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اللواء عبداحلميد العوضي

اللواء فهد الشويع 

اللواء ركن شهاب الشمري

زميله زعم انتحاره واملعاينة تؤكد كذب االدعاء

حولت 930 في املرة األولى و630 ديناراً في الثانية ورفضت املزيد

سهرة مسكرة تنتهي بإلقاء خليجي من علو

حلم الوهم واحلصول على جائزة بـ 20 ألف دينار
تبخر بإغالق الهاتف في وجه موظفة في »املالية«

دينار، وأبلغها املتصل بأنها 
لكي تس����تطيع ان تتس����لم 
املبلغ عليها أن تتواصل مع 
رقم هات����ف نقال محلي )أي 

كويتي(.
وأضافت السيدة: سارعت 
باالتص����ال بالرقم الكويتي، 
وكان عل����ى الط����رف اآلخر 
شخص كويتي على األرجح 
يتح����دث بأس����لوب مهذب 
للغاية، وب����ارك لي الفوز ب� 
ال� 20 ألف دينار عبر التوجه 
ال����ى مكتب صراف����ة وطلب 
من����ي أن أدفع رس����ما قدره 
920 دين����ارا وأعطاني رقم 
حساب، وتوجهت الى مكتب 
الصرافة وحولت املبلغ الذي 
ُطلب مني، وأضافت: في اليوم 
الثاني اتصلت بالش����خص 
وأبلغته عن موعد تس����لمي 
املبلغ، فق����ال لي وبأدب جم 
أن  إنه يعتذر وطل����ب مني 

منطقة الفروانية عن وجود 
وكر مش���بوه في منطقة 
الفروانية )ق2( حيث مت 
إخطار اللواء الشويع والذي 
بدوره أمر قوة مكونة من 
امل���ازم أول عبدالرحمن 
السعيدي ووكاء عريف 
الش���مري  عبدالعزي���ز 
الفضل���ي  وعبدالعزي���ز 
ومحمد الرشيدي بالتوجه 
الى موقع الباغ للمعاينة، 
وحينما وصل فريق العمل 

في القضية الس����ابقة تقدم 
بإب����اغ املخفر  أردني  وافد 
عن تعرضه للسرقة، حيث 
اقتحم مجهول أيضا غرفته 
وكسر بابها وسرق مصوغات 
ذهبية تق����در قيمتها بألف 
دينار، وفي الش����ارع نفسه 
تعرض وافد آخر للس����رقة، 
بالطريقة نفس����ها حيث قام 
املجهول بسرقة 1500 دينار 
ومصوغ����ات ذهبية. وعليه 
مت تسجيل قضية بالواقعة 
وجار القبض على املجهول 
الذي أقلق الناس ومازال حرا 

طليقا.
على صعيد آخر، أمر مدير 
أمن حولي بفتح حتقيق في 
ادعاء أستاذ في  مابس����ات 
الكوي����ت في مخفر  جامعة 

أحمد خميس

رغ����م حتذي����رات وزارة 
الى عدم  الداخلية ودعوتها 
االمتث����ال والتج����اوب م����ع 
أش����خاص يعرضون أوهاما 
وأحاما غالبا ما تكون مجرد 
عمليات نصب، إال أنه ولألسف 
ال يزال هناك من يخدع بجوائز 
زائفة واحملصلة تكون النصب 
واالحتي����ال، وإحدى قضايا 
النصب تلك التي تقدمت بها 
مواطنة الى مخفر تيماء، حيث 
قالت املبلغة وهي تعمل في 
املالية موظفة وتبلغ  وزارة 
من العمر 30 عاما، إنها تلقت 
اتصاال دوليا من هاتف يرجح 
أن  يكون من دولة خليجية، 
الطرف  حيث وجدت عل����ى 
اآلخر شخصا يتحدث اللهجة 
اخلليجية وأخذ يهنئها على 
فوزها بجائزة قدرها 20 ألف 

هاني الظفيري

أعطى مدير أمن محافظة 
الفروانية اللواء فهد الشويع 
الفروانية  لقائد منطق���ة 
الضوء االخضر يوم أمس 
لدهم وكر مشبوه وضبط 
من هم بداخل الوكر وهم 
12 وافدا ووافدة جميعهم 

في حالة سكر بني.
وبحسب مصدر أمني 
فإن مصدرا سريا أبلغ قائد 

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

أمر مدير ام����ن محافظة 
حول����ي اللواء ركن ش����هاب 
الشمري باإليعاز الى اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية إلرسال 
البصمات من  فنيني لرف����ع 
ش����قتني تعودان ألردنيني، 
وذل����ك بع����د ان تق����دم إلى 
مخفر الس����املية وافد أردني 
يس����كن بش����قة في شارع 
العوازم مبنطقة الس����املية، 
وأبلغ عن تعرضه للسرقة 
بعد ان قام مجهول باقتحام 
غرفته وكسر بابها وسرقة 
مبلغ 1500 دينار ومن ثم الذ 
بالفرار، وفي املنطقة نفسها 
وبالشارع نفسه، وفي بناية 
الواردة  البناية  بالقرب من 

أرسل دفعة أخرى بقيمة 630 
دينارا، حيث توجهت وحولت 
ما طلب مني، ومضت بالقول: 
عاودت االتص����ال بصاحب 
الرقم، واعتذر مني بأسلوبه 
الراقي واستأذنني بدفع مبلغ 
830 دينارا، وحينما رفضت 
فوجئت به يغير من أسلوبه 
الراقي الى أسلوب وقح ومن 
ثم أغلق الهاتف في وجهي.

ورجح املصدر أن يكون 
الرقم احمللي ليس حقيقيا، 
ورمبا يك����ون األمر مرتبطا 
بهاكرز متخصص في النصب، 
وأشار الى أن القضية ستحال 
الى ادارة اجلرائم االلكترونية، 
وهي إحدى االدارات التابعة 
لقطاع األمن اجلنائي والذي 
يرأس����ه الل����واء عبداحلميد 
العوض����ي، وذل����ك للتحقق 
من صاح����ب الرقم ومعرفة 

حقيقته .

الى الهدف شاهدوا مجموعة 
من االشخاص بحالة سكر 
أمام السكن،  يجلس���ون 
وكان بابه مفتوحا، حيث 
الوكر  ال���ى  الدخ���ول  مت 
وضبط م���ن بداخله من 
وافدين ووافدات في أوضاع 
مش���بوهة وهم سكارى 
ليتم ضبطه���م وإحالتهم 
ال���ى اإلبع���اد، حيث بلغ 
إجمالي م���ن ضبطوا 12 

رجا وامرأة.

الزهراء بأن شابا من مواليد 
1994 دخل منزل����ه وطعنه 
بسكني، وقدم الدكتور في ملف 
القضية تقريرا طبيا تضمن 
ادعاء التعرض للطعن وجرح 

في جدار البطن.
على صعيد آخر، حس����م 
التقرير الص����ادر عن األدلة 
اجلنائية بوفاة فلبيني ألقى 
بنفسه من علو باعتبار القضية 
انتحارا، وكان الفلبيني أقدم 
على االنتحار بإلقاء نفسه من 

علو قبل 4 أيام.
عل����ى صعيد آخ����ر، أكد 
الطبيب الشرعي ان مصرع 
وافدة هندية 64 عاما طبيعية 
وليس بها ش����بهة جنائية، 
حي����ث توفي����ت الهندية في 

منزلها بالنقرة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

 عن أمر محقق مخفر الدعية 
مت احتجاز شاب خليجي في  
الوقوف  نظارة املخفر حلني 
على التقرير النهائي اخلاص 
بش���أن خليج���ي آخر يرجح 
ان يكون قد ألقي به من قبل 
النظ���ارة عقب  احملتجز في 
سهرة مسكرة. وبحسب مصدر 
امني فإن باغا ورد الى عمليات 
الداخلية بسقوط شخص من 

بناية تقع في بنيد القار، وعلى 
الفور توجه الى موقع الباغ 
عدد من قيادات وزارة الداخلية 
يتقدمه���م مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء ابراهيم الطراح 
وتبني ان الشخص الذي سقط 
من علو خليجي وأنه كان وآخر 
من نفس جنسيته يجلسان 
في الشقة، وعلى الفور توجه 
رجال االمن بإرشاد من احلارس 
الى الشقة وتبني ان بداخلها 
خليجي وفي حالة سكر بني، 

وبسؤاله عن اسباب سقوط 
مواطن���ه قال انه واآلخر كانا 
يس���كران وحدثت مش���ادة 
كامية، وزعم بأن زميله دخل 
الى غرفة وأحكم اغاقها وألقى 
بنفسه من علو، وأشار املصدر 
الى ان معاينة الشقة تظهر ان 
الرواية التي سردها الشخص 
غير حقيقية إذ شوهدت الغرفة 
مفتوحة، مشيرا الى احتمالية 
ان تكون املش���اجرة تطورت 
الى ان يلقي باملجني عليه من 

علو، وأك���د املصدر ان مزيدا 
من التحقيقات سوف جترى 
للوقوف على حقيقة ما حدث،  
الفتا الى ان حالة املصاب غير 
مس���تقرة، حيث اودع غرفة 
الفائق���ة، وأكد ان  العناي���ة 
افادات املصاب  الى  االستماع 
عقب حتسن صحته ستكشف 
املزي���د حول الواقعة، وإذا ما 
كان الش���ابان كانا مبفردهما 
او أنهم����ا كانا ينظمان حفلة 

مختلطة ومسكرة.

أمر بإرسال خبراء أدلة إلى أردنيني أبلغا عن اقتحام شقتيهما

إبعاد 12 وافداً ووافدة عقب مداهمة وكر مشبوه

فتح حتقيق في مالبسات طعن أستاذ جامعي في منزله

الناقة النافقة جراء احلادث

طفالن إلى اإلنعاش في تصادم.. وهروب 
ونفوق ناقة وإصابة أخرى على »كبد«

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

شهد طريق الفحيحيل يوم امس حادث تصادم مؤلم 
لعائلة من اجلنسية املصرية تتكون من سته أفراد 

وبحسب مصدر أمني فقد أصيب في احلادث جميع 
أفراد العائلة ووصفت حالة طفلني أصيبا في احلادث 

باحلرجة وفي التفاصيل ورد بالغ من عمليات األحمدي 
يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الفحيحيل 

وتوجد إصابات وعلى الفور توجهت دوريات إسناد 
األحمدي ويرافقهم رجال الطوارئ الطبية الى موقع 

البالغ وعند وصولهم شاهدوا تصادم مركبتني األولى 
يوجد بها عائلة تتكون من سته أفراد وبهم إصابات 

بليغة ومت إسعافهم جميعا الى مستشفى العدان وبعد 
البحث عن الطرف الثاني تبني انه هرب بعد احلادث 

وترك مركبته وسجلت قضية اصطدام وإصابة وهروب 
وأحيلت الى البحث والتحري وجار استخراج بيانات 

صاحب املركبة الهارب لضبطه وإحالته الى التحقيق، من 
جهة اخرى أصيب مواطن بكدمات وجروح اثر اصطدام 

مركبته بناقتني وهو ما أدى الى نفوق ناقة وإصابة 
األخرى حيث متت االستعانة بونش لرفع الناقتني.

املهنا يؤكد ما انفردت بنشره »األنباء« :
أبعدنا 78 من 23 أبريل حتى 18 مايو

4500 دينار ملطلقة نظير املتعة والعدة

مواطنة تقاضي جامعة الكويت
لرفض تعيينها مدرساً مساعداً

للحصول على رخص السوق 
بقيادة السيارات والسير على 
الطرقات بات من األمور التي 
تسبب هاجسا ألجهزة املرور 
خلطرها بالشكل املباشر في 
حوادث الطرق اليومية جراء 
م����ا يفتقده هؤالء من اإلملام 

بقواعد وقوانني املرور.

تأكيدا ملا انفردت بنشره 
»األنباء« حرفيا حول أعداد 
الوافدين الذين تقرر إبعادهم 
نظرا لقيادة مركبات دون ان 
تكون بحيازتهم رخص سوق، 
ذكر وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا في احصائية 
صادرة ع����ن االدارة العامة 
للم����رور تضمنت إحالة 78 
وافدا من مختلف اجلنسيات 
العربية واألجنبية لإلبعاد، 
وذلك ملخالفتهم قيادة مركبة 
بدون رخصة قيادة والذين 
مت ضبطهم باملخالفة للفترة 
من 23 ابريل حتى 18 مايو 

اجلاري.
وأضاف ان قطاع شؤون 
املرور يعمل وفق استراتيجية 
املعالم تعمل على  واضحة 
حفظ االنضباط املروري على 
الطريق الى جانب احلد من 
احلوادث واملخالفات املرورية 

مؤمن المصري

قضت محكمة األحوال 
الشخصية بإلزام مواطن 
بأن يدفع لطليقته مبلغ 
4500 دين����ار بواقع 900 
دينار نفقة عدة و3600 
دينار نفقة متعة بواقع 
300 دينار ش����هريا حتى 
س����داد املبلغ منذ انتهاء 

تاريخ عدتها.
الدعوى  وتتلخ����ص 
املرفوعة من احملامية مرمي 
فيصل البحر عن املدعية 
مبوجب عقد زواج موثق 
من وزارة العدل إذ تزوج 
املعلن إلي����ه من الطالبة 

مؤمن المصري

تقدم����ت مواطنة بدعوى ض����د جامعة 
الكويت وكلية الهندسة بطلب إلزامهم بقبول 
تعيينها في وظيفة مدرس مس����اعد بقسم 
هندسة البترول بكلية الهندسة بعد رفضهم 
تعيينها. وكان احملامي عبداهلل الذياب قام 
برفع الدعوى بصفته وكيا عن املواطنة التي 

امتنعت كلية الهندسة عن قبول تعيينها بعد 
استحقاقها للتعيني وتوافر الشروط املطلوبة 
بعد اإلعان عن الوظيفة ومت قبول اوراقها 
وتقدمت ملقابلة اللجنة املشكلة وكانت هي 
األحق من املتقدمني ألفضليتها في التقدير 
العام وحال كونها مواطنة من ضمن املتقدمني 
معها وهم وافدون، وكانت ش����روط اإلعان 

تقرر أن األولوية للكويتيني.

والقضاء على ظاهرة قيادة 
املركبات بدون حمل رخصة 
قيادة، ملا متثله تلك الظاهرة 
من تسيب وفوضى ومخالفة 
للقان����ون وتعريض حياة 

مستخدمي الطرق للخطر.
وأوض����ح الل����واء املهنا 
ان هناك تعليمات واضحة 
ومش����ددة بض����رورة عدم 
ف����ي ه����ذا األمر  الته����اون 
وحتويل من يت����م ضبطه 
من الوافدين بقيادة سيارة 
بدون رخصة سوق الى إدارة 
اإلبعاد، وذلك بعد استيفاء 
اإلجراءات القانونية، وهو ما 
ميثل رادعا لكل من تسول 
له نفس����ه ارتكاب مثل هذه 
املخالف����ات التي باتت تهدد 
األرواح وتس����بب ارتب����اكا 
حلركة السير وانسيابه على 

الطرق والتقاطعات.
وأضاف ان تهور بعض 
من لم يبلغ السن القانونية 

على صداق وقدره )3000 
د.ك( ثاث����ة آالف دينار 
وقد دخل بها وعاش����رها 
معاش����رة األزواج، وقام 
املعلن إليه بتطليقها طلقة 
رجعية بتاريخ: 2014/6/12 
ال����ى بائنة، وملا  صارت 
كان املعلن إليه لم يوف 
الطالب����ة نفقة عدتها وال 
نفقة متعتها رغم يساره، 
مما حدا بالطالبة إلقامة 

تلك الدعوى.
وطالبت البحر بإلزام 
ب����أداء نفقة  إليه  املعلن 
العدة واملتعة للطالبة وفق 
ما جاء بالقانون لتقضي 
احملكمة مبا سبق ذكره.

اللواء عبداهلل املهنا

احملامية مرمي البحر

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

ما أحدثته عاصفة احلزم
ألول مرة تستشعر القيادة األميركية وجود 

قوة سياسية وعسكرية وديبلوماسية في 
الدول العربية تتمثل في القيادة احلكيمة 

للمملكة العربية السعودية ودول التحالف 
اخلليجي، وهذا ما جعلها تقف باحترام 

وتقدير للمواقف احلازمة في عاصفة 
احلزم.

احلكومة األميركية كانت منذ زمن بعيد 
تتجاهل احلكومات العربية ألنها لم تر منها 

إال بيانات وتنديد ضد مواقف االعتداء 
املتكررة عليها.

عاصفة احلزم كانت صدمة كبيرة للقيادة 
األميركية العتبارات عدة، أهمها سرية 

الضرب وعدم وجود أخطاء في العمليات 
العسكرية تسببت في وقوع حوادث، كما 

ان القرارات واضحة وصارمة ضد عصابات 
املخلوع علي عبداهلل صالح واحلوثيني. 

عاصفة احلزم بينت الدهاء السعودي 
اخلليجي ضد اخلبث اإليراني فالتحركات 

اإليرانية واجهتها حتركات خليجية أفشلت 
كل مخططاتها فبدأت تلك املخططات في 
إطالق التهديدات اجلوفاء وبعدها أدخلت 
روسيا في اللعبة معها إلفشال املشروع 

األممي املقدم من دول اخلليج وصدر القرار 
مبوجب الفصل السابع وأصبحت إيران 
في وضع حرج أمام حلفائها ومناصريها 

في الدول العربية لهذا رأت ان تقوم 
بتحرك تضع دول اخلليج في مواجهة 

املجتمع الدولي عندما أرسلت طائرة مدنية 
الى اليمن بادعاء انها حتمل مساعدات 

إنسانية وطبية ودخلت األجواء اليمنية 
دون تصريح ورفضت االنصياع ألوامر 

الطيران احلربي بالتوجه الى خارج األجواء 
عندها قامت طائرات التحالف بتدمير مدرج 

املطار ومنعت الطائرة من الهبوط بينما 
كان االعتقاد لدى اإليرانيني ان الطائرة 

قد تسقط مما يتسبب في إضعاف موقف 
التحالف أمام املجتمع الدولي فيتدخل 

إليقاف الضربات اجلوية.
النظام اإليراني عاود محاوالته ولكن عن 
طريق البحر والزال يحاول إدخال سفن 

بادعاء انها تنقل مساعدات إنسانية ولكنه 
يرفض تفتيشها التزاما بقرار مجلس األمن 

اعتقادا منه ان إغراق سفينة مساعدات 
سيجبر العالم على التدخل إليقاف 

الضربات اجلوية ضد حلفائه املتمردين 
على الشرعية.

اخلبث اإليراني مازال يحاول ويحاول 
كسر احلصار املفروض على حلفائها في 
اليمن ولكن الدهاء السعودي ـ اخلليجي 

له باملرصاد ليُفشل كل مخططاته وأفكاره 
الشيطانية التي لم جتلب سوى الدمار على 

العالم العربي. 
برزت قدرة دول التحالف بقيادة السعودية 
على تدمير الغطرسة اإليرانية أمام مؤيديها 

املوهومني بقوتها اجلوفاء.

صاحب الرقم 
احمللي حتول 

إلى وقح واستبدل 
حديثه الراقي

تقدم رقيب اول بوزارة 
الداخلي����ة يعمل في جندة 
مبارك الكبير ومعه زميله 
الرتبة  مواطن من نف����س 
والعم����ل وابلغ����ا بانهما 
تعرض����ا لاهان����ة اثن����اء 
تواجدهم����ا ف����ي منطق����ة 
املس����يلة ملخالف����ة مركبة 
تقودها امرأة من علية القوم 
ومعها صديقتاها احداهما 
ابنة ضابط متقاعد حيث 
انهم أهان����وه هو ومرافقه 
وعليه مت تسجيل قضية 
ضدهن واستدعاؤهن من 

قبل املباحث للتحقيق.

ضبط الزعيم 
السكران في اجلليب

ف����ي منطق����ة جلي����ب 
الش����يوخ أحالت دوريات 
النجدة 6 وافدين 5 هنود 
وبغاديشي واحد )الزعيم( 
حيث كانوا جميعهم بحالة 
غير طبيعي����ة حيث انهم 
يغنون ويرقصون بالشارع 
كم����ا يح����دث ف����ي األفام 
األجنبية فتم تسجيل قضية 
واحالته����م جميعا جلهات 

االختصاص.

سرقة نصف طن حديد
تقدم مواطن ملخفر فهد 
األحم����د وابلغ عن تعرض 
امام  مركبته للس����رقة من 
البيت وعليه مت تس����جيل 
قضية بالواقعة وفي ميناء 
عب����داهلل تع����رض مواطن 
لسرقة قسيمته حيث قام 
املقاول ال����ذي يتعامل معه 
بسرقة نصف طن من احلديد 
خاصة بإنش����اء قس����يمته 

وعليه مت تسجيل قضية.

سرقة مكيف مقهى
ف����ي منطقة الفحيحيل 
اربعيني  تق����دم مواط����ن 
للمخفر وأبلغ عن تعرض 
مقهى ميلكه للسرقة، حيث 
قام مجهول بسرقة وحدة 
التكييف، وعليه مت تسجيل 
قضية واحالتها للمباحث 
الذي����ن فوجئوا مبجموعة 
مصريني ميسكون بوافدين 
سوريني عددهم 4 أشخاص 
كان����وا متواجدين مبكان 
الس����رقة ومعه����م وحدة 
التكييف فتم����ت احالتهم 

جلهات االختصاص.

سب عبر الهاتف
في منطقة بيان تعرضت 
مواطن����ة للس����ب من قبل 
مجهول قام بإرسال رسائل 
تلفونية بها س����ب وقذف 
وكام غير الئق وعليه مت 
تس����جيل قضية وإحالته 
ملباح����ث املنطقة إلحضار 

املجهول.

ضرب زوجي
في منطق����ة اجلابرية 
تعرضت مواطنة للضرب 
على يدي زوجها وصديقه 
الذي جلبه معه فزعة ضد 
زوجت����ه وباالتصال على 
الزوج من قبل املخفر فرفض 
القدوم وقال لهم »مابي« فتم 

تسجيل قضية بالواقعة.

سرقة ماكينة
في منطق����ة هدية ابلغ 
مواطن ضابط املخفر عن 
مجهول قام بسرقة ماكينة 
كهرباء من داخ����ل منزله 
وعندما تصادف املبلغ مع 
احلرامي قال له انحاش بس 
ال تاذيني وم����ن ثم هرب 
احلرامي ومت تسجيل قضية 

بالواقعة.

مصادرة »خالعية« 
شن مدير أمن محافظة 
العاصمة اللواء إبراهيم 
أم���س  ي���وم  الط���راح 
االول حمل���ة موس���عة 
على أسواق الصاحلية 
واملرق���اب، واس���فرت 
احلمل���ة التي ش���اركت 
فيه���ا 20 دورية ونحو 
40 رجل أمن عن ضبط 
عدد من الباعة اجلائلني 
ومصادرة أفام خاعية 
كانت تعرض للبيع في 

منطقة املرقاب. 

اتهام ابنة ضابط 
متقاعد بإهانة 

رجال أمن

أخبار موجزة

قبول دفعة من أبناء الكويتيات  في الشرطة
الداخلية )قطاع ش����ؤون  أعلنت وزارة 
التعليم والتدريب( عن فتح باب التسجيل 
الس����تقبال طلبات الراغبني ف����ي االلتحاق 
بأكادميية س����عد العبداهلل للعلوم األمنية 
)مدرسة الشرطة( متطوعني خليجني )أبناء 
الكويتيات( الدفعة 7 لقطاع التعليم والتدريب 
2016/2015، وذلك اعتبارا من يوم األربعاء 
املوافق 2015/5/13 وحتى يوم اخلميس املوافق 

2015/6/11، ومن أهم الشروط حسبما جاء في 
بيان للداخلي����ة أن يكون املتطوع من أبناء 
الكويتيات من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
أن يكون املتطوع من مواليد الكويت أو يحمل 
شهادة دراسية من مدارسها. أن يكون محمود 
السيرة حسن الس����معة. أال يكون قد سبق 
احلك����م عليه في جناية أو في جنحة مخلة 

بالشرف واألمانة.


