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أجهزة رخص السوق اإللكترونية تعاود الدوران في املجمعات 

بالغ لـ «١١٢» يحبط لقاء محرمًا في فترة احلظر بقرطبة!

مخدر غامض يدفع متعاطيه للصراخ ثم املوت في «العارضية»

إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة دامية باإلسطبالت

سعود عبدالعزيز

لــم يحل احلظــر اجلزئــي الذي 
فــرض للحد مــن انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد والعقوبات املشددة 
املترتبة على مخالفة احلظر للوافدين 
وإمكانية اإلبعاد اإلداري من مغامرة 

وافد وارتكاب سلســلة من اجلرائم، 
األولى مخالفة احلظر والثانية دخول 
مسكن دون اذن صاحبه والثالثة الزنا.

وقد سجلت القضايا سالفة الذكر 
لوافد آســيوي بعد ان سقط باجلرم 
املشهود وأحيل ووافدة آسيوية من 
نفــس جنســيته الى مخفــر قرطبة 

متهيدا التخــاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهمــا او ابعادهما عن البالد كأقل 

عقوبة.
واســتنادا الى مصــدر امني فإن 
مواطنا وفيما تشير عقارب الساعة 
الــى الواحدة من بعد منتصف الليل 
ابلغ عمليات الداخلية بوجود شخص 

مجهول داخل منزله وحتديدا داخل 
غرفــة اخلادمة ليتم ارســال دورية 
واقتياد اآلسيوي واخلادمة مخفورين 
الى نظارة مخفر شرطة قرطبة وتبني 
ان الوافد يعمل لدى منزل قريب من 
محل عمل عشيقته اخلادمة. كما تبني 
انه سبق لهما لقاءات محرمة من قبل.

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر امني «األنباء» ان رجال 
مباحث الفروانية قاموا يوم امس بإحالة 
عدة «قطوف زقائر» الى األدلة اجلنائية، 
وذلك لتحليلها ومعرفة طبيعة املادة 
املخدرة التي وضعت داخل الســجائر 
قبل تدخينها، وذلك على خلفية مقتل 
وافد آســيوي وإصابة آخر ونقله الى 
غرفــة العناية املركزة في مستشــفى 

الفروانيــة، فيما لم يســتبعد املصدر 
األمنــي ان تكون املخدرات التي أودت 
بحياة اآلســيوي هي خليط مت اعداده 
من قبل االســيويني مشــّكل من مواد 
وموثرات مجهولة، وهذا اخلليط املخدر 
يدفع ضحاياه الى الصراخ من شــدة 
األلم قبل أن يودي بحياتهم. هذا ومت 
وضع اآلســيوي الذي مت إنقاذه حتت 
احلراسة داخل املستشفى متهيدا ملعرفة 

السر وراء هذا املخدر القاتل.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية 
التــي حملــت رقــم ٢٠٢٠/٣١ جنايات 
العارضية يقــول مصدر امني انه في 
فجــر امــس ورد بالغ من مستشــفى 
الفروانية يفيد بوصــول وافدين من 
اجلنسية الهندية في حالة إعياء شديد 
وأن أحدهما توفي واآلخر أسعف إلى 

اإلنعاش.
وقال املصدر: مت االستماع الى إفادة 
كفيــل الوافديــن وهما من اجلنســية 

الهنديــة ويبلــغ مــن العمــر ٢٧ عاملا 
«توفــي» والثاني يبلــغ من العمر ٢٤ 
عامــا، حيث قال الكفيل انه اســتيقظ 
على صــراخ الوافدين وحينما توجه 
إليهما وجدهما في حالة إعياء شــديد 

وآالم مبرحة.
وأضاف املصدر: انتقل رجال املباحث 
الى غرفة الوافدين ليعثروا على عدد 
كبير من بقايا الســجائر فتم التحفظ 

عليها وإحالتها الى األدلة اجلنائية.

أحمد خميس - محمد الدشيش

شهدت منطقة  إسطبالت 
اجلهراء مشاجرة دامية بني 
عدد مــن املواطنــني وغير 
محددي اجلنسية، ألسباب 
جار الوقوف عليها، أدت الى 
إصابة ٤ أشخاص مت نقلهم 
الى مستشفى اجلهراء، فيما 

وجه مدير عام مديرية أمن 
اجلهراء اللواء سالم األحيمر 
بإرســال تعزيــزات أمنية 
خشــية من حتول الشجار 
الى داخل مستشفى اجلهراء 
والتي نقل اليها املصابون.

وكانت عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقــت إخطــارا 
بوقوع مشاجرة عنيفة بني 

مجموعة من الشباب داخل 
اســطبالت اجلهــراء، ليتم 
إرسال الدورية رقم ١٠٦٠٥ 
والدورية رقم ٩٧١١ الى جانب 
ضبــاط الدوريــات، ليتــم 
فض املشــاجرة واكتشاف 
إصابــة ٤ مت نقلهــم الــى 
مستشفى اجلهراء، وجرى 
إخطار مخفر شرطة الواحة 

وُطلب مــن املصابني وبعد 
تلقي العــالج التوجه الى 
املخفر الستكمال التحقيق 

في واقعة التشاجر.
من جانب آخر، أُســعف 
٣ شــباب إلــى مستشــفى 
العدان للعالج من إصابات 
حلقــت بهــم علــى خلفية 
مشاجرة سباعية شبابية 

في الصباحية، وقال مصدر 
أمني إن رجال األمن وفور 
تلقــي البــالغ مت توجيــه 
دوريات إلــى موقع البالغ 
والسيطرة على املتشاجرين، 
وسُحبت البطاقات املدنية 
من املصابــني وُطلب منهم 
مراجعــة املخفر بعد تلقي 
العالج متهيدا لفتح حتقيق.

سعود عبدالعزيز

بعد توقف نحو ٣ أشهر 
من وقــف العمــل بأجهزة 
تســلم رخــص الســوق 
مــن املجمعــات اثــر قرار 
الــوزراء بإغالق  مجلــس 
التجاريــة في  املجمعــات 
محاوالت للســيطرة على 
تفشــي ڤيــروس كورونا 
املســتجد، عــادت أجهــزة 
اســتخراج الرخــص إلــى 
الــدوران مجــددا وســط 
إشــراف أمني واســتخدام 
والكمامــات  املعقمــات 
والتباعد االجتماعي، حيث 
اصطف املئات من املواطنني 
والوافدين مقابل األجهزة في 
مجمعات األڤنيوز واملارينا 
والكوت، وبحسب مصدر 
أمنــي فــإن اكثر مــن ألف 
معاملة مت إجنازها في أول 
يوم عمــل، وكانت اإلدارة 
العامة للمرور أعلنت امس 
األول عن بدء تسليم رخص 

فإن مكان استخراج وإجناز 
رخص السوق سيكون في 
مجمعات األڤنيوز والكوت 
إلــى  واملارينــا، مشــيرة 
ضــرورة حيــازة البطاقة 
املدنية إلمتام عملية إجناز 
املعاملة. مــن جهة أخرى، 

من جتاوز فاضح للقانون 
املــارة  وتعريــض حيــاة 
للخطر في الساعة اخلامسة 
مــن بعــد عصر امــس، مت 
حتديد املســتهتر وضبطه 
وإحالته إلى النظارة ونقل 

املركبة إلى كراج احلجز.

استطاع قطاع املرور ضبط 
مستهتر مت توثيق استهتاره 
فــي منطقــة العقيلــة عن 
طريق نشطاء على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقال مصدر أمني انه فور 
تداول ما صدر عن املستهتر 

التحفظ على قطوف سجائر متناثرة في غرفة القتيل وزميله نقل لإلنعاش

احدى املركبات املخالفة في طريقها الى كراج احلجزاحد املراجعني خالل استخراج رخصة السوق

الســوق التي مت جتديدها 
أوناليــن، وذلك في الفترة 
مــن الســاعة ١٠ صباحــا 
حتى اخلامسة عصرا ملدة 

٧ ساعات.
وبحســب بيان لإلدارة 
عكس سير يكشف عن تاجري خمورالعامة للمرور على حسابها، 

متكن قطاع األمن العام ممثال بقيادة 
الوفرة من ضبط وافدين آسيويني عثر 
بحوزتهما على قناني يرجح أن بها مواد 
يشــتبه بأنها مســكرة، وكذلك مبلغ من 
املال تبني انه حصيلة بيع املواد املسكرة 

حسب افادة املوقوفني.
وبحســب مصــدر امني، فــإن احدى 
دوريات امــن األحمدي رصــدت مركبة 
تخالــف قوانني املــرور والدخول عكس 
السير على متنها شخصان من اجلنسية 
اآلســيوية، وعند اســتيقافهما لتحرير 
املخالفة بحقهما لوحظت أكياس باملقعد 
اخللفي، وعند االستفسار بان على قائد 
املركبة االرتباك وتبني أنها حتتوي على 
٢٨ قنينة يشتبه في أن بها مواد مسكرة 
ومبلغا من املال. ومت حتويلهما الى جهات 
االختصــاص مــع املضبوطــات التخاذ 

الوافدان وامامهما املضبوطاتاإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

عدل ومحاكم

إخالء سبيل رئيس مناقصة 
«رشوة اإلسعاف» بكفالة ٥٠ ألف دينار

رفض إخالء سبيل مخترق «كونا» وتأجيل محاكمته

أرجأت  محكمة اجلنايات برئاســة 
املستشار محمد غازي املطيري، معارضة 
املتهم األول بقضية رشــوة مناقصة 
مركبات اإلسعاف للحكم الغيابي القاضي 
بحبسه، إلى ٤ أكتوبر املقبل للمرافعة.

وقررت احملكمة إخالء سبيل املتهم 
بكفالة ٥٠ ألف دينار، مع منعه من السفر 

حلني حسم القضية.
وكانت احملكمة قد قضت خالل فبراير 

املاضي غيابيا بحبس املتهم األول، وهو 
عضو ســابق في جلنة املناقصات ملدة 
١٠ سنوات مع الشــغل والنفاذ وعزله 
من منصبه وإلزامه برد ٢٩٠ ألف دينار 
وتغرميه ضعفه، وحضوريا بحبس املتهم 
الثاني وهو صاحب شركة سيارات ملدة 
٤ سنوات مع وقف النفاذ بكفالة ٤٠٠٠ 
دينار، وببراءة املتهم الثالث وهو موظف 

في الشركة.

التفتت محكمة اجلنايات أمس عن طلب 
قدمه دفاع املتهم باختراق املوقع اإللكتروني 
لوكالة األنباء الكويتية «كونا»، بإخالء سبيله، 

وقررت إرجاء محاكمته للمرافعة.

وكان املتحدث الرســمي للحكومة قد 
أعلن أوائل شهر يناير املاضي عن تعرض 
املوقع الختراق وبث خبر كاذب عن انسحاب 

القوات األميركية من الكويت.

إعداد: عبدالكرمي أحمد التحقيق في مالبسات قتل سبعيني البنه بخمس طلقات بـ«األندلس»
أمير زكي - سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن في العقد السابع من 
عمره متهيدا للتحقيق معه في اسباب 
اقدامه على قتل ابنه بإطالق النار عليه 

من سالح ناري نوع كالشينكوف.

هذا، وأفاد األب في أقواله األولية 
بأنه فعل ذلك ألسباب ومالبسات عائلية، 
وبحســب مصدر امني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بسماع 
اطالق نار ووقوع جرمية قتل في منطقة 
االندلس، وعلى الفور توجه الى موقع 

البالغ عدد من رجــال االمن، وتبني 
ان اجلاني مواطن في العقد الســابع 
من عمره وقد اقدم على قتل ابنه من 

مواليد ١٩٨٩ بـ ٥ طلقات نارية.
وأضاف املصدر: مت التحفظ على 
السالح املستخدم وكذلك املتهم وإخطار 

األدلة اجلنائية واملباحث باســتكمال 
التحقيقــات وإحالة جثة املجني عليه 

الى األدلة اجلنائية.
وأشار املصدر الى ان رجال االمن 
تبني لهم ان الســالح املستخدم في 

اجلرمية غير مرخص.

ضبط أمبوالت ماريغوانا مخبأة داخل 
راديو لندن في الشحن اجلوي

محمد اجلالهمة

أحال رجال الشــحن اجلــوي أمس إلى 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخدرات عدد ٣٥ 
أمبوال بداخلها زيت املاريغوانا. وكان مفتش 
في الشحن اجلوي اشتبه في محتويات طرد 

عبارة عن جهاز راديو قادم من لندن، وعليه 
مت فتح اجلهاز وبتفتيشه مت العثور على 
٣٥ أمبوال بها مخدر املاريغوانا، وعليه مت 
التواصل مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وعمــل كمني لصاحب الطرد، والذي جرى 

توقيفه لدى تقدمه أمس لتسلم الطرد.

الراديو الذي هربت بداخله األمبوالت

«اجلنائية» تضبط تشكيًال عصابيًا 
اختطف سيالنيًا وطلب فدية من زوجته

التحقيق في تعرض بنغالي
للسلب بالقوة في منطقة الفنطاس

محمد اجلالهمة

متكن رجال األمن اجلنائي أمس من توقيف 
٤ وافدين من جنسيات آسيوية، وذلك التهامهم 
بخطف وافد سيالني واحتجاز حريته وطلب 
فدية إلطالق ســراحه، واستنادا الى مصدر 
أمني، فإن وافدة من اجلنسية اآلسيوية تقدمت 
الى أحد مخافر محافظة الفروانية وأبلغت بأن 

زوجهــا اختفى عن املنزل ليومني وفوجئت 
باتصال يرد إليها من قبل مجهول ويتم إبالغها 
بأن زوجها متواجد برفقتهم واملطلوب منها 
١٤٥٠ دينارا حتى يتم إطالق ســراحه. وقال 
مصــدر أمني: مت تكثيــف التحريات وُطلب 
من الزوجة مســايرة املتهمني ومن ثم جرى 
ضبطهم وحترير الزوج، وجار إحالة أعضاء 

العصابة الى النيابة.

محمد الدشيش

اســتمع رجــال مباحث األحمــدي الى 
إفــادات وافــد بنغالي أبلغ عــن تعرضه 
للســلب بالقوة، وذلك في محاولة جلمع 
املزيد من األدلة واملعلومات بشــأن هوية 
اجلناة الذين اعترضوه وسلبوه مبلغا من 

املال حسب زعمه. وبحسب مصدر أمني، 
فــإن بنغاليا في العقد اخلامس من عمره 
تقدم الى مخفر الفنطاس وقال إنه وفيما 
كان يســير على األقدام أوقفه شــخصان 
على منت مركبة وانيت وسلباه مبلغ ٣٨٦ 
دينارا كان بحوزته، ومت تســجيل قضية 

سلب بالقوة.

مقتل مصري في تبادل للطعن مع مواطنه في شقة بحولي
سعود عبدالعزيز - محمد اجلالهمة

في ثاني جرمية قتل تسجل امس 
االحد تبادل وافدان مصريان الطعن فيما 
بينهما، وهو ما ادى الى مقتل احدهما 
إثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر، فيما 

اصيب الثاني وأسعف الى املستشفى 
لتلقي العالج على ان يتم فتح حتقيق 

في الواقعة وجرمية القتل.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال 
مصدر امني ان غرفة عمليات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشاجرة دامية في 

منطقة حولــي. وعلى الفور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن حيث 
شوهد املبلغ وقام بإرشادهم على موقع 
املشاجرة وهي شــقة تقع في الطابق 
اخلامس، ولدى دخول رجال األمن الشقة 
وجدوا وافدين ال يحمالن اثباتات، تبني 

الحقا انهما مصريان، وأن األول توفي 
جراء طعنة نافذة في الصدر، والثاني 
مصاب ليتــم إخطار «األدلة اجلنائية» 
ورجال املباحث ووكيل النائب العام الذي 
وجه بالتحفظ على القاتل متهيدا للتحقيق 

معه وتوجيه تهمة القتل له.

ضبط مستهتر و«خالط» مخالفني في جابر العلي والعاصمة
سعود عبدالعزيز

متكن قطاع املرور والعمليات 
يوم امس من ضبط مركبة قام 
قائدها باالستهتار بها في منطقة 
العلي واستطاع نشطاء  جابر 

من توثيق وصلة االستهتار.
من جهة أخرى، مت ضبط 
قائد خــالط بعد ان رصدت 
التواصل  من قبل نشــطاء 
االجتماعــي مخلفــات بناء 
تتســاقط من اخلــالط في 
العاصمة وكذلك مخالفة السير 

ملشاهدة الڤيديواخلالط مت رصد جتاوزاته على مواقع التواصل االجتماعيباالنحراف بشكل مفاجئ.

النيابة تأمر باستمرار حجز قيادي «الداخلية»
واصلت النيابة العامة حتقيقاتها بقضية 
الداخلية وقررت استمرار  قيادي وزارة 
حجزه إلى اليوم علــى أن يعرض عليها 
مجددا الســتكمال التحقيق معه بقضية 

النائب البنغالديشي.
وكشــف مصدر لـ «األنباء» أن املتهم 
أنكر معرفته بالنائب البنغالديشي، مؤكدا أن 
لديه عالقة جتارية مع املرشح السابق املتهم 
بالقضية، في وقت أشار فيه إلى أن هذا ال 

يعني أن له عالقة مباشرة بالبنغالديشي 
حتى إن كان األخير على عالقة مع املرشح 

السابق.
يذكــر أن القيادي واجــه تهماً تتعلق 
بالرشوة والتزوير وإساءة استعمال السلطة 
على خلفية ما ورد بتحقيقات البنغالديشي 
من أنه تلقى خالل فترة توليه قطاع شؤون 
اإلقامة مبالغ بعدة شيكات مقابل متريره 

معامالت شركة األخير.


