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سيارة محملة باخلمور خارج املخزنكمية اخلمور التي ضبطت داخل املخزن

املخزن. ومضى املصدر بالقول 
ان رجال املباحث قدموا تقريرا 
كامال بالواقعة وجار التحقيق 
مع األش���خاص العاملني في 
املخ���زن وج���ار التحقق من 
هوية األشخاص الذين قاموا 
بتأجيره ملعرفة كامل تفاصيل 
حتويل مخزن أغذية إلى مخزن 

خمور.

مت����ر مربع يحوي كمية هائلة 
م����ن اخلمور املس����توردة قدر 
عددها وف���ق املعاينة األولية 
بأكثر من 10 آالف زجاجة خمر 
تقدر قيمته���ا بنحو مليون 
دينار كويتي، كما رصد رجال 
املباحث وخالل املداهمة سيارة 
نقل معبأة باخلمور التي كانت 
ف���ي طريقها إلى الدخول إلى 

من الوصول إلى املخزن وحتديد 
حركة املروج، وعليه قام رجال 
مباحث الشويخ باستصدار إذن 
نيابي خاص مبداهمة املخزن. 
وأضاف املصدر ان رجال املباحث 
قاموا مبداهمة املخزن والقبض 
على أحد األش����خاص واملروج 
وكانت الصدمة ان املخزن الذي 
ميتد على مساحة أكثر من 1000 

صحة املعلومة. وقال املصدر ان 
ضابط مخفر الشويخ الرائد فواز 
الدويهيس تسلم مهمة التحري 
وقام بتشكيل فرقة مكونة من 
النقيبني عبداهلل الديني والنقيب 
فواز الصباح، وبدأت مهمة عمل 
الفرق����ة بإش����راف الدويهيس 
بالتحري عن نش����اط املروج 
ورصد حتركاته حتى متكنوا 

ملروج خم����ور بدون يتخذ من 
مخزن معدات للمواد الغذائية 
وكرا إلخفاء اخلمور التي يقوم 
بترويجها وحددت املعلومات 
الص����ادرة مقر املخزن دون ان 
حتدد موقع����ه، وعليه قام كل 
العقي����د خالد خميس بإيصال 
املعلوم����ة إلى رج����ال مباحث 
مخفر الشويخ، للتحقق من مدى 

مباحث الشويخ كان يحوي نحو 
10 آالف زجاجة خمر مستوردة 
تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 

مليون دينار.
ووف����ق مص����در أمني فان 
إل����ى مدير  معلوم����ات وردت 
مباحث العاصمة بالوكالة العقيد 
املقدم  خالد خميس ومساعده 
فواز خريبط عن نشاط مشبوه 

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
 - محمد الجالهمة

لم يجد  تاجر  خمور بدون 
وشركاه مكانا أفضل لتخزين 
بضاعتهم من اخلمور املستوردة 
سوى مخزن  لألغذية في سوق 
اجلملة في الشويخ، واملخزن 
الذي متكن من كش����فه رجال 

رجال مباحث الشويخ يضبطون خمورًا بقيمة مليون دينار مخبأة 
في مخزن أغذية بسوق اجلملة.. وصاحبه من غير محددي اجلنسية

احلريق دمر محتويات املكتب متاما آثار احلريق واضحة

رجال إطفاء الفروانية يحولون دون كارثة في مجمع جتاري

في مكتب بالدور الثاني من 
املجمع وعلى الفور قام رجال 
اإلطف����اء مبكافحة النيران 
وإخمادها والسيطرة على 
احلري����ق واحليلولة دون 
انتشاره للمكاتب املجاورة 
وبالتالي احلد من انتشاره 
بزم����ن قياس����ي، وأضاف 
املص����در أن مهم����ة رجال 
اإلطفاء كان����ت محددة في 
مكافحة احلريق دون اللجوء 

إلى من����اورة إخالء املجمع 
ال���ذي كان خاليا متاما من 
املوظفني أو مرتاديه كون 
احلريق حصل بعد إغالق 
املجمع بنحو الساعة، مشيرا 
املصدر إلى أن التقرير األولي 
يرج���ح نش���وب احلريق 
نتيجة م���اس كهربائي في 
املكتب وهو ما ستقوم فرقة 
التحقيق بالكشف عنه بعد 

انتهاء عملها.

االدارة العام����ة لإلطفاء في 
متام الساعة احلادية عشرة 
من مساء أول من أمس عن 
اندالع حريق مكتب مبجمع 
جتاري في منطقة الفروانية، 
وعلى اثره توجه الى موقع 
احلادث فرق����ة اطفاء مركز 
الفروانية بقي����ادة رئيس 
النوبة النقيب عبداهلل شجاع 
املطيري، وعند وصول فرقة 
االطفاء تبني ان احلريق نشب 

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

حال رجال مركز إطفاء 
الفرواني����ة دون حت����ول 
حريق في الدور الثاني ألحد 
املجمعات التجارية إلى كارثة 
حقيقية بس����رعة تدخلهم 
والس����يطرة على احلريق 
وحصره في مكان وقوعه، 
وبحسب مصدر إطفائي فان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 

براءة مهندس من قتل مواطنة باخلطأ في مبنى حكومي

مجهول يدبس بنغاليًا بـ »خط ذهبي«
وآخر يسرق هاتف »سلفادور«.. ويختفي

 هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

إلى  تقدم وافد بنغالي 
مخفر شرطة ميدان حولي 
ببالغ يته���م فيه مجهوال 
بتزوير توقيعه على عقد 
 5S ش���راء هاتف آيف���ون

بخط ذهبي باألقساط دون 
علمه، خصوصا ان املجني 
عليه يعمل ألحدى شركات 
االتصال، فتم تسجيل قضية 
تزوير وجار ضبط املتهم 
من خالل الرقم التسلسلي 
بالهاتف ومتابعة  اخلاص 

الص���ادرة  االتص���االت 
والواردة من���ه. من جهة 
اخرى، تعرض وافد هندي 
اجلنسية إلى السرقة أثناء 
وجوده بأحد املجمعات في 
منطقة الساملية، ومت تسجيل 
قضية بعنوان سرقة، وجار 

ضبط اللص.
وقال مص����در أمني إن 
بالغا تق����دم به وافد هندي 
من مواليد 1966 ويحمل اسم 
سلفادور، حيث كان يسير 
في منطقة الساملية وفوجئ 
بشخص يقترب منه ويقوم 

النقال من  بخطف هاتف����ه 
يده ويطلق ساقيه للريح، 
وح����اول الوافد اللحاق به، 
املناطق  ولكنه اختفى بني 
الس����كنية وض����اع اث����ره، 
إلى املخفر مسجال  ليتجه 

قضية.

احلكومي إال بناء على طلب 
من الشؤون الهندسية التابعة 
للمرفق احلكومي وهذا اخلطأ 
يتحمله املس���ؤولون بهذا 

املرفق لعدم املتابعة.
وأض���اف احملامي خالد 
الس���ويفان م���ن مجموعة 
القانوني���ة ان  اخلش���اب 
اإلصابات التي وقعت على 
املجني عليها كما هو مذكور 
بالتقرير الطبي لم تتسبب 
في الوفاة، وهي مجرد كدمات 
بسيطة إال ان حالة املجني 
عليها الصحية هي س���بب 
وفاتها وع���دم قدرتها على 
حتمل العالج اثر الكدمات، 

وأكد احملامي السويفان ان 
شهود املتهم جميعهم أقروا 
الش���أن  بأن املختص بهذا 
هو املقاول املختص بجميع 
أعمال الصيانة، فضال عن 
ان الثاب���ت بتقري���ر الطب 
الشرعي ان تعرض املجني 
عليها لإلصابة جراء رجوع 
الكهربائي لم يسبب  الباب 
الوفاة إمنا حالتها املرضية 
هي السبب في ذلك، ولعدم 
وجود ثمة خطأ مرتكب من 
قبل املته���م قضت احملكمة 
بب���راءة املتهم املهندس من 
إليه ورفض  االتهام املسند 

الدعوى املدنية.

رغم وجود عطل بها، األمر 
ال���ذي ترتب علي���ه إصابة 
املجنى عليه���ا باإلصابات 
املوصوفة بتقريرها الطبي 
الى تعرضها  والذي يشير 
لكسر في العضد األمين جراء 
رجوع الباب الكهربائي عليها، 
وأثبت ايضا التقرير الطبي 
للمجني عليها أنها تعاني من 
سرطان بالثدي األمين وقد 

أجري له استئصال.
وف���ي جلس���ة احملاكمة 
حضر احملامي خالد جمال 
السويفان عن املتهم وبني ان 
املتهم مهندس غير مسؤول 
عن صيانة األبواب في املبنى 

محمد الدشيش

قضت محكم���ة اجلنح 
بب���راءة مواط���ن مهندس 
مس���ؤول ع���ن املباني في 
أحد املشاريع من تهمة قتل 

مواطنة باخلطأ.
وتتلخص الواقعة في انه 
وجه االدعاء العام للمتهم بأنه 
تسبب عن غير قصد كونه 
مهندسا مس���ؤوال عن أحد 
املباني احلكومية في إصابة 
املجنى عليها وكان ناش���ئا 
عن إهمال���ه أنه ترك بوابة 
كهربائية تستعمل من قبل 
زائري أحد املباني احلكومية 

احملامي خالد جمال السويفان 

»مسطول« يسقط في »الروضة«
وبحوزته مسدس و15 طلقة

مجهول أتلف لكزس 2014 في سلوى
ومواطن يتهم جاره باالصطدام بسيارته

مصري وجه لكمات إلى وجه زوجته
بسبب »خروجها من عملها دون إذنه«!

.. ولبنانية تتهم زوجها املصري بسرقة 
مصوغاتها الذهبية

رياضة املشي بـ 80 ديناراً

هاني الظفيري

أحال رجال دوري���ات النجدة مواطنا كان 
يتجول بحالة غير طبيعية في منطقة الروضة 
الى املباحث اجلنائية، ومت تس���جيل قضية 
في مخفر املنطقة، وكان بحوزته مسدس و15 

طلقة.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة 

عمليات الداخلية من س���كان منطقة الروضة 
عن توقف مركبة في إحدى الطرق الرئيسية 
للمنطقة بشكل مشبوه، وعليه أمر اللواء زهير 
النصراهلل رجاله بالتوجه الى موقع البالغ، 
حيث متت مشاهدة شخص »مسطول« ومستلق 
في املقعد اخللفي لس���يارته وبجانبه سالح 
ناري )مسدس( وعدد 15 طلقة، ليتم ضبطه 

وإحالته الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

اق����دم مجهول على اتالف مركبة مواطنة في 
منطقة سلوى مس����اء اول من امس عبر احداث 
خدوش عميقة في صبغ مركبتها، االمر الذي دفع 
املواطنة ال����ى تقدمي بالغ لرجال املخفر دون ان 
تش����ير بأصابع االتهام الى احد وسجلت قضية 

واحيلت الى جهة االختصاص.

من جانب آخر، تقدم مواطن الى رجال مخفر 
اجلهراء ببالغ يتهم فيه جاره باالصطدام عمدا 
بسيارته واحداث تلفيات بسيطة بها، وقال املواطن 
في بالغه الذي مت تقييده كجنحة ان جاري اعترض 
على طريقة ركني لسيارتي مدعيا ان جزءا من 
سيارتي يقع في محيط الرصيف الذي امام منزله، 
وعندما اعترضت قام بصدم س����يارتي بواسطة 

سيارته وعليه تقدم بالبالغ.

هاني الظفيري

تقدمت مقيم���ة مصرية إل���ى رجال مخفر 
الفروانية ببالغ تتهم فيه زوجها بتوجيه عدة 
لكمات لها في منزلهما، وأحضرت تقريرا طبيا 
أرفق مبلف القضية يشير إلى إصابتها »بكدمات 
ش���ديدة في الوجه وتورم في العني وقطع في 

الشفة السفلى جراء ادعاء تعرض للضرب«.

وأوضحت املقيمة لرجال األمن أن سبب إقدام 
زوجها على ضربها بهذه الطريقة أنه اتهمها بأنها 
خرج���ت من مقر عملها دون أن تبلغه، وقالت: 
خرجت من مقر عملي ملدة ساعة ألقضي حاجة 
خاصة متعلقة بعملي، واتصل خالل خروجي 
وأبلغته زميالتي بأنني خرجت، ولهذا السبب 
أقدم على ضرب���ي بعد عودتي للمنزل بدعوى 

أنني غادرت مقر عملي دون إذنه.

محمد الدشيش

تقدمت مقيمة لبنانية الى رجال مفخر 
الس���املية ببالغ تتهم فيه زوجها املصري 
بسرقة مصوغاتها الذهبية والتواري عن 
األنظار، وقالت في بالغها ان مشكالت عائلية 
بينهما هي التي دفعته للسرقة انتقاما منها، 
وعليه س���جلت قضية وأحيل ملفها الى 

رجال املباحث الستدعاء الزوج والتحقيق 
فيما هو منس���وب إليه. وقال املصدر إن 
رجال املباحث وحال تسلمهم ملف القضية 
قاموا باالتصال عل���ى الزوج اال ان هاتفه 
كان مغلقا، مرجح���ا -املصدر- ان يكون 
الزوج بريئا وأن القضية تدخل في دائرة 
اخلالفات العائلية التي ميكن ان حتل قبل 

ان تتحول الى احملكمة.

محمد الدشيش

فوجئت مواطنة صب���اح اول من امس 
بتعرض سيارتها احلديثة الى كسر زجاجها 
االمامي وسرقة حقيبة يدها التي كان بداخلها 
80 دينارا وبطاقات مدنية وبنكية، وعليه مت 

تسجيل قضية باملخفر والبحث عن اجلاني، 
وقالت املواطنة انها ركنت سيارتها بالقرب 
من ممشى مشرف ملمارسة رياضة املشي، 
ولم تغب عنها س���وى نصف ساعة لتعود 
وقد وجدتها قد تعرضت للسرقة عن طريق 

الكسر.


