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محمد الجالهمة ـ عبدالعزيز فرحان

متكن رجال 3 مراكز اطفاء من الس����يطرة على حريق 
مصنع اوراق وتغليف في منطقة الري، واقتصرت اخلسائر 
على املادية. وكان بالغ ورد الى غرفة العمليات في ساعة 
متأخرة من اول من امس يفيد بوجود حريق في مصنع 
للورق في منطقه الري، وفي التفاصيل ولدى وصول رجال 
االطفاء الى موقع البالغ تبني انه مصنع للورق وتغليف 
الكلينيكس مبساحة 370م2، وحضر رجال اطفاء الشويخ 
الصناعي والعارضية ومركز االسناد ومتت السيطرة على 
الس����نة اللهب قبل ان متتد للمصانع املجاورة، وحضر 
لالشراف على احلادث نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية باالنابة العميد جمال البليهيص 

ومدير ادارة العالقات العامة العقيد خليل األمير.

ناشد خريجو كلية االعالم في جامعة الكويت نائب 
رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد خفض معدل االلتحاق في كلية الشرطة من جيد 
جدا الى جيد اس���وة باالعوام السابقة، مؤكدين انهم 
يهدفون الى خدمة وطنهم من خالل االلتحاق بأكادميية 

سعد العبد اهلل للعلوم االمنية كضباط.

 التلفيات اقتصرت على مادية

من املضبوطات 9 سلندرات وأدوات تصنيع

أدوات حادة واخرى للتعاطي من بني املضبوطات

الشيخ محمد اخلالد

توقيف زوجني اعتديا بآلة حادة 
على وافد في مجمع

19 هاتفًا ذكيًا و850 دينارًا 
تبخرت من محل بعد كسر النافذة

مطلوب لـ 107 آالف دينار
سقط في العاصمة

بلغاري من املدنية إلى »املكافحة«

احتجاز سائق باص أنزل راكبًا
في عرض الشارع

لصوص أتلفوا 11 غرفة وحصيلة 
السرقة عطر و7 دنانير

البحث عن مستهترين أطلقوا 
النار على مباحث أمن احلدود

إحالة أردني متهم بالتزوير 
وجرائم إلكترونية إلى »املركزي«

خادمتان جردتا مواطنة
من خوامتها الثمينة في اجلابرية

انفجار سلندر غاز ينقل مصريني 
إلى »فائقة البابطني«

السيطرة على حريق مصنع لألوراق

الفهد يلتقي باملديرين العامني 
اجلدد ومساعديهم في »األكادميية«

طلبة »اإلعالم« يناشدون اخلالد 
خفض معدل القبول إلى »جيد«

أوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل االجتماعي 
عن مقطع ڤيديو تعرض فيه أحد املقيمني من اجلنس����ية 
العربية لالعتداء بالضرب في أحد املجمعات التجارية من 
قبل مقيم عربي آخر وزوجته، وذلك بعد ورود بالغ حول 
هذه الواقعة وبناء عليه مت تشكيل فرقة من إدارة مباحث 

حولي التابعة لإلدارة العامة للمباحث اجلنائية.
وبعد االنتقال إلى املوقع مت فحص كاميرات املراقبة 
املوجودة وبتكثي���ف البحث والتحري مت التوصل 
إلى اجلاني وزوجته التي شاركته في االعتداء على 
املجني عليه، وعليه مت ضبطهما وبس���ؤالهما أقرا 
واعترف���ا بالواقعة حيث اس���تخدما فيها آلة حادة 
حديدية بضرب املجني عليه بس���بب وجود خالف 
بينهم���ا في املجمع التجاري، ومت���ت إحالتهما إلى 

جهة االختصاص.

محمد الدشيش

أبلغ صاحب محل شهير للهواتف في منطقة املنقف 
رجال االمن صباح امس عن تعرض محله للس���رقة، 
مشيرا الى ان لصا مجهوال دخل احملل بعد كسر نافذة 
خلفية للمحل ومن ثم سرق من داخل احملل 19 هاتفا 
ذكيا ومبلغا قدره 850 دينارا، وسجلت قضية سرقة 

عن طريق حتطم حرز.

محمد الدشيش

أح���ال رجال أمن العاصمة يوم أمس مواطنا مدينا 
مببل���غ 107 آالف دينار، وقال مص���در أمني إن حملة 
تفتيش في العاصم���ة أوقفت مواطنا لكونه في حالة 
غير طبيعية وباالستعالم عنه على احلاسب اآللي تبني 

انه مطلوب لدين قدره 107 آالف دينار.

محمد الدشيش

أمر مدير أمن العاصمة اللواء ابراهيم الطراح بإحالة 
وافد بلغاري الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وذلك 
بعدما مت ضبطه في حالة سكر وبتفتيشه عثر بحوزته 
على مواد مخدرة، من جهة أخرى أوقف أمن العاصمة 
عدة مطلوبني على قضايا مدنية وجنائية في حمالت 

شنها رجال أمن العاصمة يوم أمس.

محمد الجالهمة

احتجز سائق نقل عام في نظارة مخفر النقرة التهامه 
باإلهمال والرعونة والتس���بب في إصابة أحد الركاب 
ودهس���ه. وكان مواطن اتصل على عمليات الداخلية 
وأبلغ بأنه كان يس���ير بسيارته في منطقة حولي في 
ش���ارع بيروت وخالل س���يره إلى جوار باص فوجئ 
بشخص ينزل بش���كل مفاجئ في عرض الشارع ولم 
يفلح في تفاديه فدهسه، وتبني من املعاينة ان الساىق 
فتح باب الباص في عرض الش���ارع لينزل املدهوس، 

وهو مصري، في مخالفة صريحة.

أحمد خميس

انتق���ل فريق من األدلة اجلنائية الى ش���اليه يقع 
في منطقة الضبعية لرفع اآلثار التي ميكن للصوص 
مجهولني ان يكونوا قد خلفوها وراءهم، وجاء انتقال 
رج���ال األدلة الى الش���اليه بعد ان تق���دم مواطن الى 
مخفر شرطة ميناء عبداهلل وأبلغ عن انه أبلغ من قبل 
احلارس باستهداف الشاليه وانتقل الى الشاليه ليجد 
ان لصوصا دخلوا اليه بعد كسر نافذة وان اللصوص 
كسروا أبواب 11 غرفة وبعثروا محتوياتها، مشيرا الى 

ان املسروقات تقدر بنحو 7 دنانير وعطر.

هاني الظفيري

شرع رجال مباحث اجلهراء في البحث عن مجهولني 
قاموا بإطالق النيران على رجال مباحث أمن احلدود 
بعد وجودهم في مكان استهتار مجموعة على طريق 
االرتال التابع حملافظة اجلهراء ومت تسجيل قضية بأمر 

من العقيد وليد الشهاب.
وق���ال مصدر أمني ان رج���ال مباحث أمن احلدود 
شاهدوا مجموعة من املستهترين يقومون باالستهتار 
والرعون���ة حيث انقلبت مركب���ة وعند اقتراب رجال 
املباحث للمساعدة تعرضوا إلطالق النار والذ املستهترون 
بالف���رار وكان بالواقعة وكيل عري���ف خالد املطيري 

ووكيل عبدالعزيز اخلالدي.

عبداهلل قنيص

أحال رجال جندة الفروانية الى ادارة التنفيذ وافدا 
اردنيا تبني انه مطلوب على ذمة قضايا تزوير وجرائم 
الكترونية وصادر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات، وقال 
مصدر امني ان دوري���ة تتبع جندة الفروانية وخالل 
جول���ة لها في منطقة العارضية اوقفت وافدا لالطالع 
على صالحية اقامته، ولدى االس���تعالم عنه تبني انه 
مطلوب للحبس 6 س���نوات على ذم���ة قضايا تزوير 

واخرى متعلقة بالنصب االلكتروني.

عبدالعزيز فرحان

أدرج محقق مخفر اجلابرية اسم وافدتني من اجلنسية 
الفلبينية على قوائم املطلوب القبض عليهم عقب تقدم 
مواطنة ببالغ قالت فيه ان املدعى عليهن سرقتا منها 
ع���دد من خوامت املاس وسلس���لة ماركة عاملية مقدرة 

املسروقات مببلغ يفوق ال�10 آالف دينار.

أحمد خميس

باش���ر رجال مباحث حولي التحقيق في قضية 
اصابة باخلط���أ وذلك بانفجار عب���وة غاز اصيب 
فيها مصريان بحروق خطيرة حيث نقال الى فائقة 

مستشفى البابطني للحروق.
وفي التفاصيل انه ورد بالغ من غرفة العمليات 
مفاده حدوث انفج���ار عبوة غاز مطبخ في منطقة 
النقرة ش���ارع قتيبة بالقرب من احد املس���اجد في 
بناية، وبالتحديد في ش���قة بال���دور الثالث ما أدى 
الى إصابة وافدين مصريني بحروق بالدرجة االولى 
والثانية ومت نقلهما الى مستشفى البابطني وعليه 

مت تسجيل قضية بالواقعة.

عبداهلل قنيص

علمت »األنباء« ان وكي���ل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد س���يعقد اجتماعا في غضون الساعات 
القليلة املقبلة مع جميع املدراء العامني ومس���اعديهم 
والذين شملتهم حركة التدوير والتسكني التي شهدتها 
وزارة الداخلية مؤخرا 
وذلك في اكادميية سعد 
العبداهلل، وبحس���ب 
مص���در امن���ي ف���إن 
وكيل الداخلية سيبلغ 
املدراء اجلدد تعليمات 
صادرة عن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بشأن خطط 
الوزارة  امنية تنفذها 

وضرورة التقيد بها.

الفريق سليمان الفهد

 احملامي حسني العصفور

ٍ أخلت سبيله بكفالة 3000 دينار ومحاميه ينفي أنه محام

محاولة سلب مركبة مواطن بخدعة وصلة بطارية

إغالق مصنع للخمور وإتالف 
760 بطالً ومحتويات 23 برميالً

»املهام« أحالت 10 أشخاص مبخدرات 
وأدواتها وأخرى حادة إلى »املكافحة«

ٍ ومرافقه مطاردة هوليوودية تنتهي بضبط متعاط

مواطن عاد إلى سيارته فوجد زجاجها دون املركبة

العصفور: موكلي ذهب لتسليم سالحه فضبطته »الداخلية« 
وسأقاضي الوزارة عن الصورة واملعلومات واخلبر الكاذب

مؤمن المصري

ق���ررت النيابة امس إخالء 
سبيل املواطن الذي اعلنت وزارة 
الداخلية تورطه في قضية بيع 
األسلحة وأشارت في بيان الى 
وسائل االعالم انه محام وذلك 
بكفالة 3000 دينار بعد توجيه 
تهمة بيع سالح فيما قال احملامي 
حسني العصفور املوكل بالدفاع 
عن املتهم انه انكر كافة االتهامات 
ل�»األنباء«.  وذلك في تصريح 
وأضاف العصفور: غير صحيح 
ما نشرته الداخلية عن القبض 
على محام يتاجر باألس���لحة 
مش���يرا الى ان املدع���ي عليه 
ليس محاميا. وامنا يعمل في 
إدارة التنفيذ مؤكدا عزمه على 

مالحقة وزارة الداخلية على 
خبرها الكاذب ونشرها صورة 
للمتهم، مضى بالقول ما ذكر 
في بيان الداخل بهذا اخلصوص 
عار عن الصحة وهو من أسرة 
كرمية ومحترم���ة لها مكانة 
مرموقة في مجتمعنا، ومضى 
العصفور قائال: مت االنتهاء من 
التحقيق مع موكلي وسألتزم 
بسرية التحقيق وذلك احتراما 
لسير العدالة ولن أنشر ما دار 
داخل النيابة سوى كلمة واحدة 
هي ان موكلي ذهب لتسليم 
سالح ونشر بحسابه اخلاص 
باالنستغرام صورة يكتب فيها 
غدا ساسلم السالح فقام احد 
املتابعني بارسال رسالة له بأنه 
يريد ش���راء السالح ولم يرد 

عليه وبعد إصرار من املتابع مت 
االتصال عليه من قبل موكلي 
وقال له ساذهب ملخفر الرحاب 
ابيع أس���لحة وذهب  وانا ال 
لتسليم الس���الح وبعدها مت 
إلقاء القبض على موكلي هذه 
بعض التفاصيل التي حصلت 
فما مت نشره على لسان وزارة 
الداخلية غير صحيح خاصة 
انه موكلي لم يكن معه سوى 
س���الح واحد وما مت عمله له 
من اشاعات واكاذيب ونشر 
امر مخز للوزارة وأنا  صور 
أقول لهم اتقوا اهلل في البشر 
والظلم ظلمات واخيرا األمر 
متروك لنيابة العامة ولم اخذ 
في التحقيق وسألتزم الصمت 

حلني انتهاء التحقيقات.

الشقيق كبّل شقيقيه وطعنهما وأتلف مركبتيهما

القلم كاد يتحول إلى أداة قتل في هدية
أحمد خميس

بأمر وكيل نيابة األحمدي 
مت تسجيل قضية حملت عنوان 
اعتداء بالضرب وإتالف عمد ضد 
مواطن جار ضبطه اقدم على 
طعن شقيقيه خلالفات تتعلق 
بامليراث وكذلك اتلف مركبتيهما 
عمدا باالصطدام بها مقابل منزل 

العائلة في هدية.
وبحسب مصدر امني فان 
مواطنني من مواليد 1976 و1981 
تقدما الى مخفر هدية وقدما 
تقريري���ن طبيني جاء فيهما 
بالنسبة لألول ادعاء بالضرب 
بقلم وتوجد طعنات متعددة 
ثاقبة للجلد بالكامل واحدى 
الطعنات على مقربة من القلب 

وسحجات متعددة ثاقبة للجلد 
بالكامل واحدى الطعنات على 
مقربة من القلب وس���حجات 
التقرير  اما  متعددة بالظهر، 
الثان���ي فتضمن جرحا ثاقبا 
في الكتف االيسر وجروحا في 
الساعدين، وقال املبلغان ان 
من احدث بهما هذه االصابات 
شقيقهما والذي يقيم معهما، 

مشيرين الى ان املدعى عليه 
كبلهما ومارس االعتداء عليهما 

بالضرب.
مستطردا بالقول: ان املدعى 
عليه لم يكتف بهذا االعتداء 
املتعمد وامنا ايضا اتلف مركبة 
األول وهي اميركية من اجلانب 
واخللف وايضا مركبة الثاني 
من اخللف واجلانب االيسر.

أحمد خميس

أحال���ت دوريات اس���ناد 
االحمدي مواطنني وخليجيا 
ملخف���ر الزور بتهم���ة قيادة 
مركبة بحال���ة غير طبيعية 

بعد مطاردة هوليوودية.
وبالتفاصيل كما ورد على 
لسان مصدر امني ان احلكاية 
ب���دأت عندما مت اس���تيقاف 
اخلليجي خلف مبنى في منطقة 
الزور واثناء حترير مخالفة 

له الحظ رجال االمن سيارة 
اخرى مسرعة بسرعة جنونية 
فتمت مطاردتها ملدة ربع ساعة 
الهاربني  حتى غرزت سيارة 
ومت ضبطهما وهما بحالة غير 
طبيعية واحدهما عليه حبس 

4 س���نوات واخلليجي عليه 
حبس 4 سنوات.

والغري���ب باألمر كما قال 
املصدر االمني انه اثناء املطاردة 
كان الشاب اخلليجي موجودا 

جالسا باملقعد اخللفي.

محمد الجالهمة

تق���دم مواطن ال���ى مخفر 
ش���رطة الفحيحيل مبلغا عن 
سرقة س���يارته موديل 2013، 

وق���ال املواطن انه ق���ام بركن 
املركبة خلف مسجد سالم العلي 
في  الفحيحيل وعاد بعد نحو 
ساعتني ولم يجد سيارته وهي 
نوع وانيت وعثر على آثار زجاج 

السيارة، ورجح املبلغ ان تكون 
املركبة كسرت بحملها على ونش 
الس���يما أنها حديثة ويصعب 
تشغيلها بغير مفتاحها، وسجلت 
قضية، عل���ى صعيد آخر اتهم 

مواطن في مخفر صباح السالم 
لصا مجهوال بتعريض مركبته 
لكسر زجاجها وسرقة 100 دينار 
اتهام احد  من داخلها، ورفض 

بسرقة املبلغ املالي.

هاني الظفيري

لم يطب���ق مواطن املقولة 
املعروفة »اتق شر من أحسنت 
إليه« حينما حاول مس���اعدة 
ش���خص مجهول في منطقة 
غرب مشرف طلب منه اشتراكا 
لسيارته املتوقفة، وحينما انزل 

املواطن صاحب االشتراك تهجم 
املجهول عليه وحاول سرقة 
س���يارته، إال ان املواطن دافع 
عن نفسه ليفر املجهول الذي 
اتضح انه يقف عند مركبة ال 

تخصه.
وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية 

من مواطن يفيد بأنه تعرض 
لالعتداء بالضرب والتهجم من 
شخص ال يعرفه، ليتوجه رجال 
األمن الى موقع البالغ في منطقة 
غرب مشرف، وأفاد املبلغ، وهو 
مواطن، رجال األمن بأنه توقف 
بقصد املساعدة للشخص الذي 
كان يقف بجوار مركبة متوقفه 

طالبا منه »االشتراك« وحينما 
هّم املواط���ن بإعطاء املجهول 
االشتراك قام باالعتداء عليه 
ومحاولة صعود مركبة املواطن 
الذي دافع عن نفسه ومنعه من 
السرقة ليفر املتهم جريا على 
األق���دام ومتت إحالة القضية 

الى جهة االختصاص.

عبداهلل قنيص - محمدالجالهمة

داهم رجال امن االحمدي ظهر امس مصنعا للخمور في 
منطقة صباح األحمد السكنية ومت ضبط شخص من دون 

اثبات من اجلنسية اآلسيوية. وقال مصدر امني ان قوة 
الضبط واملكونة من النقيب حسني الدوسري مالزم أول حمد 

املري واملالزم نايف نويفع ووكيل ضابط أحمد الشمالن 
ورقيب أول مرزوق العنزي ورقيب معجب العجمي وكيل 

عريف منران الهاجري عدد 760 زجاجة خمر محلية جاهزة 
للبيع و23 برميل خمر ممتلئ و9 سلندرات غاز و4 أكياس 

سكر. واشار املصدر الى ان مدير امن حولي أمر قوة الضبط 
بالتواصل مع البلدية التالف كامل موجودات الوكر من 

اخلمور.

أحمد خميس - عبدالعزيز فرحان

أثناء جتوال الدورية التابعة لسرية مهام 
االمن العام في االحمدي مت استيقاف 
مواطنني من مواليد 1993 وبرفقتهما 

خليجي مواليد 1994، وحني تبني انهم 
في حالة غير طبيعية مت تفتيشهم 

والعثور بحوزتهم على كيس شبو، 
وكذلك اداة تعاط ومت احالتهم الى جهة 

االختصاص.
وفي منطقة الفنطاس واثناء جتوال 
دورية السرية مت ضبط مواطن من 

مواليد 1994 وبحوزته سيجارة ملفوفة 
وورق لف )كيميكال( ومتت احالته الى 

مخفر الفنطاس.
وفي مزارع الصليبية وأثناء جتوال 

دورية تابعة لنجدة اجلهراء متت 
مشاهدة مركبة أميركية الصنع كانت 

متوقفة في مكان مظلم وعند االقتراب 
منها ترجل رجل امن ليكتشف ان 

بداخلها 4 شباب وعند طلب اثباتاتهم 
تبني انهم في حالة غير طبيعية، ومت 
العثور بحوزتهم على مادة مخدرة، 

وسكني وبطل به مادة سائلة يشتبه في 
انها مسكرة داخل املركبة، ومتت احالتهم 

الى مكافحه املخدرات. وعلى طريق 
الدائري الرابع ضبط مواطن وبدون 

وعثر معهما على مخدرات وأدوات تعاط.


