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»كاشف« مندوب اإلعالن املزيف لـ »األنباء«: شاهدته
 في قصر العدل بـ »روب« محاماة وأبلغت الضابط بكذبه

أحمد خميس

»كل مواطن خفير« مقولة 
وجب ان يتبعهــا كل مواطن 
يــرى شــخصا يشــتبه فيه. 
املواطن محمد حمود املطيري 
لعب الــدور األكبر في ضبط 
الباكســتاني منتحــل صفــة 
مندوب إعالن بل كان سببا في 
ضبطه قبل ان يفر من املخفر، 
املطيري سرد لـ »األنباء« كل 
التفاصيل بشأن القضية بدءا 
من دخول منتحل صفة املندوب 
مرورا مبحاولة فراره من داخل 

املخفر، انتهاء بضبطه.
التقت املواطن  »األنباء« 
محمد حمود املطيري، وفيما 

يلي التفاصيل:

ذكرت فــي اتصال هاتفي 
انك لعبت دورا مهما في ضبط 
الوافــد الباكســتاني منتحل 
شــخصية مندوب اإلعالن، 
هل تطلع القراء على ما حدث؟
٭ كنت موجــودا في مخفر 
الكتبــة  عنــد  الفروانيــة 
بالتحديــد وكان مــن ضمن 
املوجودين مالزم اول ووكيال 
ضابط وعريف، حيث كنت 
انتظر ختم إعالنات احملكمة 

دخل رجل كبير في الســن 
للمخفر وكان يلبس اللباس 
اخلليجي )غترة - عقال - 
دشداشة( وعلى الفور سقطت 
عيني بعينه ورمقني بنظرة 
كأنــه يعرفنــي او »مشــبه 
علــي« وقــال الباكســتاني 
بعد دخوله للعســكريني إن 
بحوزته اعالنات من احملكمة 

أيــن ختم محضــر االنتقال 
للمخفــر؟ املفــروض يكون 
على أوراق اإلعالن بعد عدم 
االستدالل على املشكو بحقه.

وماذا كان رد الباكستاني؟
٭ قال بارتباك: »مو مشكلة« 
ســأذهب في احلال أختمهم 
وأرجــع لكــم.. وهنــا وقبل 
أن يغــادر قلت للضابط انه 
كذاب وليــس مندوب إعالن 
مــن احملكمــة وهنــا نــاداه 
الضابط وطلــب منه هوية 
العمل وسأله: انت كويتي؟ 
فقال الباكســتاني: »نعم«.. 
وايضا هويتي بالسيارة فأمر 
الضابط أحد االفراد بأن يرافق 
الباكســتاني الى ســيارته، 
وقال له: ضع اإلعالنات التي 
بحوزتك على طاولة مكتبي.

وماذا اكتشــف العسكري 
الذي مت ارساله مع الباكستاني؟
٭ بعــد البحث اكتشــف أنه 
منــدوب إعالن مزيــف حيث 
إنه يعمل في شــركة معروفة 
وأيضا أنه ليس مواطنا بل من 
اجلنسية الباكستانية، وعليه 
مت القبض عليه وجرت إحالته 

إلى مباحث املخفر.

يريد تسليمها للمخفر.

وهــل ســبق أن رأيــت 
الباكستاني من قبل؟

٭ نعم، رأيته عدة مرات داخل 
احملكمة تــارة يلبس لباس 
محام »روب اسود« وتارة اراه 
وهــو يحمل ملفات ال اعرف 
فحواها فترسخت لدي قناعة 

بأنه ليس مندوب إعالن.

وكيف مت كشــف أالعيب 
الباكستاني؟

٭ عندمــا رأيــت ان االمــن 
ورجال الشرطة الذين كانوا 
متواجديــن يريــدون ختــم 
األوراق التي كانت بحوزته 
غمزت لضابط املخفر وهزيت 
رأســي مبعنــى »ال توقع له 

وتختم«.

فسأل الضابط الباكستاني: 

املطيري سرد لـ »األنباء« اللحظات الفاصلة بني دخول الباكستاني املخفر ومحاولة هروبه قبل ضبطه

املنتحل صفة املندوبمحمد املطيري

التي كانــت بحوزتي، حيث 
انني اعمل مندوب إعالن في 

احملكمة.

انه منتحل  كيف اكتشفت 
شخصية مندوب اإلعالن؟

٭ اثناء وجودي إلمتام عملي 

ملشاهدة الڤيديو

إنه فارس الرياضة عبداحملسن الفارس 
الذي دخل املعتــرك الرياضي دون طلب 
للوجاهة او للمنصب او الكرسي هو وزمالؤه 
الشــهيد فهد األحمد وخالد احلمد وفهد 
الشــايع وغيرهم لدرجة انه اختار غرفة 
صغيرة حتت املدرجات يدير منها رئاسة 
النادي ولم تهمه وجاهة الرئاسة وقد ترك لنا 
وزمالؤه السابقون جيال ذهبيا من اإلداريني 
والالعبني وهم الصف الثاني، لكن الصراع 
الرياضي السياسي على الكراسي مع األسف 
أبعد هذا اجليل الذهبي عن االســتمرار 
في إدارة األندية واالحتادات عكس الدول 
األخرى التي  اســتمرت اخلبرات تتناقل 
من جيل آلخر، وما بكاء املعرب جاســم 
يعقوب باملقبرة وجتمع اإلداريني والالعبني 

واإلعالميني ملدة ثالثة أيام وهي فترة العزاء 
عند ديــوان املرحوم إال وفاء لهذا الرجل 
الرياضي املخضــرم الذي كما ذكرت انه 
ترك لنا على دكة االحتياطي جيال ذهبيا من 
اإلداريني والالعبني لو استمروا في إدارة 
الرياضة الكويتية ملا بقينا على هذا احلال من 
الصراع والتنافس على الكرسي والوجاهة 
وحب الظهور عكس فارس القادسية الذي 
خدم وخرج أجياال رياضية وملا انتهت مدته 

انزوى في ديوانيته دون مقابل.
رحمك اهلل يابو أحمد ـ  فقد أبكيتني 

مرة اخرى وأنا أكتب هذا املقال.
يجب ان تكون هذه الغرفة مزارا لكل 
من يرغب في ان يكون رئيسا او عضوا 

في النادي او احتاد الكرة. 

محطات أمنية

توفي 
صاحب الغرفة

إبراهيم النغيمش

٭ قال مصدر أمنــي: إن الوافد منتحل 
شــخصية مندوب اعالن مر على مخافر 

كثيرة آخرها مخفر الرميثية.
٭ الباكســتاني كان موظفا في »العدل« 
قبل الغزو الغاشــم ومن ثم مت االستغناء 

عــن خدماته بعد تكويت هذه املهنة، وقد 
استمر مبمارســة عمله كمندوب مزيف 

منذ عام 2001.
٭ مت عرضه على النيابة مرتني وسيعرض 

صباح اليوم أيضا.

»اجلنائية«: جارٍ ضبط املعتدين على املصري في »الساملية« 
واملجني عليه أدلى مبعلومات تعجّل بإغالق القضية

توقيف 3 وافدين متلبسني بسرقة كيبالت
والبحث عن مجهولني سرقوا حواجز جسر مشاة

سلب آسيوي بحيلة االصطدام اخلفيف في األحمدي

عبداهلل قنيص

قــال مصــدر مطلــع في 
العامــة للمباحــث  اإلدارة 
بــإدارة بحــث  اجلنائيــة 
وحتري محافظة حولي ان 
املتهمني باالعتداء على وافد 
مصري على خلفية أولوية 
ســير في منطقة الساملية، 
وهو ما أشارت إليه »األنباء« 
في عدد يوم الســبت، جار 
ضبطهمــا، مشــيرا الى ان 
املجنــي عليه قــدم إفادات 
مهمة من شــأنها ان تعجل 
بتوقيفهما خالل الســاعات 
وقــال  املقبلــة.  القليلــة 
املصدر: فور ضبط املتهمني 
للتحقيــق  ســيخضعان 

بالضرب او إحلاق أذى بليغ، 
وهذا يعتمد على التحقيقات 
والتحريات والتقرير الطبي 

اخلاص باملجني عليه.
وكانــت وزيــرة الهجرة 

وأضافت وزيرة الهجرة ان 
السفارة املصرية في الكويت 
تتابــع األمر عــن كثب أوال 
بأول، مشيرة الى ان ممثال عن 
السفارة املصرية قام بزيارة 
الشاب في مستشفى مبارك 
الكبير التي يتلقى بها العالج، 
مؤكــدة انه يتلقــى الرعاية 
الصحيــة الالزمــة والفائقة 

حتى يتم شفاؤه.
ووجهت السفيرة نبيلة 
الشــكر للســلطات  مكــرم 
الكويتية على سرعة متابعة 
احلــادث وثقتهــا فــي قدرة 
وزارة الداخليــة على ضبط 
اجلناة، معبرة عن تقديرها 
للمستشــفى ملــا يقدمه من 
رعاية فائقة للشاب املصري.

املصريــة نبيلة مكرم أكدت 
في تصريحات صحافية انها 
تواصلت مع أســرة الشاب 
املصري )م.ك( الذي تعرض 
لالعتداء من قبل شــخصني 
بالضرب بسبب خالف مروري 
في منطقة الساملية بالكويت 
ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، وهو 
طالب بالفرقة الرابعة بكلية 

التربية الرياضية.
وأعربت الســفيرة نبيلة 
مكرم ألسرة الشاب املصري 
عن أسفها ملا حدث لنجلهم، 
الســلطات  وطمأنتهــم بأن 
الكويتيــة قامت بالتحريات 
واإلجراءات الالزمة وتكثيف 
البحث للقبض على مرتكبي 
احلادث وتقدميهما للمحاكمة.

وزيرة الهجرة املصرية ثمنت متابعة السلطات الكويتية لواقعة االعتداء

ويحــاالن الى القضاء بتهم 
ستســفر عنها التحقيقات، 
مشيرا الى ان كل االحتماالت 
بشأن تصنيف القضية واردة 
فقد تصنف باعتبارها اعتداء 

محمد اجلالهمة

متكن حراس مشــروع قيد اإلنشــاء في منطقة 
الــزور مــن توقيف 3 وافدين اثناء قيامهم بســرقة 
كيبالت نحاســية من داخل املشــروع، ثــم ابالغهم 
عمليات الداخلية، وعلى الفور انتقل رجال االمن الى 
موقع البالغ ومت ضبط الوافدين الثالثة وعثر داخل 

مركبتهم على كميات من املسروقات حيث اعترفوا 
بقيامهم بالســرقة وجــار احالتهم الــى ادارة بحث 
وحتري محافظة األحمدي للتحقيق معهم والوقوف 
على عالقتهم بحوادث مماثلة شهدتها البالد مؤخرا.

من جهة أخرى، وفي واقعة مماثلة شهدتها منطقة 
سلوى قبل نحو اسبوعني أقدم لصوص مجهولون 
على سرقة حواجز جسر مشاة مقابل منطقة املهبولة. 

وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية 
برصده سرقة جزء من السياج الحد جسور املشاة، 
وعلى الفور توجه رجال من امن االحمدي ملعاينة موقع 
السرقة وحتديد املسروقات ومت اخطار رجال مباحث 
االحمــدي إلجراء التحريات واالســتعانة بكاميرات 
مراقبة فــي محاولة لضبط اللصــوص ووقف هذا 

النوع الغريب من السرقات.

سعود عبدالعزيز

شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
في البحث عن 3 أشخاص مجهولني بعدما زعم وافد 
آسيوي أنهم ســلبوه باحليلة ١35٠ دينارا، فيما 
أكد مصدر أمني أن حتقيقات إضافية ستجرى مع 

املجني عليه للوقوف على احلقيقة كاملة واإلدالء 
مبعلومات، الفتا الى أن الترجيحات األولية تشير 
الــى أن املتهمني في الواقعة من متتبعي مرتادي 
البنوك، خاصة أن الوافد قال إن املبلغ الذي سرق 

منه كان قد سحبه من أحد البنوك.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن وافدا من جنسية 

آسيوية قال إنه فوجئ مبركبة صالون تصطدم به 
من اخللف بشكل خفيف، وحينما نزل الستطالع ما 
حدث تاركا مظروفا به املبلغ، فوجئ بأحد املتهمني 
يفتح الباب وسلب املظروف وهرب مع شريكيه 
الى جهة غير معلومة. هذا، وسجلت قضية سرقة 

وإتالف مال الغير وأحيلت الى املباحث.

جثة غريق طافية مقابل شرق إلى »األدلة اجلنائية«
محمد اجلالهمة

وجــه محقــق مخفــر 
شرق بإحالة جثة شخص 
مجهول يرجح أنه آسيوي 
الى الطب الشرعي للوقوف 
على مالبسات الوفاة وما 
إذا كانت ناجتة عن الغرق 
أو ان هناك شبهة جنائية. 
وبحسب مصدر أمني، فإن 
الداخلية تلقت  عمليــات 
بالغــا بالعثور على جثة 
طافيــة على ســطح املاء 
لشــخص لفظتها األمواج 
مقابل منطقة شرق، وعلى 
الفــور توجه رجال األمن 

رجال اإلطفاء في املوقع وتبدو اجلثة على »األسكلة«ومت رفع اجلثة.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

»التمييز« تلزم مواطنًا بإعادة 30 ألف دينار 
إلى فتاة وعدها بالزواج وأوهمها باحلب

حبس كاتب ومغرد غيايبًا لإلساءة
إلى دولة خليجية ومسند اإلمارة

مواطن لـ »112«: ما تبقى من سيارتي 
األميركية زجاج مكسور

مواطن أشعل النيران بسيارة جيرانه واختفى

البحث عن قائدي مركبتني اعتديا 
على قائد دورية في الصباحية

التمييز  ألزمت محكمــة 
مواطنا بإعادة مبلغ 3٠ ألف 
دينار ملواطنة بعدما نصب 
عليها بتجهيز نفسه مبشروع 

جتاري متهيدا للزواج بها.
وكانت املواطنة قد تقدمت 
بدعواهــا مبينــة أن املدعى 
عليه أوهمها باحلب والزواج 
ومتكن من خالل هذه الوسيلة 
من إقناعها باقتراض املبلغ 
املشار إليه من أحد البنوك، إال 
أنه كشف عن وجهه احلقيقي 
بعدما تسلم املبلغ وبدأ يتغير 

عليها شــيئا فشيئا حتى تأكدت أنها وقعت 
ضحية نصب واحتيال باسم احلب والعاطفة.

وأوضحت وكيلة املدعية 
احملامية حوراء احلبيب أنها 
قدمت للمحكمة املســتندات 
الدالة على أقــوال موكلتها، 
والتــي من خاللهــا اقتنعت 
احملكمــة بتعرضها للنصب 

واالحتيال.
واســتنكرت احلبيب ما 
يقوم به البعض من ســرقة 
قلــوب اآلخريــن والعبــث 
مبشــاعرهم من أجــل املال 
الدنيئة،  وإشــباع رغباتهم 
داعية الفتيات إلى عدم منح 
أحد املال ألن هناك العشرات من قضايا النصب 
واالحتيال في احملاكم من باب الوعود بالزواج.

أصدرت محكمــة اجلنايات أمس حكما 
غيابيــا باحلبــس 5 ســنوات مع الشــغل 
والنفاذ لكاتب كويتي اتهم باإلســاءة إلى 

دولة خليجية.
وأحيــل املتهم املتواري خــارج البالد، 
إلى احملاكمة بتهم تتعلق بإساءة استعمال 
الهاتــف وتدوين عبارات مســيئة للدولة 
اخلليجية بحســابه فــي موقــع التدوين 
االجتماعي »تويتر« باملخالفة لقانوني أمن 
الدولة الداخلي ومكافحة تقنية املعلومات.

كما أصدرت ذات احملكمة، حكما غيابيا 
باحلبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ملغرد 
عن تهم تتعلق باإلساءة إلى مسند اإلمارة 
ونشر أخبار كاذبة عن االوضاع الداخلية 

للبالد.
وأحيــل املتهم املتــواري، إلى احملاكمة 
بعدما أسندت النيابة العامة إليه أنه دون 
بحســابه في موقــع التدويــن االجتماعي 
»تويتر« عبارات مخالفة لقانوني أمن الدولة 

الداخلي ومكافحة اجلرائم اإللكترونية.

سعود عبدالعزيز

أمر من محقق مخفر شرطة الفنطاس 
بتعميم أوصــاف مركبــة أميركية على 
عموم دوريــات األمن مطالبــا بتوقيف 
املركبــة وضبط من يســتقلها. وجاءت 
أوامر محقق الفنطاس بعدما أبلغ مواطن 
عمليات وزارة الداخلية بأنه فوجئ صباح 
أمس بأن ســيارته قــد اختفت من مكان 

توقفها مقابل منزله وعثر فقط على زجاج 
مبعثر حولها، وقال املواطن في إفاداته 
إنــه يرجح أن يكون اللص الذي ســرق 
املركبة قد كســر زجاجها اجلانبي وقام 
بتشــغيلها وهرب بها. هذا، ومت إخطار 
املبّلــغ مبراجعة مخفر املنطقة حســب 
االختصاص املكاني، ليتوجه الى مخفر 
شرطة الفنطاس ويسجل قضية سرقة 

مركبة.

سعود عبدالعزيز

حــدد رجــال مباحث اجلهــراء هوية 
مواطن أقدم على إحراق سيارة جيرانه 
في محافظة اجلهراء واختفى بعد فعلته، 
حيث يقوم رجــال املباحث بالبحث عن 
املواطن الذي لم يتم حتديد املكان الذي 

اختبأ به.
وقــال مصدر أمنــي إن بالغا تقدم به 
مواطن قبل نحــو 4 أيام الى رجال أحد 
املخافــر في محافظة اجلهراء، وأفاد بأن 

جاره قام بإحراق ســيارته، وزود رجال 
املباحث باألدلة التي تدين اجلار. 

وعن األسباب التي دفعت املواطن الى 
إحراق سيارة جيرانه، أفاد املجني عليه 
بأن هناك خالفات سابقة بينه وبني املتهم، 
األمر الذي دفعه الى إحراق املركبة والهرب 
الى جهة غير معلومة، وأشار املصدر الى 
أن املتهم قام بتهديد املجني عليه ولم يأخذ 
باحلسبان أنه سيقوم بتنفيذ تهديده، ومت 
رفــع تقرير بالواقعة الى رجال املباحث 

وجار التحقيق في الواقعة.

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية انه وأثناء جتوال 
دورية مرورية تابعة إلدارة مرور محافظة 
األحمــدي في منطقة الصباحية شــاهد 
قائدهــا مركبة تقــوم بأعمال اســتهتار 
املركبــة  ورعونــة، وأثنــاء اســتيقاف 
حضرت مركبتان وقامتا بالتسكير على 

قائد الدورية واالعتداء عليه بالقول ثم 
الذا بالفرار.

وأضافت انه مت حترير عدة مخالفات 
للمركبة التي قامت بأعمال استهتار منها 
القيام بأعمال استهتار ورعونة وخروج 
أصوات مزعجة من املركبة والقيادة بدون 
رخصة وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية.
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