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مشاجرة وجبات رمضان إلى النيابة

هاني الظفيري

علمت »األنباء« أن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء إبراهيم 
الطراح وفي اعقاب تداول مقطع ملشاجرة 
بني آسيويني بسبب توزيع وجبات رمضان 
قام باستدعاء مسؤول الشركة وتبني انه 

مصري اجلنسية وذلك بحضور أحد مفتشي 
البلدية ورئيس تفتيش العاصمة سلمان 
العتيبي ومت االستقرار على حترير مخالفة 
توزيع مواد غذائية، هذا ولم يتمكن رجال 
األمن من االستدالل على الوافدين اللذين 
تبادال الضرب خالل املقطع الذي مت تداوله 

على وسائل التواصل االجتماعي.

جانب من املشاجرة التي وقعت في احدى مناطق العاصمة

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

إخالء سبيل العسكري وصديق ابنه بكفالة 100 دينار

إحالة املتهمني بكسر جمجمة
 ابن وكيل الضابط في العيون  إلى »املركزي«

صورة أرشيفية لقضية تبادل االعتداء بالضرب

عبدالكريم أحمد

أنهت النيابة العامة حتقيقاتها في قضية 
مشــاجرة منطقة العيون التي وقعت أخيرا 
بني عسكري وابنه وصديق ابنه من جهة و3 
أشــقاء من غير محددي اجلنســية من جهة 
أخرى وتسبب في كسر جمجمة ابن العسكري 
وهو وكيل ضابط يعمل في أكادميية ســعد 

العبد اهلل. 
وأفاد مصدر لـ »األنباء« بأن نيابة محافظة 
اجلهراء قررت إخالء سبيل املواطن العسكري 
وصديق ابنه بكفالة ١٠٠ دينار لكل منهما بعد 

حجزهما أليام، وبحجز شقيقني من الطرف 
اآلخر ٢١ يوما وبإحالتهما إلى السجن املركزي 
بعد إخالء سبيل شقيقهما لعدم اشتراكه في 
ضرب ابن العســكري الذي لــم يتم إدخاله 
كمتهم في القضية نظرا لتعرضه إلصابات 
بليغة منها كسر في اجلمجمة. وأضاف املصدر 
ان التهمة التي أســندتها النيابة العامة إلى 
الشقيقني هي الشروع في قتل ابن العسكري 
نظــرا العتدائهما عليه مبطرقة على رأســه 
وبــآالت حادة باإلضافة إلــى تهمة إتالف 4 
مركبات أمام منزله، فيما أسندت إلى العسكري 

وصديقه تهمة تبادل الضرب.

إحالة كاميرات مراقبة محيطه إلى األدلة لتفريغها

بسبب خالفات جار الوقوف عليها في مخفر سعد العبداهلل

استبعاد شبهة التواطؤ في سرقة 200 ألف دينار من وافدين 
واملجني عليهما: تعرضنا للتهديد مبطرقة قبل السلب

فض مشاجرة شبابية في مستشفى اجلهراء

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

قــال مصدر امني ان رجال 
العاصمــة بقيــادة  مباحــث 
العقيد خالد خميس استمعوا 
إلــى إفــادات وافديــن إيراني 
وهنــدي تعرضا للســلب من 
قبــل شــخصني جــار البحث 
عنهمــا وأضــاف املصــدر من 
خالل االســتماع الــى إفادات 
وبإجــراء  عليهمــا  املجنــي 
التحقيقات، مت استبعاد شبهة 

التواطؤ بني اطراف القضية، 
مشيرا الى انه ثبت ان املجني 
عليهما اعتادا بشكل يومي على 
حمل مبالغ كبيــرة احيانا ما 
جتاوز املليون دينار ويقومان 
بإحضارهــا يوميــا، فيما اكد 
االيرانــي والهنــدي ان مركبة 
نوع وانيــت يرجح ان تكون 
لوحاتها مسروقة او ان تكون 
املركبــة برمتها مســروقة قد 
استخدمت في ارتكاب اجلرمية 
مشــيرا الى ان املجني عليهما 

قــاال ان املتهمــني كانا ملثمني 
وبــزي رياضــي يتيــح لهما 
التحرك بحرية. وأشار املصدر 
الــى ان املجني عليهما قاال إن 
املتهمني قاما بتهديدهما بالقتل 
باستخدام مطرقة مرجحا ان 
يكون املتهمــان راقبا املجني 
عليهمــا أليام محددة واختارا 
اول ايام شهر رمضان الفضيل 
لكون الشوارع احمليطة مبنطقة 
الســرقة خالية من املارة، هذا 
وقام رجــال املباحث بتجميع 

عدد من اشرطة التصوير في 
محالت قريبــة وايضا تفريغ 
كاميرات تابعة لوزارة الداخلية 

في محاولة لضبط املتهمني.
الــى ان  وأشــار املصــدر 
املركبة التــي كان على متنها 
املجنــي عليهمــا احيلــت الى 
األدلــة اجلنائية لرفــع اآلثار 
من عليها كما مت فحص موقع 
االصطــدام املتعمد بني مركبة 
املتهمني واملجني عليهما لرمبا 
تكون هناك آثار ميكن ان متكن 

رجال املباحث من إغالق ملف 
قضية السرقة.

وكان املجنــي عليهمــا قد 
ابلغا اجهزة وزارة الداخلية عن 
تعرضهما للسطو اول ايام شهر 
رمضان خــالل توجههما الى 
مقر عملهما وبحوزتهما مبلغ 
مالي يجاوز الـ ٢٠٠ ألف دينار 
لتســارع األجهزة املعنية الى 
موقع البالغ وتأخذ اإلجراءات 
التي من شأنها التعجيل بضبط 

اللصني.

أحمد خميس

متكــن رجــال أمــن نقطة 
مستشفى اجلهراء من إحكام 
الســيطرة علــى 4 شــباب 
تشــاجروا داخل مستشــفى 

اجلهراء وأحيل جميع أطراف 
املشــاجرة والتي تبــني أنها 
بســبب خالفــات الــى مخفر 
العبــداهلل،  ســعد  شــرطة 
وبحســب مصدر امنــي فإن 
بالغا ورد إلى عمليات وزارة 

الداخلية عن وقوع مشاجرة 
داخل املستشفى ليتم االيعاز 
الــى رجــال النقطــة االمنية 
والذين متكنوا من السيطرة 
علــى اطرافهــا وإحالتهم الى 
املخفر وفتح حتقيق موســع 

للوقوف على اسبابها.
من جهة أخــرى، اندلعت 
مشــاجرة بــني 6 أشــخاص 
خليجيــني وبــدون ومواطن 
في منطقة الصليبية وتدخل 
رجال أمن املخفر ومتكنوا من 

ضبط 4 من املتشاجرين ومتت 
إحالتهم إلى املخفر للتحقيق، 
هذا ولم تسفر املشاجرتني في 
الصليبية ومستشفى اجلهراء 
عن إصابات تســتدعي النقل 

إلى املستشفى.

اللواء علي ماضي

أحد املتهمني لقوة »التدخل«: ما نعترف بـ»الداخلية«.. وآخر تلفظ بكلمة خادشة للحياء

بالغ فتاة »بدون« في الصليبية قوبل باعتداء ثالثي على رجال األمن
الفتــاة التي ابلغت العمليات 
الواقعــة وكان خلفهــا  عــن 
شــخص يدعى )ل.ص.ص( 
»بــدون« مــن مواليــد ١٩7٩ 
وبيــده آلة حــادة عبارة عن 
ســكني، وعنــد اعتراضه من 
قبل العريف )ح.أ( قام حامل 
السكني بدفعه واشهار السكني 
التعــدي وطلــب  ومحاولــة 
االبتعاد عنه ومن ثم قام بالقاء 
السكني داخل البيت وادخال 
املبلغة، والتي تبني انها اخته 
ثــم بعد حلظات خرج املدعو 
)ص.س.س( »بــدون« مــن 
مواليد ١٩76 وبيده عصا طالبا 

من رجال األمن التحرك مرددا 
بصوت عال »ما نعترف بوزارة 
الداخلية واملشكلة بينا نحن 
نحلها، ليتم طلب اسناد ليقوم 
طرف جديد بالتدخل ويدعى 
)م.س.ص( من مواليد ١٩٨4 
حامال بيده عصا مهددا رجال 
األمن وقام بضــرب الدورية 
بيده متلفظا بحركة خادشــة 
للحياء مرددا حركوا الدورية 
ال ).....(، هذا وأمر مدير عام 
مديرية أمن محافظة اجلهراء 
اللواء علــي ماضي باحتجاز 
جميع املتهمني واملعتدين على 

رجال األمن.

و5٠ دقيقــة بوجود اشــكال 
داخل احد املنازل الكائنة في 

الصليبية ق3.
وعليه مت االيعاز لدورية 
كان على متنها العريف )ح.أ( 
من مواليد ١٩٩٢ ووكيل عريف 
)ي.ي( مــن مواليد ١٩٩4 إلى 
البالغ ولدى الوصول  موقع 
الى موقع البالغ خرج شخص 
يدعــى )ع.س.ع( من مواليد 
١٩٨٢ وأفاد بــان املوضوع ال 
يعدو سوى إشكال شخصي 

وانه سوف يراجع املخفر.
وقال املصدر في هذه االثناء 
فوجئ رجــال األمن بخروج 

أحمد خميس

متكن رجــال أمــن مخفر 
الصليبية وبعد طلب اسناد، 
من توقيف 4 اشخاص جميعهم 
من غير محددي اجلنســية، 
وكذلك حترير فتاة تعرضت 
للتهديد بالقتل على ما يبدو، 
ومت توجيه اتهام لـ 3 اشخاص 
من البدون األربعة، متثل في 
التعــدي علــى رجــال األمن 

والتهديد والسب.
واستنادا إلى مصدر أمني 
فقد ورد بالغ من غرفة عمليات 
الداخلية في احلادية عشــرة 

املضبوطات من الشبو واحلشيش قام املتهم بوضعها في أمتعته

ظن أن مرافقة أسرته له ستجعله مير بال تفتيش

سقوط عائد من إيران عبر املطار ملغماً بشبو وحشيش

برفقة أســرته من اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية.

وحول تفاصيل الضبطية 
قال نائب رئيس مكتب البحث 
والتحري وعضو جلنة االعالم 
اجلمركــي: خالــد الرميح: إن 
معلومــات وردت الــى رئيس 
مكتب البحث والتحري السيد 
راشــد البركــة، عن شــخص 
بدون سيصل البالد من إيران 
وبحوزته مخدرات، ليتم إخطار 
مكتب البحث والتحري بجمارك 

املطــار الدولي مبوعد وصول 
البدون وضبطه، ولدى وصوله 
برفقة زوجتــه وابنائه جرى 
تفتيشــه ليعثر بحوزته على 
نحــو )٢5٠( غراما من مخدر 
الشــبو، ونحــو )١55( غراما 
مــن مخدر احلشــيش، ليحال 
املتهــم واملضبوطات الى جهة 

االختصاص.
وثمن الرميــح، دعم مدير 
عــام اإلدارة العامــة للجمارك 
املستشــار جمــال اجلــالوي، 

ونائــب املدير العام لشــؤون 
البحث والتحري اسامة الرومي، 
لعمل مكتب البحث والتحري، 
وايضا تعاون وزارة الداخلية 
ممثلة في اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
الى ذلك قال مصدر امني ان 
املتهم قال انه لم يكن يظن ان 
يتم تفتيشــه باعتبار انه كان 
يصطحب اسرته معه مشيرا 
الى ان املعلومات املسبقة لعبت 

دورا مهما في ضبط املهرب.

محمد الجالهمة

متكن رجال مكتب البحث 
والتحــري فــي اإلدارة العامة 
للجمارك وبالتنسيق مع اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات التابعة 
لــوزارة الداخليــة من إحباط 
تهريب كمية من مخدر »الشبو 
واحلشــيش« قام شخص من 
غير محددي اجلنسية مبحاولة 
تهريبهــا عبر مطــار الكويت 
الدولــي، وذلك لــدى وصوله 

مكتب البحث 
والتحري في 

اجلمارك أحال 
املتهم إلى 
»املكافحة«

120 مخالفة »ممنوع وقوف«
 في محيط مقاهي الفحيحيل أول يوم رمضان

محمد الدشيش

شن رجال مرور محافظة 
األحمدي أول أيام شهر رمضان 
املبارك حملة علــى الواجهة 
البحرية وحتديدا في محيط 
عــدد مــن املقاهي وأســفرت 
احلملــة عن حترير نحو ١٢٠ 
مخالفــة، وقام رجــال املرور 
باالكتفــاء بوضــع مخالفات 
على زجاج املركبات املخالفة.
إلى ذلــك أكد مصدر أمني 
أن قطــاع املرور بصدد شــن 
حمالت مرورية مقابل األسواق 
واملجمعات واملساجد واألسواق 
املــروري  لضبــط الوضــع 
ومخالفة غير امللتزمني بقانون 

مخالفة مرورية على احدى املركباتاملرور.


