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مركز املناصحة

»األدلة« لعبت دوراً مؤثراً في حتديد اجلاني األربعيني

املدعية: شقيقة حبيبي استدرجتني وقدمتني له وليمة ملدة 12 ساعة

»دماء سكران« حلّت لغز دخول منزل عبر التسور

ضبط مواطن سلب آسيويني للسفر إلى تايلند

موظفة في »الداخلية« تتهم مواطنًا 
باالعتداء عليها 3 مرات في منزله بالفردوس

عبداهلل قنيص

استطاع رجال مباحث 
الفرواني����ة وحتديدا إدارة 
مباحث الرابية وبالتنسيق 
م����ع اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائي����ة حتدي����د هوية 
شخص دخل منزل مواطن 
عن طريق التس����ور، ومت 
القبض على اجلاني الذي 
أقر صراحة بأنه كان سكرانا 
وفي حالة غير متزنة متاما 

ولم يفرق بني منزله ومنزل 
اجليران، وظن ان اسرته هي 
التي أغلقت الباب اخلارجي 
فتسور املنزل ولكنه اكتشف 
ان املنزل الذي دخله ليس 
منزله. وبحسب مصدر امني 
فإن مواطنا من مواليد 1948 
ويدعى )ف.س( تقدم الى 
مخفر املنطقة وسجل قضية 
جناية رق����م 2016/7 وقال 
فيها ان ش����خصا مجهوال 
دخ����ل الى منزل����ه، وعلى 

الفور انتقل عدد من رجال 
األمن واملباح����ث القتفاء 
اآلثار التي ميكن ان تقود 

الى اجلاني.
ومضى املصدر بالقول: 
خالل رحلة البحث عن آثار 
مت العثور على آثار لدماء، 
وعل����ى الفور مت إرس����ال 
العينة الى األدلة اجلنائية 
ومن خالل تقنيات متقدمة 
اس����تطاع رجال املباحث 
حتدي����د صاح����ب الدماء، 

وتبني انه مواطن من مواليد 
.1973

وقال املصدر: مت القبض 
على املش����تبه به من قبل 
مباحث الرابية، وبالتحقيق 
معه أقر بأنه يوم الواقعة 
كان سكرانا وظن ان أسرته 
ترف����ض دخوله فتس����لل 
ون����زف، ونف����ى ان يكون 
قد دخل الى منزل املواطن 
الي قصد سواء كان متعلقا 

بالسرقة أو بأمر آخر.

محمد الجالهمة

الصحيف����ة  حتول����ت 
اجلنائية ملواطن من مواليد 
1988 الى س����وداء لتضم 8 
قضايا كانت مسجلة ضد 
مجهول اعترف بها، ومتثلت 
التهم التي وجهت اليه في 
امن  انتحال صف����ة رجال 
وس����لب وافدين. وبحسب 

مص����در امني، ف����إن رجال 
مباح����ث اجلليب وضعوا 
عل����ى طاولتهم خ����الل 10 
اي����ام 8 قضاي����ا جميعها 
متت بسيناريو واحد وهو 
شخص يقود مركبة اميركية 
فاره����ة يق����وم بتوقي����ف 
ضحاياه ويبرز لهم هوية 
عس����كرية ويطلب االطالع 
عل����ى هوياته����م، وبعد ان 

الوافدون هوياتهم  يخرج 
يطل����ب حافظ����ات النقود 
والهوات����ف لالش����تباه في 
حيازة مخدرات، وما ان يأخذ 
احلافظات والهواتف حتى 
يهرب الى جهة غير معلومة. 
وقال املص����در: كانت آخر 
التي حملت  القضايا وهي 
رق����م 2016/288 جناي����ات 
جلي����ب الش����ويخ احملرك 

لضبط اجلاني، اذ استطاع 
املجن����ي عليه تق����دمي رقم 
لوحة مركبة اجلاني ليتم 
ضبطه، وبتفتيش مركبته 
ومنزله عثر على هويات، 
ومبواجهته بالقضايا املماثلة 
اعترف بأنه ارتكبها وعلل 
ه����ذه اجلرائم بحاجته الى 
املال والرغبة في السفر الى 
تايلند للسياحة الصيفية.

محمد الجالهمة

أم���ر وكي���ل نياب���ة 
الفروانية بتسجيل قضية 
اعت���داء وحج���ز حرية 
ملواطن شاب وشقيقته، 
وأمر بسرعة ضبط املدعى 
عليهم���ا ملواجهتهما مبا 

نسب اليهما من تهم.

وذكر مصدر أمني أن 
فتاة »بدون« تعمل موظفة 
في وزارة الداخلية تقدمت 
الى مخفر الفردوس وقالت 
ارتبط���ت بعالقة  إنه���ا 
عاطفية مع ش���اب وكاد 
أن يحدث ارتباط بينهما 
لكن مشاكل عائلية حالت 

دون ذلك.

وأضافت: نظرا ألنني 
أحبه كثيرا اتصلت على 
شقيقته وأبلغتها بأنني 
إلى أن  في أمس احلاجة 
ترجع املياه إلى مجاريها، 
إلى أن شقيقة  مش���يرة 
حبيبها طلب���ت منها ان 
تأتي إل���ى املنزل الكائن 
في اجلليب حيث سارعت 

على عجل من منزلها في 
خيطان الى منزل شقيقة 
الفردوس،  ف���ي  حبيبها 
وجلست ملدة 5 دقائق وإذ 
بحبيبها يحضر ويقوم 
بضربها واحتجازها في 
غرفة ملدة 12 ساعة وخالل 
هذه الفترة اعتدى عليها 

3 مرات.

اخلليجي الضحية وقد تعرض للضرب املبرح

»اجلنائية« تلقي القبض على شابني اعتديا على خليجي: ربطتهم 
صداقة ثم خالفات مبشاركة فتاة وتشاركوا في سرقة سيارة

عبداهلل قنيص - أحمد خميس 

ذكرت اإلدارة العام���ة للعالقات واإلعالم األمني ان 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية )إدارة مباحث اجلهراء( 
متكنت من إلقاء القبض على الشخصني اللذين ظهرا في 
مقطع ڤيديو مت تداوله على مواقع التواصل االجتماعي 
يقومان باالعتداء على أحد األشخاص بالضرب وسلب 
هاتفه الش���خصي وإجباره في مقطع ڤيديو آخر على 
االدعاء بأنها )مزحة( فيما بينهم لإلفالت من الواقعة.

وأوضحت اإلدارة ان رج���ال ادارة مباحث اجلهراء 
استطاعوا بعد تكثيف حترياتهم االستدالل على األشخاص 
املتهم���ني وهم من املقيمني بصورة غير قانونية األول 
يدعى بدر ف. ع )الذي ق���ام بالضرب(، والثاني وائل 
ف. ش )الذي ق���ام بالتصوي���ر(، باإلضافة الى ح. م 
)التي قامت بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل 

االجتماعي(.
وباإلشارة إلى الدافع وراء حادثة االعتداء والتصوير 
بينت اإلدارة ان املتهمني كانوا بحالة غير طبيعية عند 
حدوث الواقعة، كما توصلت التحريات إلى أن جميع 
األشخاص املعنيني تربطهم صداقة تطورت الى خالفات 

إبعاد حالق مغربي مصاب بالدرن
مشاري المطيري

متّكن رجال مباحث اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة من ضبط 
واف����د مغربي يعمل حالقا في احد الصالونات مصاب مبرض 
الدرن )املعدي(. وكان مدير عام مباحث شؤون اإلقامة العميد 
سعود اخلفر قد تلقى معلومة 
تفيد بوجود وافد يعمل حالقا 
في احد الصالونات الرجالية 
مبنطقة اجلهراء وانه مريض 
مبرض مع����د وطبيعة عمله 
تقتضي احتكاكه باملواطنني 
والوافدي����ن، فأمر بس����رعة 
ضبطه، وخالل س����اعات كان 
في قبضتهم، ومت وضعه في 
غرفة العزل متهيدا إلبعاده عن 
البالد جتنبا لنقل العدوى إلى 
احملتجزين في نظارة مباحث 

اإلقامة. احلالق املصاب بالدرن

اتصال خارجي يسلب فلبينية
»stupid« :2850 ديناراً واللص وبخها

محمد الجالهمة

رغم حتذير جميع شركات االتصاالت املتنقلة لعمالئها وبلغات 
مختلفة وعبر رس���ائل نصية من تعرضهم لعصابات نصب تزعم 
ربح جوائز مادية، فإن هذه القضايا التزال متواصلة ويقع ضحايا 
لها مواطنون ووافدون. وفي آخر قضية سجلت بهذا الشأن تقدمت 
فلبينية إلى مخفر ش���رطة الساملية وأبلغت عن شخص اتصل بها 
من رقم خارجي وأوهمها بربح جائزة تقدر ب� 20 ألف دينار فقامت 
بتزويده بالرقم املدني ورقم كارت البنك والرقم السري ثم قام املجهول 
بسحب مبلغ 2850 دينارا في الوقت نفسه ثم ضحك املتصل وقال 

لها »stupid« وأغلق اخلط، وعليه مت تسجيل قضية بالواقعة.

مجهول »لطش« أموااًل وهواتف
من محل مواطنة متقاعدة

أحمد خميس

أقدم مجهول على سرقة محل هواتف متلكه مواطنة متقاعدة، 
و»لطش« منه هواتف نقالة وأمواال تقدر بثالثة آالف دينار.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بأن مواطنة أبلغت مخفر 
خيطان عن قيام مجهول بس���رقة محل الهواتف الذي متلكه، 
وأحضرت معها البائع الذي أفاد بأن احلرامي س���رق عددا من 
أجهزة اآليباد وهواتف ذكية جديدة من آيفون 6 و5 وجالكسي 
ونوت و1350 دينارا. وأضاف أنه عند قدومه الى العمل  صباحا 
فوجئ بأن الب���اب مفتوح وان هناك مفقودات. وعلى إثر ذلك 

مت تسجيل قضية بالواقعة.

..وآخر حاول سرقة مركبة بنغالي
هاني الظفيري

تقدم وافد بنغالي الى مخفر الواحة ببالغ ذكر فيه أن مجهوال 
أتلف مركبته وحاول سرقتها. وذكر الوافد للضابط ان مجهوال قام 
بكسر زجاج مركبته من اخللف، وحاول سرقتها بتقطيع أسالك 

زر التشغيل حتت مقود املركبة، وانه ال يتهم أحدا بذلك.

71 مطلوبًا ومخالفًا و43 مخالفة 
مرورية في حملة أمنية بالساملية

مشاري المطيري

نّف���ذت مديرية أمن محافظة حولي حملة أمنية في منطقة 
الساملية وشاركت بها القطاعات امليدانية املعنية. بدأت احلملة 
التي استمرت ملدة ساعتني ونصف الساعة بانتشار رجال األمن 
عل���ى مداخل املنطقة بهدف منع هروب املخالفني أو املطلوبني 
والتدقي���ق على األوراق الثبوتية والوض���ع القانوني للمارة 
وقائدي املركبات في احمليط الذي شملته احلملة التي استمرت 
ملدة ساعتني ونصف الساعة. وأسفرت احلملة عن االستعالم عن 
687 شخصا ومت ضبط عدد 10 أشخاص يشتبه في حيازتهم 
م���واد مخدرة كما أوقف 10 مدينني مطلوبني للتنفيذ على ذمة 
قضايا مدنية وضبط 5 أشخاص تبني انتهاء إقاماتهم و16 آخرين 
مخالفني لقانون اإلقامة و5 مس���جل بحقهم قضايا تغيب من 
كفالئهم فيما أوقف 25 شخصا لم يكونوا يحملون إثبات هوية 
لهم وضبطت في احلملة مركبتان مطلوبتان جلهات أمنية، فيما 
حجزت مركبتان أخريان، كما مت حترير 43 مخالفة مرورية.

عدد من املخالفني

إلزام شاب مببلغ 43 ألف دينار 
لفتاة دلّس عليها ووعدها بالزواج

مؤمن المصري

 قضت الدائرة املدنية باحملكمة الكلية بإلزام مواطن مببلغ
43 ألف دينار لصالح مواطنة مت التدليس عليها ووعدها بالزواج 
منه وإدخالها مشروع جتاري مربح، وذلك لكي يبدآ حياة رغيدة 

ويستطيعا تكوين أسرة.
وحض���ر ع���ن املواطنة 
احملامي عبدالرحمن الوطري 
وترافع ش���فاهة وق���رر بأن 
املجن���ي عليه���ا مت التدليس 
عليها، وذلك بإيهامها بوجود 
مشروع جتاري قائم يدر عائدا 
ماليا واستعان بأشخاص لكي 
يتم اإليقاع باملدعية وحملها 
على تقدمي ما لديها للمدعى 
علي���ه، حيث قام���ت املدعية 
باس���م احلب والوعد من هذا 
الشاب باقتراض هذا املبلغ من 
البنك وقامت بتحويله للمدعى 

عليه بحسن نية وصفاء بال، ال يخاجلها في ضميرها أي شك 
من ناحيته بأن يغدر بها أو يس���تغل حسن نيتها وطموحها 

باالرتباط بذلك الشاب.
وأكمل الوطري بأن املدعية قامت بشكوى ضد ذلك الشاب 
ف���ي املخفر املختص بعد أن قام بإنكار هذا الفعل وأيضا أنكر 
املبلغ وما مت بينها بذلك اخلصوص، حيث حكمت محكمة اجلنح 
بالغرامة على الشاب واملتهمني اآلخرين، ومت تقدمي ذلك احلكم 

إلى احملكمة املدنية إللزام املدعى عليه مببلغ 43 ألف دينار.
وأيضا قرر الوطري بأن احملكمة أنصفت املدعية واستندت 
الى احلكم اجلنائي الذي أقيم ضد املدعى عليه. وحكمت احملكمة 
في صدر صفحاتها بإلزام ذلك املواطن مبلغ 43 ألف دينار مع 

تعويضها عن األضرار النفسية واألدبية.

احملامي عبدالرحمن الوطري

متهم باالعتداء: 
»شقيقي مو صاحي ومضطرب«

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري

احال رجال مباحث الرابية ش����ابا كويتيا من مواليد 1988 الى 
النيابة العامة على خلفية اعتدائه بالضرب على شقيقه، ورغم ان 
املتهم اكد انه لم يضرب ش����قيقه الذي وصفه بأنه مضطرب ومو 
صاحي، اال ان القضية احيلت الى النيابة. وكان مواطن من مواليد 
1983 تقدم الى مخفر شرطة الرابية وقال ان شقيقه البالغ من العمر 
28 عاما اعتدى عليه بالضرب على خلفية مشكالت مالية وارفق 
تقريرا طبيا باالصاب����ات التي حلقت به، ومضى املصدر بالقول: 
انتقل رجال املباحث الى منزل املتهم ولم يتم العثور عليه، وعليه 

مت عمل كمني لضبطه وانكر واقعة االعتداء.

ألقوا النفايات في الساحات بني املنازل

إحالة مواطن ومكفوليه الثالثة إلى النيابة
أحمد خميس

أح���ال رئيس قس���م 
الرقابة والتفتيش البيئي 
في شرطة البيئة 3 وافدين 
وكفيلهم املواطن بعد ان 
قام���وا بإلقاء نفايات في 
ساحة ترابية في منطقة 

سكنية.

 وبالتفاصيل ان بالغا 
ورد من اح���د املواطنني 
ويعمل في وزارة الداخلية 
برتب���ة رائد حي���ث افاد 
بوجود مركبة في منطقة 
الرميثية في ساحة ترابية 
و3 اش���خاص يقومون 
بالقاء نفايات وانقاض في 
الساحة وهم من اجلنسية 

الذي���ن اتصلوا  الهندية 
الذي  بكفيله���م املواطن 
اقر بأنه من امرهم بذلك. 
واضاف املصدر أن رئيس 
الرقابة والتفتيش  قسم 
البيئي في شرطة البيئة 
قام بعمل محضر ضبط 
ومخالفة بيئية واحالتهم 

الى النيابة.

أن  ويذك���ر املص���در 
واسطات كثيرة ضغطت 
البيئ���ة  عل���ى ش���رطة 
للحيلولة دون تسجيل 
قضي���ة ولك���ن مديرهم 
الرقابة رفضا  ومسؤول 
الواسطات وأحاال الكفيل 
ال���ى اجلهات  والهن���ود 

املختصة.

 18 ألف دينار ملواطن قيمة كمبيالة
ألزمت الدائرة املدنية باحملكمة الكلية برئاسة املستشار شبيب 
الطفالن مواطنا مطالبا بدفع قيمة كمبيالة بأن يؤدي للمدعي مبلغ 
18200 دين����ار، كما ألزمته باملصروف����ات ومبلغ 100 دينار مقابل 

أتعاب احملاماة الفعلية.
حضر أم����ام احملكمة عن املواطن املدع����ي احملامي محمد 

القطان، وأثبت خالل دفاعه ان 
الورقة العرفية صادرة ممن 
وقعها ما لم ينكر صراحة ما 
هو منسوب اليه من خط او 
إمضاء او بصمة، وان الثابت 
ان املدعى عليه أقر مبوجب 
الكمبيالة بدفع املتفق عليه 
ألمر املدعي مببل����غ 18200 
دينار، وقد أمهر ذلك السند 
بتوقيع منس����وب للمدعى 
علي����ه. وانتهت احملكمة في 
حيثيات حكمها الى ان ذمة 
املدعى عليه مشغولة للمدعي 
باملبلغ الثابت بالكمبيالة محل 

الدعوى، وهو ما قضت به احملكمة للمدعي مببلغ 18200 دينار 
وألزمته مببلغ 100 دينار مقابل أتعاب احملاماة الفعلية.

اتخذت اململكة العربية السعودية خطوة جبارة في إنشاء مركز املناصحة 
بعد ان تزايدات حاالت األشخاص املغرر بهم من قبل أصحاب الفكر 
املتشدد في حثهم على ارتكاب جرائم إرهابية بدعوى انهم يحاربون 

التكفيرين سواء داخل اململكة أو خارجها.
أصحاب الفكر املتشللدد يتصيدون الشللباب من خللالل الندوات أو 
احملاضرات العامة أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي، كما ان البعض 

منهم أصبح ميرر أفكاره من خالل ألعاب الشباب اإللكترونية.
مركز املناصحة السللعودي تشللرف عليه وزارة الداخلية ويعمل به 
الكثيرون من الكفاءات املتميزة املتخصصة باالستشللارات النفسية 
واالجتماعية، وقد استطاعت إعادة تأهيل العديد من الشباب املنحرف 
فكريا، كما ان املركز يعمل بسرية تامة مع كل احلاالت احملالة له من 
قبل أجهزة الشرطة والشكاوى التي تتقدم بها األسر ضد أبنائها من 

أصحاب الفكر الشاذ.
الكويت اليوم بحاجة ماسة إليجاد مركز شبيه مبركز املناصحة يكون 
قادرا على التعامل مع حاالت االنحراف الفكري من خالل توفير املكان 
املناسب واملتخصصني االجتماعيني والنفسيني للتعامل مع احلاالت 

املرسلة من قبل الشرطة أو الشكاوى األسرية.
هللذا املركز يجب ان يعمل وفق قانون منظللم له يضع آلية التعامل 
مع الفئات املعرضة لالنحراف الفكري خاصة التي حتتاج إلى إيداع 
لفتللرات طويلة حتى يتم تقوميهم وإعادتهم إلى جادة الصواب وإلى 

أسرتهم كشاب طبيعي.
لدينا عدة مراكز متخصصة للتعامل مع العديد من املشاكل واألمراض 
مثل »مركز عالج اإلدمان« ومراكز أخرى عدة، ولكن ليس لدينا مركز 
يقدم اخلدمات االجتماعية والنفسللية للمنحرفني فكريا أو للحاالت 
التي شللاركت في أعمللال إرهابية في اخلارج وعللادت إلى الكويت 

وخطرها مازال قائما.
الشلليخ محمد اخلالد وزير الداخلية نتمنى أن يتبنى هذا املشروع 
احليوي ألننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تقومي حاالت كثيرة من املنحرفني 
فكريا والتي لديها االستعداد الرتكاب جرائم إرهابية بحق بلدها وأهلها 
أو الذهللاب للخارج للقتال ضد أي طرف يعتقد انه سلليدخله اجلنة 

ويحصل على حور العني من وراء ذلك العمل اإلرهابي.

احملامي محمد القطان

مقطع الڤيديو مت تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل االجتماعي وقوبل باستهجان

.. وتبحث في مقطع ڤيديو لطفلني سكرانني !
أحمد خميس ـ هاني الظفيري

ان  قال مص���در أمني 
قطاع األمن اجلنائي شرع 
في حتلي���ل مقطع ڤيديو 
يظهر طفلني سكرانني بعد 
أن تركهما والدهما في غرفة 
الفنادق وقاما بفتح  أحد 
الثالجة واحتسيا مشروبات 
روحية اعتقادا منهما أنها 
عصائر. وبحسب املصدر 
فإن رج���ال املباحث تأكد 
لهم ان املقطع لم يصور في 
فندق داخل الكويت، مشيرا 
الى انه في حالة ثبوت ان 
األب مواطن سيتم توقيفه 
وتوجيه تهمة اإلهمال في 
رعاية قاصر إليه حيث كان 
يفترض به إغالق الثالجة 
أو يطلب من الفندق إزاحة 
الروحية من  املشروبات 
الغرفة لضمان س���المة 

أبنائه.

»التمييز« تؤيد دراسة »احلقوق« في مصر
أحمد خميس

قض���ت محكمة التمييز امس برفض ق���رار وزارة التربية 
بشأن عدم اعتماد شهادة احلقوق الصادرة عن جمهورية مصر 
العربية، وكان احملامي احمد ذعار العرو طعن في قرار ايقاف 
دراسة احلقوق ورفض قرار 
التربية في محكمة اول درجة 
رغم ان احلك���م امام محكمة 
االستئناف والتي بدورها ايدت 

حكم اول درجة.
وام���ام محكم���ة التمييز 
طعنت احلكومة على احلكم 
وطلبت رف���ض نفاذه ولكن 
محكمة التمييز قضت برفض 
الطلب وجواز دراسة احلقوق 

في مصر.

احملامي احمد العرو

شخصية مبشاركة إحدى الفتيات.
وفي سياق التحقيقات تبني أن املتهم األول واملتضرر 
قام بسرقة مركبة في منطقة املنقف قبل حادثة الضرب 
بيوم. ومت تسجيل قضية جنايات خطف وسلب بالقوة 

وإحالة املتهمني إلى جهة االختصاص.


