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جملة اتهامات بانتظارهم جميعاً

شباب وفتيات »هوشة البلطجة« في قبضة أمن حولي
هاني الظفيري - عبداهلل قنيص

ألقــى رجــال أمــن حولي 
القبض على 5 شباب و3 فتيات 
مــن املشــاركني في »هوشــة 
البلطجــة« التــي وقعــت في 

ميدان حولي.
وكان رجال األمن قد حددوا 
البنايــة التي وقعت أســفلها 
املشاجرة العنيفة استخدمت 
فيها سكني من احلجم الكبير 
وكادت تتحــول إلــى معركة 
دامية، وجاء تدخل مدير عام 
مديريــة امــن حولــي اللواء 
عابديــن العابدين بعد تداول 
مقطع يظهر العنف املفرط الذي 
متت ممارسته في الهوشة التي 
انتشرت على وسائل التواصل.
وبحسب مصدر أمني فإن 
اللواء عابدين ومبجرد اطالعه 
على املقطع شــكل فريق عمل 
لتحديد مــكان البناية وتبني 
انها في ميــدان حولي وعقب 
اجنــاز املهمــة جــرى إجراء 

املزيــد من التحريــات والتي 
انتهــت إلى ان املتشــاجرين 
كويتيون ويقيمون في شقتني 
متجاورتني تقام فيهما سهرات 
مختلطة نهاية االسبوع، كما 
كشفت حتريات أمن حولي ان 
شقة من بني الشقتني كانت تقام 
فيها حفلــة صاخبة ويصدر 
منها موسيقى مرتفعة، ما أدى 

إلى طلب سهارى الشقة الثانية 
من نظرائهم في الشقة األولى 
خفض صوت املوسيقى لتبدأ 
الشــرارة األولى للمشــاجرة 
ونــزل اطرافهــا إلى الشــارع 
الستكمالها مبن فيهم الفتيات 
الالئي كن يرتدين مالبس غير 
محتشــمة وســط ذهــول كل 

شهود الواقعة.

اللواء عابدين العابدين

املستشار جمال اجلالوي

البنات شاركن في هوشة حولي

عام 2016 شهد إبعاد 915 شخصاً وحجز 54166 مركبة و950 دراجة

32 ألف مخالفة رصدتها كاميرات الضبط املروري 
اجلديدة منذ تشغيلها في 16 يوليو حتى 11 اجلاري

محمد الجالهمة

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املــرور  املســاعد لشــؤون 
باإلنابة اللواء فهد الشويع 
ان املخالفــات التي رصدتها 
كاميرات الضبــط املروري 
اجلديدة بلغت 3٢94١ مخالفة 
منذ بداية التشغيل الفعلي 
لهــا، اعتبارا مــن ١6 يوليو 
املاضــي حتــى ١١ اجلــاري، 
مشيرا إلى أنه مت إبعاد 9١5 
شخصا وحجز 54١66 مركبة 
و95٠ دراجة خالل عام ٢٠١6، 
بينما مت إبعاد ١١٧ شــخصا 
وحجز ١٢٠٢8 مركبة و6٢٢ 
دراجة مــن أول يناير حتى 
٢9 يوليو من العام احلالي.

وأوضح اللواء الشــويع 
ان كاميرات الضبط املروري 
تتميز بتقنية عالية لتصوير 
املركبات املخالفة على الطريق 
ومن أي زاوية، موضحا ان 

وضعها ال يستهدف تسجيل 
املخالفــة بقدر ما هي رادعة 
ألي أعمال استهتار ورعونة 
على الطريق، وعدم االلتزام 

بقواعد وآداب املرور.
وقال إن هناك املزيد من 
الرادعة ملخالفي  اإلجراءات 
حمايــة  املــرور  قانــون 
العامة  لألرواح واملمتلكات 
واخلاصة والعمل على سالمة 
مستخدمي الطريق. وأوضح 
اللــواء الشــويع ان اإلدارة 
العامة للمرور ممثلة بإدارة 
العمليات قامت باســتدعاء 
١5٠5 أشــخاص أصحــاب 
املركبات والتي حتمل لوحات 
خليجيــة قامــوا بارتــكاب 
مخالفات غير مباشرة بلغت 
9٧ ألف مخالفة، مشيرا إلى 
أن اإلدارة العامــة للمــرور 
مستمرة في تلك اإلجراءات 
حفاظا على أرواح مستخدمي 
الطريــق وردع املخالفــني 

واملستهترين.
وتطرق اللواء الشــويع 
إلــى أن هنــاك العديــد من 

والدراســات  اإلجــراءات 
الرامية  والبحوث املرورية 
إلى حتسني البيئة املرورية 
وغــرس الســلوك املروري 
السليم في نفوس مستخدمي 

الطريق.
من جانبه، أكد مدير عام 
العامــة للعالقــات  اإلدارة 
واإلعالم األمني العميد عادل 
احلشــاش أن اإلدارة يبــدأ 
عملها قبل انطالق أي فعالية 
لــوزارة الداخلية وتواكبها 
حتى نهايتها، مشيرا إلى أنه 
قبل بدء عمل كاميرات الضبط 
املروري كانــت هناك حملة 
إعالمية عبر وسائل اإلعالم 
املختلفة )املقروءة واملسموعة 
جانــب  إلــى  واملرئيــة(، 
مواقع التواصل االجتماعي 
باإلضافــة الى إجــراء وبث 
لقــاءات صحافيــة وإذاعية 
وتلفزيونية مع العديد من 
القيادات املرورية لتوضيح 
عمل هذه الكاميرات حتى ال 
يقع مستخدمو الطريق حتت 
طائلة القانون. وأشــار الى 
ان اإلدارة العامــة للعالقات 
واإلعــالم األمني ومن خالل 
خبراتهــا التراكمية وعملها 
امليدانــي تؤكــد دوما رصد 
الســلوك املــروري اخلاطئ 
للعمل على تصحيحه حتى 
تكون البيئة املرورية خالية 
من املخالفات التي كثيرا ما 
تكون ســببا فــي احلوادث 
املرورية وما ينتج عنها من 
اضــرار ماديــة واجتماعية 
ترمــي بظاللها القامتة على 

كل بيت.

اللواء فهد الشويع

الكاميرات اجلديدة

العميد عادل احلشاش

آثار احلريق

4 مراكز إطفاء تخمد حريقًا
في عيادة أسنان باملرقاب

محمد الدشيش

متكن رجال اإلطفاء من إخماد حريق اندلع في عيادة 
أسنان بعمارة في منطقة املرقاب أمس األول. وكان بالغ 
قد ورد إلى مركز عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء، وهرع 
على الفور رجال إطفاء مراكز املدينة والهاللي واإلنفاذ 
الفني ومبارك الكبيــر للمواد اخلطرة بقيادة املقدمني 
فهد العجمي وبشار النافع، وعند وصول الفرق تبني أن 
احلريق في مخزن لعيادة أسنان بالدور الثالث لعمارة 
تتكون من ١٢ دورا، فقام رجال اإلطفاء بإخالء العمارة 
من السكان وعمل تهوية ومكافحة احلريق، ومت إنقاذ 
شــخص أصيب باختناق نتيجة الدخان ومت نقله إلى 
املستشــفى، وجار التحقيق ملعرفة أســباب احلريق، 
وتواجد مبوقع احلادث رجال األمن والطوارئ الطبية.

شروع في سطو مسلح على محل 
صرافة يستنفر املباحث اجلنائية

هاني الظفيري

تقدم وافد مصري من مواليد ١9٧5 بصفته وكيال عن 
احدى شركات الصرافة وأبلغ عن تعرض فرع الشركة 
الواقع فــي منطقة املهبولــة ق3 ش الصرافني حملاولة 
ســلب، حيث دخل شــخص احملل وقام بإشــهار سالح 
بوجه املوظفني وكان ملثم الوجه، اال انه فر هاربا بعد ان 
سمع جرس االنذار اخلاص باحملل والذي أطلقه املوظف 
ومت ابالغ وكيل النيابة واملباحث واألدلة اجلنائية تفرغ 
مقطع السطو وتبحث في الكاميرات احمليطة للتوصل 

الى مرتكب واقعة السطو على محل الصرافة. 
وشرع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية ممثلة 
في مباحث االحمدي في البحث عن اللص املجهول الذي 
نفذ عملية سطو مسلح باستخدام مسدس. وقال مصدر 
امني ان رجال املباحث حتصلوا على املقطع الذي وثق 
الواقعة واســتعانوا بكاميــرات خارجية للوصول الى 
املركبة التي استخدمها وانتقل فريق من األدلة اجلنائية 
لرفع تلك اآلثار التي خلفها وراءه خاصة التي يرجح ان 
يكون تركها على الباب الزجاجي. ومت ابالغ وكيل النيابة 
واملباحث وسجلت قضية برقم ١٠8/٢٠١٧ جنايات املهبولة. 
يذكر ان جرائم السطو املسلح على محالت الصرافة 
ندرت فــي اآلونة األخيرة بفضــل تكنولوجيا احلماية 
ووجود منظومة مراقبة في جميع محالت الصرافة الى 
جانــب العقوبة املغلظة على هذه اجلرائم والتي تصل 

الى السجن املؤبد.

يتجه الى الصراف

الدب محشو باملخدرات للمرة الثانية في أقل من أسبوع

ضبط وافد بـ 7 آالف حبة ترامادول في املطار
مشاري المطيري

للمرة الثانية خالل أقل من 
أســبوع يثبت رجــال اإلدارة 
العامــة للجمارك قدرتهم على 
التصدي آلفة املخدرات وسهرهم 
على أمن البالد وإغالق جميع 
منافذها البريــة واجلوية في 
وجه كل من تســول له نفسه 
العبــث بأمن البــالد وإغراقها 
باملواد املخــدرة على اختالف 

أنواعها.
وللمــرة الثانيــة، يؤكــد 
رجــال اإلدارة العامة التزامهم 
بتوجيهــات مدير عــام اإلدارة 
املستشــار جمــال اجلــالوي 

بضرورة احلــذر ورفع درجة 
اجلاهزيــة خاصة فــي الفترة 
الراهنــة التــي تشــهد عــودة 
املواطنني واملقيمني من اجازاتهم.

وكان رجال جمرك املطار قد 
متكنوا مــن ضبط وافد حاول 
تهريب ٧ آالف حبة مخدرة نوع 
ترامادول، ومتت احالة الوافد 
الــى اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخدرات متهيدا للتحقيق معه 
في قضية جلب حبوب مخدرة 
بقصــد االجتار، ومن املقرر ان 
يتم اخضاع الوافد لتحقيقات 
تتعلق مبا إذا كان قد سبق له 
جلب حبوب بالطريقة ذاتها أو 
بطرق أخرى، وكذلك الوقوف 
على هوية من يتعامل معهم على 
ان يتم ابعاد املتعاملني معه كأقل 
عقوبة متوقعة لتجار التجزئة.
وذكــر مصــدر مطلــع في 
جمرك املطار ان رجال اجلمارك 
اشتبهوا في وافد عربي قدم من 
موطنه جوا، حيث مت اقتياده 
منفردا وتفتيشه ليتم اكتشاف 
انه يرتدي »صديــري« ملغم 
بحبــوب الترامادول وبحصر 
احلبوب تبني انها تصل الى ٧ 
آالف حبة، واعترف الوافد في 
التحقيقــات امام رجال جمرك 
املطار انه ارتدى الصديري وهو 
يــدرك احتــواءه على حبوب، 
يشــار الــى ان قضايــا جلب 
املواد املخــدرة مثل الهيروين 
واحلشيش تصل العقوبة فيها 
الى اإلعدام وبالنســبة جللب 
املؤثرات العقلية فإن العقوبة 
تصل الــى احلبــس املؤبد أو 
الســجن لفتــرات تتراوح بني 

احلبس عشرة أعوام أو خمسة 
عشر عاما.

ونفى املصدر اجلمركي ان 
يكون ضبــط الوافد بناء على 
معلومات مسبقة مثمنا جهود 
رجال اجلمارك في جميع املواقع 
باعتبارهم خط الدفاع األول في 

حماية الوطن.
وقبل أقل من اسبوع متكن 
رجال جمارك الشــحن اجلوي 
من إلقاء القبض على وافد عربي 
آخر، حاول ادخال كمية ضخمة 
من احلبوب املخدرة التي جلبها 
عن طريق الشحن اجلوي ومت 
التحفظ على الكمية ورفع تقرير 

بالواقعة.
وقــال مصــدر جمركــي ان 
رجال جمارك الشــحن اجلوي 
اشتبهوا في حقيبة وافد عربي 
وظلت في مخزن الشحن اجلوي 
أكثر من شهرين، حيث وصلت 
قبل رمضان وعند التأكد منها 
والتدقيق عليها مت العثور على 
كمية كبيرة من احلبوب املخدرة 
)ترامادول( مخبأة في جيوب 
سرية مختفية خلف احلقيبة. 
ورصد رجــال اجلمرك اجلوي 
هذه احلقيبة امللغمة باملخدرات 
ملعرفة صاحبها الذي انتظروا 
قدومه لتسلمها وعندما حضر 
لتســلم احلقيبة وجــد رجال 
اجلمارك فوق رأسه ومت القبض 

عليه.
وأضاف املصــدر ان رجال 
اجلمارك قاموا بإحصاء احلبوب 
املخدرة التي وصل عددها الى 
نحو 4٠٠٠ حبة ترامادول واحيل 

املتهم الى جهة االختصاص. حبوب الترامادول مخبأة في الصديري

عدل ومحاكم

عبدالكرمي أحمد

إلزام مواطن بدفع 3 آالف دينار 
لطليقته كمؤخر بوجود »شرط معلق«

علمت »األنباء« ان السلطات األمنية املغربية أنهت 
حترياتها بقضية تصوير وابتزاز شاب كويتي، 

حيث ألقت القبض على 3 متهمني جدد بينهم فتاة 
وجميعهم مغاربة ليصبح عدد املتهمني في القضية 

أربعة أشخاص بعد ضبط األول بوقت سابق.
وكشف مصدر ان املتهمني اعترفوا بتصوير 
وابتزاز الشاب الكويتي البالغ 34 عاما، حيث 

أفادت الفتاة بأنها 
قامت باستدراجه 
ببرنامج االتصال 
»Line« وتصويره 

وأرسلت الصور إلى 
3 آخرين بناء على 
اتفاق مسبق، حيث 
يقومون باالتصال 

به وبابتزازه إما 
بتحويل األموال 
إليهم أو تسريب 

املقطع ونشره في 
مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأضاف املصدر ان املتهمني الـ 3 اعترفوا 

مبضمون ما ذكرته شريكتهم، مشيرين إلى أنهم 
متكنوا بهذه الوسيلة من احلصول على مبلغ 

4000 دينار قام املجني عليه بتحويله إليهم بعدما 
قاموا بنشر الصور في موقع يوتيوب الذي 

يحجب مثل هذه املقاطع تلقائيا ثم هددوه بنشره 
في مواقع التواصل االجتماعي ومنها انستغرام.
وتابع ان املجني عليه وملا أحس بجدية املتهمني 

بتسريب التصوير اضطر لتحويل مبالغ 
مجموعها يصل إلى 4000 دينار جتنبا للفضيحة، 

إال أنهم واصلوا ابتزازهم له ولم يكتفوا بذلك، 
األمر الذي جعله يتجه ويبلغ عنهم عبر محاميه.
من جهته، قال وكيل املجني عليه احملامي علي 
الكندري لـ »األنباء« ان محكمة اجلنايات في 
احملافظة التي يقيم فيها املتهمون حددت 27 
اجلاري موعدا حملاكمتهم بتهم تتعلق بإساءة 
استعمال الهاتف ووسائل االتصال واالبتزاز 
واالستيالء، مشيرا إلى أنه سيغادر حلضور 
احملاكمة واملطالبة بتطبيق أقصى العقوبات 

بحقهم.

قضت محكمة األسرة اجلعفرية بإلزام مواطن 
بدفع مبلغ 3000 دينار لطليقته كمؤخر صداق 
امتنع عن سداده رغم وقوع طالق بائن بينهما 

مبوجب حكم قضائي. 
وذكرت وكيلة مقدمة الدعوى احملامية مرمي املرطة 
أنه مت استخراج شهادة إثبات طالق بائن مبوجب 

حكم قضائي نهائي، وحاولت موكلتها بكافة 
الطرق الودية اقتضاء حقها بباقي مؤخر الصداق 

املسمى بينهما 
والذي أصبح دينا 
يشغل ذمة طليقها 

إال أنه امتنع عن 
سداده دون مبرر أو 

مسوغ قانوني.
وأضافت املرطة أن 

العقد كان يحوي 
شرطا معلقا لدفع 
املؤخر وهو قيام 

الزوجية ملدة خمس 
سنوات، إال أنها 

استطاعت احلصول 
على حكم بأداء 
املؤخر رغم أن موكلتها طلقت بعد 3 سنوات 

زواج.

احملامي علي الكندري

احملامية مرمي املرطة

ال شبهة جنائية وراء غرق 
املصريتني بحمام السباحة

تصادم بالفروانية يكشف عن دب 
صغير مملوء باملخدرات

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

فتحــت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في مالبســات 
وفاة مصريتني تعمالن في مستشــفى خاص غرقا داخل 
حمام ســباحة يتبع احد املجمعات الســكنية في صباح 
الســالم. وقال مصدر امني إن التحقيق شمل ما اذا كانت 
الواقعة مجرد غرق، أم أن هناك سلكا كهربائيا تسبب في 
وفاتهما، وكان بالغ قد ورد إلى عمليات الداخلية بشــأن 
غرق في حمام سباحة وانتقلت األجهزة املختصة وتبني 
أنهما مصريتان وهما صديقتان وتعمالن مبستشفى خاص 
وتبلغ األولى من العمر 3٢ عاما وتعمل موظفة والثانية 
3٠ عامــا وتعمــل اختصاصية تغذيــة. ورفعت اجلثتان 
إلى الطب الشرعي باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية وعند 
الكشــف عليهما من قبل األطباء الشــرعيني اتضح أنهما 
قضيا نحبهما غرقا. وفي وقت الحق أكد مصدر أمني أنه 
ال توجد شبهة جنائية وراء الغرق، وأغلق ملف القضية 

بعد حتريات املباحث وتقرير األدلة اجلنائية.

كشــف حادث وقع بني مركبتني في محافظة الفروانية 
في الكشف عن مخدرات متنوعة عندما نزل األطراف ركاب 
املركبتني ليحتكموا عند رجل أمن جندة الفروانية، وكان 
أحدهم يحمل لعبة صغيرة )دب( بيده، وهو مواطن مواليد 
9٧ فاستغرب رجل األمن خاصة بالنسبة لسنه، فأحال جميع 
األطراف الــى املخفر، وهناك الحظ رجل األمن ان املواطن 
أنزل الدب معه ويحمله أيضا في املخفر، فلما سألوه عن 
سر الدب هرب والذ بالفرار، وبعد مطاردته اتضح ان بداخل 

الدب مواد مخدرة جاهزة للبيع.

توقيف» بدون« محكوم باحلبس 90 سنة

 استدعاء صاحب مكتب عمالة منزلية 
حرض على رفع األسعار

اجتهد رجال مباحث تنفيذ األحكام في محافظة األحمدي 
طوال شهر كامل يقومون في البحث والتحري حول شخص 
يدعي الثراء والرفاهية، وكانت معلومات من مصدر سري 
تشــير بوجود شــخص في منطقة الظهر تبني الحقا انه 
بــدون »من غير محددي اجلنســية« فتوجهــت قوة من 
رجال تنفيذ األحكام للقبض عليه فحاول املقاومة ولكن 
متت الســيطرة عليه وتبني انه مطلوب على ذمة قضية 
مخدرات بقصد االجتار ومحكوم باحلبس ملدة 9٠ عاما وانه 
الشخص الذي كانوا يتابعونه منذ فترة وهو من مواليد 
١9٧5 ويعمل تاجر سيارات فارهة وبخور وعطورات غالية 
الثمن ولديه اكثر من ١٢ سيارة فارهة يقوم باالجتار بها 

وأحيل الى جهات تنفيذ األحكام.

تفاعال مع التســريب الصوتــي لصاحب مكتب عمالة 
منزلية وهو يقوم بتحريض اصحاب املكاتب االخرى على 
رفع األســعار على حساب املواطنني بهدف تقويض عمل 
شركة استقدام العمالة املنزلية احلكومية أفاد مصدر امني 
مسؤول بأن وزارة الداخلية قامت باستدعاء صاحب مكتب 
العمالة املنزلية املذكور سابقا من قبل ادارة العمالة املنزلية 
التابعــة لالدارة العامة لشــؤون االقامة وطلب حضوره 
صبــاح اليوم االحد للتحقيق معه بتهمة التحريض على 
رفع اسعار العمالة املنزلية على املواطنني وايضا توجيه 

اتهام له وهو االجتار باألشخاص.

إبعاد 117 وحجز 
12028 مركبة و622 
دراجة من أول يناير 

حتى 29 يوليو
 املاضيني

شبكة تصوير وابتزاز شاب كويتي 
تتوسع لتشمل 4 مغاربة بينهم فتاة


