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 هاني الظفيري
  اقدم مواطن على طعن شقيقته ما ادى الى 
نقلها الى مستشـــفى مبارك فـــي حالة حرجة 
وايداعها غرفة العناية املركزة، ووفق مصدر امني 
فـــان املواطنة البالغة من العمر ٣٦ عاما نقلت 
الى املستشفى والدماء تغطي جسدها بالكامل 
بعد تلقيها طعنة نافذة بآلة حادة، وقالت حملقق 

املخفر ان شـــقيقها (ع) الذي يصغرها بعامني 
اقتحم شقتها في منطقة اجلابرية وقام بطعنها 
اثر خالفات عائلية بينهمـــا، ونقل املصدر ان 
االطباء ادخلـــوا املواطنة التي اصيبت بطعنة 
نافذة في الصدر الى غرفة العمليات ووضعت 
بعد اســـعافها حتت احلراسة املشددة فيما مت 

تعميم اسم شقيقها من اجل القبض عليه. 

 مواطن يطعن شقيقته ويودعها العناية المركزة

 الهنديان وامامهما املضبوطات 

 الهندي الثالث وامامه زجاجات اخلمر 

 مجموعة من االسيويني يستعرضون مجموعة من البدل العسكرية ومن بينها بدلة للحرس الوطني  احد رواد السوق يعاين حقيبة عسكرية معروضة للبيع  البدل العسكرية ملقاة على جنبات السوق 

 اسيويان يعاينان البدل العسكرية املعروضة للبيع في السوق غير املرخص وأحدهما يقوم بقياسها 

 شائعات عن بيع أسلحة وقنابل ومناظير ليلية 

 سترات واقية من الرصاص.. وبدل عسكرية للجيش والشرطة والحرس  
تباع علنًا في سوق «الثالث ساعات» بمنطقة جليب الشيوخ 

 هاني الظفيري - عبداهللا قنيص
  سترات واقية للرصاص بعشرة دنانير، وبدلة 
عســـكرية كاملة بـ ٥ دنانير وحقيبة عسكرية 
أميركية بكامل معداتها بــــ ١٢ دينارا فقط، هذه 
األسعار هي التي تعرض في سوق الثالث ساعات 
املوجودة في منطقة اجلليب والتي يؤمها كثير من 

اآلسيويني من سكان املنطقة صباح كل جمعة.
  وهذه السوق التي ال يوجد لها مثيل في العالم 
أجمع، إذ انها السوق الوحيدة التي تستقبل زوارها 
الساعة اخلامسة من صباح كل يوم جمعة وتغلق 
أبوابها في الساعة الثامنة، وذلك تفاديا لكبسات 
رجال البلدية ورجال أمن احملافظة، يعرض فيها 
كل شيء، حتى انها أصبحت معلما سياحيا لبعض 
مـــن يزورون الكويت من أبنـــاء تلك اجلاليات. 
أغرب ما في األمر وخالل جولة لـ «األنباء» على 
تلك الســـوق أن ٩٠٪ من املستلزمات العسكرية 
املعروضة للبيع عائدة إلى اجليش األميركي كما 

يفيد أحد الباعة قائال: «هنا وكما ترون يباع كيس 
النوم اخلاص باجليش األميركي وبدالت التمويه 
العسكرية وحقائب جنود املشاة وواقيات عسكرية 
مموهة أيضا وعدة إسعافات أولية مكتوب عليها 
ملك للجيش األميركي وخوذات وحقائب نوم أو ما 
تعرف باسم أكياس النوم وكلها معروضة بأسعار 
في متناول اجلميع» وعن األسعار يقول أحمد مياه 
أحد الباعة الذين التقتهم «األنباء» وتردد كثيرا 
قبل احلديث لنا: «ال نبيع أسلحة هنا والسالح 
الوحيد الذي ميكنك أن جتده معروضا في هذه 
السوق هو سكني اجليش األميركي عدا ذلك فهي 
مستلزمات شخصية جلنود أميركيني منها حقيبة 
نوم بـ ٥ دنانير وسترة واقية مضادة للرصاص 
بـ ١٠ دنانير وبدلة كاملة بدينار ونصف الدينار 
وعدة إســـعافات أولية بــــ ٣ دنانير» ولم يخف 
أحمد مياه عن شـــائعات وجود باعة يحصلون 
على أســـلحة يقومون ببيعها بعيدا عن السوق 

ويوضح: «لم أر مسدسا أميركيا يباع أو قنابل أو 
مناظير ليلية، ولكن سمعت سابقا أمرا عن هذا 
الشيء وهي شائعات يتداولها الباعة فيما بينهم، 
ولكنني لم أر شيئا بعيني، فقط سمعت»، ويضيف 
كاشفا مصدر تلك البضاعة: «٩٠٪ من البضاعة، 
خاصـــة تلك األميركية تأتي من جنود أميركيني 
ويحصل عليها بنغاليون وآسيويون آخرون من 
عالقتهم بأولئك اجلنود من املعسكرات األميركية، 
وال أعرف مصدرها متاما ولكن هكذا يقول لنا من 
يحضر إلينا البضاعة»، وعن سر وجود بدل تابعة 
للحرس الوطني الكويتي والداخلية قال مياه: «ال 
أعرف من أين تأتي، ولكن من يقوم بشرائها عادة 
آسيويون من رواد السوق وأسعارها ال تتجاوز 
الـ ٣ دنانير»، أما أغرب ما وجدناه في السوق فهو 
وجود رتب عسكرية وهويات خاصة بأميركيني، 
ولكن صاحبها رفض بيعها لنا معلال رفضه بأنها 

للزينة فقط وليست للبيع.  

 بعد أقل من أسبوع على هبوطها اضطراريًا إثر إنذار كاذب

 خلل حقيقي يعيد طائرة «فيلكا» إلى الكويت من جديد

 آسيويان يسقطان 
  بـ ٦ قطع ماريغوانا

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال امن االحمدي من ضبط آسيويني وبحوزتهما 

٦ قطع ماريغوانا معدة للبيع. 
  وقال مصدر امني ان رجلي امـــن دورية تابعة لالحمدي 
اشتبها في شخصني بداخل ســـيارة تقف بالقرب من احدى 
البنايات قيد االنشاء في املنقف فقاما باستيقافهما وعند ذلك 
حاول قائد الســـيارة الهرب، اال ان رجلي الدورية متكنا من 

استيقافه عنوة.
   وتبني ان السائق ومرافقه آسيويان وبتفتيش املركبة عثر 
بداخلها علـــى ٦ قطع ماريغوانا معدة للبيع ومتت احالتهما 

الى جهات االختصاص. 

  عبارات مسيئة بـ «صبغ رش»
   على جدار منزل مواطن

  محمد الدشيش
  تقـــدم مواطن ببالغ إلى رجال األمن يفيد فيه بقيام مجهول 
بكتابة عبارات مسيئة له ولعائلته على جدار منزله الكائن في 
جنوب الســـرة دون أن يوجه أصابع االتهام إلى أحد، وتوجه 
رجال األمن ملعاينة منزل املواطن ووجدوا أن العبارات تضمنت 
اســـم املواطن واسم زوجته وقام مبسحها بعد أن سجل رجال 

األمن قضية وجار إحالتها لرجال املباحث ملتابعتها. 

 عرض خدمات ينتهي بقضية «تحريض»
  محمد الدشيش

  تقدمت مواطنة ببالغ إلى رجال مخفر الصليبية مساء أول من 
أمس ببالغ تتهم فيه وافدا سوريا بالتحرش بها وحتريضها على 
الفسق والفجور بعد أن حاول أن مينحها الرقم في منزلها بعد أن 
قام بنقل أثاث اشترته من سوق الري إلى منزلها، وقالت املواطنة 
في بالغها انه وبعد أن قام بتركيب األثاث في منزلها عرض عليها 
خدماته ولكنها رفضت، إال أنه أصر على منحها رقم هاتفه من أجل 
التعارف، وعندما حاولت صده أمطرها حســـب ادعائها بعبارات 
الغزل فأخذت رقم هاتفه الذي سجله لها على ورقة، وبعد رحيله 
تقدمت ببالغها ضده، وقال املصدر إنه جار استدعاء الوافد السوري 
ملواجهته بادعاءات املواطنة وسجلت قضية حتريض على الفسق 

والفجور. 

  مواطن يحتجز سيارة
   «توصيل طلبات» احتجاجًا على السعر

  محمد الدشيش
  توجهت دورية شرطة إلى منزل مواطن في اجلهراء بعد أن تقدم 
وافد مصري ببالغ يتهم فيه املواطن باحتجاز سيارته أمام منزله 
بعد أن أطفأها وأخذ مفاتيحها، وقال مصدرأمني  إنه حال وصول 
رجـــال الدورية قال الوافد املصري إنه عامل توصيل طلبات تابع 
ملطعم «..» وأحضر طلبا للمواطن، غير أنه فوجئ به يثور ويصرخ 
في وجهه على التأخير محتجا على السعر وقام بقذف الطلب في 
وجهه ومن ثم توجه إلى سيارة التوصيل وأطفأها وسحب املفتاح 
منها ثم وضعه بجيبه قائال إنه لن يســـلمه املفتاح حتى يحضر 
مدير املطعم، أما املواطن من جهته فقال إن عامل الطلبات زاد في 
سعر الفاتورة عليه وأخذ زيادة ٣ دنانير دون وجه حق باإلضافة 
إلى تأخره في الطلب الذي وصل باردا على غير املعهود، وعندما 
عاتبه ذكر أن العامل قال له: «مش عاجبك روحى اشتكي»، واعترف 
املواطن أنه سحب املفتاح من سيارة التوصيل خشية هرب العامل. 
وقال مصدر لـ «األنباء» إن رجال األمن استطاعوا التوصل إلى حل 
وسط بني الطرفني بعد أن اعترف كل طرف منهما بخطئه، وعليه 
مت االكتفاء بتســـجيل إثبات حالة، خاصة مع تدخل مدير املطعم 

الذي وعد املواطن بإصالح اخلطأ. 

 ٨٨ ُبطل خمر محلية مع ٣ هنود

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال أمن األحمدي بقيادة مديرهم اللواء عبدالفتاح العلي 
ومساعده العميد معتوق العسالوي من ضبط ٣ هنود وبحوزتهم 
٨٨ بطل خمر محلية في ضبطيتني منفصلتني، وبحســـب مصدر 
امني فان االنتشـــار األمني املدروس واملنسق لدوريات األمن أدى 
الى رصد هندي بالفحيحيل وبحوزته ٢٨ زجاجة خمر محلية في 
منطقة الفحيحيل، اما الضبطية الثانية فتم القبض على هنديني 
يعمالن على سيارة تاكسي جوال وعثر بحوزتهما على ٦٠ زجاجة 

خمر محلي.
  وأشـــار مصدر أمني لـ «األنباء» الى ان الهنـــود الـ ٣ اعترفوا 
بأنهم يقومون بتوزيع املشروبات الكحولية بني أوساط اجلاليات 

اآلسيوية في محافظة األحمدي تزامنا مع فترة العيد. 

 طائرة فيلكا بعد اخالئها اثر هبوطها االضطراري األول 

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  بعد أقل من أسبوع على حادثة 
الهبــــوط االضطــــراري لطائرة 
الكويتية املتجهة إلى دكا والتي 
أصيب خــــالل هبوطها عدد من 
الركاب وأفراد الطاقم تعرضت 
الطائرة والتي حتمل اسم  ذات 
فيلكا مســــاء أول من أمس إلى 
خلل فني بينما كانت في طريقها 
إلى دكا ما أدى إلى عودتها بعد 
إقالعها بنحو ساعة وذلك إثر خلل 
فني فــــي أجهزة ضبط الضغط 
كمــــا أفاد مصــــدر في اخلطوط 
اجلويــــة الكويتية لـ «األنباء»، 
والذي أشار إلى أن عودة الطائرة 
هذه املرة جاء بسبب عطل حقيقي 
وليس بســــبب إنذار كاذب كما 
حصل األسبوع املاضي مع ذات 

الطائرة.
  وقال املصدر ان قائد الرحلة 
رقم ٢٨٣ واملتجهة إلى دكا وعلى 
متنها نحو ٢٢٠ راكبا أبلغ برج 
املراقبة بضرورة عودته إلى مطار 
الكويت بعد تبينه خللل حقيقي 
في جهاز التحكم بالضغط داخل 
الطائرة وأنه يرى استحالة إكمال 
الرحلة إلى جهتها، وأوضح املصدر 

أن أجهزة أمن املطار استنفرت 
الستقبال الطائرة العائدة بتجهيز 
٢٥ عربة إطفاء كإجراء احترازي 
وتهيئة عدد من سيارات اإلسعاف 
على مدرج هبوط الطائرة التي 
هبطت بسالم دون أي إصابات 
تذكر حيث قام القائد بالهبوط بها 

بشكل اعتيادي على املدرج ومن 
ثم مت إنزال الركاب بشكل سلس 
للغاية ومت إرسال الطائرة إلى 
مقر اإلصالح حيث تبني وجود 
خلل في جهاز ضبط الضغط في 
كابينة الطائرة، ما يعني أن ما 
أبلغ عنه القائد كان صحيحا ولم 

يكن نتيجة إنذار كاذب كما حصل 
مع الرحلة السابقة التي هبطت 
اضطراريا جراء إنذار كاذب أشار 
لوجود دخان. وأشار املصدر الى 
أن الطائرة غادرت البالد بعد ٤ 
ساعات وذلك بعد إصالح العطل 

دون أي مشكالت. 

 االسيويان وامامهما قطع املاريغوانا 


