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مكونة من 3 سائقين و4 وافدات
إنهاء نشاط عصابة آسيوية 

تقدم املتعة احلرام »ديليڤري«
أحمد خميس

وضع رجال أمن اجلليب نهاية لتشكيل عصابي مكون 
من 3 وافدين يعملون ســائقي تاكســي جوالة و4 وافدات 
جميعهن من اجلنسية اآلسيوية يقدمن خدمة املتعة احلرام 

مع التوصيل.
وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وصلت الى رجال 
أمن مخفر اجلليب من مصدر سري عن 3 آسيويني يقومون 
بالترويج لنسوة ســاقطات ومستعدين لتوصيل بائعات 

الهوى إلى منازل راغبي املتعة احلرام.
وقال املصدر: مت ضبط الوافدين واعترفوا بعملهم املشبوه 
وأرشدوا عن النسوة الالتي يتعاملون معهن في هذه اخلدمة، 
اعضاء التشكيل العصابي عقب ضبطهمليتم إلقاء القبض عليهن وجار ابعادهم جميعاً عن البالد.

براءة 3 مقيمني وإدانة آخرين في قضية استغالل 
اجلوازات الكويتية »التالفة« في الهجرة إلى أوروبا

عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة االســتئناف 
حكم أول درجة ببراءة 3 مقيمني 
وباحلبس 4 سنوات مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد آلخرين، وذلك 
بقضية تزوير جوازات كويتية 
وبيعها للخارج لتمكني عرب 
من الهجرة إلى بلدان أجنبية.
القضية  وتتلخص وقائع 
باتهام املتهمني األول والثاني، 
وهما موظفان باإلدارة العامة 
للجنســية واجلوازات، األول 

يعمــل على جهاز احلاســوب 
واآلخــر طبــاع، باســتغالل 
اجلــوازات الكويتيــة التالفة 
وبيعهــا  تزويــر  بعمليــة 
آلخرين باالتفاق مع وسيط، 
ومت تقدميهما للمحاكمة بتهم 
اختــالس وتزويــر محررات 
رســمية بقصــد اســتعمالها 
علــى نحو يوهــم مبطابقتها 
للحقيقة وقبــول عطايا على 
سبيل الرشوة. وأكد احملامي 
د.خالــد الكفيفة لـــ »األنباء« 
انــه وبصفتــه وكيــل املتهم 

إدارة اجلنسية  األول موظف 
الذي حصل على البراءة، عدم 
جديــة  التحريات ضد موكله 
إضافة إلى خلــو األوراق من 
أي دليل يؤكد اقترافه االتهام، 
داعيــا إلى البحــث عن املتهم 
احلقيقي الذي ارتكب التزوير 
بدال مــن زج موكله بناء على 
شكوك ال أساس لها من الصحة 
حيث أشار إلى استمرار عملية 
التزوير بعــد توقيف موكله 
األمر الــذي يؤكد عدم عالقته 

باالتهام.
احملامي د.خالد الكفيفة

اكتشاف أسرة 
عراقية متورطة 

فجّر القضية

عثر بحوزته على باروكة وميك أب وإكسسوارات نسائية

شاب يقرّ مبيوله األنثوية: »يا ليت حتولونني وال تسجنونني«
هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن 
اللواء  الفروانية  محافظة 
ركن صالح مطر بتحويل 
شاب إلى إدارة اآلداب العامة 
للمباحث اجلنائية متهيدا 
إلحالته إلى النيابة العامة 
للتشــبه باجلنــس اآلخر 
وأرفق مبلف اإلحالة باروكة 
وأدوات مكياج. وبحســب 
مصــدر امني فــإن إحدى 
الفروانية  أمــن  دوريــات 
فــي شــخص  اشــتبهت 
يضــع مكياجــا صارخــا 
فتم توقيفه وبسؤاله عن 
الــذي يضعه قال  املكياج 
انا أميل للجنس اآلخر ويا 
ليت حتولونني إلى حيث 
أجد نفسي وال تسجنونني 
وبتفتيش سيارته عثر على 
املضبوطــات الى جانب 3 

أكياس بها آثار ملواد مخدرة 
وســيجارة بهــا مخلفات 

احلشيش.
من جهــة اخــرى، نفذ 
العــام أمس  قطــاع األمن 
سلســلة مــن احلمــالت 
األمنيــة بهدف الســيطرة 

األمنية وترجمة تعليمات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ 
خالد اجلراح ووكيل الوزارة 
الفريق محمود الدوسري. 
وأســفرت احلمــالت عــن 
ضبط عشــرات املطلوبني 

واملدينني.
وجاءت محافظة حولي 
في مقدمــة احملافظات في 
عدد احلمــالت التي قادها 
اللــواء  وأشــرف عليهــا 
عابدين العابدين مدير أمن 

احملافظة.
أمني،  وبحسب مصدر 
فإن رجال أمن حولي أوقفوا 
٦ مدينــني و8 متغيبــني 
وأحالوا إلى قطاع املكافحة 
3 قضايا مرتبطة بتعاطي 

املواد املخدرة واملسكرة.
على صعيــد ذي صلة 
ألقــى رجــال أمــن مبارك 
الكبير القبض على مواطن 
مدين بـ ١8 ألف دينار وآخر 
بـــ 5 آالف وثالث بـ ٢3٢٠ 

دينارا.
وفي العاصمة مت ضبط 
ســوري تبني أنــه مديــن 

بـ ٧5 ألف دينار.

املتهم واملضبوطات أحيال إلى مباحث اآلداب اللواء عابدين العابدين

مطلوبون باجلملة 
في قبضة »األمن 

العام«

خطفوه بعد الضرب ووثقوا ما صدر عنه صوتاً وصورة

اجلاني ترك سيارته ثم توجه لتسلمها من املخفر

الفهد لـ »األنباء«: »اإلطفاء« تفتح باب 
تأهيل شركات متديد الغاز

متهم بالشروع في القتل: 
غير صحيح رفعي السكني في املشاجرة

التحقيق مع 3 وافدين لشكوك حول قتل 
مواطنهم وإبالغهم عن انتحاره شنقاً

3 مجهولني بعد إكراه وافد على ارتكاب 
أعمال مخلة: فلوس وإال!

سيدة تتهم زوجها بتقدميها وليمة لصديقه

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة زوجها باالعتداء بالضرب 
على أهلها والشروع في قتلهم برفع سكني في 
وجوههــم، جاء ذلك في بالغ قدمته املواطنة 
إلــى غرفة عمليــات حولي التــي أحالته إلى 
مخفــر الرميثية، فانتقلت إحــدى الدوريات 
الى موقع البالغ حيث شوهد املشكو في حقه 
وهو مواطن من مواليد ١9٦٧، وبســؤاله عن 

الواقعــة أفاد بأنها مجرد مشــاجرة عائلية، 
نافيا قيامه برفع ســكني في وجوه اصهاره، 
كذلك نفى وقوع أي اعتداء من جانبه عليهم، 

فتم اصطحابه إلى املخفر.
وذكر مصدر أمني أن رجال مخفر الرميثية 
بصدد استدعاء املبلغة وهي من مواليد ١9٧3 
باإلضافة إلى من شارك في املشاجرة من جانبها 
وذلــك الســتجالء حقيقة ما حدث، وســجلت 

القضية »بالغ شروع بالقتل«.

احمد خميس

أمــر وكيــل نيابــة اجلهراء بتســجيل 
قضية قتل عمد في مخفر شــرطة تيماء، 
ومت احتجاز 3 وافدين من نفس جنســية 
املجني عليه للتحقيق معهم وسط شكوك 
بانهم قتلوا مواطنهم وزعموا بأنه انتحر 
شــنقًا. وبحســب مصدر امني فقد ابلغت 

غرفــة عمليات اجلهراء مخفــر تيماء عن 
وجود حالــة انتحار في منطقة النســيم 
قطعة ١، واضاف البــالغ ان املنتحر وافد 
آســيوي من مواليد ١994، فانتقلت احدى 
الدوريات الى موقع البالغ وحتفظت على 
3 اشخاص كانوا مع املنتحر بالغرفة، وأمر 
وكيل النيابة بانتداب رجال األدلة اجلنائية 

لرفع اجلثة وتسجيل قضية.

أحمد خميس

أقدم مجهولون على خطف وافد مصري من 
الشارع بعد ان اعتدوا عليه بالضرب في منطقة 
الساملية. وبحسب مصدر امني فإن الوافد املصري 
يسكن الساملية دخل املخفر مرعوبا وأبلغ عن 3 
أشخاص اعتدوا عليه بالضرب املبرح ومن ثم 
قاموا بخطفه حيث حملوه ووضعه في السيارة 
وتوجهوا به الى شــقة غير معلومة وأجبروه 

على فعل أشياء منافية لآلداب ومن ثم تصويره 
بكاميرا ڤيديو.وقال املصدر ان اجلناة قاموا ايضا 
بابتزازه بذلك التصوير ومن ثم رموه في احد 
شوارع الساملية وقالوا له يا ويلك ان اشتكيت. 
املصدر األمني قــال إن مثل هذه األفعال تكون 
انتقامية على حد اعتقادي وهناك شخص غير 
معلوم حرضهم على خطف املصري وتصويره 
بطريقة مخلة باآلداب. وعليه مت تسجيل قضية 

وعرضها على النيابة.

احمد خميس

فتح رجــال إدارة بحث محافظــة الفروانية 
حتقيقا موســعا في مالبســات وحقيقة قضية 
سجلت بأمر وكيل النائب العام باعتبارها اعتداء، 
ومت االســتماع بشــكل دقيق إلى إفادات املجني 
عليها وهي امرأة متزوجة قالت إنها تلقت اتصاال 
هاتفيا من زوجها طلب خالله ان تعود إلى منزل 

الزوجية حلل خالفات عالقة بينهما. 
وأضافت املــرأة: توجهت وكان لدي أمل في 
أن زوجي قد عاد إلى رشده وحينما دخلت إلى 
منــزل الزوجية صدمت بشــكل ال يصدق حيث 
وجدت داخل املنزل صديق زوجي الذي تسلم من 
صديقه ٢٠٠ دينار وقام بدفعي إلى حيث يتواجد 
الصديق ويقدمني كوليمة. وأكد املصدر أن رجال 

األمن بصدد ضبط وإحضار الزوج وصديقه.

صراخ طفلة أنقذها من اخلطف في اجلابرية
احمد خميس

فــي الوقت الــذي أمر وكيــل نيابة حولي 
تســجيل قضية شــروع في خطف ضد ميني 
في العقد اخلامس من عمره، فتح رجال مباحث 
اجلابريــة حتقيقات واقعة خطــف طفلة من 

قبل اجلاني.
وبحســب مصدر امني فــإن وافدا مصريا 
من مواليــد ١9٦٧ توجه الــى مخفر اجلابرية 

وأفاد بأن ابنته كادت تخطف من قبل شخص 
مجهــول اال ان الطفلة صرخت فهرب اجلاني، 
وقدم األب رقم مركبتــه اليابانية التي تركها 

وهرب من موقع احلادث.
أغرب مــا في القضية ان رجال امن املخفر 
فوجئــوا باجلاني الذي تبــني الحقا انه ميني 
اجلنســية من مواليد ١9٧٦ يحضر الى املخفر 
لتسلم السيارة فتم التحفظ عليه وأمر وكيل 

النيابة بتسجيل قضية.

رائد إطفائي يتهم مواطناً بإهانته خالل العمل

البحث عن مجهول تطاول على نائب

احمد خميس

أمــر محقق مخفر شــرطة جابــر العلي 
بتسجيل قضية بحق مواطن بعنوان »تعدي 
واهانة موظف عام اثناء العمل«، وبحسب 

مصدر أمني فإن رائدا في اطفاء القرين تقدم 
الى املخفر واتهم مواطنا بأنه أهانه واعتدى 
عليه خالل قيامه بالتعامل مع حادث سير، 
ومت احتجاز املدعى عليه حلني عرضه على 

النيابة.

توجه الى مخفر الدسمة نائب في مجلس 
األمة وأبلغ بتعرضه للتطاول والسب والقذف 
أثناء تواجده بديوان. وقال النائب: ان شخصا 
مجهول الهوية وغير معروف اقتحم الديوان 
وطلب مقابلتي وقام بالصراخ والتهديد والوعيد، 

حيث أطلق لصوته العنان بعبارات غير مفهومة، 
وبعد هذا التهجم خرج من الديوان مسرعا والذ 
بالفرار الى جهة غير معلومة مستقال مركبة، 
وقام أحد احلضور بالتقاط رقم لوحة املركبة 

ومت تسجيل قضية.

محمد الجالهمة

أعلــن نائــب مديــر عــام 
اإلدارة العامــة لإلطفاء اللواء 
خالد عبــداهلل الفهد عن فتح 
باب تأهيل الشركات التجارية 
العاملــة في مجــال متديدات 
الغاز، وذلك رغبة من اإلدارة في 
تطوير وتأمني عمل الشركات 
العاملة في مجال املواد اخلطرة.
وقــال الفهد فــي تصريح 
خاص لـ »األنباء« إن اإلدارة 

تهــدف إلــى وجود شــركات 
القــدرة  متخصصــة لديهــا 
والكفاءة في التعامل مع هذه 
 »LPG«املواد اخلطرة وغاز الـ
الذي يســتخدم فــي املطاعم 

واالستخدام التجاري.
وأشــار إلــى أن التأهيل 
والتنفيذ واإلشراف سيكون 
من قبل اإلدارة العامة لإلطفاء 
قطاع الوقاية، والذي سيكون 
معتمــدا علــى كــود املــواد 

اللواء خالد عبداهلل الفهداخلطرة.

سيجارة »كيف« أجبرت ثقيل اللسان ومحمر العينني 
على النوم في حارة األمان

هاني الظفيري
عبداهلل قنيص

أحال مدير عــام مديرية أمن 
اجلهراء اللــواء علي ماضي إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
مواطنــا من مواليد ١99٢ بعد أن 
ضبط في حالة تعاط، وأقر بأنه 
دخن سيجارة حشــيش أفقدته 
القــدرة على الســير فتوقف في 
حارة األمان ألخذ غفوة. وبحسب 
مصدر أمني، فإن إحدى دوريات 
أمن اجلهراء وخالل جولة لها في 
منطقــة القيروان رصدت مركبة 
متوقفة في حــارة األمان، ولدى 
االقتــراب منهــا شــاهد رجالهــا 
شخصا نائما داخل املركبة وفي 

يده ســيجارة مشــتعلة، ولدى 
التحدث إليه رصد رجال األمن انه 
ثقيل اللسان ومحمر العينني وعند 
سؤاله عن السيجارة التي في يده 
قال إنها ملغومة باحلشيش. كما 
متكنــت إحدى الدوريات االمنية 
التابعة ملديرية امن االحمدي من 
القاء القبض على وافد آســيوي 
مبنطقــة املهبولة، فخــالل قيام 
الدورية بجولــة امنية باملنطقة 
اشــتبهت بآسيوي، وعند ايقافه 
للتأكد منه واالستعالم عنه اتضح 
انه يوجد عليه انتهاء اقامة، وكذلك 
عثر بحوزته على ١٢9 قنينة خمر 
محلي الصنــع، وعلى ذلك متت 
احالته الى مخفر الفنطاس متهيدا 

املخدرات التي ضبطت مع الشابإلحالته الى املكافحة.

نزل لشراء ربع كيلو بن فدفع مقابله 15.6 ألف دينار

مستحقات وافد لـ 37 عاماً خدمة تبخرت في دقيقتني!!

فرج ناصر

مستحقات 3٧ ســنة خدمة فقدها وافد مصري 
مقابل ربع كيلو بن! هذا هو ما حدث مع املجني عليه 
الــذي فقد بالتمام والكمال مبلغ ١5.٦٠٠ ألف دينار 

وهي نهاية خدماته في إحدى الوزارات.
القصة التي ُسجلت في مخفر شرطة الفروانية 
سردها مصدر امني بكامل تفاصيلها قائال: تقدم 
وافــد في العقد الســادس من عمــره وهو يبكي 
وبحرقــة فطلــب منه رجال االمــن الهدوء حتى 
يفهموا ما حدث ويتمكنوا من مساعدته، فتماسك 
الوافد قليال قبل ان يعود للبكاء قائال: بعد نحو 4 
عقود امضيتها بالعمل في احدى الوزارات قررت 
العودة الى وطني حتى اقضي البقية الباقية من 

عمري بني ابنائي واحفادي.
واضــاف: انهيت كامل اجــراءات احلصول على 
نهاية اخلدمات مبا فيهــا مراجعة احدى الوزارات 
انتهاء باحلصول على براءة ذمة، وانني غير مدين 
ألي جهة، مشيرا الى انه توجه بعد هذه االجراءات 
وبعد سلســلة من اخلطوات تســلمت شيك نهاية 

مستحقاتي املالية التي تبلغ ١5.٦٠٠ ألف دينار.
واردف بالقول: توجهت الى أحد االفرع وطلبت 
صــرف املبلــغ كاش حتى اذهب الــى احد احملالت 
لتحويله الى بالدي، مشيرا الى انه وبعد ان صرف 
الشيك في حدود السادسة مساء وقبل ان يذهب الى 
محل الصرافة او الى منزله توجه الى احد محالت 

القهوة واملكسرات الشهيرة مبنطقة الفروانية.
وتابــع: قضيــت داخل احملــل فتــرة ال جتاوز 

الدقيقتــني، وحينمــا خرجت حامال ربــع كيلو بن 
لــم اجد املظروف الذي كنــت اضعه نصب عيني، 
وفوجئت بأن زجاج مركبتي كسر وسرق املظروف 
الذي بداخله نهاية اخلدمة، وسجلت قضية سرقة 

عن طريق الكسر.
الــى ذلك، رجح مصدر امني مــن قطاع البحث 
اجلنائــي ان يكون احد لصــوص مرتادي البنوك 
يتتبعه من حلظة خروجه من البنك، مشيرا الى ان 
املدة التي امضاها والتي تقدر بساعتني كان اللص 
او اللصوص خاللها يتتبعونه وحينما غادر املركبة 

حطموا الزجاج وسرقوا املبلغ.
وقال املصدر: لالسف نحن نحذر من هذه العمليات 
ولكــن ال حياة ملن تنادي، وبني احلني واآلخر تقع 
جرائم ساذجة ويفقد معها املجني عليهم مبالغ طائلة.

»املباحث«: أحد لصوص مرتادي البنوك تتبعه لساعتني وكسر زجاج السيارة وطار باملظروف


