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منحته 7000 دينار لشراء سيارة وساعدته صديقته المغربية في القضية

خمسينية في مخفر الروضة: مواطن انتحل
 صفة طبيب أسنان وأخلف وعد الزواج

ضبط سالح ناري بحوزة مواطن  في »كبد«
 ومخدرات مع آخر بـ »مبارك الكبير«

احمد خميس

شهدت منطقة مخفر شرطة 
الروضة قضية طريفة، حينما 
تقدمــت مواطنة خمســينية 
ببالغ متهمة مواطنا ومواطنة 
المواطــن، وهــي  وصديقــة 

محمد الدشيش

أسفرت حملة تفتيشية 
نفذتها إدارة البحث والتحري 
العامــة ملباحــث  بــاإلدارة 
الســالح أمــس األول علــى 
مداخــل ومخــارج منطقــة 

مغربية بالنصب واالحتيال 
عليهــا، وحصلــوا منها على 

٧٠٠٠ دينار.
امنــي ان  وقــال مصــدر 
المبّلغة وهي من مواليد ١9٧٠ 
قالت إنها تعرفت على مواطن 
اوهمهــا بأنه طبيب اســنان 

كبــد عــن ضبــط مواطــن 
بحوزته ســالح ناري غير 
مرخــص مبركبتــه وأحيل 
إلــى جهات  واملضبوطــات 

االختصاص.
من جهة اخرى، متكنت 
دوريات مبــارك الكبير من 

وذلك عبر صديقة لها كويتية 
وانها التقت بالطبيب المزعوم 
وكانت برفقته مغربية تبين 
لها الحقا انها صديقته، ومن 
ثم النصب عليها بأن اوهمها 
الطبيب المزعوم بأنه سوف 
يتــزوج منها، وتحــت وهم 

القبض على مواطن ووافد 
سوري يروجان للمخدرات 
في أحد شوارع احملافظة اول 

من امس.
وضبــط الوافــد خــالل 
جتوال دورية أمنية للحفاظ 
على األمن ولضبط املطلوبني 

الزواج طلب منهــا العريس 
المنتظــر مبلــغ ٧٠٠٠ دينار 
لشراء سيارة فقامت المجني 
عليهــا بســحب المبلــغ من 
رصيدهــا بأحــد البنوك في 
فبراير الماضي على وعد ان 
يرد المبلغ في ابريل ومضى 

واملخالفــني، اشــتبه رجال 
األمن مبركبة تسير بالشارع، 
وعنــد الطلــب مــن قائدها 
التوقف لــم ينصع لألوامر 
ومتــت مالحقتــه إلى أن مت 
اســتيقافه وضبطه، وعند 
التأكد مــن هويته تبني أنه 

مايو ويونيو ويوليو ودخل 
اغسطس واكتشفت أنها وقعت 

ضحية نصب واحتيال.
هذا، وصــدرت تعليمات  
بضبــط واحضــار  المدعــي 
عليه وشــركائه في الجريمة 
للوقوف على حقيقة الدعوى.

مواطن وبرفقته وافد عربي، 
وبتفتيش املركبة احترازيا 
عثر رجال األمن على 5 لفات 
مــن املواد املخــدرة، ومتت 
إحالتهما واملضبوطات إلى 
اجلهــات املختصــة التخاذ 
االجراءات الالزمة بحقهما.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

صاالت األفراح
االحتفال باملناسبات وخاصة األعراس كانت 
تتم في السابق إما في املنازل او في الفنادق على 
قدر امكانيات اسرة العريس وأسرة العروس، 

كما ان البعض يقيم خيما كبيرة لألعراس. 
بعد ذلك قررت عائلة بودي إقامة أول صالة 
افراح خاصة في منطقة كيفان، وبعدها قامت 
العديد من العائالت ببناء صاالت افراح وأشرفت 
على إدارتها من صيانة ونظافة وحراسة وتبديل 
األثاث، وقد انتشــرت العديد من الصاالت في 
املناطق ثم شرعت اجلمعيات التعاونية بإنشاء 
صاالت افراح واإلشراف عليها على غرار الصاالت 

اخلاصة في أغلبية مناطق الكويت. 
أغلبية الصــاالت تؤجر بقيمة ال تزيد على 
املائة دينار حلفلة العرس الواحدة مع إلزام املؤجر 
بإحضار موافقة وتعهد من وزارة الداخلية بعدم 
استخدام الصالة لغير األغراض املخصصة لها 
وحتذير املؤجر بعدم اســتخدام السالح أمام 

الصالة احتفاال بالعرس. 
وزارة الشؤون اكتشفت أن بعض الصاالت 
خالفت في االســتخدام، وبــدال من مخالفتها 
ومعاقبتها اتخذت قرارا يحمل الكثير من املخاطر، 
وهذا القرار يلزم كل اجلمعيات التعاونية وكل 

األشخاص بتسليم صاالت األفراح للوزارة. 
وزارة الشــؤون قررت تكليف إدارة تنمية 
املجتمع التي مقرها بالقرب من جمعية اليرموك 
بتسلم كل الصاالت، والتي عددها يقارب السبعني 

صالة، واإلشراف عليها وإدارتها. 
وكما نقول دائما ان احلكومة متخبطة وال 
تعرف اال شــيئا واحدا، وهو التخريب وليس 
االصالح والتطوير، فحني عجزت عن محاسبة 

املخالفــني في اجلمعيات عن مخالفاتهم بصالة 
االفــراح اجتهت الى ســحبها مــن اصحابها 
وسحبها من اجلمعيات، وتبقى هناك مجموعة 
من التساؤالت أمتنى من وزيرة الشؤون اإلجابة 

عنها ألن موظفيها ال ميلكونها وهي: 
٭ االلتزامات املالية التي ســددت جزءا كبيرا 
منها اجلمعيات التعاونيــة وتبقى القليل، من 
سيقوم بســدادها خاصة ان تلك االموال هي 

اموال املساهمني وليست اموال احلكومة؟ 
٭ الكهرباء واملاء الواصل للصالة، من سيقوم 

بدفع الفواتير لها؟ 
٭ عقــود الصيانة والنظافة واحلراســة، هل 
ستتحملها احلكومة ام ستلزم اجلمعيات واملالك 

بالدفع؟ 
٭ كيف ستكون إدارة الصالة وعملية تأجيرها؟ 

وما املبلغ الذي سيدفعه املؤجر؟ 
٭ هل ستقوم الوزارة باالتفاق مع شركة خاصة 
إلدارة الصــاالت؟! ام ان مركز تنمية املجتمع 

التابع للوزارة هو الذي سيديرها؟!
٭ ماذا بشأن االثاث املوجود؟ هل ستقوم الوزارة 
بتغييره على نفقتها لو تطلب االمر ام ستلزم 

اجلمعيات بتوفير اثاث جديد؟ 
وزيرة الشؤون السيدة هند الصبيح، هناك 
تساؤالت مشــروعة وإصرار اجلهاز االداري 
التابع لك على اتخاذ قرارات متســرعة وغير 
مدروسة قد يؤدي الى تضخم في ميزانية الدولة 
ويجعل املواطنني يعودون لالحتفال باالعراس 
في منازلهم او في الفنادق او بإقامة اخليام في 
الســاحات الترابية كما في السابق للفشل في 

تطبيق القرار. 

»أمن األحمدي« تطلب إبعاد 91 وافدًا ووافدة 
و أكثر من 70 مطلوباً ومتعاطياً حصاد حملة في حولي

محمد الجالهمة

أبلغ مصدر امني »األنباء« 
بأن مديــر عام مديرية أمن 
االحمــدي العميــد عبداهلل 
ســفاح رفع تقريرا تضمن 
الرغبــة في ابعــاد 9١ وافدا 
ووافــدة مت ضبطهــم فــي 
غضون االيام القليلة املاضية 
على خلفية مخالفة قانون 
اإلقامة والعمالة الســائبة، 
الى جانب ممارســة اعمال 
لــآداب، وتبــني  منافيــة 
من خــالل فحص كشــوف 
املبعدين وجود 3٤ ســيدة 
ينتظرن اإلبعاد من اجمالي 

العدد، وجــاء املخافــر التي 
ال يزال يتواجد فيها منتظرو 
اإلبعاد علــى النحو التالي: 
٤ رجال و5 نساء في مخفر 
الفحيحيــل، ١3 رجــال و5 
نساء بأبو حليفة، 3 رجال 
و3 نساء بالفنطاس، 3 رجال 
في ميناء عبداهلل، 6 رجال 
و3 نساء باالحمدي، رجالن 
و3 نساء في جابر العلي، ١١ 
رجال و٧ نســاء في الظهر، 
3 نســاء في الصباحية، 3 
نســاء و٤ رجال في الرقة، 
٤ رجال وامرأتان في هدية، 
٤ رجال و3 نساء في مخفر 

فهد االحمد.

على صعيد آخر، كشف 
مصدر امني عن حصاد حملة 
العميد عبداهلل سفاح والتي 
نفذها في 3 مناطق مبحافظة 
حولي، وبحسب االحصائية 
التي اطلعت »األنباء« على 
نســخة منهــا فــإن احلملة 
حصدت في نطاق اجلابرية 
٢٤ مدينــا، ٢ انتهاء اقامة، 
محكوم ٤ سنوات، 3 اشتباه 
في السرة، ٢ تغيب ومطلوب 
ملخفر بيــان، باالضافة الى 
ضبــط مركبــة مطلوبــة 
وحترير ١89 مخالفة مرورية.
وفــي قطــاع اجلابرية، 
شــملت احلصيلة ضبط 6 

أشخاص بحالة غير طبيعية 
واشــتباه ســرقة وتعاط، 
ومطلــوب لنيابة املخدرات 
و9 انتهاء اقامة، ٧ مطلوبني 
على ذمة قضايا تغيب و١٤ 
مطلوبــا للتنفيــذ املدنــي، 
مركبة مطلوبة وشخصني 
عثر بحوزتهمــا على مواد 
مخــدرة،  بأنهــا  يشــتبه 
باإلضافــة الــى حترير 88 

مخالفة مرورية.
وفي قطاع مشــرف، مت 
ضبــط ٤ مطلوبني للتنفيذ 
املدني و١١ انتهاء اقامة وحجز 
3 مركبات بكراج احلجز، ومت 
حترير 9٧ مخالفة مرورية.

العميد عبداهلل سفاح

ضبط 35 بطاًل مستوردًا و237 محليًا 
بعد رصد مركبتني في وضعية تشغيل بإحدى الساحات

عبداهلل قنيص ـ سعود يوسف

أمر من مدير عام مديرية 
امــن الفروانيــة اللواء ركن 
صالح مطر، بإحالة وافدين 
من اجلنســية السريالنكية 
الــى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات للوقوف على حجم 
جتارتهما غير الشرعية في 
املشروبات الكحولية وكيفية 

حصولهما على املواد املسكرة 
املســتوردة التــي ضبطــت 
بحوزتهما وعددها 35 بطال 
الــى جانب اخلمور احمللية. 
وبحســب مصدر امني، فإن 
دوريــة تتبع امن الفروانية 
وخالل جولة لها في منطقة 
اجلليــب رصــدت مركبتني 
يابانيــة وكورية متوقفتني 
في ساحة ترابية في وضعية 

التشغيل.
وأضــاف املصــدر انه ما 
ان توجهــت الدورية صوب 
املركبتــني حتــى فــر منهما 
شخصان على االقدام تاركني 
املركبتني، ومتت مطاردتهما 
حتى مت اإلمساك بهما، وتبني 
ان االول سيالني من مواليد 
١99١ والثاني من اجلنســية 
نفســها مــن مواليــد ١9٧8، 

وعليــه  مت إلقــاء القبــض 
عليهما.

وبالعودة الى املركبتني، 
فقد عثر فيهما على ٢3٧ بطال 
محليا و35 بطال مستوردا.

على صعيد آخر، كّرم مدير 
امــن الفروانيــة اللواء ركن 
صالح مطــر، د.هاني هادي 
حلســن تعامله إبان تسلمه 

ادارة مستشفى الفروانية.

اللواء ركن صالح مطر يكرم د.هاني هاديزجاجات اخلمور احمللية واملستوردة 

تسرب غاز يسبب انفجاراً بمنزل في »الرحاب«

البحث عن مجهول حرق مركبتي رجل أمن اخلميس والسبت
محمد الجالهمة - عبدالكريم أحمد

فتــح رجال مباحــث اجلهراء حتقيقا للوقــوف على هوية 
شخص مجهول قام بحرق مركبتني لرجل امن على مدار يومني 
مختلفني وسط ترجيحات بأن يكون حارق املركبة االولى هو 

نفسه حارق الثانية.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد ١99٠ ويعمل 
في وزارة الداخلية تقدم الى مخفر شرطة النعيم وسجل حريق 

عمد ضد مجهول.
وقال املبّلغ إن الشــخص املجهول قام فجر السبت املاضي 
بحرق مركبته االميركية موديل ٢٠١3 خالل توقفها مقابل منزله 
في القصر، ويوم اخلميس املاضي قام نحو الســاعة احلادية 
عشــرة صباحا بحرق مركبته الثانيــة نوع وانيت، وتبني ان 

احلريقني متعمدان اي سكب عليهما مادة سريعة االشتعال.
من جهة أخرى، تعاملت فرق اإلطفاء مع حادثة تسرب غاز 
طبــخ وانفجــار وقعت داخل مطبخ منــزل مواطن في منطقة 
الرحــاب. وأفــاد مصدر لـ »األنبــاء« بأن فرق إطفــاء مركزي 
الفروانيــة والعارضية توجهت نحو موقع احلادثة وتبني أن 
االنفجار سبب أضرارا مادية جسيمة كما أنه تسبب في انهيار 
اجلدار اجلانبي وتطاير الطابوق ومحتويات املطبخ، مشــيرا 

آثار االنفجار نتيجة تسرب الغاز في »الرحاب«إلى أن العناية اإللهية حالت دون وقوع إصابات.

موظفة في »الصحة« تتهم طليقها باالعتداء 
عليها في منزله وترفض كشف طبيب النساء

اختتام فعاليات الدورة الـ 13 إلداريي 
حمالت احلج مبشاركة 101 متدرب

مشاجرة رباعية  بـ »األمواس« 
في محل خضراوات

هاني الظفيري

تقدمت مواطنة تعمل في وزارة الصحة 
ببالغ الى مخفر ســعد العبداهلل وســجلت 
قضية عقب امر من وكيل النيابة بتصنيف 
القضية جنايات بعنوان »مواقعة باإلكراه«. 
وبحســب مصدر امني فإن املبلغة وهي من 
مواليد ١986 وتقيم في منطقة سعد العبداهلل 

قالت انها وخالل تواجدها في منزل طليقها 
وهو مواطن اعتــدى عليها بعد ان ضربها، 
وتبني من الفحص الظاهري وجود خدوش 
بالساعدين. وأشــار املصدر الى ان السيدة 
ولتوثيق االعتــداء طلب منها العرض على 
طبيب النســاء او الطب الشــرعي، ولكنها 
رفضــت هذا االجراء، اال ان الرفض لم يحل 
دون ان تسجل قضية بحق طليق املدعية.

اختتمــت قبل أيام فعاليــات دورة تدابير 
الدفــاع املدني الثالثة عشــرة إلداريي حمالت 
احلج الكويتية والتي عقدت مبقر االدارة العامة 
للدفاع املدني، خالل الفترة من 6 الى ١٠ اغسطس 

اجلاري وشارك فيها ١٠١ متدرب.
وأقيمت برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، وحضور 
مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني باإلنابة 

العقيد جمال الفودري، ومدير إدارة التدريب 
وشؤون املتطوعني العقيد عياد املطيري.

تأتي هذا الدورة بالتنســيق والتعاون بني 
وزارتي الداخلية واألوقاف والشؤون االسالمية، 
من حيث مبدأ التوعية بوسائل وتدابير الدفاع 
املدني حيث شملت محاضرات نظرية وعملية 
وسبل العمل اجلماعي في التعامل مع حاالت 

الطوارئ.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

احتجز ٤ وافدين في نظارة مخفر الفروانية 
بعد ان تلقى احدهم العالج من إصابته مبوس، 
وذلك على خلفية مشاجرة جمعتهم داخل محل 

للخضراوات بسبب املساومة على السعر.
وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشــاجرة بني ٤ وافدين في 
محل للخضراوات، وعلى الفور توجه الى موقع 
البالغ عدد من رجال األمن ومت ضبط املتشاجرين 
الذين لم تلحق بهم اصابات باســتثناء أحدهم 

الذي طلب منه مراجعة املستشفى، وبعد عودته 
مت احتجازه على خلفيــة قضية تبادل اعتداء 

بالضرب.
في سياق آخر، اندلعت مشاجرة بني ٧ شبان 
على الواجهة البحرية قرب منطقة الصليبخات.
وقال مصدر امنــي ان غرفة عمليات وزارة 
الداخليــة تلقت بالغا يفيد بوجود مشــاجرة، 
وعليه مت توجيه دوريات امنية وسيارات اسعاف 
ملوقع املشاجرة، وعند وصولهم قام رجال االمن 
بفض املشاجرة ومتت احالتهم للمخفر، وتبني 
ان سبب املشاجرة خالفات سابقة فيما بينهم.

»االستئناف« تنظر قضية مقتل شاب 
على يد شقيقه الشهر املقبل

عبدالكريم أحمد

تبدأ محكمة االســتئناف 
نظر قضية القتل التي وقعت 
خالل شهر يناير املاضي في 
منطقة األندلس وراح ضحيتها 
شاب غير كويتي على يد أخيه، 

خالل سبتمبر املقبل.
وقــال وكيل والدة املجني 
عليه احملامــي طالل العنزي 
إنه طالب بتوقيع نص املادة 
١٤9 من قانون اجلزاء والتي 
تعاقــب باإلعــدام على املتهم 
الــذي لــم يــراع اهلل تعالى 
وال عالقــة االخوة بينه وبني 
املجنــي عليه، وقــام بإزهاق 
نفس بشرية بغير وجه حق.
وأوضح العنزي أن املتهم 
وموكله اخوان غير شقيقني 
مــن أب واحد ويكبــر الثاني 
إلــى أن  األول ســنا، الفتــا 

املغدور بــه كان مقتدرا ماليا 
ولم يبخــل يوما على اخوته 
بل كان يستشعر املسؤولية 
نحوهــم ويســاعدهم ومــن 
بينهم املتهم الذي هجر مسكن 
العائلة وســكن وأسرته في 
شقة باإليجار، إال أنه قابل ذلك 
اإلحسان باحلقد والغل وقام 
بتوجيه التهم زورا وبهتانا.

وأضاف أنه في يوم الواقعة 
التقى االخــوان مصادفة في 
الطريــق العــام، حيــث كان 
كل منهما يســتقل ســيارته 
اخلاصة، وشاهد املتهم أخيه 
وقام مبطاردته حتى أجبرتهما 
إحدى اإلشارات الضوئية على 
التوقف، ودار بينهما حديث 
انتهى بقيــام اجلاني بدهس 
املجني عليه ثم ضربه مبطرقة 
على رأسه ولم يتركه إال جثة 

هامدة.

يذكر أن محكمة اجلنايات 
قضــت باإلعدام شــنقا على 
املتهــم وإلزامــه بــأن يؤدي 
لوالدته مبلغ 5٠٠١ على سبيل 

التعويض املدني املؤقت.

احملامي طالل العنزي

 اللواء صالح مطر كّرم 
د.هاني هادي حلسن 

إدارة مستشفى 
الفروانية


