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زوج في مواجهة اتهامات «كندية»: الشك دفعني للجرمية

النصب على «تربوية» بـ ٣١ ألف دينار في مواقف «تعاونية»

مبارك التنيب

انتهــت التحقيقــات في قضية 
طرفاها زوجــان، وتعلقت باتهام 
ســيدة كنديــة من أصــول عربية 
زوجهــا بضربها وســلبها هاتفني 
ذكيــني و٢٠٠ دينار وآيباد إلى أن 
جانبا من االتهامات كاذب أو باألحرى 
غير حقيقي وكيدي، وجانب آخر 
صحيح وهو املتعلق بسلب هاتفني 
خاصني بزوجته، ولكن الزوج عزا 

السرقة أو السلب إلى أنه كان واقعا 
في دائرة الشــك وأنه غير مرتاح 
لتصرفــات وســلوكيات زوجتــه 
األخالقية، حسب زعمه، الفتا الى 
أنه غير صحيح أن يكون قد سلب 
زوجته اآليباد، وغير حقيقي أيضا 
أن يكون قد ضربها أو سلبها ٢٠٠ 
دينار، منوها إلى أن املبلغ احلالي 
قام هو شخصيا بإعطائه لزوجته 

كمصروف للبيت خالل الشهر.
وحول تفاصيل القضية بشكل 

تفصيلــي، قــال مصــدر أمني إن 
ســيدة كنديــة تقدمــت إلــى أحد 
مخافــر محافظة حولــي وأبلغت 
عن أن زوجها قام باالعتداء عليها 
بالضرب املبرح وســلبها هاتفني 
ذكيني وآيباد ومبلــغ ٢٠٠ دينار، 
وعلــى الفور مت اســتدعاء الزوج 
الذي حضــر طواعية، وبســؤاله 
عن فحوى البــالغ، أقر بأنه دخل 
على زوجته وشــاهدها منشــغلة 
بالهاتف، وأنه يشــك في سلوكها، 

ووقت احلادث كان في دائرة الشك، 
فقام بســلبها الهاتفني حتى يقوم 
بالتوجــه إلى أحــد احملالت لفتح 
القفل ومعرفة فحوى املراســالت 

بني زوجته وآخرين.
وبسؤاله عن بقية األغراض التي 
اتهم بســرقتها، قال إنه لم يسرق 
اآليباد ولم يضرب الزوجة، وانه 
أخذ مبلغ ٢٠٠ دينار كان قد أعطاها 
للزوجــة قبل يومني مــن الواقعة 

كمصروف للبيت.

أمير زكي

«حتت إحلاح شــديد اســتعدت 
٣٣٠٠ دينار من أصل مبلغ ٣١٫٣٠٠ 
ألف دينار»، هذا ما ذكرته مواطنة 
فــي إفادتهــا بقضية حملت اســم 
«نصب واحتيــال» تقدمت بها إلى 
مخفر شرطة العديلية. الغريب ان 
املدعية قامت بتســليم هــذا املبلغ 
املالي على دفعات في مواقف جمعية 

تعاونية ولم توضح السيدة، وهي 
تعمل في جهة تربوية، ما إذا كانت 
تسلمت إيصاال باملبالغ التي تسلمها 
املدعــى عليه أم مجــرد ثقة زائفة. 
تفاصيل القضية، التي حصلت عليها 
«األنباء»، متثلت في تقدم مواطنة 
من مواليد ١٩٧٣ الى مخفر شــرطة 
العديلية ببالغ عن أنها تعرفت على 
مواطــن أوهمها بأنه مدير شــركة 
مقــاوالت كبرى حتمل اســم دولة 

أوروبية وعرض عليها الشراكة في 
الشركة تلك فأبدت موافقتها واتفقت 
أن تلتقيه في مواقف جمعية تعاونية 
وعلى مدار عدة أشهر سلمته ٣١٫٣٠٠ 
ألف دينار، مشــيرة الى أنها وبعد 
ان سألت عن الشخص أدركت أنها 
وقعت ضحية نصب فتواصلت معه، 
حيث استطاعت استرداد مبلغ ٣٣٠٠ 
دينــار من أصل املبلــغ، حيث قال 
املدعى عليــه لها «باقي املبلغ حني 

ميسرة».
من جهة أخرى، سجل مواطن في 
مخفر شرطة الشويخ قضية حملت 
عنوان نصب واحتيال. وذكر املبلغ 
في ملف القضية انه تعرف على وافد 
هندي وأنه تســلم منه ٥٥٠ دينارا 
مقابل عمل فيزتي خدم اال ان الوافد 
لم ينجز ما مت االتفاق عليه ورفض 
تسليم املبلغ الذي تسلمه منه، وجار 

ضبط الوافد للتحقيق معه.

توّجه بالهاتفني إلى محل لفتح القفل ومعرفة فحوى الرسائل

استردت ٣٣٠٠ دينار حتت اإلحلاح «والباقي حني ميسرة»

عدل ومحاكم

موجز أمني

«التمييز»: املؤبد لـ«الداعشي» داهس األميركيني
أصدرت محكمة التمييز امس حكمها بقضية املصري 
املتهم باالنضمام إلى تنظيم «داعش» ودهس عدد من 
األميركيني في ضاحية عبداهللا املبارك. وقضت احملكمة 
برئاسة املستشار صالح املريشد بتأييد حكم محكمة 
اجلنايــات الصادر خالل يونيو من العام ٢٠١٧ وحكم 
محكمة االستئناف الصادر خالل مارس العام املاضي 

بحبس املتهم حبسا مؤبدا.
وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض على املتهم 
بعدما قام خالل أكتوبــر العام ٢٠١٦ عمدا باالصطدام 
مبركبة األميركيني بآلية ثقيلة تخص شركة املقاوالت 
التي يعمل بها قاصدا قتلهم، ما أصابهم بجروح خطرة، 
وقــد عثر رجال األمن داخل اآلليــة التي يقودها على 

حزام ناسف ومواد تدخل في صناعة املتفجرات.
وكشــفت التحقيقات التي أجريت معه علــى انضمامه واقتناعه بأفكار التنظيم 

املتشدد «داعش».

املتهم «الداعشي«

إخالء سبيل متهمني بقضية غسيل أموال
أخلــت النيابة العامة ســبيل مواطن ومقيم بلجيكي 
بكفالة ٥٠٠ دينار لكل منهما بإحدى قضايا غسيل األموال.
وقال وكيل املواطن احملامي بشار النصار لـ«األنباء» 
ان موكله أنكر االتهام منذ فجر التحقيقات، مشــيرا إلى 
أنه ال يعلم شيئا عما يقوم به املتهم األول في القضية.

وأوضــح النصار أن دور موكلــه يتمحور حول بيع 
املركبات ليس إال، مشيرا إلى أنه ميتلك مكتبا للمركبات 
ويذهب إليه في الفترة املسائية على اعتبار أنه موظف 

حكومي.
وأكــد أن جميع عمليات موكله ســليمة، موضحا أن 
جميــع عمليات بيــع املركبات واإليداعــات التي قام بها 

احملامي بشار النصاركانت فعلية وقانونية.

سرقة ٢٥٠٠ دينار
وآيفون في «الشعب»

ضرب هندي داخل «تعاونية»

فتاة تتهم أخريني بضربها وتصويرها

استبدال إطارات مركبة بطابوق 
وسرقة مولد في «الهجن»

خادمة تنحاش بـ ٤٠٠ دينار

أحمد خميس

رفع رجــال األدلة اجلنائية البصمات من على مركبة 
مواطن، وذلك بعد أن ســجل قضية حملت عنوان سرقة 
عن طريق الكسر. وقال املبلغ عن بالغ سجله في مخفر 
شرطة ميدان حولي إنه ترك داخل مركبته الهاتف واملبلغ 
ودخل الى أحد املستشفيات وحينما عاد الى املركبة وجد 
الهاتف ومبلغا ماليا قدره ٢٥٠٠ دينار، كان قد سحبه من 
بنك محلي، متت سرقتهما. ورجح مصدر أمني أن يكون 
اجلاني من األشــقياء الذين يقومون بتتبع األشــخاص 
الذيــن يخرجــون من البنوك حاملني فــي أيديهم أظرفا، 
حيث يقــوم هؤالء بتتبع الضحايــا وحينما يجدون أن 
الشــخص ترك املظروف وانصرف مــن املركبة يقومون 

باستهداف املركبة.

عبداهللا قنيص

تقدم وافد هندي إلى مخفر شرطة الصليبخات وأبلغ عن تعرضه 
للضرب من قبل شخص مجهول داخل جمعية الصليبخات، وقدم 
الوافد تقريرا طبيا في ملف القضية. وقال مصدر أمني ان القضية 
احيلت الى املباحث حيث من املقرر ان تتم االستعانة بكاميرات اجلمعية 
لضبط املتهم وذلك من خالل سيارته املتوقفة في مواقف اجلمعية.

سعود عبدالعزيز

الواقعة تصنف كجنحة وال تشكل جناية.. هذا ما أفاد به وكيل 
النائــب العام بعد إخطاره بتفاصيل تعرض فتاة لالعتداء بالضرب 

وإساءة استخدام هاتف. 
وفي التفاصيل، فإن فتاة من غير محددي اجلنســية تقدمت 
إلى مخفر شرطة العدان وقالت إن فتاتني شقيقتني قامتا باالعتداء 
عليها بالضرب داخل محل سكنها، وأن إحدى الفتاتني املدعى عليهما 
قامت بتصويرها، وســجلت قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب 
وإســاءة استخدام هاتف وأحليت إلى التحقيقات الستدعاء املدعى 

عليهما والتحقيق معهما.
محمد اجلالهمة

تقدم مواطن من مواليد ١٩٨٠ إلى مخفر شرطة الشويخ 
متهمــا لصا مجهوال باالســتيالء علــى ٤ إطارات ووضع 
طابــوق بــدال منها، وقــال املبلغ ان ســيارته التي حتمل 
لوحــات خليجية وضعها لدى احــد الكراجات للتصليح 
ليتــم إبالغه بأن إطارات املركبــة األربعة واجلديدة متت 
ســرقتها خالل توقف السيارة في ســاحة مقابلة للكراج 

وسجلت قضية سرقة.
وعلى صعيد آخر، تقدم املمثل القانوني إلحدى الشركات 
املتخصصة في الهواتف الذكية ببالغ الى مخفر شــرطة 
االحمدي، وأبلغ عن سرقة مولد كهربائي خاص بالشركة 
من موقعها مبنطقة الهجن. هذا، ومت إبالغ األدلة اجلنائية 

حتى ينتقل فنيون الى موقع الشركة لرفع البصمات.

أحمد خميس

تقدم مواطن الى مخفر شــرطة الصليبخات وأبلغ عن أن 
خادمته الهندية وتدعى (دورغا) من مواليد ١٩٨٥ قامت بسرقة 
٤٠٠ دينــار من منزله وهربت إلى جهة غير معلومة مصطحبة 
معها جواز سفرها، ومت تســجيل قضية وإدراج اسم الوافدة 
املدعى عليها على قوائم املطلــوب القبض عليهم، على أن يتم 

التحقيق معها في قضية سرقة وهروب.

إغالق ملفات ٢٤ قضية سرقة 
محوالت بضبط ٧ وافدين

التحقيق في مالبسات حريق 
التهم إطارات في «الساملي»

عبداهللا قنيص

اســتطاع رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
اغــالق ملفات ٢٤ قضية ســرقة أمالك الدولــة بضبط ٧ 

وافدين من جنسية عربية واحدة.
وقد اعترف املتهمون باستهداف احملوالت الكهربائية 
في عدة مناطق متفرقة وسرقة الكابالت النحاسية وإعادة 
بيعها، وأرشــدوا عن محالت في السكراب تشتري منهم 

املسروقات وتعيد تصنيعها بعد تسييلها.
وبحسب مصدر امني فإن تعدد قضايا سرقة احملوالت 
دعا مدير مباحث االحمدي الى تشكيل فريق عمل ومراقبة 
احملوالت، مشيرا الى ان احدى دوريات املباحث ضبطت 
٣ وافدين خالل استهداف احد احملوالت في االحمدي ليتم 
التحقيــق معهم وارشــدوا عن ٤ آخرين شــركاء لهم في 
اجلرمية وأقروا بسرقة ٢٤ محوال كهربائيا وأرشدوا عن 

احملوالت التي جرى استهدافها من قبلهم.
وجار احالتهم الى النيابة بتهم متعلقة بســرقة أمالك 

دولة وإتالف عمدي.
علــى صعيد آخر، ألقى رجــال مباحث األحمدي أيضا 
القبض على وافدين من جنسية عربية أخرى حيث عثر 
في مركبة كانا على متنها على كميات من املواد التموينية 
املدعومة (زيت وأرز ومعجون طماطم) وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بشراء هذه املواد التموينية من مواطنني إلعادة 

بيعها سواء داخل الكويت أو تهريبها الى موطنهم.

سعود عبدالعزيز

متكن رجــال إطفاء الســاملي واجلهراء عصــر أمس من 
الســيطرة علــى حريق إطارات مهملة على طريق الســاملي 
كيلــو ٦٧، وخلف احلريق ســحبا دخانيــة كثيفة. وتقوم 
وحدة التحقيق في البحث عن مالبسات احلادث وأسبابه.

صورة ارشيفية حملول

احلريق خلف سحبا دخانية

«العض» وسيلة سلب مركبة «٢٠٢٠»
سعود عبدالعزيز

الســلب بـــ «العــض».. يبدو أن 
هذه الوسيلة هي األحدث في جرائم 
ســرقة املركبات احلديثــة باإلكراه. 
تفاصيل واقعة سرقة وسلب مركبة 
بهــذه الطريقة ســجلت احداثها في 
مخفر شرطة الصليبية حينما تقدم 
وافد هندي من مواليد ١٩٧٧ ويعمل 
ســائقا وأحضــر تقريــرا طبيا جاء 

فيــه «ادعاء بالضرب وســحجة في 
إصبع اإلبهام لليد اليســرى»، وأفاد 
بأنه في متام الساعة ٩٫٣٠ من صباح 
أمس األول وأثناء خروجه من محطة 
وقود كبــد وهو يقود مركبة كورية 
رباعية بيضاء اللون طراز ٢٠٢٠ مت 
استيقافه من قبل شخصني كانا على 
منت مركبة اميركية لونها أبيض، ونزل 
أحدهما وهو يحمل سكينا وفتح باب 
الدرج األوســط وســرق ١٠٠ دينار، 

ومن ثم عض الســائق، وهو ما دفع 
األخير إلى الهرب ليقوم أحد املتهمني 
بسرقة السيارة. وقال مصدر أمني: مت 
التواصل مع املباحث وفي التحقيقات 
تبني أن املركبة مستأجرة وتعود ألحد 
مكاتــب التأجير وتبني ان الســيارة 
مزودة بتقنيــة األقمار االصطناعية 
ليتم حتديد مكانها والعثور عليها، 
دون أن يتم االســتدالل على اللصني 

وجار ضبطهما.

حملة مباغتة لـ ٣٠ دقيقة حتصد ٥ قضايا

 «مضطرب» هّدد أسرته بالقتل في «الفردوس»

بالغ عن «غير طبيعي» يغلق ملف حريق عمدًا

أمير زكي

رفضــت أســرة شــاب بإحلــاح 
مالحقتــه قضائيــا، مكتفية بإيداعه 
«الطب النفسي»، فيما أكد مصدر أمني 
أن رجال أمن الفروانية اســتخدموا 
أســلوبي احليلة والقوة في التعامل 

مع الشاب املسلح.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغ استغاثة 
من أسرة مبنطقة الفردوس تضمن أن 
احد أفراد األسرة يحمل سكينا ويهدد 
اجلميع بالقتــل، وهو ما دعاهم الى 
االحتماء داخل غرفة وإحكام إغالقها 
جيدا. وقال املصدر: على الفور انتقل 
رجال األمن الذين بذلوا جهودا كبيرة 

في السيطرة على املدعى عليه، حيث 
استدرجوه باحليلة وفيما إن اقتربوا 
منه استخدموا معه القوة لنزع السكني 

من يده.
وأضــاف املصدر: خرجــت أفراد 
األسرة من الغرفة ورفضوا تسجيل 
قضية، خاصة أن الشاب لديه ملف في 
«الطب النفسي» ويعاني من اضطراب.

سعود عبدالعزيز

احتجز شــاب كويتــي في مخفر 
شــرطة العدان على خلفيــة اتهامه 
باحلريق العمد والســكر البني فيما 
اسهم شقيقه في تسليمه الى رجال 
االمــن بطريقة غير مباشــرة حينما 
ابلــغ عمليات الداخلية بأن شــقيقه 
في حالة غير طبيعية، ولدى االنتقال 

والتعامــل مع البــالغ تبني ان «غير 
طبيعي» هو ذاتــه املتهم في قضية 
حريق عمــد. وكانت مواطنة أبلغت 
عمليات الداخلية بأن منزلها في منطقة 
الفنطاس تعرض للحريق العمد من 
قبل شــخص حددت اســمه، مشيرة 
الى ان رجــال إطفاء القرين تعاملوا 
مع احلريق وســيطروا عليه وأكدوا 
انــه حريق عمد وأنهــا تعرف املتهم 

وحددت اسمه.
وأضاف املصدر بعد بالغ املواطنة 
بنحو ساعتني تلقت عمليات الداخلية 
بالغ من مواطن قال فيه ان شــقيقه 
في حالة غير طبيعية ويثير املشاكل 
وبانتقال رجال األمن واالستعالم عن 
الشخص غير الطبيعي تبني انه ذاته 
املعني في قضية حريق منزل املواطنة 

عمدا، ليتم احتجازه في النظارة.

محمد اجلالهمة

وجه مدير عام مديرية امن العاصمة 
اللواء عابدين العابدين بإحالة ٤ وافدين 
من اجلنسية الهندية الى إدارة االبعاد 
اإلداري على ان يتم ترحيلهم الى بلدهم 
مــع ادراج أســمائهم علــى قوائم غير 
املصرح لهم بالدخول، وذلك بعد اجراء 
التحقيق معهم والوقوف على الوكر الذي 
حصلوا منه على اخلمور التي ضبطت 
بحوزتهــم على ان تتــم مداهمة اوكار 
التصنيع، كما وجه اللواء عابدين أيضا 

بإحالة وافدين من جنسية عربية الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعدما 
عثر بحوزتهما على مواد مخدرة. وجاءت 
هذه التعليمات في أعقاب إخطار مدير 
عام مديرية االمن من قبل رئيس مخفر 
الدسمة املقدم حمدان العجمي بضبط 
الوافدين الســتة خالل حملة تفتيش 
مباغتة خالل ٣٠ دقيقة في منطقة بنيد 
القار. وفــي التفاصيل، فإن رجال امن 
مخفر الدسمة ومن خالل حملة بقيادة 
املقدم حمدان العجمي أوقف ٥ مركبات 
لالشتباه فيها، حيث عثر باملركبة األولى 

بقيادة هندي يدعى (شيتانالل) وعثر 
بداخلهــا علــى ١٠ قناني ميــاه صحة 
استبدلت مبواد مسكرة. واملركبة الثانية 
بقيــادة (ســنيف) ووجد فيهــا عدد ٢ 
قنينة كبيرة بها خمور،والثالثة كانت 
بقيادة هندي يدعى (كرتير) ووجد فيها 
٧ قنانــي خمر، والرابعة بقيادة هندي 
يدعى (بورتيل) وعثر في املركبة على 
٢٠ قنينة، أما الوافدان العربيان فضبطا 
داخل مركبة وعثر بحوزتهما على مواد 
يشتبه بأنها مخدرة وكانا في حالة غير 

طبيعية وقت ضبطهما.

اآلسيويون الـ ٣ وأمامهم املضبوطات املخدرات املضبوطة بحوزة العربيني

ً «أمن الفروانية» استخدم أسلوب احليلة والقوة.. واألسرة رفضت مالحقته جنائيا

عبدالكرمي أحمد

ملشاهدة الڤيديو

مالزم أول ُأهني من قبل
شابني في «الضاحية»

سعود عبدالعزيز

احتجز شابان كويتيان في مخفر شرطة ضاحية عبداهللا السالم، 
وبعد إخضاعهما للتحقيقات على ذمة قضية إهانة موظف عام أثناء 
تأدية الواجب جرى صرفهما بعد تسجيل قضية بحقهما. وبحسب 
مصدر امني فإن «مالزم اول» في قطاع األمن العام ابلغ العمليات 
بأنه وفيما يقوم مبمارســة مهام عمله استوقف مركبة بها شابان 
وقاما بإهانته. هذا، ولم يوضــح املدعي كيفية ونوع اإلهانة التي 

تعرض لها وإذا ما كانت لفظية ام تطور األمر الى ابعد من ذلك.

املجني عليه مت توقيفه من قبل مجهولني على طريق كبد

على إثرها أحيل ٣ آسيويني لإلبعاد وعربيان لـ «املكافحة»


