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ف ٥ آالف دينار على مراكز التسوق  ر عمالت صرَّ مزوِّ
والبقاالت: عصابة أفريقية نصبت علّي بأوراق سوداء

عبداهللا قنيص

العامــة  أخضــع رجــال االدارة 
للمباحــث اجلنائية وحتديدا رجال 
ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
وافدا ســوريا لتحقيقات مكثفة أقر 
خاللهــا بتزويــر العملــة الكويتية 
بطريقة بدائيــة ومتكنه من طباعة 
مبالغ مالية قام بتصريف جزء منها 
على البقاالت ومراكز التسوق في عدة 
مناطق ومحافظات، وجاء ضبط الوافد 
عقــب معلومات عــن قيامه بطباعة 
العملة الكويتية داخل مســكنه في 
منطقة اشــبيلية، حيــث عثر داخل 
منزله على معــدات طباعة واوراق 
مــن العملة املــزورة واوراق اخرى 
جاهزة لعملية التزوير، وأقر صراحة 

بتصريف نحو ٥٠٠٠ دينار على مراكز 
التسوق  والبقاالت، مستغال العمالة 
اآلسيوية التي تعمل في تلك املراكز.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية 
وزعمــه بشــأن عصابــة آســيوية 
نصبــت عليه ومن ثــم تراجعه عن 
ذلــك واعترافــه صراحــة بالتزوير 
واالرشاد عن مكان تصنيع العملة، 
قال مصدر امني ان معلومات وصلت 
الى رجال مباحث الفروانية عن قيام 
وافــد بترويج العملــة املزورة على 
عدد من االسواق خاصة في منطقة 
اجلليب، وعليــه مت عمل التحريات 
وعمل كمني للوافــد خالل محاولته 
تصريف عملة مزورة، فتم ضبطه، 
حيث عثر معه على نحو ٢٠٠ دينار 

من ذات العملة.

واضــاف املصدر: زعم املزور في 
بداية التوقيف انه تعرض للنصب 
من قبل عصابة افريقية سلمته على 
حســب زعمه اوراقا ســوداء مقابل 
عملة حقيقية، وانه اكتشف ان العملة 
مــزورة، فقام بترويجها ليحصل ما 

دفعه للعصابة.
اعــادة  واردف املصــدر: متــت 
التحقيق مع الوافد حيث عاد وأنكر 
واقعة العصابة وابلغ رجال املباحث 
بانه هو من يطبع العمالت داخل شقته 
في اشبيلية، فتم اصطحابه من قبل 
املباحث الى الشــقة بعد اســتصدار 
اذن نيابي وعثر بداخلها على عمالت 
مزورة وادوات طباعة واوراق اخرى 
بيضاء بقيــاس العملة النقدية فئة 

الـ ٢٠ دينارا.

واقر السوري بانه اشترى ادوات 
الطباعة والتزوير عن سبق وتعمد، 
فيمــا ذكر مصــدر امنــي ان واقعة 
التزويــر تشــكل قضية امــن دولة 

لكونها تتعلق باالقتصاد.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية 
بيانا قالت فيه: متكن قطاع االمن من 
ضبط شخص بقوم بتزوير العملة 
الكويتية، وعثر بحوزته على مبلغ 
٨٩٦٠ دينارا مــزورة من فئة الـ ٢٠ 

دينارا.
انــه، وردت  البيــان  واضــاف 
معلومات الى قســم مباحث جليب 
الشيوخ تفيد بقيام شخص بتزوير 
العملــة الكويتية فئــة الـ ٢٠ دينارا 
وتصريفهــا في املتاجر واالســواق 

التجارية.

مباحث الفروانية داهمت شقته في إشبيلية وعثرت على معدات الطباعة

«املكافحة» تطلق النار في الهواء
للسيطرة على تاجر مخدرات

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

متكــن رجــال اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات في ساعة متأخرة من يوم امس، 
من السيطرة على تاجر مخدرات في منطقة 
اجلابرية. واضطر رجــال املكافحة الذين 
كانوا بزيهم املدني إلى إطالق النار في الهواء 
للحيلولــة دون متكني املتهــم من الهروب 
خاصــة بعد جتمهر عــدد من أقارب املتهم 
ورجال حراسة يقومون بتوفير األمن ملكتب 

امللحق العسكري إلحدى الدول العربية.
وقــال مصدر أمنــي إن رجال املكافحة، 
وبناء على حتريات وعقب استصدار إذن 
نيابــي، داهموا منزل املواطــن الذي يقيم 
بجوار امللحق العسكري، ولدى خروجهم 
باملتهم فوجئوا بتجمع عدد من أقاربه في 
محاولــة لتهريبه، وفي هذه األثناء تدخل 
حراس امللحق إال أن رجال املكافحة أخطروهم 
بأنهم زمالء لهم ويقومون مبهمة لتوقيف 

تاجر املخدرات.

ملشاهدة الڤيديومن واقعة «اجلابرية» التي مت تداولها على مواقع التواصل

إحالة ٣ مواطنني بينهم سيدة ومصري حملاولتهم
تهريب حشيش وحبوب وخمور عبر ٣ منافذ جوية

أمير زكي - أحمد خميس

أخضــع رجــال اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخدرات ٣ مواطنني بينهم سيدة ووافد مصري 
للتحقيقات ملعرفة أسباب تهريب مواد مخدرة 
لدى قدومهم من بريطانيا ومصر على يحالوا 
الحقــا الى النيابة العامة بتهم تتعلق بجلب 
املخدرات، وجاء التحقيق مع املهربني األربعة 
بعــد ضبطهم من قبل رجال جمارك الكويت 

في ٣ منافذ جوية قدموا إليها.
إلــى ذلك أصدرت اإلدارة العامة للجمارك 
بيانا قالت فيه: استمرارا جلهود رجال اجلمرك 
اجلوي فــي التصدي حملاوالت تهريب املواد 
احملظورة واملخدرة بأنواعها، استطاع مفتشو 
٣ منافذ جوية إحباط ٤ محاوالت تهريب مواد 
مخدرة وأخرى مســكرة بواقع محاولتني في 
T٥ ومحاولــة في كل من T١ وT٤، هذا وأحيل 
املسافرون األربعة الى األجهزة املختصة ومنهم 
امرأة، وذلك بعد حترير محاضر ضبط جمركي، 

كما أحيلت املواد املضبوطة.
ففي مطار الـ T٤ اشتبهت احدى املفتشات 
في مسافرة بدا عليها االرتباك مبجرد هبوط 
طائرتها القادمة من دولة عربية لتقوم املفتشة 
باصطحابها وتفتيش أمتعتها بشــكل دقيق 
والعثور على قطعة يشتبه انها ملخدر احلشيش 
وزجاجتــني بهما خمور مســتوردة وحبوب 
يشــتبه انها مخــدرة، وفي مطــار T٥ضبط 
مسافران االول قادم من دولة أوروبية وبحوزته 
حبوب يشتبه انها مخدرة وقطعة حشيش، 
والثاني قادم من دولة عربية وضبطت معه 
قطعتان من مادة يشتبه انها ملخدر احلشيش.

وفي T١ مت ضبط مســافر قــادم من دولة 
عربيــة وعثر معــه على قطعة بنيــة اللون 

يشتبه انها مخدر احلشيش.
وهذا، وحتذر اإلدارة العامة للجمارك كل 
من تســول له نفسه تهريب مواد محظورة، 
وتدعو جميع املســافرين الى عــدم التطوع 

وحمل أمتعة الغير.

ُضبطوا خالل قدومهم من بريطانيا ومصر

احلشيش واحلبوب املخدرة بحوزة املواطن القادم من بريطانيا

قطعتا حشيش ضبطت في امتعة مصري

.. واملضبوطات التي مت احلصول عليها في امتعة املواطنة

«اجلنائية» ُتعيد التحقيق مع ٥ متهمني
ُضبطوا  على خلفية واقعة التنمر والسالح الناري

محمد اجلالهمة

تأكيــدا ملا اشــارت اليه 
«األنبــاء» يــوم اجلمعــة 
املاضــي عن توجــه وزارة 
الداخلية لفتح حتقيق في 
واقعة التنمر التي مت تداولها 
صبــاح اخلميــس املاضي 
بشأن واقعة االعتداء على 
شاب باستخدام سالح ناري، 
أعلنت وزارة الداخلية في 
بيان لهــا ان رجال االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
اوقفوا ٥ متهمني في القضية 
التي يعود تاريخها الى العام 

.٢٠١٨
وقــال مصــدر امني ان 
التحقيق واســتدعاء  فتح 
املتهمني فــي القضية جاء 
في اعقاب اكتشاف حيازتهم 

منها حول واقعة اعادة نشر 
وتداول مقطع ڤيديو اعتداء 
على حدث وتهديده بسالح 
نــاري، اذ تؤكــد االدارة ان 
الواقعة حدثت قبل عامني 
وعند اعادة تداول الڤيديو 
على مواقــع التواصل قام 
والــد املجني عليه بالتقدم 
بشكوى الى مخفر شرطة 
خيطان، فتمت احالتها الى 
نيابة االحداث التي باشرت 
اجراءاتهــا بإصــدار قــرار 
بضبط وإحضــار املتهمني 
الذيــن جميعهــم احــداث، 
وعليه حتــرك قطاع االمن 
اجلنائــي تنفيــذا لقرارات 
النيابــة العامة ومت ضبط 
٥ من املتهمني وجار تكثيف 
املتهمني  اجلهــود لضبــط 

الثالثة اآلخرين.

لســالح ناري، مشيرا الى 
ان املوقوفني جار التحقيق 
معهم ملعرفة حقيقة السالح 
املستخدم في الواقعة واذا 

ما كان حقيقيا ام مزيفا.
واشــار املصدر الى انه 
متــى مــا ثبت ان الســالح 
الــذي ظهر فــي املقطع هو 
ســالح ناري، ستوجه لهم 
تهم حيازة سالح من دون 
ترخيص علــى ان يحالوا 
الحقا بتهمة جديدة بخالف 
التــي حوكمــوا فيهــا مثل 
اتالف مال الغير واالعتداء 

بالضرب.
هــذا، وأصــدرت وزارة 
الداخلية بيانا بشأن الواقعة 
قالت فيــه: توضح االدارة 
العامــة للعالقات واالعالم 
االمني احلاقا بالبيان الصادر  السالح الناري الذي اعاد فتح ملف القضية

عدل ومحاكم

النيابة تأمر بحبس الزوجني املتهمني
بقتل خادمتهما الفلبينية ٢١ يومًا

قــررت النيابــة العامة حجــز املواطن 
وزوجته املتهمني بقتل خادمتهما الفلبينية 
«جينيلني فيالفيندي» ٢١ يوما مع إحالتهما 

إلى السجن املركزي.
وكانت األجهزة األمنية قد أوقفت املتهمني 
بعد وفاة خادمتهما في ٢٨ ديسمبر املاضي 
واتهامهما بالوقوف وراء قتلها بعد أن قاما 
باالعتــداء عليها بالضــرب املمتد لفترات 
طويلــة. وكان مواطن يعمــل في املباحث 

اجلنائيــة قد نقــل وافدة تعمــل لديه إلى 
مستشفى الصباح، وتبني لألطباء وجود 
إصابــات بها ليتم احالة ملف القضية الى 
املباحث والتي فتحت ملف االعتداء وعلى 
اثر هذه القضية هددت الفلبني بحظر العمالة 
في السفر الى الكويت ثم مت حظر العمالة 
املنزلية فقط من السفر مع السماح للخادمة 
التي متضي إجازتها الســنوية في الفلبني 

بالعودة الى الكويت.

عبدالكرمي أحمد

تاييد حبس «املنتج» املتهم بتجارة 
«الكيميكال» ١٠ سنوات وتبرئة شريكه

أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية 
حيازة كميات كبيرة مــن مادة الكيميكال 
املخدرة واالجتار بها املتهم بها منتج كويتي 

شهير وشريكه العراقي.
وأيدت احملكمة حكم االستئناف بحبس 
املتهم األول ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ 
وتغرميــه ٥٠ ألف دينار، وببــراءة اآلخر 

من االتهام.
وكانــت األجهــزة األمنية قــد ضبطت 
املتهمني بعد العثور على كميات من املادة 

املخدرة في شــقتهما التي يســتغالنها في 
تغليف وتوزيع املادة املخدرة حتت غطاء 

العمل الفني.
وأشارت وزارة الداخلية حينها إلى أن 
املتهم كان يستورد املواد اخلام لهذه املادة 
من خارج الكويت ويســتغل عدم إدراجها 
ضمن الئحــة املواد احملظــورة، وذلك من 
خالل إدخالها البالد ضمن شحنات خاصة 
مبحالت جتميل نسائية، ثم يقوم بتصنيعها 

في معمله وبيعها مبساعدة شريكه.

رافعة أودت بحياة مصري في حطني
وإحالة جثة عامل إلى «الشرعي»

سعود عبدالعزيز

توفــي وافــد مصري مــن مواليد ١٩٩٢ 
باخلطأ اثر سقوط رافعة عليه أردته قتيال 
علــى الفور فــي منطقة حطني، وســجلت 
قضية وفاة باخلطأ ومت توقيف قائد الرافعة 
الستكمال التحقيقات معه. وقال مصدر امني 

ان الوافد املتوفــى عامل بناء وان الرافعة 
سقطت عليه باخلطأ. من جهة أخرى، أحيل 
وافد يرجح انه آسيوي الى الطب الشرعي 
بعد العثور عليه جثة هامدة داخل ساحة 
مبنطقة الشعب، وجار الوقوف على أسباب 
وفاة الوافد وإذا ما كانت وفاة طبيعية أم 

ناجتة عن شبهة جنائية.

«اإلعالم األمني»: خالف بني مواطن وآسيوي 
وإصابته بإعياء داخل املخفر

محمد دشيش

 ذكرت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعالم 
األمني في بيان توضيحي ملا مت تداوله على 
بعض مواقع التواصل االجتماعي حول تعرض 
مواطن ألزمة صحية بأحد املخافر نتيجة رفض 
رجال أمن املخفر تسجيل قضية بحق مقيم من 
جنسية آسيوية،  ان خالفا نشب بني مواطن 

ومقيــم على قيمة اعمال صبغ مركبة، تعود 
لنجل األول، في منطقة الشويخ الصناعية، 
فلجأ االثنان إلى املخفر لتقدمي كل واحد منهما 
شكوى وعند أخذ إفادة املواطن تعرض ألزمة 
صحيــة، ومت طلب طوارئ اإلســعاف وبعد 
إجراء الالزم واالســتماع إلى إفادة الطرفني، 
متــت احالتهما إلى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

نفت صحة عدم تسجيل قضية له وأكدت إحالتها إلى االختصاص

يقيم بجوار ملحق عسكري لدولة عربية في اجلابرية

وضع سياج أمني حول مناطق 
في الشمال وحظر التخييم والرعي فيها

سعود عبدالعزيز

طلبت شركة نفط الكويت من أصحاب 
املخيمات العامة في شمال الكويت إخالءها 
مــن روادها على ان تغلق بســور امني. 
وجاء في طلب اإلخالء: يرجى من االخوة 
املواطنني املبادرة بإخالء املنطقة بأسرع 
وقــت ممكــن، علما ان املنطقة ســتغلق 

بســور أمني تابع لشــركة نفط الكويت 
واخلاضع حلماية ادارة أمن املنشــآت ـ 

التابعة لوزارة الداخلية.
وبحســب مصدر، فــإن املناطق هي: 
الصخيبــري والرتقة وبحرة حوشــان 
وجريشــان ومطربة وخباري العوازم، 
وســتكون خالية من املخيمات ويحظر 

الرعي بها.

«اإلطفاء»: جاٍر العمل إلعادة موقعنا 
اإللكتروني للعمل.. ولن ندفع أي مبالغ

أمير زكي

أكد مصدر مطلع في اإلدارة العامة 
لإلطفاء أن الفنيني يعملون على قدم 
وساق إلعادة العمل في موقع اإلدارة 
للتشفير  الذي تعرض  االلكتروني 
من قبل هاكر، مرجحا إعادة العمل 
بشــكل طبيعي في غضون األيام 
القليلة املقبلة، ورمبا يكون جاهزا 

مطلع األسبوع املقبل.
وجــدد املصدر التأكيد على عدم 
وجود اي نية للتجاوب مع الهاكر او 
دفع أي مبالغ مالية له، مضيفا: ليس 

واردا باملطلق دفع اي مبالغ مالية.
وكان موقع اإلطفاء قد تعطل بشكل 
كامل يوم أمس األول وتبني أن سبب 
تعطلة نتيجة تشفيرة من قبل هاكر 

املوقع مايزال معطال حتى يوم أمسمجهول.


