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إتالف مال الغير والسلب باإلكراه تهم بانتظاره إذا ما أبلغت المجني عليها السلطات

البحث عن شاب كسر زجاج سيارة فتاة وسرق حقيبتها وانحاش
هاني الظفيري ـ أحمد خميس

شرع رجال املباحث في البحث عن شاب انتشر له مقطع 
أمس على وسائل التواصل االجتماعي وهو يقوم بكسر الزجاج 
األمامي لســيارة فتاة أحكمت إغــاق أبواب مركبتها ومن ثم 
دخل الى السيارة عنوة بعد ان متكن من كسر الزجاج االمامي 
وقــام باالعتداء على الفتاة بالضــرب، وقام بخطف حقيبتها 
وهرب على منت سيارة حمراء رباعية الدفع. وقال مصدر امني: 
التحريات األولية تشــير الى ان األمــر مرتبط بفتاة يعرفها 
املتهم، مؤكدا ان الشاب ستوجه إليه تهم مرتبطة بإتاف مال 
الغير والسلب باإلكراه حتى وإن كانت الفتاة على معرفة به، 
صورتان من املقطع املتداول على وسائل التواصل وتظهر في األولى الشاب وهو يكسر الزجاج وفي الثانية يالحق الفتاةمشيرا الى حتمية ان تتقدم الفتاة بباغ رسمي الى السلطات.

وضع تحت الرقابة في مستشفى الجهراء إلعادة التحقيق

»غير طبيعي« حاول الهروب قفزاً من نافذة حمام املخفر
هاني الظفيري

وضــع مواطن فــي العقد 
الثالث من عمره حتت التحفظ 
األمني في مستشفى اجلهراء 

متهيــدا للتحقيــق معــه في 
محاولة هرب من رجال األمن 
ومت أخذ عينة من دمه للتأكد 
مــن انــه كان في حالــة غير 

طبيعية.

وبحسب مصدر امني فإن 
رجال جنــدة اجلهراء أوقفوا 
شــابا فــي منطقــة الواحــة 
لاشتباه في انه في حالة غير 
طبيعية، وعليه مت اصطحابه 

الى مخفر الواحة، ولدى عرضه 
علــى املباحث طلب الشــاب 
الدخول الى احلمام، وفوجئ 
رجــال األمن بســماح صوت 
ارتطام، ليقوموا بكســر باب 

احلمام، وتبني ان الشاب ألقى 
بنفسه في الطابق األول ليتم 
اإلسراع بضبطه، حيث تبني 
انه أصيب بكسور جراء إلقائه 

بنفسه من علو.

السرعة المفرطة على »الخامس« كشفت عنه والرتبة تؤكد تورطه في قضايا ابتزاز

ضبط منتحل صفة مالزم أول بـ »فلشر«
و4 رخص سالح و10 جوازات مادة 17

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيل شاب أربعيني »بدون« الى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية متهيدا للتحقيق معه في أسباب حيازته مستندات 
رسمية وفلشر ودفتر مخالفات وأرفق في ملف اإلحالة فلشر 
أزرق اللون و١ دفتر مخالفات ورتبة مازم أول و١٠ جوازات 
غير كويتية وعدد 4 رخص ســاح و٢ جواز آســيوي و3 

رخص قيادة و3 بطاقات مدنية و١ دفتر شيكات.
وبحسب مصدر أمني فإن إحدى الدوريات الثابتة رصدت 
مركبة متر الى جوارها بسرعة البرق إذ كان الشخص على 
منت مركبته األملانية يقود بسرعة تفوق الـ ٢٠٠ على الدائري 
اخلامــس لتتم متابعته والتضييق عليه والعثور بحوزته 

على املستندات السابق ذكرها.
ورجح املصدر ان يكون املتهم متورطا في قضايا تزوير 
وانتحــال صفة مــازم أول في الداخليــة وابتزاز الوافدين 

املضبوطات تنوعت ما بني جوازات ورخص سوق وهويات ورتب عسكريةاستنادا للهويات املضبوطة بحوزته.

»اجلمارك« حتبط ضخ 14 كيلوغرام ماريغوانا إلى السوق احمللي

وزارة الداخليــة ممثلــة فــي 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
لتسلم »املاريغوانا« املضبوطة 
واملتهمني التخــاذ اإلجراءات 

الازمة. 
وفي التفاصيل، قال مراقب 
عام املطار عيسى بن عيسى، إن 
االجهزة املتقدمة واملوجودة في 
املطار رصدت وجود اللفافات 
وعليه قــام املفتش اجلمركي 

وقــال مصــدر أمنــي إن 
إحدى دوريات أمن الفروانية 
اشــتبهت في وافد تبني انه 
آســيوي يدعى )م. ريحان( 
ولــدى اخضاعــه للتفتيش 
االحتــرازي عثــر معه على 
أكياس املخدرات وقد اخفاها 

في مابسه.
وفــي التحقيقات األولية 
أقر بأنه يتاجر في املخدرات 

وحتت إشراف رئيس النوبة 
أمتعتهما للتفتيش  بإخضاع 
الدقيــق، وتبــني حيازتهمــا 
املخدرات التي سلمت للوافدين 
حســب ادعائهمــا مــن قبــل 
عصابات تهريــب ظنا منهما 
انها ستمر دون تدقيق وثمن 
بن عيسى يقظة رجال اجلمارك 
واألجهزة املساندة والفاعلة في 
كشــف املخدرات، مؤكدا انهم 

بواسطة أحد نزالء السجن 
علــى  يقتصــر  دوره  وان 
الطلبــات بتركهــا  توصــل 
مقابــل حاويــات القمامة أو 
اسفل ســيارات مهملة على 
أن يتصل بالزبــون بعد ان 
يضع قيمة املخدرات ويبلغه 

عن مكان املخدر.
كما أمر مدير عام مديرية 
أمن محافظة األحمدي العميد 

محمد الجالهمة

سجل رجال جمارك مطار 
ســعد العبداهلل امس اجنازا 
مشــهودا بضبــط نحــو ١4 
كيلوغــرام تقريبا مــن مادة 
»املاريغوانــا« املخــدرة مــع 
وافدين آسيويني قدما على منت 
طائرة من الهند في السابعة من 
صباح امس. ومتت مخاطبة 

هاني الظفيري

أحال مديـــر عام مديرية 
أمــن محافـــظة الـــفروانية 
اللــواء صالــح مطــر، أحد 
الوافدين الى اإلدارة العامة 
ملكافحــة الـمـــخدرات بعــد 
أن عثــر بحوزته على كمية 
متوسطة من املواد املخدرة 

موزعة على ١٢ كيسا.

سيظلون الســد املنيع حيال 
جميع عمليات التهريب. 

العامــة  اإلدارة  وحتــذر 
للجمارك جميع القادمني عبر 
املنافــذ املختلفــة مــن مغبة 
تهريب املمنوعات بكل أشكالها، 
وتؤكد أنها ستظل سدا منيعا 
حيال كل من تسول له نفسه 
تهريب اي من املواد املمنوعة 

بكل أنواعها.

عبداهلل ســفاح بإحالة وافد 
هنــدي يدعــى )ع. أ. كبير( 
الى مكافحة املخدرات بعد ان 
ضبط من قبل احدى دوريات 
أمــن األحمــدي فــي منطقة 
املنقف داخل ساحة ترابية.

إثباتــه  طلــب  ولــدى 
تبني حيازته كيســا أسود، 
وبفتح الكيس وجد بداخله 
6 زجاجات خمر مستوردة.

املخدرات جلبت على منت طائرة واحدة وفي أمتعة وافدين هنديني

.. واخلمور املضبوطة في األحمدي

فتح اللفافات كشف املستور

احلشيش املضبوط في الفروانية

أخفيت في لفافات 
داخل حقيبتني

قدم بهما وافدان 
من الهند

الوافدان أحيال 
ملكافحة املخدرات 

للتحقيق ومن ثم 
اإلحالة للنيابة

تفتيش »ريحان« كشف عن 12 كيس مخدرات
و»كبير« الهندي سقط في األحمدي بـ »6مستوردة«

من بالدي
جاسم محمد التنيب

»الكويت في قلب مصر«
هذه السنة العاشرة التي يقام فيها 

املعرض الكويتي مبصر بأرض العروبة 
واملجد، والذي شارك فيه العديد من 
اجلهات احلكومية بالكويت وعدد من 

الهيئات اخلاصة بجمهورية مصر.. 
والذي أقيم في فندق النيل هيلتون 

ريتز كارلتون وأشرف عليها األستاذ 
أحمد إسماعيل بهبهاني فإن لهذا 

املعرض األثر الكبير مبعرفة النشاط 
واجلهود احلكومة من خالل مؤسساتها 

من أعمال وتطورها وتقدمها بني 
الدول.. فكان املعرض الكويتي بالقاهرة، 

والذي انطلق بتاريخ 14 -17 نوفمبر 
شاهدا على إظهار الصورة عن عدد 
من املؤسسات الدولة ومدى تطورها 

في مجال العمل باإلضافة الى مشاركة 
جمعية الصحافيني وبعض الصحف 

الكويتية في هذا املعرض السنوي.. 
والذي حضره العديد من الشخصيات 

من السياسيني والديبلوماسيني 
والفنانني واألدباء واإلعالمني 

والصحافيني ولفيف من املتابعني 
بالشأن الكويتي مما جعلنا في فخر 

واعتزاز بهذه اجلهود والنشاط لدولتنا 
ووطننا في العديد من املجاالت.. وكان 

سفيرنا لدى مصر السفير محمد صالح 
الذويخ حاضرا ومتواجدا ومتفقدا 

ألجنحة املعرض مما يدل على االهتمام 
الكبير بإجناح هذا املعرض.

ونحن بحاجة كبيرة ملثل هذه املعارض، 
والتي تقام بالعديد من الدول العالم حتى 
نبرز دور الكويت من خالل مؤسساتها 

احلكومية والقطاع اخلاص.. لذلك نقول: 
شكرا يا أبناء الوطن، دمتم لنا ذخرا..

تنوعت بني مكياج نسائي ورجالي ونظارات وحقائب

إتالف بضائع مقلدة تتجاوز قيمتها
الـ 400 ألف دينار ضبطت في ميناء الشويخ

محمد الجالهمة

أحبط رجال جمارك ميناء الشــويخ 
أمس محاولة ضخ بضائع مقلدة تتجاوز 

قيمتها السوقية الـ 4٠٠ الف دينار.
التفتيــش  وقــال مســاعد مراقــب 
واالســتيداع لقســم احلاويات في ميناء 
الشويخ مساعد احلليلة: البضائع املقلدة 
عبارة عن شــنط وادوات مكياج نسائي 
ورجالــي ونظــارات شمســية واجهــزة 
الكترونية وشواحن وأذرع باي ستيشن 
جميعها حتمل اسماء ماركات عاملية قدمت 
الى امليناء قادمة من دولة آســيوية على 

منت أربع حاويات.
وأوضح احلليلة في تصريح صحافي 
ان الضبطيــة تأتــي في اطــار تعليمات 

صادرة عن املدير العام املستشار جمال 
اجلاوي ونائب املدير العام لشؤون املنافذ 
اجلمركية عدنان القضيبي بضرورة حماية 
الباد من تهريب املمنوعات بشتى صورها.

واردف بالقول: وصلت إلينا معلومات 
عــن ورد شــحنة حتمل بضائــع مقلدة 
وادوات ومواد مكياج حتمل مواد مسرطنة 
ومحظورة حيث مت رصد احلاويات وتبني 

ان ٨5% منها غير مطابقة ومقلدة.
وحــول مصير البضائــع املقلدة قال 
احلليلة: في الســابق كان يسمح بإعادة 
تصديرها ولكن انطاقا من خطورة هذه 
النوعية من عمليــات التهريب انتهجت 
»اجلمارك« اجراء جديدا يتمثل في اتاف 
كل البضائــع املقلــدة حلمايــة املجتمع 

والدولة ولردع ضعفاء النفوس.

من املضبوطات

تأييد براءة موظف من النصب بالعقارات
أيــدت محكمــة اجلنح 
املســتأنفة احلكــم ببراءة 
موظف مــن تهمة النصب 
ببيع عقارات خارج الكويت.

وكانت إحدى العميات 
قــد تقدمت بشــكوى ضد 
شــركة وســاطة عقاريــة 
املوظــف  فيهــا  متهمــة 
وآخرين بالنصب. وأفادت 
الشاكية بأن املوظف أوهمها 
بقصــد ايقاعها في الغلط 
حلملها على تسليم مال في 
حيازتهــا بطرق االحتيال 
لشــراء عقار وان املوظف 
اقنعهــا بأن العقار فرصة 
استثمارية وأبرمت الشاكية 

عقدا مع الشركة.
وترافعت احملامية نهى 
الريس عن املوظف املتهم 
امام احملكمــة وأكدت على 
انتفاء اركان جرمية النصب 
فــي حــق املتهــم بركنيها 
املادي واملعنــوي، مؤكدة 
أن التحقيقــات خلــت من 
بيان الطرق االحتيالية التي 
استخدمها املوظف وقالت 
انه مجرد موظف والشركة 
الذي يعمل بها للوســاطة 
العقاريــة وليســت مالكة 
املبيعــة وبذلك  للعقارات 
تنتهي مسؤوليتها في حال 

عدم امتام البيع. احملامية نهى الريس

مرشد: ارتفاع معدالت احلوادث أكثر
من 60% السنة املاضية ونصف العام احلالي

القاهرة ـ ناهد إمام

قال مساعد مدير ادارة 
العامــة باإلدارة  العاقات 
العامــة للعاقات واإلعام 
األمنــي بــوزارة الداخلية 
املقدم يوســف مرشــد ان 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
بطريقة سلبية خاصة من 
جانب قائدي املركبة لعب 
دورا فــي تزايــد احلوادث 
املرورية اذ ارتفعت معدالت 
حوادث السيارات املرورية 
أكثر من 6٠%خال الســنة 
املاضيــة ونصــف العــام 

احلالي.
املقدم املرشــد  واشــار 
على هامش مشــاركته في 
فعاليات االسبوع الكويتي 
العاشــر في مصــر الى أن 
املخدرات الرقمية تؤثر على 
الرأس حينما يسمعها أحد 
يتشنج وفي البداية تقدم 

مجانا ثم تكون باملقابل.
واوضح انه عن طريق 
العامــة للجرائــم  اإلدارة 
اإللكترونية يتم أخذ الفيديو 
الــذي يرفع فيــه برنامج 
املخدرات اإللكتروني إلى»أي 
دي« ويتم ماحقته داخل 
الكويــت أو خارجــه عــن 

طريق اإلنتربول.
وقال املقدم يوسف، انه 
البد من متابعة اليوتيوب 
بصورة مستمرة من خال 
إدارة اجلرائم اإللكترونية 
التــي أنشــئت حديثا منذ 
3 ســنوات حيــث يوجــد 
أشخاص على مدى ٢4 ساعة 
يتابعون البرامج احلساسة 
على اليوتيوب ومت ضبط 
عشرات من احلسابات تروج 
مخــدرات وأمــور الدعارة 
وغيرها وتتــم ماحقتهم 

على قدر املستطاع. املقدم يوسف مرشد


