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هاني الظفيري

ترجمــة لتعليمــات نائــب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
بشــأن ضــرورة وضــع حــد 
للمســتهترين والتعامل معهم 
بكل حزم ووفق القانون وأيضا 
في إطار متابعــة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء إبراهيم الطراح لكل 
ما يبث على وســائل التواصل 
االجتماعــي ويتعلــق بظواهر 
أمنيــة مقلقــة، وجــه اللــواء 
الطــراح نحــو ســرعة ضبط 

وإحضار مواطن شاب استعرض 
بسيارته الصالون في منطقة 
صباح الناصر ومت تداول مقطع 
الستهتاره ورعونته على وسائل 
التواصل وعليه مت القبض على 
الشاب وإحالته إلى نظارة املرور 
وإحالة مركبته إلى كراج احلجر 
على أال تخرج السيارة إال بعد 
شهرين وبعد مرورها على جلنة 
للفحص الفني والتي في الغالب  
تقوم هــذه اللجنة بالطلب من 
صاحب املركبة سكربتها لعدم 

الصالحية.
واستنادا الى مصدر أمني 
فإن وكيل قطــاع األمن العام 

رصــد على مواقــع التواصل 
مقطعــا ملركبة يســتهتر بها 
قائدهــا فــي منطقــة صباح 
الناصر وحتديدا في شــارع 
ام املؤمنــن مروعــا مرتادي 
الشــارع وعليــه مت االيعــاز 
الــى مديــر عــام مديرية امن 
الفروانيــة لســرعة ضبــط 
املســتهتر وســيارته ليقوم 
رجال األمن بعمل التحريات 
وحتديد هوية املستهتر ومكان 
إقامتــه وعليــه انتقلت قوة 
أمنية وضبطت املستهتر وهو 
مواطن والسيارة التي كانت 

بال لوحات.

مركبة املستهتر في طريقها الى احلجز اللواء ابراهيم الطراح

الطراح وجه بإحالة 
سيارة املستهتر 
للحجز وسكربتها

الغواصون يعثرون على أداة الصيد اخلاصة باملفقود 
ومواصلة مساعي البحث في الشواطئ

محمد الجالهمة

الـغـواصـــون  تمـــكن 
المرافقــون  المتطوعــون 
ألجهــزة البحــث المختلفة 
ظهــر امس من العثور على 
اداة الصيد التي كانت بحوزة 
الغــواص المفقود ســعود 
المســلم وذلك فــي منطقة 
قريبة من ذات المنطقة التي 
نزل للغوص فيها على مقربة 

من جزيرة قاروه.
هــذا، وال تــزال أجهــزة 
البحــث تواصــل تمشــيط 
الشواطئ والمياه االقليمية 

بحثا عن المفقود.
هذا، ولم تسفر عمليات 
البحــث حتى عصــر امس 
ســوى بالعثور علــى اداة 

الصيــد، وتمــت إحالتهــا 
الى األدلــة الجنائية إلعادة 
فحصهــا ورفــع اآلثــار من 

عليها.

وردا على سؤال »األنباء« 
قال المصدر نأمل أن يكون 
المفقود بخير ونحن لم نفقد 

األمل.

أداة الصيد التي عثر عليها امسسعود املسلم

مباحث الفروانية تغلق ملف ثاني جريمة قتل في رمضان خالل 7 ساعات

3 مصريني قتلوا مواطنهم بـ 4 طعنات
بسبب الشبو.. واملباحث باغتتهم قبل الهروب

إنقاذ عائلة  بعد تسرّب املاء إلى زورقهم
متكن رجال اإلنقاذ البحري من إنقاذ 
عائلة تسرب املاء إلى زورقهم، وكان 
قد ورد بالغ إلى غرفة عمليات اإلدارة 
العامة لالطفاء مساء امس يفيد بوجود 
قارب تسربت بداخله املياه مقابل أبراج 

الكويت، وعلى الفور مت حتريك زورق 
من مركز الســاملية لالنقــاذ البحري 
بقيادة املقدم عبداهلل احلنيان، وعند 
الوصول تبن أن القارب عالق باملياه 
الضحلة وعلى متنه عائلة مكونه من 

4 أشخاص من بينهم طفلة باإلضافة 
إلى قائد القارب، ومت نقل األشــخاص 
من القارب الى زورق اإلنقاذ والعودة 
بهم إلى نادي اليخوت دون وجود أي 

إصابات تذكر.

هاني الظفيري - محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص

أســفرت ســرعة انتقال 
رجــال مباحــث الفروانيــة 
إلى موقع جرمية قتل وافد 
مصــري طعنا إلى ســرعة 
ضبط اجلناة في  اقل من 7 
ساعات من اجلرمية، حيث 
مت توقيــف املتهمن الثالثة 
والعثور على أداة اجلرمية 
بحــوزة احدهــم ليعترفوا 
تفصيليا بأن قتل مواطنهم 
بسبب عدم التزامه بدفع قيمة 
الشــبو الذي يشتريه منهم 
وأنه في اآلونة االخيرة تراكم 
عليه مبلغ ١٠٠ دينار وحاول 
عدم دفع املبلغ ليتوصلوا الى 
محل ســكنه ويقوم احدهم 
بتســديد الطعنــات القاتلة 
له وعددهــا 4 داخل غرفته 
ومقابل البناية ليسقط غارقا 
في دمائه وتفشل محاوالت 
اســعافه داخــل مستشــفى 
الفروانيــة. هذا، وكشــفت 
املتهمــن  التحقيقــات مــع 
الثالثة بأنهم كانوا خططوا 
للســفر الى موطنهم ولكن 
كانت يد رجال املباحث لهم 
باملرصاد ليحالوا إلى النيابة 

بتهمة القتل العمد.
واستنادا الى مصدر أمني 
فإنه وفيما تشير عقارب الى 
الساعة الثالثة صباح خامس 
أيام شــهر رمضــان املبارك 
تلقــت عمليــات الداخليــة 
بالغا من حــارس بناية في 

الفروانيــة )ف.ح( افاد من 
خالله بأن احد قاطني البناية 
وهو مصري يدعى )هـ.ف.ح( 
من مواليد ١99٠ وجده غارقا 
في دمائه، وعلــى الفور مت 
ارسال سيارة إسعاف ونقل 
الوافد الى املستشفى ليلفظ 
انفاسه االخيرة قبل ان يصل 
الــى العالج، وعليه ســارع 
رجــال مباحــث الفروانيــة 
بسرعة االنتقال وذلك ترجمة 
لتعليمات وكيل قطاع البحث 
اجلنائي اللواء خالد الدين.

وأضاف املصــدر: جرت 
معاينــة موقــع اجلرميــة 
وهاتف املجني عليه، ليعثر 
على كيس شبو داخل الغرفة 
ليربط رجــال املباحث بن 
املــواد  اجلرميــة وجتــار 
املخــدرة، وبإجــراء املزيــد 
مــن التحريــات خلص الى 
ان مرتكبــي اجلرمية 3 من 
اجلنســية املصريــة ليتــم 
ضبطهم بواقع ٢ في الفروانية 

وثالث في اجلليب، لتنتقل 
قوة مــن املباحث وتضبط 
اجلرميــة  وأداة  املتهمــن 
حيث اعترفوا بــأن املجني 
عليــه معتاد علــى التعامل 
معهم وشــراء الشــبو وانه 
اشترى مؤخرا شبو بقيمة 
١٠٠ دينار ولم يقم بالسداد 
وحاولوا اخذ املال وحينما 
رفض توجهــوا الى غرفته 
ودار بينهم حديث انتهى بأن 
قام احدهم بتسديد طعنة له 
ليسارع املجني عليه بتعقب 
اجلناة ليقوم حامل السكن 
بتوجيــه 3 طعنــات أخرى 
جعلت املجني عليه غير قادر 
علــى احلركة نتيجة نزيف 
الدمــاء ويلقى حتفه الحقا. 
يشــار الــى ان جرمية قتل 
الفروانية امس تعد جرمية 
القتل الثانية التي يشهدها 
رمضان املبارك وجاءت بعد 
ساعات من جرمية الصليبية.

أداة اجلرمية ضبطت بحوزة احد املتهمنياللواء خالد الديني

اثنان ضبطا
في الفروانية والثالث 

في اجلليب وعثر 
على أداة اجلرمية 

مع أحدهم

اجلناة والضحية 
اختلفوا على مبلغ 

100 دينار

»اجلمارك« حتبط تهريب مواد متوينية

محمد الدشيش

متكن رجال جمرك الساملي أمس األول من ضبط كمية كبيرة 
من املواد التموينية املدعومة كانت في طريقها إلى دولة عربية. 
وقال مصدر جمركي إن املفتشن وانطالقا من تعليمات مشددة 
بضرورة إخضاع الشحنات للتفتيش الدقيق، ملنع تهريب املواد 
التموينية والسجائر وغيرهما من احملظورات اشتبهوا في شاحنة 
يقودها وافــد كانت في طريقها إلى دولة عربية حيث ضبطت 
بداخلها كمية كبيرة من األرز واملواد التموينية املدعومة، ومتت 

إحالة املهرب واملضبوطات إلى جهة االختصاص.

املواد التموينية التي مت ضبطها

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام 
أو 

 
QR كود أو 

البحث عن شابني سلبا »وجبة«
و4٥ ديناراً من عامل مطعم بالقصر

هاني الظفيري

أقدم شابان يقودان مركبة سوداء في منطقة القصر على سلب 
وافد اســيوي بعد االعتداء عليه بالضرب مبلغا ماليا 4٥ دينارا 
ووجبة كان يهم بتوصيلها إلى احد املنازل. وقال مصدر امني إن 
بالغا تقدم به وافد يعمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة مصطحبا 
تقريرا طبيا يفيد باإلصابات التي حلقت به جراء االعتداء الذي 
تعــرض له، حيث أفاد بأنــه عندما نزل إليصال وجبة ملنزل في 
منطقة القصر قام شــخصان باعتراض طريقــه واالعتداء عليه 
وســلبه محفظة النقــود التي كان بداخلها املبلــغ املذكور ليفرا 
مبركبة سوداء إلى جهة غير معلومة من موقع احلادثة وسجلت 

قضية في مخفر النعيم حتت مسمى سلب بالقوة.

إمهال مستأجر شقة لـ »الوناسة« ٧٢ ساعة لإلخالء
أحمد خميس

أمر مدير أمن حولي اللواء 
عابدين العابدين بإخالء شــقة 
فــي ســلوى مــن مســتأجرها 
املواطن، مؤكدا عدم جواز تسكن 
»عزابيــة« في املنطقــة. وكان 
العابدين قد تلقى معلومات تفيد 
بوجود شقة في سلوى تستخدم 
في إقامة »قعدات وناسة«، كما 
قدم جيران الشقة عدة شكاوى 
بشــأن حفالت الصخــب التي 
تقــام بالشــقة وتــردد فتيات 

عليها بصحبة شباب في نهار 
رمضان، وبعد إجراء حتريات 
ســريعة ومكثفة، أكــدت كلها 
صحة املعلومات، مت توجيه عدة 
دوريات أمنية إلى موقع الشقة 
قبل اخلامسة مســاء لكن كان 
املوجودون بها، وهم 7 فتيات و3 
شباب، قد الذوا بالفرار مبجرد 
شعورهم مبداهمة رجال األمن. 
وذكر مصدر أمني أنه مت إحضار 
مستأجر الشقة الذي لم يكن من 
بن الهاربن ومت إبالغه بضرورة 

إخالء الشقة خالل 7٢ ساعة.
اللواء عابدين العابدين

شكاوى
من السكان 

باستغالل الشقة 
بشكل سيئ في 

نهار رمضان


