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عشريني ومراهق انتحرا شنقًا في حولي وتيماء 
وشكوك أمنية حول تأثير سلبي للعبة إلكترونية

هاني الظفيري

أقدم شاب عشريني على 
االنتحار بأن شــنق نفسه 
في سلم منزل أسرته مساء 
أمس األول في احدى مناطق 
محافظــة حولــي ومت نقل 
اجلثة الى الطب الشــرعي 
وجار الوقوف على دوافع 
االنتحــار، فيمــا أكــد ذوو 
املتوفــى فــي التحقيقــات 
األوليــة أنــه ال يعاني من 

أي اضطرابات نفسية.
وقــال مصــدر أمني إن 

إلى املستشفى إال أنه لفظ 
انفاســه قبل دخوله غرفة 
اإلنعاش وســجلت قضية 
انتحار. وقال مصدر امني 
ان بالغا ورد من فتاة تفيد 
بإقدام شقيقها على االنتحار 
وعند اجتاه دوريات النجدة 
الى املوقع في تيماء وحتديدا 
قطعة 6 أفادت املبلغة بأن 
والدها أسعف شقيقها الى 
املستشــفى، وعند وصول 
رجال األمن اتضح أن الطفل 
فارق احلياة رغم محاوالت 
األطبــاء انعاش قلبه الذي 

بالغا ورد مساء أمس األول 
من مواطن يفيد بوفاة ابنه 
مبحافظة حولي وحتديدا 
في منطقة ســلوى وعليه 
توجه رجال الطب الشرعي 
واألدلة اجلنائية حيث تبني 
أن الشاب قد فارق احلياة.

وعلى صعيد متصل، فقد 
لفظ طفل من مواليد 2004 
انفاسه األخيرة بعد قيامه 
بشنق نفســه في مروحة 
غرفــة النــوم عــن طريق 
ربط عنقه »بشماغ« وقام 
والد الطفل بإنزاله وإسعافه 

كان متوقفا، وتابع املصدر أن 
التحقيقات األولية مع األب 
أفادت بأن الطفل ال يعاني 
من اضطرابات نفســية أو 
مشاكل ذهنية وانه ال يعرف 
كيــف أقدم الطفل على هذا 
الفعل الدخيل على أسرته 
املترابطة، ورجح املصدرأن 
يكون هناك برنامج أو لعبة 
الهواتف  إلكترونيــة فــي 
الذكية وراء حاالت االنتحار، 
هذا، وفتحــت »الداخلية« 
حتقيقــا موســعا بشــأن 

واقعتي االنتحار.

إحباط تهريب أفيون في حلوى عبر المطار

تاجر »كيف« ضرب رأسه بـ »شبك« الدورية
هاني الظفيري - محمد الجالهمة

أمــن  أحــال رجــال 
الفروانية مصريا ملغما 
الى  باحلبوب املخــدرة 
االدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات بعــد تطاوله 
على رجال األمن، وارفق 
في ملف االحالة حبوب 
مخــدرة واكيــاس بهــا 
مخدرات وهو ما يرجح 
بنسبة كبيرة انه تاجر 
مخدرات. وقــال مصدر 
امنــي ان دوريــات امن 
الفروانيــة كانــوا فــي 
جولــة اعتياديــة ومت 
االشــتباه بقائد مركبة، 
وعند توقيفه قام بالقاء 
كيس يحمل مادة بداخله 
مادة مخدرة، وعليه تبني 
انه مصري اجلنســية، 
وعنــد تفتيــش املركبة 
عثــر بداخلهــا على 25 
كيسا يحمل مادة الشبو، 
باالضافة الى ١0٧ حبات 
مخدرة من نوع ترامادول 
املعروفــة بالفراولة و3 
اكيــاس كيميكال، وعند 
نقل الوافــد قام بضرب 
رأسه في الشبك احلديدي 
احلاجز بني مكان جلوس 

رجلــي األمــن واملقعــد 
اخللفــي، قائــال لرجال 
االمن انتم من اعتدى علي 
وضربني كتهديد الطالق 

سراحه مما تسبب له في 
جرح في الرأس.

من جهة أخرى متكن 
رجال األمن اجلنائي من 
ضبط مقيم آسيوي قام 
بجلب املواد املخدرة من 
بلــده محــاوال إدخالها 
عبر منفذ مطار الكويت 
طريــق  عــن  الدولــي 
إخفائها بطريقة ســرية 
باحللويــات، وضبــط 
ورود  بعــد  املتهــم 
معلومات عن قيامه بهذا 
الفعل، حيث مت التنسيق 
بني رجال األمن اجلنائي 
ومكتب البحث والتحري 
اخــذ  ومت  باجلمــارك 
اإلجراء القانوني الالزم 
ومت ضبطه أثناء قدومه 
إلى البالد وبتفتيشه من 
قبــل اجلمارك عثر معه 
على قطعة صغيرة من 
مــادة األفيــون املخدرة 
وتسليمه لإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات ومت 
تفتيــش حقائبه، حيث 
عثر معه على نصف كيلو 
من مادة األفيون املخدرة 
مخبأة بطريقة سرية في 
كيسني متوسطي احلجم 

من احللويات.

املضبوطات أحيلت لالختصاص

األفيون املضبوط

الواقعتان حدثتا األربعاء واالثنين وتسجيل القضية األحد

إنهاء نشاط شبكة عربية لتزوير الطوابع

تبادل إهانة بني صيدالنية وموظفني

أحمد خميس

متكــن رجــال اإلدارة 
العامــة ملباحث شــؤون 
اإلقامة من إنهاء نشــاط 
عصابــة تضــم وافدين 
من احــدى اجلنســيات 
العربيــة تخصصت في 
تزوير الطوابع احلكومية 
املزيفــة مــن فئــة )١0( 

أحمد خميس

تبادل أمني مستوصف 
فــي محافظــة االحمــدي 
كويتيــة  وصيدالنيــة 
اجلنسية االتهامات فيما 
بينهما، وفي الوقت الذي 
ادعى فيه األمني تعرضه 
للســب والقــذف، قالــت 
التي تعمل  الصيدالنيــة 
في املركــز ذاته ان األمني 

طابــع من فئة ١0 دنانير 
مقابــل 2000 دينار ومت 
التســليم  حتديد مــكان 
مقابل إدارة شؤون اإلقامة 
حملافظة اجلهراء، وضبطا 
متلبسني وبالتدقيق على 
الطوابع تبني انها مزيفة.
املتهمان بعلمهما  أقر 
أن الطوابع مزيفة وأفادا 
بأنهما يجلبانها من احدى 

املدعي، مشــيرة الى انها 
تعرضت لإلهانة والسب 
بألفــاظ غير الئقــة وأن 
لديها شهودا على ما تقوله 
وهم مســتعدون لإلدالء 

بإفاداتهم.
فــي ســياق متصــل، 
تقــدم الى مخفر شــرطة 
موظــف  الصباحيــة 
آخر واتهــم الصيدالنية 
نفسها بإهانته فيما قالت 

دنانيــر وبيعها. وكانت 
الشــأن  معلومــات بهذا 
قــد وردت للمباحث فتم 
تشكيل فريق بحث إلجراء 
التي  الالزمة،  التحريات 
أكدت صحة املعلومة وبعد 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 
مت عمل كمني محكم لضبط 
أعضاء الشبكة حيث اتفق 
معهمــا على شــراء 400 

هو من ســبها وأن هناك 
شهودا على ما تقوله.

وفــي التفاصيــل فإن 
مواطنــا يدعــى )أ.أ.ع( 
من مواليــد ١9٧١ ويعمل 
امني مستوصف ابلغ عن 
تعرضه لإلهانة من قبل 
صيدالنيــة تدعى )ر.ح( 
وتعمل في املســتوصف 
ذاته، وباستدعاء املدعى 
عليها نفت صحة ما ذكره 

الدول العربية بالتنسيق 
مع شخص يتلقيان منه 
الهاتــف  األوامــر عبــر 
ويتقاضيان نسبة مقابل 
ترويجها، وأحيل املتهمان 
إلــى اجلهــات املختصة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة 
بحقهمــا حيث ســجلت 
ضدهما قضية احيلت الي 
جهات التحقيق املختصة.

املدعــي  ان  الصيدالنيــة 
عليها الثانــي أهانها هو 

اآلخر.
امـيـــــــن  ان  يذكــــر 
املســتوصف حدد تاريخ 
اإلهانــة بيــوم األربعــاء 
املاضــي، أما املوظف فقد 
حدد توقيت اإلهانة بيوم 
االثنني املاضي، حيث فصل  
بني الواقعتني يومان، أما 

اإلبالغ فكان يوم األحد.

دهس عربي كشف عن انتحاله 
صفة الغير وهروبه من دائنيه

مشاري المطيري

دهس وافد آسيوي آخر من إحدى اجلنسيات العربية اثناء 
عبوره الطريق في ميدان حولي، وكان الوافد العربي يعبر 
الشارع مسرعا ما بدا خاللها انه يهرب ممن يطارده عندما 
فوجئ به قائد مركب آســيوي ما ادى الى دهســه واصيب 
بكسور وسحجات وكدمات ورضوض بسبب احلادث، وعند 
وصول رجال االمن الى موقع احلادث طلبوا هويته الشخصية 
وعند التدقيق عليها شك رجل االمن بها حيث كانت الصورة 
املثبتة مغايرة للشخص املدهوس، وبتفتيشه عثر معه على 
عدة بطاقات مدنية من ضمنها بطاقته وباالستعالم عنه عن 
طريق احلاسب االلكتروني االمني تبني ان املدهوس مطلوب 
بحكم جنائي باحلبس ملدة 4 ســنوات ومطلوب ايضا على 
ذمة قضيتي سرقة، كما تبني انه مدين ومطلوب ملبالغ مالية، 
وعلى ذلك مت التحفظ عليه مبستشفى مبارك الكبير وبعد 

العالج سيتم حتويله الى اجلهات االمنية املعنية.

»دعوى« إللغاء قرار »الشؤون«
بطرد طالبة ماجستير من دور الرعاية

عبدالكريم أحمد

حددت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية يوم 
اخلميس املقبل املوافق 20 من الشهر اجلاري 
موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى تطالب 
وزارة الشــؤون بإعادة محضونة إلى دار 

ضيافة الفتيات.
وقال وكيل مقيمة الدعــوى احملامي دومي 
املويزري لـ »األنباء« إن دعواه تتضمن شقا 
مستعجال يطالب بوقف تنفيذ القرار اإلداري 
الصادر بإخراج موكلتــه من دار الضيافة 
للبنــات وإعادتها إليه فــورا على أن يكون 
تنفيذ احلكم مبســودته دون وضع صيغة 

تنفيذية ودون إعالن.
وأضاف املويزري أن موضوع الدعوى يطالب 
بإلغاء القرار املشار إليه الصادر من وزيرة 
الشــؤون واعتباره كأن لم يكن مع جميع 
آثاره، مع حفظ كل احلقوق األخرى. وأوضح 

أن وزارة الشــؤون تذرعت في قرارها بأن 
موكلته قامت بالدراسة اجلامعية العليا دون 
إذن، مشــيرا إلى أن هذا السبب غير مبرر 
وال يستلزم إصدار قرار بطردها السيما أنها 
ابنة ومحضونة الشؤون االجتماعية وحتت 

رعايتها منذ طفولتها.
وأكمــل املويزري أن موكلته حصلت طوال 
فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار 
وتكرمي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
وقد أنهت دراستها اجلامعية باحلصول على 
البكالوريوس في احلقوق من جامعة البحرين 
عن طريق بعثة وزارة التعليم العالي، ثم تقدمت 
لنيل درجة املاجســتير من جامعة القاهرة 

بجمهورية مصر وما زالت تتابع دراستها.
وزاد أن موكلتــه التحقت بالعمل في إدارة 
قانونيــة في أحد البنوك وقــد أثنى عليها 
لتفانيها  العمل  مســؤولوها وزمالؤها في 

ورقي أخالقها منذ تعيينها.

سبّ مراجع في مكتب طرود

»هاكرز« استولى على حساب طفلتني

البحث عن ٩ وافدين 
سلبوا هنديني في الدسمة والنقرة

قطع أوتار عراقي في النعيم

تأييد حبس أحد أبناء األسرة
إلساءته إلى مسند اإلمارة

سعود يوسف

وقعت مشاجرة في مكتب الطرود البريدية في منطقة حطني 
بني مواطن يعمل في وزارة الشؤون وموظف في الطرود.

وفي التفاصيل حســبما أفاد مصــدر أمني ان مواطنا تقدم 
ملخفر السالم وأبلغ عن تعرضه للسب العلني بعد خالف مع 
موظف في الطــرود البريدية مبنطقة حطني ال يعرف بياناته 
كادت تصــل للتشــابك باأليدي فتم تســجيل قضية بالواقعة 

وجار استدعاء املوظف.

عبدالعزيز المطيري

أقدم »هاكرز« مجهول الهوية على سرقة مئات الدنانير من 
حســاب بنكي لطفلتي مواطن. وفي التفاصيل كما افاد مصدر 
امنــي أن املواطن تقــدم ببالغ ملخفر العدان بتعرض حســاب 
طفلتيه البنكي للســرقة، حيث قام الهاكرز املجهول بســحب 
مبلغ 400 دينار وأحضر معه »برنت« يفيد باملبلغ املسحوب 

دون علمه، وعليه مت تسجيل قضية وإحالتها الى املباحث.

عبدالعزيز المطيري - سعود يوسف

كلف وكيل النائب العام مباحث القادسية بإجراء التحريات 
الالزمة للوقوف على مالبسات خطف وافد هندي واالعتداء 

عليه وسرقته.
وكان وافد هندي من مواليد ١988 قد أبلغ مخفر شــرطة 
الدسمة بأنه تعرض للخطف من قبل 6 أشخاص من جنسيته 
خالل تواجده مبحل بقالة في منطقة بنيد القار. وأضاف أن 
املجهولني قاموا بتكبيله وأخذه إلى ساحة ترابية واعتدوا 
عليه بالضرب، وسرقوا منه 200 دينار وهاتفه النقال، مؤكدا 

أنه ال يعرفهم ولكن يعرف محل إقامتهم.
وأرفق الهندي في بالغه تقريرا طبيا صادرا من املستشفى 
األميري باإلصابات التي حلقت به نتيجة االعتداء، وأحيلت 
القضية الى جهة االختصاص بعد أن سجلت بتصنيف خطف 
بالقوة وسرقة عن طرق العنف، برقم 20١٧/8 جنايات الدسمة.

في سياق متصل، أبلغ هندي آخر مخفر النقرة عن تعرضه 
للســلب بالقوة من قبل ثالثة اشخاص من نفس جنسيته، 
ال يعرف سوى واحد منهم قدم اسمه ورقم هاتفه، وسجلت 

قضية وأحيلت إلى جهة االختصاص.

أحمد خميس

تقــدم وافد عراقي ملخفر شــرطة النعيم وأبلغ عن تعرض 
شــقيقه لالعتداء بالضــرب وأحضر تقريرا طبيــا صادرا من 

مستشفى اجلهراء.
مصدر امني قال ان مشاجرة وقعت بني العراقي وشخصني 
مجهولي الهوية بسبب خالف قدمي ونتج عن ذلك اصابة العراقي 
بإصابات بالغة وخطيرة ادخل على اثرها املستشفى، حتديدا 
العنايــة املركزة، حيث اصيب بقطع فــي أوتار يديه وجروح 

قطعية غائرة.
وعليه مت تسجيل قضية وإخطار املباحث بالقبض عليه.

رفضت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز طعنا تقدم به الشيخ 
)عبداهلل. س( ضد حكم محكمة االســتئناف القاضي بحبسه 
ملدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة اإلساءة إلى مسند 
اإلمــارة، وعدد من الشــخصيات االعتبارية من خالل تصوير 
مقاطع مسيئة في برنامج التواصل االجتماعي »سناب شات«.

حريق متعمد ملركبة في الظهر

محمد الدشيش 

اخمد رجال اطفاء الفروانية حريقا شــب امس في بناية 
مبنطقة الفروانية. وكان بالغ باحلريق قد ورد الى عمليات 
االطفــاء فتم توجيه فرقة اطفــاء مركز الفروانية وتبني ان 
النيران اندلعت في شــقة بالدور الرابع ومت تشــكيل فرق 
االطفــاء الى مجموعات اخالء وتهويــة ومكافحة، حيث ان 
العمارة مأهولة بالســكان، وقام رجــال اإلطفاء مبحاصرة 
النيــران ومنع امتداد ألســنة اللهب الى الشــقق املجاورة، 
ومتكن رجال االطفاء من اخماد احلريق بوقت قياسي. ولم 
تقع ســوى حالة اختناق واحدة ألحد ســكان العمارة ومت 

تسليمه إلى الطوارئ الطبية لنقله للعالج.
مــن جهة اخــرى خاطبت اإلدارة العامــة لالطفاء وزارة 
الداخلية لالستفسار عن ملكية مركبة نشبت فيها النيران 
وسط ترجيح بأن احلريق مفتعل على األغلب، وكانت غرفة 
عمليات االدارة العامة لالطفاء قد تلقت فجر امس بالغا يفيد 
بوجــود حريق مركبة في منطقة الظهــر، وعلى اثر البالغ 
توجهت فرقة اطفاء مركز مبارك الكبير بقيادة املقدم محمد 
جواد الى احلادث ومتت مكافحة النيران واخمادها من قبل 

الفرقة دون وقوع اي إصابات.

النيران اتت على مركبة الظهر

خالل حيثيات حكمها في قضية »أنصار الشام«

»التمييز«: التغريدات واحملادثات الهاتفية
املؤيدة لـ »داعش« ليست دليالً على االنضمام إلى التنظيم

عبدالكريم أحمد

قالت محكمة التمييز ان ما نعته النيابة العامة 
على حكم محكمة االســتئناف ببراءة اثنني من 
أعضاء تنظيم »أنصار الشام« ال يعدو ان يكون 
جدال موضوعيا حول ســلطة محكمة املوضوع 
بتقدير األدلة وتكوين عقيدتها مما ال يقبل إثارته 

لدى محكمة التمييز.
وذكرت هيئة احملكمة برئاسة املستشار أحمد 
العجيل في حيثيات احلكم الذي حصلت »األنباء« 
على نسخة منها ان طعن النيابة على براءة املتهم 
عبدالعزيز السهلي من االشتراك بجرمية العمل 
العدائي ضد دولتي العراق وسورية وإعانة املتهم 
األول في الوصول الى املتهم الثاني »والي داعش 
في الكويت« لتسهيل سفره للخارج والوصول 
ألحد ممثلي التنظيم، وكذلك طعن النيابة على 

براءة املتهم الرابع ماجد مطيع العنزي من تنظيم 
جماعة أنصار الشام والدعوة لالنضمام اليها، 
وهي تقوم على الفكر التكفيري للدولة وجمع 
التبرعات الى جماعة إرهابية »داعش« هو طعن 
أقيم على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وكانت النيابــة العامة قد طعنت على براءة 
الســهلي والعنزي من التهمتني املشــار اليهما، 
مبينــة ان احلكــم قد شــابه اخلطأ فــي تطبيق 
القانون والفساد في االستدالل، حيث ذكرت ان 
األدلة تفضح بجالء ارتكابهما اجلرائم املســندة 
اليهما من النيابة العامة، كما ان احلكم املطعون 
عليه لم يتعرض لباقي األدلة ومنها إقرار السهلي 
خالل التحقيقــات بارتكابه اجلرمية وحتريض 
املتهم األول، كما أقر بنشر فيديوهات عن »جبهة 
النصــرة«، فضال عن اعتراف املتهم األول ضده 
بأنه شــجعه على االلتحــاق بتنظيم »داعش«، 

بينما أثبت تقرير األدلة اجلنائية احتواء هاتف 
املتهــم العنزي على تغريدات ومحادثات داعمة 

ومؤيدة لتنظيم »داعش«.
وردت احملكمة على ما ساقته النيابة العامة 
في طعنها، بقولها ان األدلة قاصرة عن بلوغ حد 
الكفاية القتناع احملكمة بإدانة املطعون ضدهما، 
مشيرة الى ان حتريات الشرطة وأقوال القائمني 
عليها مرسلة ال يساندها دليل في األوراق، وان 
أوراق الدعــوى خلت من أي شــواهد أو قرائن 
تؤدي بطريق اللزوم الى مقارفة املطعون ضدهما 
للجرائم املسندة اليهما وان املضبوطات ال تعد 
بذاتها دليال على ارتكاب اجلرمية قبل املطعون 

ضدهما.

نص الحكم على موقع »األنباء« اإللكتروني: ٭

www.alanba.com.kw

alsraeaa@gmail.com
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد

سوالف أمنية

قرارات
غير مدروسة

ما الذي يحدث في اآلونة األخيرة بوزارة الداخلية من قرارات 
غير قانونية وغير منطقية بعد أن جتاوزت كلمة )ال مانع( توقع 

على معامالت اعضاء مجلس األمة. 
وبحكم قربي من وزارة الداخلية ومتابعتي للقرارات التي تصدر 

عن الوزارة او القطاعات االمنية فإن لدي مالحظات امتنى من 
وزير الداخلية والفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية 
والوكالء املساعدين بوزارة الداخلية التأني في بعض القرارات: 

٭ اعتماد قرار نقل الضباط واألفراد من قبل الوزارة دون 
الرجوع الى القطاعات األمنية املعنية بايجاد البديل او اعتماد 
املوافقة والرفض من قبل مسؤولي القطاع. وهذا القرار كاد 

يتسبب في كارثة لو صدر ذلك القرار قبل اسبوع لتم نقل ما 
يقرب من )٣00( ضابط و)٦00( عسكري دون بديل من قطاعات 

امنية تعاني باألصل من خلل ونقص في اعداد القوة. وقد تدارك 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح فأصدر تعليماته للوكيل 

بإيقاف قرار التنقالت للمراجعة ومخاطبة القطاعات االمنية بكل 
كتب النقل لإلفادة. 

٭ التأخر في قرارات ترقية العمداء الى رتبة لواء والعقداء 
الى رتبة عميد رغم اعتماده من قبل جلنة الشرطة وهذا جعل 

الكثيرين يتخوفون من ذلك التأخر. 
٭ تخوف العديد من الوكالء املساعدين والقيادات األمنية من 

تدخل اعضاء مجلس األمة في التعيينات باملناصب القيادية لسد 
الفراغ في املناصب الشاغرة دون الرجوع لهم في االختيار، 
وهذا قد يؤدي الى فوضى وإحباط لدى العديد من الضباط 

املتأمل تبوؤهم ملناصب يشغلونها بالنيابة في الوقت احلالي. 
الشيخ خالد اجلراح وزير الداخلية أمتنى أال يكون توقيع 
)ال مانع( على اي معاملة اال بعد ان مير بالطرق القانونية 

واالستئناس برأي الوكالء املساعدين واملديرين العامني 
ألنهم بالنهاية املسؤولون عن كفاءة جهازهم وأداء املديرين 

ومساعديهم ورؤساء األقسام لديهم والذين قد يعينون 
بالواسطة ودون وجه حق متجاوزين اآلخرين ممن يستحقون 
فيتأثر العمل األمني، ألن من جاء بالواسطة لن يقوم بأي مهام 
أمنية حيادية بل ستكون الواسطة هي واجبة األول خدمة ملن 

سعى لتبوئه ذلك املنصب. 


