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بعد االنتهاء من قضية النصب المزيف بـ »نوره ال تصيرين مغرورة«

أوهماه بأن الدنانير السوداء تحتاج إلى 3 أيام ليزول عنها السواد

سرقوا منه 436 ديناراً و500 روبية مقابل جمعية كبد

ضبط سوري بـ »فلشر« وهوية أمنية وسالح هوائي في »كبد«

أفريقيان نصبا على مواطن بـ 13 ألف دينار
 فاشترى 13 ساعة.. وتهمة غسيل األموال قد توّجه له

3 أشقياء عاجلوا هندياً بـ 5 طعنات ملقاومته لهم خالل سلبه

هاني الظفيري

فيمــا ال يــزال عالقا في 
الســوري  األذهــان واقعــة 
النصــب  صفــة  منتحــل 
وصاحــب مقولــة »نوره ال 
تصيرين مغرورة« شــهدت 

منطقــة كبد واقعــة مماثلة 
حينما أوقــف رجال النجدة 
وافدا ســوريًا كان هو اآلخر 
ينتحل صفة رجل أمن ويضع 
»فلشر« على سيارته اخلاصة 
وعثر بحوزته على مسدس 
هوائي و6 غرامات من مادة 

الشبو.
وكان رجال جندة اجلهراء 
خــالل جولة لهم في منطقة 
كبد قد رصدوا مركبة يضع 
قائدها عليها فلشر دون اي 
مبــرر، حيث قامــت دورية 
النجــدة بتشــغيل الفلشــر 

وفي هذه االثناء قام الشخص 
بإطفاء الفلشر ليتم توقيفه، 
وتبني انه سوري وبتفتيش 
سيارته عثر معه على الفلشر 
وهوية عسكرية الى جانب 
ســالح هوائــي وكميــة من 

الهيروين.

هــذا ولــم يبــرر الوافد 
السوري حيازته للمضبوطات 
التــي يفترض انهــا لرجال 
األمن، ومن املقرر ان يخضع 
السوري للتحقيقات للوقوف 
على عالقاته بجرائم ســلب 
بانتحال صفة رجال مباحث.

محمد الجالهمة

أمــام مواطن  لــم تكــن 
وأمام األسئلة الدقيقة التي 
وجهها له رجال مباحث بيان 
سوى اإلقرار باحلقيقة التي 
حاول املواطن االلتفاف عليها 
وأنه خدع بالثراء الســريع 
وتعــرض للنصب من قبل 
عصابة أفريقية أوهمته بأن 
لديها 5٠ ألف دينار كويتي 
وتريد أن تستبدل هذه العملة 
بـ ١3 ألف دينار حلاجتها إلى 
الســفر االضطراري وابتلع 
املواطن الطعــم وانتظر ان 
تنضج وتســتوي الدنانير 
حسبما قيل له وحينما وجد 
األوراق السوداء على حالها 

رغم مرور أسابيع تقدم الى 
رجال املباحث وألن ما صدر 
عنــه يعتبر غســيل أموال 
اضطر الى افتعال كذبة ولم 
يكتــف باالفتعال وإمنا قام 
بشراء ١3 ساعة ماركة عاملية 
مضروبة وتقدم بالساعات 
املضروبة لتســجيل قضية 
ولكنه اضطر في النهاية الى 

االقرار باحلقيقة.
وحول التفاصيل الكاملة 
لقضية املواطن والذي يرجح 
ان يحال الى النيابة بتهمة 
غسيل اموال ذكر مصدر امني 
ان مواطنا في العقد اخلامس 
مــن عمره تقــدم الى مخفر 
بيان وقــال انه تعرف على 
أوروبيني من أصول أفريقية 

وأبلغاه بأن لديهما ساعات 
ثمينة تصل الســاعة إلى 3 
آالف دينــار تســلما منه ١3 

ألف دينار وهربا.
وقال املصدر: كان لزاما 
على رجــال مباحث حولي 
ان يخضعوا املواطن جلملة 
من األسئلة، وإزاء األسئلة 
املتالحقــة قــال املواطن ان 
الرواية التي ذكرها ليســت 
هي احلقيقــة لكنه تعرض 

للنصب بأوراق سوداء.
وأضاف املواطن: التقيت 
بشخصني أوروبيني في احد 
الفنادق وأبلغاني بأن لديهما 
5٠ ألف دينــار كويتي وأن 
األموال الكويتية محتاجة 3 
أيام كحد أدنى ليزول عنها 

اللون االسود وتتحول الى 
اوراق نقدية كويتية صاحلة 
وســليمة، مشــيرا الــى ان 
اجلانيني أبلغــاه بأن أمامه 
خيارين إما ان يشتري أحبارا 
مببلــغ ١٠ آالف دينار حتى 
يحول الدنانير السوداء الى 
حقيقيــة أو االنتظار أليام 

حتى يزول السواد.
ومضــى املبلــغ بالقول: 
قام املتهمــان امامي بوضع 
أحبار على األوراق السوداء 
وحتولت الى ورقتني من فئة 
الـ ٢٠ دينارا وتوجهت باملبلغ 
الــى احد محــالت الصرافة 

وتأكدت من صحتها.
وتابع بالقول: قمت وفي 
حلظة ضعف بتسليم الـ ١3 

ألف دينار وتسلمت حقيبة 
يفترض أن بها 5٠ ألف دينار 
وانتظــرت دون ان تتحول 
األوراق السوداء الى اوراق 

نقدية.
وقــال: فكرت فــي االمر 
وكيف اســتطيع ان اضبط 
النصابني ولــم اجد طريقة 
ســوى ان ابتدع فكرة انني 
تعرضت للنصب بساعات 
مضروبة فذهبت لشراء ١3 

ساعة مقلدة.
هذا، وقام رجال مباحث 
عــن  باالســتعالم  بيــان 
الشخصني اللذين نصبا على 
املواطــن وتبني انهما غادرا 
البالد عقب تسلمهما املبلغ 

املالي الى  دولة أوروبية.

أحمد خميس

شــرع رجــال مباحــث 
الصليبية في البحث عن 3 
لصوص مجهولني متكنوا من 
طعن وسلب وافد هندي في 
منطقة الصليبية. هذا وأرفق 
في ملف القضية تقرير طبي 
حافل باإلصابــات للمجني 

عليه الذي اســعف بسيارة 
إلــى مستشــفى  إســعاف 
الفروانية لتلقي العالج حيث 
ادخل غرفة العناية املركزة 
ووصفت حالته باملستقرة.

وقــال مصــدر أمني ان 
املباحــث شــرعوا  رجــال 
وفور اطالعهم على تفاصيل 
القضيــة فــي االســتعانة 

بكاميرات مراقبة من شأنها 
ان حتــدد هوية املتهمني أو 
املركبــة التــي كانــوا على 
متنها، مشــيرا الــى وقوع 
اجلرمية بالقرب من جمعية 

كبد ق4.
وحول التفاصيل الكاملة 
للقضية والتي حملت عنوان 
اعتداء بالضرب رقم ٢٠١٨/٨ 

فإن وافدا مصريا اســتنجد 
بعمليــات الداخليــة مبلغا 
عن وجود شــخص يسيل 

الدماء منه.
ومضى املصدر بالقول: 
توجهت الــى موقع البالغ 
دورية تتبع مخفر الصليبية 
وشــوهد شــخص هنــدي 
ملقــى علــى األرض وبه 5 

طعنات فتم استدعاء سيارة 
اإلسعاف لنقل املجني عليه 
وهو مــن مواليد ١9٨4 الى 
مستشفى الفروانية ولدى 
االستماع إلى إفادته قال ان 
3 اشــقياء أوقفوه وحينما 
قاومهم قاموا بطعنه وسلبه 
436 دينــارا و5٠٠ روبيــة 

هندية.

»اجلمارك« تضبط مواد متوينية قبل تهريبها إلى دولة عربية
أمير زكي

انطالقا مــن تعليمات مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشار جمال اجلالوي، بالتدقيق على جميع املركبات ملنع 
خروج املواد غير املصرح بها، متكن رجال جمارك الساملي 
امس من ضبط كميات من املواد التموينية املدعومة كانت 

في طريقها الى دولة عربية.
وقال مراقب منفذ الساملي ماطر السعيدي إن مفتشا وخالل 
تفتيشه شاحنة محملة ببضائع متنوعة اكتشف كميات من 
احلليب املجفف والزيوت واألرز ومعجون الطماطم وغيرها 
من املواد التموينية املدعومة مخبأة خلف البضائع، مشيرا 

الى انه متت مصادرة املضبوطات.
وجدد السعيدي التأكيد على التزام جميع املفتشني في 
جمارك الساملي بتفتيش كل املركبات سواء كانت في طريقها 
الى خارج البالد أو تلك التي هي بصدد الدخول الى الكويت 

بهدف منع تهريب املمنوعات بكل أشكالها.
وتأتــي ضبطية املــواد التموينية من قبــل رجال منفذ 
الســاملي في اطار سلســلة من الضبطيات املماثلة وضبط 
كمية من السجائر قبل أيام كانت مهربة الى دولة خليجية 

املواد التموينية املدعومة املهربة التي مت مصادرتهاعبر منفذ النويصيب.

 مصرع  آسيوي في مبنى قيد اإلنشاء بحولي
هاني الظفيري - محمد الدشيش

توفــي وافد آســيوي في 
مبنى قيد االنشاء، وكان مركز 
عمليات اإلطفاء قد تلقى بالغا 
ظهر اول من امس يفيد بسقوط 
شخص في عمارة قيد اإلنشاء 
مبنطقة حولي، فسارعت فرقة 
إطفاء من مركز حولي بقيادة 
الرائد أحمــد املهنا الى موقع 
البالغ وشاهد افراد الفرقة جثة 
هامدة تعود الى وافد من احدى 
اجلنسيات اآلسيوية، وطلب 
قائد الفرقــة األدلة اجلنائية 
التي حضرت وتسلمت اجلثة، 
ومت فتح حتقيق ملعرفة أسباب 

جثة اآلسيوي أحيلت من املبنى قيد اإلنشاء إلى الطب الشرعيومالبسات احلادث.

إلزام مواطنة بردّ قيمة املهر إلى طليقها

حريق شفاط كاد يلتهم منزالً في اجلهراء

محمد الدشيش

قضت محكمة االسرة بإلزام 
مواطنة برد مبلغ ٧ آالف دينار 
إلى طليقهــا وهى قيمة املهر 
املسمى بالعقد الصحيح، وذلك 
للطالق بسببها قبل الدخول 
وقبل اخللوة الشرعية، بعد 

تراجعها عن إمتام الزواج.
وكان املدعي »الطليق« قد 
اقام دعواه عبر احملامي جاسم 
التويتان الذي أكد للمحكمة أن 
موكله كان زوج املدعى عليها 
»الزوجة« مبوجب عقد الزواج 
الشرعي على صداق وقدره ٧ 

أحمد خميس

تعامل رجــال إطفاء اجلهــراء واجلهراء 
احلرفي مع حريق شــفاط كاد يلتهم منزال 
في اجلهراء، وقال مصدر امني ان بالغا ورد 
بانــدالع حريق في منزل حيث ســارع الى 

موقع البالغ عدد من رجال اإلطفاء وتبني ان 
احلريق عبارة عن حريق شفاط وان سقوط 
اجزاء بالستيكية منه على مالبس  ادى الى 
اتساع ألســنة اللهب، ليقوم رجال اإلطفاء 
بالســيطرة على احلريق وتســبب احلريق 

في خسائر مادية بسيطة.

آالف دينــار مقبوض جميعه 
وانــه مت تطليقهــا بناء على 
طلبها قبل الدخول بها وقبل 
اخللوة الشــرعية ومت اثبات 
الطالق مبوجب اثبات طالق، 
مبينــا أنه يحق لــه رد املهر 
كامال استنادا لنص املادة 65 
من قانون األحوال الشخصية 

رقم 5١ لسنة ٨4.
وأضاف التويتان إن الواقع 
يفيد مبا ال يدع مجاال للشــك 
ان الطليقة كانت قد طلبت من 
موكله ان يطلقها بدون سبب 
ومت الطالق قبل الدخول وقبل 
احملامي جاسم التويتاناخللوة الشرعية الصحيحة.

ضبط 9 متجمهرين ومستهترين 
و17 مركبة في حملة ألمن اجلهراء

أحمد خميس

شن رجال أمن اجلهراء حملة على منطقة تيماء  
بناء على توجيهات مدير أمن احملافظة اللواء علي 
ماضي اسفرت عن ضبط عدد من املستهترين ومت 
حجز مركباتهم. وكان مدير أمن اجلهراء اللواء علي 
ماضي ومساعده العميد علي املري، قد تلقيا سيال 
من البالغات عن وقوع حوادث جتمهر واستهتار 
مبنطقة تيماء ق٢ بشارع النجاشي، فأمر اللواء 

ماضي بتكوين فرقة مدنية وعسكرية بقيادة قائد 
منطقة تيماء العقيد مطر السبيل وذلك ملواجهة 
هذه الظاهرة، وبالفعل شنت الفرقة حملة على 
املوقع الذي حددتــه البالغات ومت فض التجمع 
وضبط 9 اشخاص بتهمة التجمهر، كما مت ضبط 
4 مركبات كان اصحابها يستهترون بها باإلضافة 
إلى 3 مركبات أخرى مطلوبة، و٧ عليها ملصق 
و3 حتــدث اصواتا من مخرج العادم، وكذلك مت 

حترير 5٧ مخالفة مرورية.

املركبات التي مت ضبطها في حملة  االستهتار والرعونة 

في جولة بحرية وجوية على مواقع االحتفال برفقة الفريق النهام واأللوية الديين والطراح والصايغ

الدوسرى: جهود رجال األمن  أظهرت الوجه احلضاري للكويت
أكد وكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الدوسرى أن 
التعاون والتنسيق بني االجهزة 
االمنية امليدانية واضح، كما أن 
السيطرة األمنية في مواجهة كل 
املظاهر السلبية كان لها أكبر 
االثــر في احلد منها، موضحا 
أن العمل بروح الفريق الواحد 
والتعامل الراقي مع اجلمهور 
جنحا في بــث الطمأنينة في 
نفوس اجلميع وخلق مساحات 
أكبر مــن التعــاون وااللتزام 

بتعليمات رجال األمن.
جــاء ذلك خــالل اجلولة 
التفقدية التي قام بها الدوسري 
اول من امس االحد عن طريق 
ادارة جناح طيران الشــرطة 
ورافقــه خاللها رئيس جهاز 
أمن الدولــة الداخلي الفريق 
عصام النهام، ووكيل وزارة 
الداخلية املســاعد لشــؤون 
األمــن اجلنائي اللــواء خالد 
الديني، ووكيل وزارة الداخلية 
لشؤون األمن العام باإلنابة 
اللواء إبراهيم الطراح ووكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشؤون العمليات اللواء جمال 
الصايغ، وشملت كافة النقاط 
األمنيــة على امتداد شــارع 
اخلليج العربي وجميع مناطق 
االحتفاالت في شمال وجنوب 
البالد، باإلضافــة الى جولة 
بحرية للشــريط الساحلي، 

وذلك في إطار متابعة القيادة 
العليا بوزارة الداخلية لتنفيذ 
اخلطــة االمنيــة الحتفاالت 
الوطنــي،  الكويــت بالعيــد 

وذكرى يوم التحرير. 
وقال الفريق الدوسري إن 
ما شاهده وتابعه من جهود 
منتسبي وزارة الداخلية خالل 
االحتفاالت باألعياد الوطنية 
يعكس ترجمة لإلستراتيجية 
التي نسعى جميعا لتحقيقها 
وهي إبراز الوجه احلضاري 

للكويــت، مؤكــدا أن رجــال 
األمــن كال فــي موقعــه هــم 
العني الساهرة على أمن وآمان 
الوطن واملواطنني واملقيمني. 
ثــم قــام الفريق الدوســري 
بجولة بحرية تفقدية رافقه 
خاللها وكالء وزارة الداخلية 
املساعدون املختصون، وذلك 
لالطــالع علــى خطــة تأمني 
إدارة خفر السواحل للواجهة 
البحريــة ملناطق االحتفاالت 
والتي تشهد عروضا لأللعاب 

الناريــة مبناســبة االعيــاد 
الوطنيــة للكويــت. وأشــاد 
بجهوزية واستعدادات رجال 
االدارة العامة خلفر السواحل 
في تأمني الشواطئ والواجهة 
البحريــة وتأمــني عــروض 
االلعــاب النارية، مؤكدا على 
التزامهــم بــاألداء املتميــز 
وبالتوجيهات، مثمنا جهودهم 
املتواصلة، ومطالبا مبزيد من 
العمل والعطاء من أجل خدمة 

الوطن واملواطنني.

حديث باسم بني الفريقني محمود الدوسري وعصام النهام واللواء ابراهيم الطراح خالل اجلولة البحرية

الوكالء املساعدون 
تفقدوا خاللها جميع 

النقاط األمنية 
مبناطق 

االحتفاالت

ضبط شخصني تسببا في دهس
رجل مرور في أم الهيمان

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية أن فرقة الرادار التابعة إلدارة 
عمليات املرور سجلت جتاوزا للسرعة من جانب 
إحــدى املركبات مبنطقة أم الهيمان. وأضافت 
اإلدارة أنه وفقا لإلجراءات املتبعة واملقررة مت 
إبالغ دوريات مرور الطرق السريعة الستيقاف 
املركبة، وبالفعل متكنت إحدى الدوريات املرورية 
من رصد املركبة املخالفة وحاولت استيقافها، 

لكن قائد املركبة حاول الفرار باملركبة وتوجه 
بهــا إلى منزله ونزل مــن املركبة محاوال ترك 
املركبة في وضع التشغيل، مما أدى إلى انزالق 
املركبة واصطدامها بقائد الدورية وإصابة أحد 
رجالها في ساقه ونقله إلى املستشفى. وأوضحت 
اإلدارة انه مت ضبط قائد املركبة ومرافقه الذي 
تبــني أنه ال يحمل إثباتا ومتــت إحالتهما إلى 

جهة االختصاص.

رجل املرور بعد دهسه

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو


