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البحث عن مجهول شرع بإرتكاب مجزرة بشرية في »الفروانية«

إنهاء هرب العب كراتيه من تنفيذ حكم بالسجن 15 عاماً

أحمد خميس

انتقــل محقق مــن مخفر 
شــرطة الفروانية فجر يوم 
االثنني املاضي الى مستشفى 
الفروانيــة وحتديدا اجلناح 
العاشر لالستماع إلى إفادات 
4 مصريــني تعرضوا جميعا 
للطعــن مــن قبــل شــخص 

محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام من ضبط مواطن هارب 
مــن حكم ســجن ١5 عاما ومت 
إيداع املواطن السجن املركزي 

يــوم امــس لتنفيــذ العقوبة 
املقررة عليه.

واستنادا إلى مصدر أمني 
فــإن رجــال مباحــث التنفيذ 
اجلنائي وصلت اليهم معلومات 
بأن مواطنا - وهو العب دولي 
في الكراتيه مطلوب للسجن 

١5 عاما على ذمة قضية خطف 
واعتــداء باإلكــراه - متواجد 
في احد املنازل مبنطقة مبارك 
الكبير. وأضاف املصدر على 
الفــور مت اخطار وكيل وزارة 
الداخليــة املســاعد لشــؤون 
اإلصالحيــة  املؤسســات 

وتنفيذ األحــكام اللواء فراج 
الزعبي والــذي وّجه بضبط 
املتهــم، وعليــه انتقلــت قوة 
من مباحــث التنفيذ ومتكنت 
من ضبطه عقب مقاومة. ومت 
اخطار الالعــب بأنه مطلوب 
للســجن وصادر بحقه حكم 

نهائي بالسجن. وأكد املصدر أن 
ضبط املتهم يأتي في إطار مهام 
رجال التنفيذ اجلنائي مبالحقة 
املطلوبــني علــى ذمــة أحكام 
قضائية مختلفة وتنفيذ هذه 
األحكام بدقة وصرامة ســواء 

على املواطنني أو الوافدين.

يخطط لقتلهــم جميعا. هذا 
وامر وكيــل نيابة الفروانية 
بتسجيل قضية جنايات حتت 
مسمى »اعتداء بالضرب« برقم 
٢٠١٩/١5٢، وانتقل رجال االدلة 
اجلنائية إلى مسرح اجلرمية 
فــي منطقــة الفروانية لرفع 
االثار. وبحسب مصدر امني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 

متــام اخلامســة فجــرا يوم 
االثنــني املوافــق ١5 اجلاري 
هو واصدقائــه- وجميعهم 
شــخص  قــام  مصريــون، 
مجهول بالدخول إلى مسكنهم 
واالعتــداء عليهم بآلة حادة، 
مما اســفر عن إصابتهم وانه 
الوحيد الذي حالته ســمحت 

باخلروج.

تلقت اخطارا من مستشــفى 
الفروانيــة تضمن وصول 4 
مصريني مصابني بطعنات ومت 
تقدمي االســعافات لهم وتبني 
أنها اصابات ليست في مناطق 
حرجة. وأضاف املصدر: وصل 
الى مخفر الفروانية وافد عربي 
يدعى )م.ش( من مواليد ١٩٨٨ 
وأفــاد بأنه وأثنــاء نومه في 

ً اقتحم شقة يقيم فيها 4 مصريني وطعنهم جميعهم وهرب في اخلامسة فجرا

ضُبط عقب مقاومة في أحد املنازل مبحافظة مبارك الكبير

مجهول، كما حضر التحقيقات 
رجال مباحث الفروانية بهدف 
الوصول إلى خيوط تقود إلى 
ضبط املتهم بارتكاب اجلرمية 
شديدة الغرابة. واتفق املجني 
عليهم االربعة بأنهم ال يعرفون 
اجلاني، ولم يسبق ان شاهدوه 
من قبــل، وانه ليــس لديهم 
عــداوات مع احــد بدرجة ان 

ضبط سيدة نفذت تهديداً بثته على »تويتر« باقتحام مكتب محامٍ

عبدالكرمي أحمد

ُسجلت في مخفر النقرة 
إتــالف وســرقة  قضيــة 
بطريقة غير اعتيادية ضد 
سيدة على خلفية اقتحامها 
مكتب احملامي خالد الصدي 
وسرقة بعض محتوياته.
وأفــاد احملامي الصدي 
بأقواله أمام وكيل النيابة 
أمس بأنه تلقى اتصاال من 
املتهمــة التي طلبت لقاءه 
وبعدمــا حضــرت ذكرت 
له أنهــا تتعرض للتهديد 
والســرقة وأمــور أخرى 

املكتــب  بتكســير كامــل 
مســتندات  ومتزيــق 
وتوكيــالت وأخذت جهاز 
ومســتندات  كمبيوتــر 
داخــل  مــن  وأمانــات 
أتلفــت  التجــوري، كمــا 
الكاميرات األمنية املثبتة 

به.
وأرجع احملامي استدالله 
على شخصية املتهمة إلى 
تلقيه اتصاالت من صاحب 
البرج أبلغه فيه أن مجهولة 
دخلــت مكتبــه وقامــت 
بتكسيره، وملا حضر قال له 
موظفون بشركة مجاورة 

أن من قام بذلك هي السيدة 
التي دخلت مكتبه قبل يوم.
وأشــار إلى أنــه تلقى 
اتصــاال من والــد املتهمة 
أبلغه فيــه أنها مضطربة 
نفسيا وهو ما أدركه السيما 
أنه لم يرتكب أمرا جتاهها 

يبرر قيامها بفعلتها.
ومتكن رجال األمن من 
توقيف املتهمة واحتجازها 
في املخفر متهيدا لعرضها 
على وكيل النيابة بعد غد، 
كما قامت إدارة األدلة برفع 
البصمات من املوقع متهيدا 

ملطابقتها مع بصماتها.

أتلفت محتوياته ومزقت مستندات وتوكيالت وسرقت جهاز كمبيوتر

املكتب وقد تعرض لتلفيات بالغة األدلة اجلنائية عاينت مكتب احملامي لرفع اآلثار

خيالية أدرك الحقا أنها ال 
متت للواقع بصلة، وطلبت 
منه الوقــوف معها كونه 

يتبنى القضايا إنسانيا.
وأضاف أنــه طلب من 
املتهمــة توكيلــه ملتابعة 
أتعــاب،  قضاياهــا دون 
وفي صبــاح اليوم التالي 
فوجــئ بتدوينها عبارات 
تهديد موجهة إليه بحسابها 
في »تويتر«، ثم صدم بها 
وهي تقتحم املكتب ظهرا 
مستغلة انتهاء الدوام فيه 

وعدم وجود أحد.
وتابع أن املتهمة قامت 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ضبط 2000 دينار مزورة من فئة الـ 100 فلس

سعود عبدالعزيز- محمد الدشيش

في قضيــة غريبة وتعد 
األولــى من نوعهــا وتتعلق 
مبحاولــة تهريــب وضــخ 
عملة نقدية معدنية كويتية 
مــزورة من فئة الـ ١٠٠ فلس 

بعملية تهريــب تلك العملة 
املعدنية املزورة، واتخاذ ما 
يلزم من إجــراءات قانونية 

وجنائية.
وكان رجال املستودعات 
اجلمركية في اجلمرك اجلوي 
اشــتبهوا في محتوى طرد 

قبل غير املختصني.
هــذا، واشــاد املستشــار 
اجلــالوي بيقظــة وكفــاءة 
جميع رجال املنافذ اجلمركية 
ووقوفهم ســدا حيال جميع 
املــواد  محــاوالت تهريــب 

احملظورة.

قادم من دولة آسيوية عبر 
احدى شركات الشحن، ويزن 
الطرد نحو ١٢7 كيلو، وبفتح 
الطرد تبــني ان محتوياته 
هي عمــالت نقدية معدنية 
من فئة الـ ١٠٠ فلس املقلدة 
بشكل يصعب اكتشافه من 

العملة املعدنية املزيفة تعد فريدة من نوعهاالعملة النقدية املزيفة بعد ضبطها في الشحن اجلوي

الى السوق احمللي، وجه مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشــار جمــال اجلالوي 
بالتحفظ على ما قيمته ٢٠٠٠ 
دينار من تلك العمالت املزورة 
والتواصل مع األجهزة األمنية 
واملالية في الدولة إلخطارهم 

ملشاهدة الڤيديو

»لتكن مشيئتك«  تستنفر خبير »اجلنائية«
محمد اجلالهمة

انتقل خبير خطوط يتبع اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية الى منطقة العدان وذلك 
ملعاينة رسمة وعبارة »لتكن مشيئتك« 
على أن تتم مطابقة خطوط ألي شخص 
ميكن أن يضبط لالشتباه به ملعرفة عالقته 
بالكتابة، وجاء انتقــال خبير اخلطوط 
وجهات أمنية أخرى مختصة على خلفية 
قضية ســجلت في مخفر شرطة العدان 
وحملــت عنــوان »التعدي علــى الذات 

اإللهية«.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن عمليات 

وزارة الداخلية تلقت بالغا يوم أمس من 
قبل مواطن أفاد فيه برصده كتابة على 
جــدار إحدى املنشــآت احلكومية حتمل 
إســاءة للذات اإللهيــة. وأضاف املصدر: 
فور تلقي البــالغ مت توجيه دورية الى 
موقع البالغ وبالتواصل مع املبّلغ جرى 
حتديد موقع اإلساءة، حيث تبني ألجهزة 
األمن أن اإلساءة عبارة عن رسمة شيطان 

ومكتوب بجانبها »لتكن مشيئتك«.
وأكــــد املصــــدر أن رجــال املباحث 
أخطروا بــالواقــعة لــبذل جهــود تقود 
الــى ضبــط املتهم بالتعــدي على الذات 

اإللهية.

متاس في نافورة وحوض زراعة
يخلي قاطني بناية مؤلفة من 15 طابقاً

متكنت فرقتا اطفاء حولي والساملية من 
السيطرة على حريق اندلع في شقة مبنطقة 
اجلابريــة صباح امس دون إصابات، وقالت 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم في بيان لها 
إن مركــز عمليات اإلطفاء تلقى بالغا صباح 
امس يفيد باندالع حريق شقة بسطح عمارة 
تتكــون مــن ١5 طابقا، وعلى الفــور هرعت 
فرقتا إطفاء مراكز الســاملية وحولي، وعند 
وصولهما الى موقع احلادث تبني ان احلريق 
في حوض زراعة ونافورة ليتم إخالء العمارة 
من السكان.هذا، وباشرت فرق اإلطفاء مكافحة 
النيــران ومحاصرتها حتى متت الســيطرة 
عليها وإخمادهــا، دون وقوع إصابات تذكر 

واقتصرت اخلسائر على املاديات فقط.

النافورة التي يرجح أن تكون سبباً في احلريق

آثار احلريق تبدو واضحة في الطابق األخير

اتهام عربي باختالس أموال شركة
وآسيوي بالنصب على مواطن

كندي عاد من السفر فاتهم أصدقاءه بسرقته

خالف مالي يُشعل مشاجرة بني أشقاء

التحقيق في خطف طفلة من أمام منزلها

سعود عبدالعزيز

ســجل ممثــل قانوني خــاص بإحدى 
الشــركات قضيــة نصــب واحتيال ضد 
محاســب عربــي يعمــل بالشــركة بعــد 
قيامه باختالس اموال من الشركة، وبعد 
االستعالم عنه تبني انه غادر البالد، وزود 
املمثــل القانوني رجال الداخلية ببيانات 

املتهــم فــي محاولة ملخاطبــة اإلنتربول 
وضبط الشخص.

من جانب آخر، قام وافد من اجلنسية 
الهندية بالنصب على مواطن بعد ايهامه 
واالتفاق معه بإحضار خادمة إليه وتسليمه 
نحو ٨٠٠ دينار، وبعد تسلم النقود بيومني 
قام بإغالق هاتفــه النقال واختفى، األمر 

الذي دفع املواطن إلى تسجيل قضية.

سعود عبدالعزيز

سجل وافد من اجلنسية الكندية قضية ضد 
زمالئه في السكن اخلاص بإحدى الشركات 
متهما إياهم بسرقة محتوياته التي تركها أثناء 

سفره وجار التحقيق في الواقعة.

وقــال مصدر امني إن بالغا تقدم به وافد 
إلــى رجال أحــد مخافر اجلهــراء، ببالغ عن 
تعرضه للسرقة وأشار الوافد بأصابع االتهام 
إلى زمالئه في السكن حيث زود رجال األمن 
ببياناتهم وجار استدعاءهم والتحقيق معهم 

فيما نسب إليهم.

أصيب مواطن بجروح ورضوض متفرقة 
اثر اعتداء أشــقائه عليه في منطقة الرقة 

أول من أمس.
وذكر مصدر أمني أن املبّلغ بني لرجال 
األمــن أن أشــقاءه انهالوا عليــه بالضرب 

في منزله نتيجة خالفات على أمور مالية 
ومــن ثم الذوا بالفرار جلهة غير معلومة، 
وقد زود األمنيون ببيانات أشقائه، وجار 
استدعاؤهم للتحقيق معهم حول الشكوى 

املقدمة ضدهم.

محمد اجلالهمة

تعرضــت فتــاة لعمليــة خطــف أثناء 
وجودهــا أمــام منزلهــا جنــوب الكويت، 
حيث قــام اخلاطف يقود مركبــة رباعية 
الدفــع بالوقوف بجانــب الفتاة الصغيرة 
)١٢ ســنة( وأخذهــا عنــوة. وقامت والدة 
الفتاة بإبالغ السلطات األمنية بعد أن عادت 

املجنــي عليها الى والدتهــا وأخبرتها مبا 
حدث من الشخص الذي خطفها، ومت شرح 
احلادثــة لرجال األمن وزودتهم بالبيانات 
التــي تعرفها عن اخلاطــف، حيث تعرف 
فقط اســمه وال تعرف باقــي البيانات ثم 
زودتهم باملركبة التي يستقلها الشخص، 
وجار البحث عن الشــخص من قبل رجال 

مباحث مخفر صباح األحمد.

عبارة كتبت على إحدى املنشآت احلكومية


