت 6حبوب للحصول على 
جسم ممش���وق قبل حفل تخرجها، األمر الذي أصابها 
بهبوط حاد في الدورة الدموية وسقوطها على األرض 
مبنزل أسرتها الكائن في تيماء حسب إفادة ذويها، وجار 
التحقيق في الواقعة فور حتسن حالة الفتاة الصحية.

Thursday ,June 9, 2016 - Issue No.14484اخلميس
خووش حچي4 من رمضان 1437 املوافق 9 يونيو 2016 يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

4 آالف طفـل فـي رياض األطفـال يعانون 
مشكالت نفسية وصحية.

مسـؤول بريطاني يصوم تضامنا مع احملاصرين 
والالجئني.

٭ إذا هذا حال عيالنا برياض األطفال.. 
شحال اللي بالثانوية؟!

٭العالم لم يعد يفهم هذه اللغة!

أبعد من الكلمات
»هل بدأ األمير هاري عالقة رومانسية 

جديدة؟«
تساؤل لبعض الصحافيني 
اإلجنليز بعد أن شوهد األمير 
وصديقته جنمة أغاني البوب 

إلي غولدينغ يتعانقان في 
ملعب لرياضة البولو.

»أنا لست كما أعلنت بالضرورة«
املغنية األميركية ليدي 
غاغا وهي تتحدث عن 
شخصيتها العامة وتكشف 

انها متثل كيانا منفصال عن 
نفسها احلقيقية.

»من يقول أن كل شيء ينتهي بعد سن 
الثالثني؟«

تساؤل لالعبة كرة التنس 
سيرينا وليامز تؤكد أنها لم 

تكن يوما أفضل حاال صحيا 
مما هي عليه اليوم، وأنه ليس 
من العدل أن حتصل الالعبات 

على أجر أقل من الالعبني الرجال.

»العرض ينبغي أن يستمر«
املمثل األميركي تريسي 

غوردن وهو يستعد 
لفيلمه اجلديد »كالبر« بعد 

حادث سير خطير كاد يودي 
بحياته.

»إنه أفضل صديق لي«
باريس جاكسون، ابنة 

ملك أغاني »البوب« مايكل 
جاكسون، وهي تلتقط صورة 
سيلفي مع قارع الطبل مايكل 

سنودي.

»أريد شخصا يبدو مذهال منذ اللحظة 
األولى«

جنمة فيلم »مكان في 
الشمس« لورا هاملتون تكشف 

أنها لم تعثر بعد على فتى 
أحالمها.
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تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجسيدا   ٭
لمكانتها واثرهـا االيجابي بيـن المواطنين من خالل تبـادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيـات وعناوين ومواعيد 
ديوانياتهم خالل شـهر رمضـان المبارك، فعلـى الراغبين من اصحاب 
 الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسال اسـم الديوانية والعنوان 

والموعد على فاكس رقم: 22272830
أو بريد إلكتروني: editorial@alanba.com ٭

وكل عام والجميع بألف خير  ٭

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك  

19مقاالت الرأي
البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عبداهلل حبيب حسن البدر - 78 عاما - الرجال: القادسية 
- ق8 - ش محم��د حبيب البدر - ديوان املرحوم محمد 
حبيب الب��در - ت: 99617740 - 99879830، النس��اء: 

حطني - ق2 - ش222 - م2 - ت: 99656562.
خال��د ابراهيم محمد احلش��اش - 45 عام��ا - الرجال: 
القري��ن - ق5 - ش5 - م44 - ت: 99567561، النس��اء: 

الدعية - ق2 - ش24 - م3 - ت: 50005600.
عبداهلل احمد محمد س��ليمان الدوس��ري - 23 عاما - 
الرجال: االندلس - ق4 - ش5 - م306 - االزرق 43 - ت: 
99859914، النس��اء: اجلهراء - القصر - ق2 - ش��ارع 

مرشد الشمري - م52 - ت: 98977998.

املعتمر الفرنسي من اصل مغربي

فرنسي من أصول مغربية دخل مسجدًا في الدعية 
باخلطأ فأحيل إلى جهاز أمن الدولة

هاني الظفيري

أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
الع��ام اللواء ابراهيم الطراح فرنس��ي من اصول 
مغاربية الى أمن الدولة للتحقيق على ان يس��مح 
له باملغادرة الى األراضي الس��عودية الداء العمرة 
على األرجح خالل ساعات وبحسب مصدر امني 

فان عمليات الداخلية تلقت بالغا من رواد مسجد 
في الدعية قالوا فيهم انهم يشتبهون في شخص 
يصلي بطريقة غريبة وهو ما آثار مخاوفهم حيث 
أنه يرتدي دشداشة قصيرة ومطلق اللحية فاشتبه 
بأنه داعشي واضاف املصدر من خالل التحقيقات 
االولية فان الوافد الفرنسي قدم الى الكويت قبل 

يومني، وفي طريقه الداء مناسك العمرة.

إخالء سبيل املتهمني في قضية 
تزوير اجلنسية الكويتية

مشاري المطيري 

قررت محكمة اجلنايات امس إخالء سبيل املتهمني 
الثالثة بتزوير اجلنس���ية الكويتية بكفالة 1000 دينار 
مع منعهم من السفر، وكان املتهمون قد مت حبسهم منذ 
شهرين وهم يعملون 
العس���كري  بالس���لك 
وحصلوا على اجلنسية 
الكويتية بعد حصولهم 
على جنسية خليجية 
كم���ا جاء ف���ي تقرير 
االته���ام، وق���ال دفاع 
املتهمني احملامي نواف 
التويجري: انه يعتزم 
التهم  الدفع بكيدي���ة 
املوجهة وانه سيطالب 
ببراءتهم في اجللسة 

املقبلة. احملامي نواف التويجري

مجهول سرق خزينة إطفائيي الساملية

محمد الجالهمة

س���جلت في مخفر شرق 
قضية س���رقة 12 ألف دينار 
من مركبة مواطن، املبلغ اتهم 

عمال محطة غسيل سيارات 
بالسرقة، وقال املبلغ انه دخل 
احملطة لغسيل سيارته تاركا 
فيه���ا 12 ألف دين���ار كان قد 
سحبها من بنك محلي، وبعد 

ان انتهى العمال من الغسيل 
فوجئ باختفاء املبلغ.

م���ن جهة اخ���رى، انتقل 
خبراء من االدل���ة اجلنائية 
الى مركز اطفاء الساملية بعد 

ان ابلغ رئيس مركز الساملية 
الشمالي الرائد يوسف القالف 
ع���ن س���رقة 800 دينار هي 
خزين���ة االطفائيني ورفض 

اتهام أحد بالسرقة.

غسيل مركبة فارهة في شرق يكلف 12 ألف دينار

ضرب مواطنة بفرع التموين
أحمد خميس

 
تعرضت مواطنة الى اعتداء من امرأة مجهولة وسب من 
قبل موظفني باجلمعية. وجاء بالتفاصيل كما ذكرها مصدر 
امني، ان مواطنة مسنة تقدمت ملخفر العدان وابلغت عن 
تعرضها للضرب، وذلك في فرع »التموين« باجلمعية من 
قبل امرأة ال تعرفها، كما تعرضت للسب من قبل مسؤول 
الفرع والكاشير بعد ان فزعا للمرأة الهاربة، وعلى ذلك مت 

تسجيل قضية بالواقعة.


