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اتهام 4 نزالء »بدون« بضرب سجني مواطن
ومحاولة انتحار صومالي في »املركزي« 

ضبط عراقية »ُمغيبة« بفعل حبوب الترامادول
وإحالة أردنية وسيدة »بدون« لإلبعاد للتسول

هاني الظفيري

قســم  رئيــس  أحــال 
الســجن  فــي  التحقيــق 
املقــدم حقوقــي  املركــزي 
الــى  الطــراروة  محمــود 
مخفــر شــرطة الصليبية 
تقريرا بشأن تعرض نزيل 
كويتي لالعتــداء بالضرب 
املبرح. وبحسب التقرير فإن 

النزيل ـ وهو محكوم عليه 
بالسجن لـ ٢٣ عاماـ  تعرض 
للضــرب من قبــل 4 نزالء 
بدون وهم »هـ.ر« ومحكوم 
عليه بالســجن لـــ ١5 عاما 
على ذمة قضيــة مخدرات 
والثانــي صادر بحقه حكم 
بالسجن 5 سنوات والثالث 
١٠ سنوات على ذمة قضايا 
ســرقات واالخيــر محكوم 

عليــه بالســجن ٢٢ عامــا 
على ذمــة قضية مخدرات. 
وأرفــق في ملــف القضية 
تقريرا طبيا باالصابات التي 
حلقت بالنزيل وهي عبارة 
عن شــرخ بالعظام وكدمة 
في االنف وعليه مت االتصال 
بوكيل نيابة اجلهراء الذي 
وجه بتصنيفها جناية. من 
جهة اخرى، سجلت في مخفر 

الصليبية قضية شروع في 
االنتحار بحق نزيل صومالي 
محكوم عليه في قضية قتل 
وحيــازة مخــدرات، وجاء 
تسجيل القضية بعد ان تقدم 
رئيس حتقيق السجن ببالغ 
قال فيه ان النزيل وهو من 
مواليد ١98٠ حاول االنتحار 
داخل زنزانته بقطع شرايني 

يده باستخدام موس.

محمد الجالهمة

اقتيدت وافدة عراقية 
الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات لقيادتها مركبة 
حتــت تأثيــر احلبــوب 
املخــدرة، كمــا أحيلــت 
أردنية وسيدة بدون الى 

اإلبعاد اإلداري لتسولهما 
في محافظة حولي.

وبحسب مصدر أمني 
فإن احدى دوريات أمن 
حولــي أوقفــت مركبــة 
كانــت تقودهــا ســيدة 
وتترنــح بها وتبني انها 
عراقيــة »ُمغيبة« وعثر 

في حقيبة العراقية على 
١8 حبة مخدرة وأحيلت 
مركبتها الى كراج احلجز.
مــن جهــة أخــرى، 
أحيلت أردنية من مواليد 
١965 وســيدة بدون من 
مواليد ١9٧4 الى اإلبعاد 
اإلداري بعــد ضبطهمــا 

تتســوالن في الساملية، 
ويأتــي قيام األمن العام 
املتســولني  مبالحقــة 
في إطــار تعليمات بهذا 
اخلصــوص صادرة عن 
وكيل قطاع األمن العام 
باإلنابة اللــواء ابراهيم 

الطراح.

»اجلمارك« حتبط ضخ ١١ ألف حبة إلى »احمللي«
محمد الجالهمة 

متكــن رجــال مطــار 
جمرك سعد العبد اهلل من 
ضبط كمية من احلبوب 
وافــد  حــاول  املخــدرة 
آسيوي تهريبها بوضعها 
في كراتني مــواد غذائية 
قدم بهــا من موطنه عبر 
دولة خليجية »ترانزيت« 
وتأتي ضبطية احلبوب 
بعــد أيــام محــدودة من 
ضبــط كمية كبيــرة من 
مخــدر املاريغوانا قدرت 
بـ ١4 كيلــو غراما حاول 
وافــدون مــن اجلنســية 
اآلســيوية تهريبها عبر 

املنفذ اجلمركي ذاته.
وذكــر نائــب رئيس 
جلنــة اإلعــالم اجلمركي 
مراقــب املطــار عيســى 
بــن عيســى، إن مفتشــا 
في مبنــى الطيران العام 
»مطار ســعد العبداهلل« 
اشــتبه في أمتعة الوافد 
خالل مرورها على األجهزة 
الدقيقة وعليه قام املفتش 
اجلمركي وحتت إشراف 
رئيس النوبــة بإخضاع 
أمتعته للتفتيش الدقيق، 
وتبني انه قــام بوضع ٣ 
أكياس يحوي الواحد نحو 
٣٠٠٠ حبــة فــي أرضية 
صندوقي كرتون تعلوهما 

مواد غذائية. 
من جهة أخرى، متكن 
فريق من البحث والتحري 
واإلدارة العامــة ملكافحة 
املخــدرات، وبالتنســيق 
مــع مكتب جمــارك بريد 
حطني مــن ضبــط طرد 
مسجل ان به لعب أطفال 
فاشتبه في احتوائه على 
مواد مخدرة وانتظر رجال 
املكافحة يومني حتى تقدم 

صاحبه لتسلمه وهو وافد 
مصري، جرى ضبطه من 
قبــل الفريــق وبعد فتح 
الطرد عثر على شــرائط 
من احلبوب يشتبه بأنها 
مؤثــرات عقليــة، وتبني 
بعــد حصرها أنهــا ٢١6١ 
حبــة ترامادول ومت عمل 
محضــر ضبــط وإحالة 
املتهــم واملضبوطات الى 

جهة االختصاص.

احلبوب املخدرة التي ضبطت مع اآلسيوي

آسيوي سقط 
مبطار سعد 

العبداهلل ومصري
في حطني

سيارة تخترق سور
»ثانوية الفروانية« احلديدي ليالً!

متهم بهتك عرض ورفيقه »السوابق« 
سقطا بعد سلب

١٠ وافدين في يوم واحد

مواطن يعتدي على شقيقتيه خلالفات عائلية
أحمد خميس ـ سعود الدعيج

ســجل مخفر شــرطة 
جنوب السرة شكوى من 
شقيقتني ضد شقيقهما من 
مواليد ١994 وأفادتا بأنهما 
تعرضتا لالعتداء بالضرب 
فــي منزلهمــا باملنطقة، 
وذكرتا أن الواقعة حصلت 
بسبب خالف عائلي سابق 

الشــقيق  الى تهجم  ادى 
عليهما وقــام بضربهما، 
وقرر رجال امــن املخفر 
استدعاء الشقيق لسؤاله 
عن التهمة املنسوبة إليه.
من جهــة اخرى، ورد 
بالغ الــى عمليات وزارة 
الداخلية ان معركة اندلعت 
في منطقة جليب الشيوخ 
بــني ٧ وافدين ســوريني 

مقابل ثامن من اجلنسية 
نفسها، حيث قام احدهم 
بضربه بـ »الشبل« على 

رأسه.
وقــال مصــدر امنــي 
املعتــدى  الســوري  ان 
بكســر  اصيــب  عليــه 
باجلمجمة وادخل العناية 
املركــزة وحالته خطيرة 
انــه مت  جــدا. واضــاف 

الســوريني  القبض على 
الـ ٧ وحجزهم وتسجيل 

قضية ضدهم.
وعن ســبب الهوشة، 
كشــف املصدر انها بدأت 
وتطورت بســبب موقف 
ســيارة بني املجني عليه 
وأحد اجلناة الذي استعان 
بأقربائه وكســر جمجمة 

مواطنه.

عبدالعزيز الفضلي 

فـــوجــئــت اإلدارة املدرســـية بثانـــوية الفروانية للبنات 
صباح امس وأثناء دخولهم املدرسة بوجود سيارة داخل املدرسة 
كانت قد عبرت سور املدرسة احلديدي في منتصف ليل امس.

وأوضـــح مصــدر لـ »األنباء« أن صاحب السيارة لم يتمكن 
من السيطرة عليها فاصطدم بالسور الذي لم مينعه من دخول 
مبنى املدرسة، حيث قفزت السيارة واستقرت داخلها، مشيرا 
إلى أن حارس املدرسة قام باالتصال مبديرة املدرسة واجلهات 

املعنية إلبالغهم باحلادث.
وأضاف أن صاحب السيارة وهو صومالي اجلنسية تعرض 
لبعض اإلصابات ونقل على اثرها للمستشــفى لتلقي العالج، 
شــاكرا اهلل على عــدم وجود احد داخل املدرســة أثناء وقوع 
احلــادث، مثمنا الــدور الذي قام به رجال الشــرطة في مخفر 

الفروانية الذين تابعوا احلادث حتى ظهر امس.

هاني الظفيري

متكن رجال أمن الفروانية من ضبط شابني من ذوي السوابق 
اعتادا سلب الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال مباحث ومتت 
احالتهما الى التحقيق ملعرفة عدد عمليات السلب التي قاما بها.
وذكر مصدر أمني أن دورية استوقفها وافدان من اجلنسية 
الهندية أفادا بأن قائد مركبة سلبهما حافظة نقودهما، وأشارا 
إليها بعد انطالقها فتم طلب اإلسناد وإخطار مدير األمن الذي 
طلب مراقبة املركبة من بعيد ومحاصرتها من قبل دوريات األمن 
ليتم ضبطها وكان على متنها مواطنان، احدهما من مواليد ١996 
واآلخر ١994، اتضح انهما من ارباب السوابق ومت العثور على 
6 حافظات نقود ومبلغ ١6٠٠ دينار وخالل التحقيق األولي مع 
الشــابني أفادا بأنهما خالل اليوم الذي ضبطا فيه قاما بســلب 
١٠ وافدين ومت ضبطهما في العملية األخيرة. وذكر املصدر أن 

الشابني مسجل بحقهما قضايا مخدرات وهتك عرض.

املركبة وقد استقرت داخل املدرسة

الدنانير التي سلبها وافدان في يوم واحد بلغت ١٦٠٠ دينار

السيارة وقد اخترقت سور املدرسة

7 سوريين كسروا جمجمة ثامن في الجليب

الشويع يوّقع عقدًا ملشروع جتديد 
رخص السوق بواسطة الهواتف الذكية

محمد الدشيش

انفــردت  تأكيــدا ملــا 
بنشره »األنباء« عن توجه 
»الداخليــة« الســتخراج 
رخص السوق إلكترونيا 
)أون اليــن(، وّقع وكيل 
وزارة الداخلية املســاعد 
لشــؤون املــرور باإلنابة 
اللواء فهد الشويع العقد 
الشــركة اخلاصــة  مــع 
للرخص »السوق الذكية« 
في پولنــدا والتي تعمل 
وفقا ألحــدث املواصفات 
العامليــة واحلاصلة على 
شــهادة اآليزو بالتعاون 
مع برنامج األمم املتحدة 
العامة  اإلمنائي واألمانة 
والتنميــة،  للتخطيــط 
وذلك للعمل على تبسيط 
اخلدمات املقدمة للمواطنني 
واملقيمــني فــي الكويت، 

وتوفير املال والوقت .

سيتم توزيعها في األسواق 
التجارية في  واملجمعات 
جميع محافظات الكويت 
لسرعة وإجناز معامالت 
املواطنــني واملقيمني بدال 
من اإلجراءات التي كانت 

وأشار اللواء الشويع 
إلى أن هذا املشروع يقوم 
على جتديد الرخص عن 
طريــق الهواتــف الذكية 
»الكيوســك«،  وجهــاز 
موضحا أن هذه األجهزة 

متبعة من قبل وذلك عن 
طريــق تســليم رخــص 
القدمية وتسلم  الســوق 
الرخص اجلديدة في الوقت 
نفسه مما يخفف االزدحام 
في أماكن إدارات املرور .

اللواء فهد الشويع يوقع العقد ويبدو العقيد سالم العجمي واملقدمان خالد العدواني وبشار هاشم

مكتب وهمي للعمالة املنزلية
يحتال على مواطن بـ 25٠ ديناراً

دكتور أميركي حّول مدخول
عيادة جتميل  إلى حسابه اخلاص

مواطنة تتهم مجهواًل
بتهديدها على »الواتساب«

سرقة محول كهرباء
من إحدى شركات النفط

أحمد خميس

تعــرض مواطن لعملية نصب واحتيــال بطريقة فنية من 
قبل مكتب جللب العمالة املنزلية.

وقــال مصدر أمنــي ان املواطن أفاد ببالغــه بأنه ذهب الى 
مكتب جللب العمالة في منطقة ميدان حولي الســتقدام عاملة 
للمنزل، فاستقبلته الســكرتيرة وطلبت منه سداد مبلغ ٢5٠ 
دينــارا وأعطته صورة ضوئية جلواز ســفر العاملة املنزلية 

الستخراج الڤيزا.
وأضاف املواطن أنه ســلم املبلغ وبعد فترة استفســر عن 
ســبب تأخر العاملة ولكنه فوجئ بأن املكتب مغلق وال يوجد 

أثر ألي موظف.
وحاول املواطن الوصول إلى أصحاب املكتب لكنه لم يستطع، 
فتوجــه للمخفر وســجل قضية نصب واحتيــال ضد املكتب 

وأحيلت إلى جهة االختصاص.

سعود الدعيج

ســجلت محامية في احدى عيادات التجميل شكوى خيانة 
امانــة ضد دكتور يعمل في العيادة نفســها، حيث قام بعالج 
بعــض املرضى وحّول املبلغ الذي دفعه املرضى الى حســابه 
اخلــاص بدال من حســاب العيــادة. وقال مصــدر امني انه مت 
اســتدعاء الطبيب ـ وهو اميركي مــن مواليد ١95٠ ـ للتحقيق 
معه بسبب الواقعة، واعترف بسرقة املبالغ التي دفعها املرضى 
وحّولها الى حسابه، ومت تسجيل قضية جنح في مخفر حولي 
وأحيلت الى جهة االختصاص الستكمال االجراءات القانونية.

سعود الدعيج

اتهمت مواطنة في بالغ قدمته ملخفر شرطة خيطان شخصا 
ال تعرفه بتهديدها عن طريق الهاتف من خالل محادثات على 

»الواتساب«.
وذكــرت املواطنة في بالغها رقــم الهاتف واحملادثة إلثبات 
ادعائهــا، حيــث مت التعرف على الشــخص وجار اســتدعاؤه 
للتحقيق معه، وســجلت بناء على ذلك قضية مبسمى اساءة 

استخدام هاتف، وأحيلت الى جهة االختصاص.

سعود الدعيج

تقدم موظف يعمل في إحدى شركات النفط الى مخفر شرطة 
املطالع لتسجيل شكوى ضد مجهول قام بسرقة محول كهربائي 
تابع للشــركة التي يعمل بها، وذكر أن شــخصا مجهوال كسر 
وقطع كيبل الكهرباء وســرق محتويات احملــول والذ بالفرار 

الى جهة غير معلومة.
وأوضح املصدر األمني انه مت تسجيل قضية سرقة محول 
كهربائي عن طريق الكسر والقطع، وأحيلت الى جهة االختصاص 

الستكمال اإلجراءات القانونية.

ارتباك في »املطاعم« يكشف
عن ساطور و»نوم« في منتصف الطريق!

هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
إبراهيم الطــراح بإحالة ٣ مواطنني إلى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات حليازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات أمن حولي وخالل 
جولة لها في شــارع املطاعم اشتبهت في شخص مرتبك يقود 
مركبــة، ولدى نزوله منها تبني انه بدون وبســؤاله عن ســر 
االرتباك أخرج من جيبه كيســا به 4 شــرائط قال إنها حبوب 

مخدرة وبتفتيش مركبته عثر فيها على ساطور.
وفي أحد شــوارع منطقة الســاملية واملكون مــن ٣ حارات 
رصدت دورية أمن مركبة رباعية متوقفة في احلارة الوسطى 
حيث توقفت الدورية خلف املركبة وشــغلت الفالشــر جتنبًا 
لوقوع حادث، ولدى نزول رجل األمن لالستعالم عما إذا كانت 
املركبة معطلة فوجئ بأن قائدها ومرافقه نائمان، وتبني أنهما 
في حالة غير طبيعية، وبتفتيشــهما احترازيا عثر بحوزتهما 
علــى مادة عشــبية وورق لف ولدى االســتعالم عنهما اتضح 

انهما مواطنان احدهما مطلوب لـ 8 قضايا مالية.

من املضبوطات

إبعاد وافدين تشّبها بالنساء
في مجمع جتاري بالفروانية

إحالة بنغالي متهم بإدارة
١٠ أوكار قمار إلى اإلبعاد

أحمد خميس

أحــال رجال امن محافظــة الفروانية وافدين من جنســية 
عربية بتهمة التشبه بالنساء بعد بالغ ورد لعمليات الداخلية 

من رواد مجمع شهير.
وكان وافدان قد لفتا نظر رواد املجمع بسبب املالبس التي 
ارتدياها والباروكة وســط مالمح ذكورية على وشك االختفاء 
بني املكياج واالكسسوارات التي يحمالنها اثناء جتوالهما داخل 
املجمع، ما استفز احد رواد املجمع فاتصل على عمليات الداخلية 
ومت القبض عليهما من قبل دورية االمن وإحالتهما الى املخفر.
وقــال املصدر إن مدير أمن الفروانية اللواء صالح العنزي 

أمر بإبعادهما عن البالد.

هاني الظفيري

وجه مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي 
بإحالــة وافد بنغالي الــى ادارة االبعــاد االداري نظرا لثبوت 
حيازته واجتاره باملخــدرات وادارة اوكار قمار، وجاء االبعاد 
للصالح العام. وبحســب مصدر امنــي، فإن تعليمات صدرت 
الــى رجال امن الفروانية بضبط بنغالي معروف عنه االجتار 
باملخدرات وادارة اوكار قمار في اجلليب، حيث مت تكليف قوة 
مــن قيادة الفردوس لضبطه بعد تقريــر ورد الى االمن العام 

من قبل مكافحة املخدرات.
واضاف املصدر ان التقرير تضمن ان املتهم يتاجر باحلبوب 
فتــم عمل عدة كمائن انتهت بضبطــه امس، ولكن تبني انه ال 
يحوز اي مواد مخدرة كما رفض االعتراف بادارته اوكار القمار.


