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الصفحة
محمد الدشيش 

تقدمت ممرضة تعمل في أحد مستشفيات منطقة 
الصباح الصحية ببالغ إلى رجال األمن عن شخص 
دأب على مالحقتها بطريقة مزعجة قائلة أمام رجال 
األمن: »منذ شهرين وأنا أفاجأ بوجود ورقة صفراء 
ملصقة على باب سيارتي كلما أنهيت عملي وموجود 
بداخلها عبارات غزل وهيام ورقم هاتف وكان هذا 

األمر يتكرر في األسبوع مرتني أو ثالث مرات وكان 
رقم الهاتف الذي بداخل الورقة ال يتغير مبعنى أن 
صاحب األوراق هو شخص واحد، وكنت في مرة 
أقوم بتمزيقها، ولكن باألمس وأثناء خروجي من 
ورديتي وجدت ذات الورقة وقبل أن أهم بتمزيقها 
كالع����ادة وجدت أنه كتب فيها »أنا كل يوم أحضر 
ألشاهدك« وبداخلها رقم هاتفه وهنا بدأت أخاف من 

أنه يترصدني أو يتعقبني وهو ما يعني أنه قد يفعل 
شيئا في املستقبل« وعليه تقدمت بالبالغ.

وقال مصدر أمني ان الرقم قدمته املمرضة لرجال 
األم����ن الذين أحالوه بدورهم إل����ى رجال املباحث 
الستخراج بيانات صاحب الرقم من أجل استدعائه 
ومواجهته بالقضية التي س����جلتها ضده املمرضة 
وحملت مسمى »حتريض على الفسق والفجور«.

مجهول يترصد ممرضة في »الصباح«

العلي لـ »األنباء«: لن نسمح بأن تتحوّل الظهر إلى خيطان جديدة 
على هامش حملة أمنية امتدت 4 ساعات بمشاركة 45 ضابطاً وضابط صف في منطقة أبوحليفة

وأغلقنا 16 وكرًا لالتصاالت الدولية و4 أوكار مشبوهة و40 بقالة خالل 15 يومًاسـنالحق العزاب وحرصنـا على توثيق ضبطياتنـا بالڤيديو حتـى ال نظلم أحدًا

أحد رجال الشرطة يحصي اعداد املوقوفني قبل نقلهم إلى جهات االختصاص سوق سمك غير مرخص في العراءرجال األمن واملباحث يحيطون بأحد املواقع التي استهدفتها احلملة

اقتياد احد املخالفني لقانون االقامة إلى عربة الشرطة

بالقول »لن نسمح بتحول الظهر 
إلى خيطان أخرى«، وقال العلي 
ان مديرية امن االحمدي واصلت 
نشاطها خالل االسبوعني املاضيني 
حيث متكنت اجهزتها من اغالق 
40 بقالة في مناطق جابر العلي 
والصباحية، كم���ا ألقت القبض 
على نحو 35 آسيوية في 16 وكرا 
لسرقة املكاملات الدولية الى جانب 
مداهمة 6 بيوت مشبوهة وضبط 
آسيويني وآسيويات بها، مؤكدا 
على ان هذه احلمالت ستتواصل، 
معربا في ختام تصريحه عن ان 
اهمية تعاون املواطنني واملقيمني 
الداخلية في  مع اجه���زة وزارة 
التغلب على األسواق العشوائية 
السيما ان كميات من املواد الغذائية 
غير صاحلة الى جانب انه تبني 
خالل التحقيقات مع اآلسيويني ان 
بعضها سرق من قبل خدم املنازل 
بواس���طة القاء امل���واد الغذائية 

واملعلبات في أكياس القمامة.

بالقانون، مشيرا الى ان املوقوفني 
في حملة أم���س كانوا ينظمون 
االمور فيما بينهم بش���كل منظم 
وغري���ب حيث يح���دد كل منهم 
بس���طة ال يجوز لغيره ان يضع 
أغراضه بداخلها، مضيفا: لألسف 
كان هناك 42 بس���طة في محيط 
مس���جد اخلرافي و72 بسطة في 
محيط مسجد مرمي الدخان وهذه 
البس���طات كانت قائمة منذ عدة 
أسابيع، ومضى اللواء العلي قائال: 
وصلت سمعة السوق العشوائي 
الش���ركات املروجة  ال���ى  ه���ذا 
للمواد الغذائية لدرجة ان هناك 
ش���ركات حترص على ان ترسل 
شاحنات الى هذين السوقني لبيع 
منتجاتها باجلملة على أصحاب 
البسطات الذين يقومون ببيعها 

بالتجزئة.
العلي عن  الل���واء  وكش���ف 
ان مديرية ام���ن االحمدي تلقت 
تعليمات مبالحقة العزاب مبنطقة 
الظهر واالحمدي، مؤكدا على انه 

سواء كانت خضراوات أو فواكه 
أو معلبات أو حلوما وأس���ماكا، 
مؤكدا عل���ى ان جميع املوقوفني 
باحلملة وهم 73 آسيويا ومصري 
إبعادهم جميعا  وسوري سيتم 
عن البالد ملخالفتهم قانون العمل 

وقانون االقامة.
وكشف اللواء العلي ان وزارة 
الداخلية ال تظلم اناس���ا أبرياء 
بتهمة البيع في هذه البس���طات 

لن يس���مح بأن تتحول مناطق 
الى  الكويتيني  مخصصة لسكن 
خيطان اخرى، مشيرا الى انه رصد 
مؤخرا تأجير قسائم الى اسيويني 
وس���يتم اخالؤها من اآلسيويني 
العزاب واتخاذ اجراءات قانونية 
بحق مالك القسائم، معربا عن أمله 
في ان يتعاون املواطنني بالبالغ 
عن قسائم يستغلها العزاب، مشددا 

لذا حرصت على تصوير السوقني 
املخالفني خالل األسبوعني املاضيني 
بواس���طة كاميرات ڤيديو حتى 
يتمكن رجال األم���ن من حتديد 
الباعة دون غيره���م ويأتي هذا 
االجراء حتى ال يتم القاء القبض 
على مصلني يشترون منهم ويحدث 

خلط يؤدي إلى ظلم أبرياء.
وأعرب اللواء العلي عن أسفه 
الستخفاف اآلسيويني املوقوفني 

عبداهلل قنيص
ش���نت مديرية امن محافظة 
أمنية  األحمدي يوم أمس حملة 
كبيرة ش���ارك فيه���ا 45 ضابطا 
وضابط ص���ف الى جانب فريق 
من بلدية الكويت وأسفرت احلملة 
التي اس���تمرت 4 ساعات بقيادة 
مدير عام مديرية األحمدي اللواء 
عبدالفت���اح العلي عن ضبط 75 
بائعا متج���وال أقاموا في محيط 
مس���جدين في منطقة أبوحليفة 
أسواقا عش���وائية غير مرخصة 
كم���ا انتهت احلملة إلى مصادرة 
ما ال يقل عن عش���رة أطنان من 

املواد الغذائية.
وقال مدير ع���ام مديرية امن 
األحمدي في تصريح ل� »األنباء« 
بعد انتهاء احلملة ان هذه احلملة 
الكبيرة جاءت بعد رصد حتول 
محيطي مس���جدي اخلرافي في 
أبوحليف���ة وم���رمي الدخان في 
املهبولة إلى ش���برات تباع فيها 
الغذائية  امل���واد  جميع أصناف 

اللواء عبدالفتاح العلي

مراجع يهين شرطي في الصليبية

نقيب يكسر أنف هندي في محل نظارات 
ومجهول يكسر أنف بنغالي في الشارع العام 

هاني الظفيري 
لم يجد ش���رطي يعمل في مخفر الصليبية مفرا من تسجيل 
قضية ضد مواطن بعد أن هدده بأنه سيحيل حياته إلى جحيم، 
متوعدا إياه بأنه سيقوم بتقدمي شكوى ضده إلى اإلدارة العامة 
للرقابة والتفتيش وجعله يندم لعدم استقباله له بشكل يليق 

به.
وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني ان الش���رطي فوجئ 
باملواط���ن يدخل عليه املخفر طالبا من���ه مقابلة الضابط ولكن 
الش���رطي اعتذر قائال: »الضابط ليس موجودا ألنه في دورية 
وعليك أن تأتي في وقت الحق« وكان رد الشرطي عاديا خاصة 
أن قضية املواطن كانت ال حتمل صفة االس���تعجال، فما كان من 
املواطن إال أن ثار وهدد الشرطي بأنه سيقاضيه ويجعله يندم 
قائال له: »أنا أوريك إذا ما أش���تكي عليك في الرقابة والتفتيش 
وأخليك كل يوم تراجع هناك ويحققون معاك وأبهدلك وأخليك 

تندم«.
وأوضح املصدر أن الشرطي وجد في تهديد املواطن له بهذه 
الطريقة سبا وقذفا وعليه قام بإبالغ مسؤوله وتسجيل قضية 

إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله ضد املواطن العصبي.

هاني الظفيري 
تقدم هندي يعمل فنيا في محل نظارات إلى مخفر كيفان مساء 
أمس ببالغ يتهم فيه مواطنا يحمل رتبة نقيب بكس����ر أنفه بعد أن 
اقتحم عليه احملل حيث يعمل مرفقا معه تقريرا طبيا يفيد بتعرضه 
لكسر في عظمة األنف. ووفق مصدر أمني أن الهندي قال ان النقيب 
اتهمه بالتعرض إلحدى قريباته التي كانت قد جاءت في وقت سابق 
لفحص نظرها وأنه حاول أن يفهمه أنها غضبت منه دون س����بب 
غير أن النقيب بدأ يضربه ووجه إلى وجهه سيال من اللكمات قبل 
أن يخرج من احملل. وقال املصدر انه مت اس����تدعاء النقيب من واقع 
بيانات قريبته التي كانت قد تركت رقم هاتفها لدى احملل، وبالتحقيق 
معه ادع����ى النقيب أن العامل الهندي تصرف تصرفات ال تليق مع 
قريبته التي كانت قد حضرت لفحص قياس نظرها مشيرا إلى أن 
الهن����دي كان يبدو من تصرفاته أنه كان يعاكس����ها، وعليه حضر 
إل����ى احملل وقام بضرب الهندي وأنه كان بصدد تقدمي قضية ضده 
لتحرش����ه كما أنه كان بصدد االتصال بصاحب احملل ليشكو عامله 

الهندي وتصرفاته غير املسؤولة مع قريبته.
وأوضح املصدر أن رج����ال املخفر متكنوا من أن يقنعا الطرفني 
بالتصالح دون تسجيل قضية ضد أي منهما، خاصة أن النقيب كان 
ينوي تسجيل قضية حتريض ضد العامل الهندي، وانتهت القضية 
إلى الصلح. في سياق منفصل تقدم بنغالي إلى مخفر كيفان مساء 
أمس مصطحبا معه تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لكسر مضاعف في 
األنف، وقال البنغالي ويعمل سائق تاكسي جوال أن مجهوال طارده 
قرب مدخل الدائري األول وأجبره على الوقوف، ومن ثم أنوله من 
التاكسي وبدأ يوجه له اللكمات حتى تركه بالكاد يقوى على احلركة 
وسط الطريق قبل أن ينطلق بسيارته، وقدم البنغالي رقم سيارة 
املعتدي املجهول وأحيلت القضية إلى رجال املباحث الس����تخراج 

كامل بيانات صاحب السيارة.

مستشفى الجهراء تحول إلى ثكنة عسكرية 
بسبب »هوشة« عائلية في العيون 

ضبط سائق مصري حاول تهريب 
12.5 كيلو حشيشاً في »مثلث تحذير«

مواطنان يتلفان محاًل بسبب »آي فون صيني«
محمد الدشيش 

تقدم مواطن ميتلك محال للهواتف املتنقلة ببالغ 
إلى مخفر الساملية يتهم فيه مواطنني بإحداث تلفيات 
شديدة في محله بعد أن اختلفا معه حول جهاز كان 
أحدهما قد اشتراه منه قبل يومني، وقال املواطن في 
بالغه ان أحدهما حضر إلى محله قبل يومني واشترى 
منه جهاز »آي فون صيني« وعاد يوم أمس بصحبة 

صديق له يطلبان منه إعادة اجلهاز كونه ال يعمل كما 
يعم����ل »اآلي فون األصلي« ومع إصراره على رفض 
إعادة اجلهاز قام املواطنان بتحطيم عدد من واجهات 
احملل وحاوال االعتداء عليه لوال تدخل العمال، وقدم 
صاحب احملل رقم هاتف الشاري وأحيلت القضية إلى 
رجال املباحث الستدعاء صاحب الرقم وصديقه الذي 

كان بصحبته ملواجهتهما بادعاءات صاحب احملل.

إمام مسجد خليجي يضرب طليقته 
األذربيجانية بعد نزعها الحجاب 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال جم����ارك منفذ العبدل����ي من إحباط 
محاولة س����ائق مصري لتهريب 12.5 كيلو غراما من 
احلشيش، وقال مصدر أمني ل� »األنباء« ان السائق 
املصري ويدعى فايز قام بإخفاء كمية احلشيش التي 
ضبطت معه في مثلث التحذير بداخل عدة السيارة 
وهو املثلث الذي يستخدمه السائقون عادة لوضعه 
خلف س����ياراتهم عند توقفهم عل����ى جانب الطريق 

لتحذير السيارات القادمة.
وقال مصدر في جمارك العبدلي ان املفتش اجلمركي 
بشر السويط اشتبه في السائق املصري بعد أن قدم 
بشاحنته من العراق وكانت فارغة متاما وأثناء تخليصه 

إجراءات دخوله البالد الحظ املفتش السويط حالة من 
االرتباك الشديدة بادية، وعليه قام بإخضاع الشاحنة 
للتفتيش مبساعدة زميله املفتش اجلمركي عبداهلل 
الهاجري وعثرا على املواد املخدرة مخبأة في مثلث 
التحذير، وعلى الرغم من إنكار السائق معرفته بوجود 
املخدرات اال ان وجودها في علبة عدة الشاحنة يعني 
أن����ه كان يعلم متاما بوجودها خاصة أن علبة العدة 
مقفلة مبفتاح ال يحمله سواه، وعليه مت اخطار مدير 
عام اجلمارك ابراهيم الغامن الذي امر بإحالة السائق 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات العادة التحقيق 
معه ومعرفة هوية م����ن جلب لهم املخدرات على ان 

يحال الى القضاء بتهمة جلب املواد املخدرة.

هاني الظفيري 
»األم����ر ال عالقة ل����ه باحلجاب ب����ل بالتصرفات 
الالمس����ؤولة التي كانت تأتي بها في السكن« بهذه 
اجلملة بدأ إمام مسجد خليجي حديثه أمام احملقق بعد 
أن استدعاه رجال مخفر الصليبية إثر بالغ تقدمت به 

ضده مطلقته األذربيجانية متهمة إياه بضربها.
ووفق مصدر أمني أن الوافدة األذربيجانية تقدمت 
إلى املخفر ببالغ تتهم فيه طليقها اخلليجي الذي يعمل 
إمام مسجد في منطقة الصليبية بضربها ضربا مبرحا، 
وقدمت تقريرا طبيا يفيد بتعرضها لسحجات وكدمات 
شديدة في أنحاء متفرقة من جسدها، وعليه قام رجال 
األمن باستدعاء اإلمام اخلليجي إلى املخفر ملواجهته 
بادع����اءات زوجته خاصة أنها قالت انه ضربها ألنها 
نزعت احلجاب، وفور حضور اإلمام اخلليجي لم ينف 
أبدا أنه قام بضربها ولكنه نفى أنه يكون قد ضربها 

بس����بب نزعها احلجاب قائال: »األمر ليس له عالقة 
بنزعها احلجاب ولكن األمر له عالقة بتصرفاتها غير 
املسؤولة التي كانت تأتي بها كونها مطلقتي وتسكن 
معي في ذات السكن الذي عينته لي الوزارة، وسكنها 
معي حق ش����رعي لها كوني طلقتها وال أحد لها في 
الكويت، وبدأت أتعايش مع األمر غير انها لم حتترم 
ذلك وبدأت تلبس مالبس غير الئقة وتخرج وتعود 
في أوقات غير مناسبة رغم أنني ال أزال صاحب املنزل 
وحاولت حتذيرها وتنبيهها مرات عدة أن التصرفات 
بهذا الشكل وبهذا السكن املخصص من قبل الوزارة 
لي كإمام مس����جد ال تليق غير أنها ل����م تعر أيا من 

حتذيراتي أي انتباه وعليه قمت بضربها«.
وأوضح املصدر أنه سجلت قضية تعد بالضرب ضد 
اإلمام اخلليجي الذي كان واضحا في ردوده وتوجيه 

تعهد للزوجة بأن حتترم خصوصية املكان.

)سعود سالم( دوريات أمن اجلهراء حتيط مبدخل طوارئ املستشفى بعد االستنفار 

العميد محمد طنا

هاني الظفيري 
حتول مستش���فى اجلهراء 
مس���اء أول من أمس إلى ثكنة 
عسكرية بعد أن أحاطت مبداخله 
الرئيسية نحو 25 دورية أمن 
عام وذلك في أعقاب ورود بالغ 
عن احتمال حدوث مش���اجرة 
داخل أروقة غرفة الطوارئ، بعد 
أن كانت قد بدأت املشاجرة بني 
عدد من األشخاص في منطقة 
العي���ون ومت نق���ل مصاب���ني 
على إثرها إلى املستش���فى ما 
حدا بأقرباء الطرفني بالتوجه 
إلى املستش���فى، وه���و األمر 
الذي انتبه إلي���ه رجال نقطة 
املستشفى بعد حضور أعداد 
غفيرة من األشخاص وبعضهم 
كان يحمل عصا وبعضهم قام 
بإغالق باب احلوادث الرئيسي 
بسيارته والترجل منها في حالة 
عصبية، وعليه قام رجال نقطة 
أمن املستشفى بإبالغ مدير األمن 
العميد محمد طنا الذي حضر 

على رأس قوة من رجال الشرطة 
وقام���ت الدوري���ات بتطويق 
املستش���فى، ومت التوصل إلى 
الذين  الشخصني املتشاجرين 
كان���ا يخضعان لعالج من أثر 
الضربات التي حلقت بهما، ومت 

وضعهما حتت احلراسة.
وقال مصدر أمني ان التدخل 
األمني السريع املكثف الذي أمر به 
العميد محمد طنا حال دون جتدد 

املشاجرة بني أقرباء املتشاجرين 
داخل أروقة املستشفى كما قام 
رجال األمن بطرد األش���خاص 
الذين قدموا إلى املستشفى كنوع 

من »الفزعة«.
أن  املص���در  وأوض���ح 
املتشاجرين تبني أنهما من عائلة 
واحدة وبدأ اخلالف بينهما حول 
شأن عائلي في منطقة العيون 
ليقوم كل منهما بتبادل الضرب 
مع اآلخر باس���تخدام العصي، 
التفريق  واس���تطاع اجليران 
بينهما، وذه���ب كل منهما إلى 
املستشفى لتلقي العالج، وحلق 
بكل منهم���ا أقربائهما غير أن 
التدخل األمني حال دون جتدد 
املشاجرة وتوسع أطرافها، ومتت 
إحالة املتشاجرين بعد تلقيهما 
الع���الج إلى املخفر وس���جلت 
قضية تبادل بالضرب، موضحا 
العائلية  التدخالت  أن  املصدر 
القضية  الطرفني قد تنهي  بني 

إلى الصلح.

 شارك في حملة األحمدي 45 ضابطا و20 دورية و4 
باصات لنقل املوقوفني ال��ى االختصاص وفريق من بلدية 
الكويت فيما تواجدت ادارة االعالم األمني لتوثيق احلملة.

 استمرت احلملة من الس��اعة ال� 7 صباحا حيث مت 
نش��ر القوه األمنية في محيط السوقني وحينما اكتمل عدد 
اآلس��يويني ووضع��وا أغراضهم مت��ت مداهمتهم وضبط 

أغراضهم.
 اش��رف على احلملة مس��اعد مدير األم��ن العميد 
معتوق العس��الوي ومدي��ر ادارة العملي��ات املقدم غازي 

املطيري ومساعده الرائد فالح الهذيلي.


