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إخطار أمن الدولة مبجهول 
صّور السجن املركزي

اتهام «سكران» بسّب
مواطن على «الرابع»

دهس طفل مقابل جمعية الرقة

إصابة مواطنة دهساً
في تصادم بني ٤ مركبات 

مقابل خدمة الروضة

حريق أتى على ٧ مركبات
في «الصاحلية»

تهديد بالقتل ينتهي بإبعاد 
خادمة.. ومشاجرة

بسبب خالف عائلي

السيطرة على حريق
أتى على سيراميك في أمغرة

ضبط ٣٣ كيلو كيميكال
في ٣ طرود بريدية

محمد الدشيش

متكن رجال اإلدارة العامة لإلطفاء صباح امس من السيطرة 
على حريق اندلع داخل مخزن مفتوح في منطقة أمغرة.

وانتقــل الــى موقع احلريق فنيون فــي وحدة التحقيق 
وذلك للوقوف على ســبب اندالع ألسنة اللهب وإذا ما كان 
احلريــق متعمــدا او بفعل أحمــال او ما شــابه. وقال مدير 
إدارة العالقــات العامة في االطفاء العميــد خليل االمير ان 
رجال مركزي اجلهراء واجلهراء احلرفي قاموا بالتعامل مع 
احلريق وإحكام السيطرة على ألسنة اللهب، منوها الى ان 
ســرعة التعامل مع احلريق اسهمت في جعل املساحة التي 

شب بها احلريق محدودة.

محمد اجلالهمة

فتحت اجهزة وزارة الداخلية وحتديدا رجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات حتقيقا لتحديد هوية شــخص مجهول 
قــام بجلب نحو ٣٣ كيلو من بودرة الكيميكال داخل طرود 
بريدية. وكانت «األنباء» نشرت وقائع الضبطية على موقعها 
اإللكتروني يوم امس، وبحسب املصدر فإن رجال املكافحة 

مت ابالغهم لضبط املواد املخدرة داخل الشحن اجلوي.
هذا وأصدرت االدارة العامة للجمارك بيانا صحافيا ذكرت 
فيــه انــه مت ضبط املواد املخدرة داخــل ٣ طرود واردة من 
الصني، مشــيرة الى ان الضبطية جاءت عقب اشــتباه احد 

املفتشني في الطرود البريدية.

سعود عبدالعزيز

أبلــغ مصدر امنــي «األنباء» ان رجــال مخفر الصليبية 
اخطروا جهاز امن الدولــة علما ببالغ تضمن قيام مجهول 

بتصوير السجن املركزي.
وقال مصدر امني انه ورد بالغ الى عمليات وزارة الداخلية 
عن قيام شخص يستقل مركبة أملانية توقف على مقربة من 
السجن والتقط عدة صور ولدى وصول رجال امن السجن 

هرب الشخص.
وأضاف املصدر: متت االستعانة بكاميرات مراقبة السجن 
والتي استطاعت حتديد رقم لوحة املركبة ومت تسجيل اثبات 

حالة وإخطار مخفر شرطة الصليبية كذلك امن الدولة.

محمد اجلالهمة

احتجــز مواطن من مواليد ١٩٨٢ التهامه من قبل مواطن 
من مواليد ١٩٩٢ بســبه حتت تأثير السكر. وقال املُبلِّغ إنه 
كان يسير على الدائري الرابع وإذا مبركبة بقيادة الشخص 
املدعى عليه تنحرف عليه، وحينما حتدث معه اكتشف أنه 
في حالة غير طبيعية وقام بســبه، هذا، ومت التحفظ على 
املدعى عليه للتأكد من كونه في حالة غير طبيعية حســب 
ما ذكر الطرف الثاني، ومت تســجيل قضية وحادث تصادم 
واالشتباه في حالة غير طبيعية والسب العلني في مخفر 

شرطة الشويخ.

أسعف طفل كويتي الى مستشفى العدان اثر كسر ساقه جراء 
تعرضه للدهس من قبل مركبة مواطن مقابل جمعية الرقة.

وقــال مصدر امنــي ان الطفل ٧ ســنوات كان برفقة والده 
والذي دخل للسوق وتركه في املواقف لتأتي مركبة وتدهسه 

باخلطأ، وسجلت قضية.
من جهة أخرى، تقدم مواطن الى احد مخافر اجلهراء وأبلغ 
عن قيام مجهود بسرقة مركبته االميركية والتي كانت متوقفة 

امام منزله وسجلت قضية سرقة مركبة.

عبداهللا قنيص

أسعفت مواطنة من مواليد ١٩٨٥ الى املستشفى األميري 
للعالج من اصابات حلقت بها جراء تعرضها للدهس، وجاءت 
اصابــة املواطنة على خلفية تصــادم بني ٤ مركبات اثنتان 
كانتا بقيــادة مواطنني وثالثة بقيادة هندي ورابعة بقيادة 

مصري وذلك مقابل مركز خدمة الروضة.
وقال مصدر امني ان املركبة األولى وكانت بقيادة مواطن 
توقفــت فجــأة نظرا لعبور الســيدة الطريــق وهو ما دفع 
باملركبات التي خلفها باالصطدام بها وببعضها البعض، ومت 
تسجيل قضية حملت عنوان تصادم رباعي وإصابة باخلطأ.

سعود عبدالعزيز

فتحت وحدة التحقيق في اإلطفاء حتقيقا للوقوف على 
ســبب حريق أتــى على ٧ مركبات متنوعــة املاركات. وقال 
مصــدر امني ان عمليات وزارة الداخليــة تلقت بالغا يفيد 
بوجود حريــق في منطقة الصاحليــة، وعلى الفور توجه 
رجال اإلطفــاء واألمن ومتت الســيطرة على احلريق الذي 

التهم ٧ مركبات.

أحمد خميس

أحيلت خادمة إلى مركز إيواء العمالة املنزلية بناء على 
رغبتها، وفي التفاصيل أن مواطنا ابلغ عمليات الداخلية بأن 
خادمته تلوح بقتل نفسها، ولدى انتقال رجال االمن، قالت 
اخلادمــة انها ال تريد العمــل وترغب في العودة الى بلدها. 
وأبدى الكفيل موافقته على ذلك ليتم نقلها الى مركز االيواء.
مــن جهة أخــرى، مت الطلب من مواطــن مراجعة مخفر 
شرطة سعد العبداهللا، وذلك على خلفية مشاجرة عائلية، 
وقال مصدر امني ان رجال أمن مخفر سعد العبداهللا توجهوا 
للتعامل مع بالغ ورد اليهم من عمليات الداخلية، وتبني ان 

الواقعة خالف بني املبلغ وهو مواطن وأشقائه.

رجال إطفاء يتعامالن مع حريق السيراميك

الكيميكال ُهرِّب من دولة آسيوية عبر طرود بريدية

البراميل املعبأة باخلمور داخل الوكر معدات وأدوات التصنيع

احلريق اندلع في مخزن مكشوف في أمغرة

«األمن اجلنائي»: ضبط عصابة أفريقية مارست 
النصب واالحتيال بأوراق سوداء وبربح ١٠٠٪

وفاة مجهول في ظروف غامضة
مبركبة مطلوب في «الزهراء»

٥ مجهولني استهدفوا حارس عيادة في املنقف

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

متكن رجال قطاع األمن اجلنائي من 
اإليقاع بشبكة نصب قدمت الى البالد 
قبل إغالق املجال اجلوي، حيث مارست 
العصابة عمليات النصب واالحتيال. 
وذلك بتسليم الضحايا أوراقا سوداء 
باعتبارها دوالرات، وأن حتول األوراق 
السوداء الى دوالرات مرهون بوضع 
مــواد كيماوية ويســلمون للمجني 
عليهم أوراقا دوالرية حقيقية «مختارة 
ومحددة من قبل التشكيل العصابي»، 
حيث يتوجه بها الضحية الى محالت 

الصرافة ويتأكد انها حقيقية. 
هذا، وأكد مصدر أمني ان طريقة 
النصب، وعلى الرغم من انها مكشوفة 
وغير قابلة للتصديق، لكن مع األسف 
هنــاك انــاس وقعــوا ضحايــا لهذه 
العصابات رغبة في الثراء الســريع 

وبشكل غير شرعي.  
وكان قطاع األمن اجلنائي قد وردت 
إليه عــدة بالغات مــن مواطنني عن 

تعرضهــم لعمليات نصب واحتيال، 
وذلك من قبل مجموعة عربية وأفريقية 
كونت تشكيال عصابيا، دخلت البالد 
قبــل جائحة كورونــا وظلت بالبالد 
بســبب توقف املطارات فاســتغلوا 
تواجدهــم واســتمروا فــي عمليات 
النصب على املواطنني، حيث يقدمون 
عرضا مغريا جدا للربح دون وجود 
شركة وال إيجارات وال اي تعب، وهو 
أن  يدفع الضحية مبلغا ال يقل عن ١٠ 
آالف دينار، وخالل ساعات يقنعون 
املجني عليهم بأنهم يضاعفون املبلغ 
وسوف يعطون الضحية ٦٠ ألف دوالر 
مقابل الـــ ١٠ اآلالف دينار اي ضعف 

القيمة.
وقــال املصــدر مت إســناد فريــق 
عمل متخصص في عمليات التزوير 
لرصد ومتابعة حتركات املتهمني ومن 
يعاونهم وإرســال أحد املصادر لهم 
وعمل كمني محكم، ليتم ضبط املتهمني 
الـ ٣ ومــن يعاونهــم، ومبواجهتهم 
جميعا أقــروا واعترفــوا بارتكابهم 

لواقعة النصب واالحتيال.
وكشفت التحقيقات مع التشكيل 
ان البعــض مــن املواطنني واملقيمني 
تعرضوا للخداع وتسلموا من العصابة 
أوراقا ســوداء ظلت على حالها ولم 

تتحول الى دوالرات.
واعتــرف املتهمون بأن بحوزتهم 
كمية من الدوالرات الصحيحة، حيث 
يقومون بتسليمها للضحية ويذهب 
للسوق ويقوم ببيعها دون ان يدفع 
لهم شــيئا وهنــا تزداد ثقتــه فيهم 
فيقوم بتســليمهم اكبــر مبلغ عنده 
يستطيع شراء تلك العملة، وهنا يبدأ 
دور خفة يد املتهمــني وإيهامهم بأن 
جميع ما مت تسليمه دوالرات صحيحة 
لكنها في احلقيقة مزيفة، ويكتشف 
الضحايــا ذلك بعد تســلم العصابة 
الكاش الكويتي وذهابهم عنه وإغالق 
كل ما لديهم مــن موبايالت وتغيير 
عنوانهم وتغيير ســياراتهم بعد كل 
عملية نصــب. وعليه، جار إحالتهم 

الى جهات االختصاص.

سعود عبدالعزيز

نقلت جثة مجهول الهوية 
الى الطب الشرعي للوقوف 
على هويته وأسباب وفاته، 
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» 
إن عمليات الداخلية تلقت 

بالغا بوجود شخص مستلق 
داخــل ســيارته أمــام أحد 
مســاجد منطقــة الزهراء، 
وقــال املصدر: علــى الفور 
انتقــل رجــال األمن ومتت 
مشــاهدة جثة فــي املقعد 
اخللفــي فــي حالــة حتلل 

نظرا ملرور وقت طويل على 
الوفاة واحلرارة الشديدة. 
وأشار املصدر الى ان رجال 
األمن ولدى االستعالم عن 
املركبــة التي عثر بداخلها 
على اجلثة تبني انها مسجل 
بحق مالكها قضية خيانة 

أمانة، وأكد املصدر أن جميع 
الوفاة  االحتماالت بشــأن 
قائمــة، الفتا الى أن األدلة 
اجلنائية سوف حتدد سبب 
الوفــاة وتوقيتها على أن 
ترفع التقرير النهائي الى 

اجلهات املختصة.

سعود عبدالعزيز

أمر وكيل نيابة األحمدي 
بتسجيل قضية مت تصنيفها 
جنايــات وأخــذت رقــم ٣٥ 
/٢٠٢٠ ، وذلــك بعدما تقدم 
وافــد مصــري مــن مواليد 
الــى مخفــر شــرطة   ١٩٩٤

ابوحليفة بتقرير طبي جاء 
فيه «كسر باليد»، وأبلغ عن 
أن ٥ أشخاص كانوا على منت 
مركبتني قاموا باالعتداء عليه 
بالضرب، مؤكدا أن األشخاص 
الذين ضربوه ال يعرفهم كما 
أنه ال يعرف األســباب التي 
دعتهــم إلى االعتــداء عليه 

بالضرب.
من جهة أخرى، سجلت 
في مخفر شــرطة الشويخ 
قضية تبادل اعتداء بالضرب 
(مصــري  وافديــن  بــني 
وبحســب  وفلســطيني). 
مصــدر امنــي، فــإن تبادال 
للضرب وقع بني الوافدين في 

منطقة الشويخ وحتديدا في 
شارع الكهرباء. وأرفق الوافد 
املصري تقريرا طبيا جاء فيه 
كسر بإصبع اإلبهام األيسر. 
هذا، وحملت القضية تصنيف 
جنايات نظرا للتقرير اخلاص 
بالوافد املصري الذي تضمن 

وجود كسر.

التشكيل العصابي اعترف بتسليم املجني عليهم  دوالرات بال ضمانات في زمن «كورونا»

كسر إبهام مصري في مشاجرة جمعته مع فلسطيني بالشويخ

التشكيل العصابي وأمامه املضبوطات من األوراق املالية املزيفة

وصلة ركض لسيريالنكي تقود
إلى مصادرة ٣٩ برميل خمور

سعود عبدالعزيز

متكن رجال أمن حولي من إغالق مصنع للخمور احمللية في منطقة 
سلوى. هذا، وقام مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء عبداهللا العلي 
بإخطار وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء فراج 

الزعبي بشأن الضبطية.
وبحســب مصدر أمني، فإن إحــــدى دوريات أمــن حولي وخالل 
انتشــارها ليال للتأكد من التزام املواطنــني والوافدين بقرار مجلس 
الوزراء شــاهدت شخصا يحمل كيســـــا، وما إن شاهد الوافد دورية 
األمن حتى ألقى بالكيـــس وهــرب جريا على األقدام الى داخل إحدى 
القســائم، ولدى فتح الكيس تبني وجود خمـــــور بداخله، وعلــــيه 
استأذن رجال األمــــن وقامــوا بالدخول وضــبطوا الوافـــد وعثروا 
بداخل الوكر على ٣٩ برميال معبأة باخلمور إلى جانب أدوات ومعدات 

التصنيع.

ملشاهدة الڤيديو

عدل ومحاكم
إعداد: عبدالكرمي أحمد

«اجلنايات» ترفض إخالء سبيل 
املتهم بإدارة حساب «زجران 

سناب» وتؤجل محاكمته

براءة مواطن من سرقة منزل 
وسلب مبالغ وساعات ثمينة

رفضت محكمة اجلنايــات أمس طلبا قدمه وكيل 
املتهم بإدارة حســاب «زجران سناب» بإخالء سبيله 
وقــررت إرجاء محاكمته إلــى ٦ يوليو املقبل لتقدمي 

املرافعة.
وكان املتهم قد أنكر في التحقيقات تهما عدة وجهت 
إليه أبرزها إذاعة أخبار كاذبة عن األوضاع الداخلية 
للبــالد على خلفية قيامه بنشــر أخبار عن ڤيروس 

كورونا وتعاطي اجلهات احلكومية معه.

الدائــرة  أيــدت 
اجلزائية في محكمة 
االســتئناف برئاسة 
صــالح  املستشــار 
احلوطي حكما أوليا 
ببــراءة مواطــن من 
ســرقة منــزل فــي 
منطقة مشــرف عن 
طريق الكسر وسلب 
مبالغ نقدية وساعات 

ثمينة.
وتتلخص الواقعة 
في ضبط املتهم بعد 

خمسة أيام من الواقعة عند مروره أمام املنزل، حيث 
شــاهده احلارس يوم الواقعة يســير في الشارع، 
كما شــوهد من خالل تصوير كاميــرا املنزل. وقد 
جــاء تقرير األدلة اجلنائية بــأن الصور املوجودة 

تشبهه إلى حد كبير.
وأمام احملكمة ترافــع وكيل املتهم احملامي علي 
العصفــور دافعا بعدم معقوليــة الواقعة وبطالن 
حتريــات املباحث املقدمة ضــد موكله، مؤكدا عدم 
العثور على أي بصمات ملوكله في مكان الواقعة.
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