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مواطن »غير طبيعي« تهجم على عريف في النقرة

مسمى القضية قد يتغير إلى »قتل عمد« حال تطور سلبي لحالة المصابين

محاكمة 7 من جنسيات مختلفة نصبوا على 2000 
مواطن ومقيم  بعقارات أميركية قيمتها  72 مليون دينار

سوري إلى »املركزي« حملاولة اإلطاحة مبالزم أرضًا
وآخر تهجم على عراقية واعتدى على جارها

»اخلزة« أشعلت مشاجرة دامية في مقهى باجلهراء
و»اجلنائية« تضبط 9 شباب وتتحفظ على اثنني في اإلنعاش

عبدالكريم أحمد

حددت محكمــة اجلنايات 
يوم ٢8 من شــهر أغســطس 
اجلــاري موعــدا لعقــد أولى 
جلساتها لنظر دعوى توجه 
فيها التهم إلى مواطن ومواطنة 
وبحرينــي وأردنــي وثالثــة 
لبنانيني بتهم تتعلق بالنصب 
واالحتيــال ببيــع عقــارات 
خارجية وغسيل أموال مببالغ 

تصل إلى ٧٢ مليون دينار.
وذكر مصــدر لـ »األنباء« 
أن ضبــط املتهمــني جاء بعد 
ورود شــكاوى عديــدة تفيد 
أكثــر مــن ٢٠٠٠  بتعــرض 

مواطــن ومقيــم كضحايــا 
لشركة كبرى أفرزت مجموعة 
شركات تندرج حتتها وتعمل 
معهــا بغطاء بيــع العقارات 
اخلارجيــة واالســتثمارات 
التي  الرياضيــة والصحيــة 
يترتــب عليها ضرائب مالية 
كبيرة حيث مت بيعها عليهم 
مببالغ بخسة وإيهامهم بأنها 
مؤجرة في حني أنها في واقع 
احلال خالية وعليها التزامات 

مالية وقضائية.
وأوضح املصــدر أن هذه 
واالســتثمارات  العقــارات 
أكثرها فــي الواليات املتحدة 
األميركيــة وهــي خالية منذ 

سنوات وحتديدا بعد األزمة 
املالية التي عصفت باألسواق 
املاليــة خــالل العــام ٢٠٠8، 
حيث مت رهن أكثرها للبنوك 
التــي خســرتها هــي أيضــا 
نتيجــة األزمــة ومت عرضها 
مببالغ بخســة جــدا نتيجة 
هجرهــا وتعرضهــا لإلتالف 
والتكســير بــل ان غالبيتها 
فرضت عليها غرامات قضائية 
نتيجة تخلــف أصحابها عن 
الضرائب وبعضها استخدم 

كمرتع لإلجرام واملجرمني.
املتهمــني  أن  وأضــاف 
استطاعوا إيهام املجني عليهم 
العقارات واالســتثمارات  أن 

مؤجرة ورابحة وتدر عليهم 
مردودا ماليا جيدا كل شــهر، 
حيــث يتــم عرضهــا للبيع 
مببالــغ متفاوتــة تتــراوح 
بــني ١٠ آالف و5٠ ألف دينار 
وخداعهــم بــأن كال منها يدر 
دخــال شــهريا جيــدا بحيث 
يتم إيداع مبالغ بحســاباتهم 
عــن قيمة إيجارات من 3 إلى 
6 أشــهر فضال عن تزويدهم 
بوثيقة بيع وملكية رســمية 
وموثقة من اجلهات املختصة 
في أميركا والسفارة الكويتية 
هناك، إال أن هذه اإليجارات هي 
في واقع احلال من املبالغ التي 
دفعوها سابقا لشراء العقار في 

حني يتم االستيالء على بقية 
املبلغ واألدهى أن املجني عليه 
يواجه - عالوة على تعرضه 
للنصب - إجراءات قضائية 
تتعلق بتخلفه عن الضريبة 
وتهالك عقاره. بدوره، ناشد 
احملامــي علــي العطــار عبر 
»األنباء« اجلهــات املختصة 
تقليل األضرار املتالحقة التي 
أصابت املتعاملني مع الشركة 
املتهمة والذين من بينهم ١٧٠ 
شخصا قاموا بتوكيله، مشيرا 
إلى أنهم يواجهون تهم التهرب 
من الضريبة وترك عقاراتهم 
متهالكــة مبا يســبب الضرر 

لآلخرين.

أحمد خميس

أحيل وافد ســوري بعد 
التحقيق معه من قبل وكيل 
نيابــة حولي الى الســجن 
املركزي، وذلك على خلفية 
مقاومة رجال االمن والسكر 
البني وإقالق راحة، كما احيل 
وافد سوري اخر الى مخفر 
شرطة النقرة قبل ان يحال 
الى االدلة اجلنائية لتوثيق 

تعاطيه املواد املسكرة.

امني،  وبحسب مصدر 
فــإن ضابطــا مــن قــوة 
املباحث اجلنائية وصلت 
اليه معلومات بأن سوريا 
مطلوبا فــي قضية متوار 
عن االنظار في احدى شقق 
ميــدان حولــي، وحصــل 
الضابــط على اذن بضبط 
املتهــم، ولــدى توقيفــه، 
وهو مــن مواليــد  ١9٧3، 
كان في حالة سكر شديد، 
ورائحــة اخلمر تفوح من 

فمــه، وخــالل اقتياده من 
قبــل ضابــط املباحث قام 
اجلانــي باالعتــداء عليــه 
ومحاولــة طرحــه ارضا، 
ولكن  الضابط استطاع شل 
حركتــه واحيل الى مخفر 
ميدان حولي، حيث جرى 
التحقيق معه وإحالته الى 

االختصاص.
امــا القضيــة الثانيــة 
فتمثلت في بالغ استغاثة 
الى عمليــات الداخلية من 

قبــل وافــدة عراقيــة من 
مواليــد ١989 حيث ابلغت 
بأن شخصا اقتحم منزلها 
فــي النقرة، وعلــى الفور 
توجه رجــال االمن وتبني 
ان املدعي عليه سوري من 
مواليد ١99٢ في حالة سكر 
بني. وقال احد االشخاص 
وهو احد جيران العراقية 
انه وجد جارته تستغيث 
وحينما تدخل اعتدى عليه 

اجلاني بالضرب.

على صعيد آخر، احتجز 
مواطــن مــن مواليد ١99٢ 
في نظــارة مخفــر النقرة 
لالشتباه في أنه في حالة 
ســكر، وقال مصدر امني 
ان عمليات الداخلية تلقت 
بالغا بوجود شــخص في 
حالــة غيــر طبيعيــة في 
النقــرة، وانتقلت  منطقة 
دوريــة ولــدى االمســاك 
بالشخص قام بالتهجم على 

عريف من املخفر.

محمد الجالهمة - مشاري المطيري

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحــث اجلنائيــة وخالل 
الســاعات القليلــة املاضيــة 
من ضبط 9 شــباب، فيما مت 
وضع شــابني حتت التحفظ 
اآلمن داخل مستشفى اجلهراء، 
وذلك على خلفية مشــاجرة 
عنيفة شــبت في أحد مقاهي 
احملافظة، وجرى تداول جانب 
مــن املشــاجرة العنيفة على 

التواصل، وكشــفت  مواقــع 
التحريات األولية أن املشاجرة 
علــى خلفيــة »اخلــزة« وان 
املقهى الذي شــهد املشاجرة 
به كبائن وهذه الكبائن تسمح 

للنساء بالتواجد فيها.
وقــال مصــدر أمنــي إن 
الداخليــة  عمليــات وزارة 
تلقــت بالغــا من عمــال في 
املقهى الذي شهد املشاجرة 
بشــأن تبادل ضرب وطعن 
بني مجموعة من الشــباب، 

وعلــى الفــور توجهت الى 
موقــع البالغ قــوة من أمن 
اجلهراء ومت توقيف بعض 
املتشــاجرين واحتجازهــم 
ونقل املصابني الى مستشفى 
اجلهراء، وتبني أن إصابتهما 
حرجة واستدعت دخولهما 
االنعاش. وأضــاف املصدر 
أن مديــر عام االدارة العامة 
للمباحــث اجلنائية العميد 
محمد الشــرهان أمر رجال 
مباحــث اجلهــراء بســرعة 

ضبط جميع املتشــاجرين، 
وجرى تشــكيل فريق عمل 
من مباحث اجلهراء، وخالل 
الساعات املاضية مت جتميع 
األدلة واملعلومات عن أماكن 
سكن املشاركني في املشاجرة 

وضبطهم جميعا.
وأشــار املصــدر الى أن 
الشباب التسعة وضعوا حتت 
التحفظ حلني الوقوف على 
حالة املصابني في االنعاش، 
الفتا الى أن القضية حملت 

مبدئيا مسمى تبادل اعتداء 
بالضــرب، الفتا الى أنه من 
املمكن أن يتم تغيير املسمى 
الى »القتل العمد«، موضحا 
أن هــذا يتوقــف على حالة 

املصابني في االنعاش.
وأكــد املصــدر أن هــذه 
القضيــة ســتدفع أجهــزة 
الداخلية الى تكثيف حمالتها 
على املقاهي التي تضم شبابا 
من  اجلنســني، بحيث يتم 

تقنني التواجد فيها.

5 مراكز إطفاء أخمدت حريقاً في سوق األعالف
هاني الظفيري

أخمدت خمس فرق إطفاء حريقا اندلع في ســوق األعالف 
الكائن مبنطقة الري، وكان مركز عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
قد تلقى بالغا مساء اول من امس بشأن احلريق، فتم توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية واإلسناد 
والساملية اجلنوبي واملدينة بقيادة رئيس مركز إطفاء الشويخ 
الصناعية املقدم مشاري الصحاف، ومبجرد وصول اول فرقة 
للموقع شرع رجال اإلطفاء في مكافحة احلريق الذي نشب في 

محالت صغيرة بلغ عددها ٢١ محال.
يذكر ان مساحة احلريق بلغت ٧٠٠ متر مربع وبذلت فرق 
اإلطفــاء جهودا كبيرة فــي محاصرة النيران حتى ال متتد الى 
باقي احملالت ومتت محاصرتها والسيطرة على احلادث، وقالت 
اإلدارة ان احلادث اوقع ثالثة اصابات طفيفة في صفوف رجال 
اإلطفاء بعضها عولج في املوقع فيما مت نقل  حالة واحدة الى 
املستشفى إلجراء الالزم. ومت فتح حتقيق ملعرفة األسباب التي 

االدخنة تتصاعد من موقع احلريقادت الى وقوع احلادث.

.. القرعة اجريت بشفافية في حضور وسائل اإلعالم واألهاليأعداد كبيرة من املتقدمني وأولياء األمور حضروا القرعة

مالحقة عربي اعتاد توجيه عبارات مسيئة للكويت

التحقيق مع وافدة في قضية تزوير 10 دنانير

محمد الجالهمة 

جتري إدارة اجلرائم االلكترونية باإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية تنسيقا مع سلطات بلد عربي 
بهدف توقيف ومنع شخص ينتمي إلى جنسية 
عربية من اإلساءة إلى الكويت وقياداتها العسكرية 

بعدما مت إنهاء خدمته ومغادرته أراضيها. 

وعلمت »األنبــاء« أن الوافد اعتــاد التعليق 
بعبارات مسيئة عن الكويت على مواقع الكترونية 
كويتية، كما يقتحم مواقع تتعلق بجهات أمنية 
وعسكرية ويكتب تعليقات بذيئة على محتواها، 
ومت إبالغ األجهزة األمنية لرصده والتنسيق مع 
سلطات بالده حملاسبته، خصوصا انه يتطاول 
بالقذف والسب على رموز وشخصيات باالسم.

أحمد خميس

أطلق وكيل نيابة حولي سراح وافدة مصرية 
بعــد التحقيــق معها في قضيــة ترويج عملة 
مزورة، فيما اكدت الوافدة انها لم تزور العملة 
وانها اخذت الورقة النقدية من فئة الـ١٠ دنانير 

من احد احملالت.
وبحســب مصدر امني فإن وافدا هنديا من 

مواليد ١98٠ قال في بالغ الى عمليات الداخلية 
بأن وافدة دخلت اليه واشترت اغراضا بدينار 
ونصف الدينار وقدمت له ١٠ دنانير اكتشف انها 
مــزورة، وعلى الفور توجهت الى موقع البالغ 
دورية ومت توقيف الوافدة وهي من مواليد ١984 
وأقرت بأنها اعطت العملة النقدية لعامل البقالة 
وانها تسلمت منه 8 دنانير ونصف الدينار مؤكدة 
عدم علمها بأن العملة التي سلمتها له مزورة.

كشف عورة في الطريق العام يشكل جناية
هاني الظفيري

أمــر وكيل نيابة الفروانية بتســجيل قضية 
بتصنيف جنايات ومسمى اعتداء بالضرب وهتك 
عرض، وبحسب مصدر امني فإن 3 فتيات كويتيات 
األولى من مواليد ١99١ والثانية من مواليد ١993 
والثالثة مــن مواليد ١994 ابلغــن محقق مخفر 

اجلليب بأن شــابني كويتيني يقيمان في منطقة 
الفردوس اعتديا عليهن بالضرب، وقالت الفتاة 
األولى ان احد املدعى عليهما تعمد كشف عورتها 
في الشــارع العام، وأحضــرت املدعيات تقارير 
طبيــة تؤكد تعرضهن للضرب، هــذا ومت ابالغ 
وكيل النائب العام بتفاصيل القضية والذي أمر 

بتصنيفها كما جاء في مقدمة اخلبر.

مجهولون سلبوا هنديني في اجلابرية والنعيم
أحمد خميس

سجلت في مخفر شــرطة الصباحية قضية 
ســلب بالقوة، وجار تســجيل القضيــة بعد ان 
تقدم وافد هندي الى مخفر الصباحية وابلغ ان 
شخصا كان يستقل مركبة يابانية موديل ٢٠١٧ 
بيضاء اللون وأوقفه بزعم انه من قوة الشرطة 

وسلبه ١6٠ دينارا و3٠ رياال سعوديا.

من جهة اخرى، تقدم سائق تاكسي جوال الى 
مخفر شرطة النعيم وابلغ عن تعرضه للسلب. 
وافاد الســائق وهو هندي اجلنسية بأنه خالل 
ذهابه الى منزله أوقفه 3 اشخاص مجهولني كانوا 
يستقلون سيارة »وانيت« وقاموا بضربه وسلب 
١٠3 دنانير ورخصة ســوق، وقدم تقريرا طبيا 
جــاء فيه وجود آالم فــي العني اليمنى وآالم في 
البطن، وامر وكيل النائب العام بتسجيل قضية.

أقيمت في نادي الكويت الرياضي بحضور األهالي ووسائل اإلعالم 

»اإلطفاء« أجرت القرعة العلنية لدورتي »ضابط دبلوم هندسة إطفاء« و»وكيل عريف تخصص مكافحة«
أمير زكي

العامــة  اإلدارة  أجــرت 
لإلطفاء صباح امس االثنني 
العلنيــة لدورتــي  القرعــة 
»ضابط دبلوم هندسة إطفاء« 
و»وكيــل عريــف تخصص 
مكافحــة«، وذلــك في صالة 
األلعــاب املغلقــة فــي نادي 
الكويت الرياضي في منطقة 
كيفان بحضور نائب املدير 
العام لشــئون قطاع تنمية 
املوارد البشرية رئيس جلنة 
املقابالت الشــخصية اللواء 
مهنــدس خالــد  التركيــت، 
وبحضور ممثلني عن الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب وأعضــاء جلنة 
القبــول، نائب رئيس جلنة 
العميد  املقابالت الشخصية 
خالــد فهــد والعقيــد محمد 
القحطاني واملقــدم عبداهلل 
االنصاري ومليحة الكندري.

وقــال نائب املدير العام 
لشؤون قطاع تنمية املوارد 
البشــرية ورئيــس جلنة 
املقابالت الشخصية اللواء 

مهندس خالــد التركيت ان 
أســماء املقبولــني مبدئيــا 
لدورة مالزم اطفاء تخصص 
»دبلوم هندسة إطفاء ودورة 

رقيــب إطفاء إنــاث مفتش 
وقاية ودورتي وكيل عريف 
تخصص مكافحة - مشغل 
آلية« للعــام ٢٠١٧ - ٢٠١8 

عليهم استكمال الفحوصات 
الطبيــة وباقــي اجــراءات 
القبــول مبراجعــة مركــز 
اعداد رجال اإلطفاء الكائن 

في منطقة كبد.
وذكــر اللــواء التركيت 
أنه لــم جتر قرعــة علنية 
لــدورة رقيب اطفاء مفتش 

وقاية للبنات ودورة وكيل 
عريف تخصص مشغل آلية 
اطفــاء وذلك نظرا لوصول 
عدد املجتازين لالختبارات 
اخلاصة في الدورتني للعدد 
املطلــوب. وفيمــا يتعلــق 
مبراجعــات دورة رقيــب 
اطفاء مفتش وقاية للبنات 
ســيتم اعالن املراجعة في 
وقت الحق عن طريق رسائل 

.SMS
وختــم اللــواء مهنــدس 
خالــد التركيــت تصريحــه 
بتقــدمي الشــكر الــى الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب ونــادي الكويت 
الرياضــي ووزارة الداخلية 
الطبية ووسائل  والطوارئ 

اإلعالم.

 أسماء المقبولين في دورات  اإلطفاء 
على موقع »األنباء« اإللكتروني:
www.alanba. com.kw

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

طريق البقاالت املتنقلة
العالم يتطور ويتقدم في ايجاد استراحات ومحطات 
وقود في الطرق الســريعة تضم اسواقا مركزية 
ومطاعم تقدم كل ما لذا وطاب من وجبات غذائية، 
وبها مقاه تقدم افضل املشروبات الساخنة والباردة، 
ووزير التجارة خالد الروضان يسعى جاهدا لتمرير 
املطاعم املتنقلة والتي بالتأكيد ستوفر افضل ما 
لديها لتكسب قبول املواطنني واملقيمني حتى يتوسع 
نشاطها وتزداد مبيعاتها.  ولكن جند امرا مؤسفا 
وغير مقبول وليس موجودا حتى بالدول اخلليجية 
القريبة منا اال وهو البقاالت املتنقلة املنتشرة على 
الطرقات الرئيسية بشكل غير الئق ومخالف للقانون 
وليست مرخصة، كما ان العامل الذي يعمل بها ال 
ميلك اقامة مادة )18( وليست لديه بطاقة صحية، 
والغريب ان بعض البقاالت اصبح عمالها يبيعون 
سندويشــات يتم حتضيرها خلف تلك البقاالت 
بواسطة طباخ غاز وأوان صدئة.  وقد ظهرت في 
اآلونة األخيرة ســيارات بوكس تبيع كنافة يتم 
حتضيرها وطبخها داخل تلك الســيارة، تخيل 
منظرك وانت تقف وتطلب صحن كنافة ســاخن 
وال تدري كيف تطبخ وما املواد املصنوعة منها تلك 
الكنافة، وهل هذا السائق والذي في نفس الوقت 
هو العامل وهو الطباخ لديه ترخيص ليعمل في تلك 
املهن كلها وحده؟  على طريق الساملي وهو خط 
رئيسي يستخدمه املسافرون الي اململكة العربية 
السعودية والى الدول العربية وطوله يقارب املائة 
وعشرين كيلومترا ال توجد اال محطة وقود واحدة 

حتدها الرمال والقاذورات من كل صوب وال تقدم 
اي خدمات، كما ال يوجد بها سوق مركزي، وهذه 
احملطة تقع مبنتصف الطريق للمســافر املغادر 
للكويت، ومحطة الوقود الثانية فتوجد على الطريق 
القادم الي الكويت والقريبة من املركز احلدودي. 
احلكومة خصصت محطات الوقود وظلت سنوات 
طويلة حتى سمحت لتلك احملطات بإنشاء اسواق 
مركزية ومقاه ولكن ما زالت اخلدمات قاصرة بها 
من حيث توفير املطاعم وكذلك احلمامات النظيفة 
واملســاجد، ولكن يبدو ان طريق الساملي ال زال 
منسيا، فمحطة وقود واحدة في منتصف الطريق 
للمغادرين ومحطة اخرى فــي أوله للقادمني ما 
يجعل املسافرين يتعرضون ملواقف صعبة حني 
ينفد الوقود من سياراتهم خاصة في الليل مع عدم 

وجود اعمده اضاءة في غالبية الطريق. 
الطريق متأله احليوانات الســائبة املنتشرة بني 
الشــارعني حيث ال توجد شــباك حامية وعازلة 
لعبور احليوانات وقد وقعت العديد من احلوادث 
اخلطيرة التي راح ضحيتها بعض املسافرين واصيب 
الكثيرون.  لذا نناشد وزير التجارة خالد الروضان 
سرعة تنفيذ قرار منح املشاريع الصغيرة حملطات 
الوقــود لبناء بعضها على خط الســاملي وتكون 
مجهزة وكاملة بكل اخلدمات واالحتياجات حتى 
تكون ذات مظهر حضاري جميل ومتماشــيا مع 
التطور املطلوب وتقدم كل ما يحتاجه املســافر 

املغادر او القادم الي الكويت. 


