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إحالة قضية قيادي «الداخلية» لـ«اجلنايات» 
وقاضي التجديد يرفض إطالق سراحه

رفــض قاضي جتديد احلبس أمس إخالء 
ســبيل قيادي وزارة الداخلية املتهم بقضية 
النائب البنغالديشي، وقرر استمرار حبسه 
على أن يعرض عليه مجددا في ٢٠ سبتمبر 
اجلــاري. ويعتبر هذا العرض الرابع للمتهم 
بعد صدور قرار من النيابة العامة بحجزه ٢١ 
يوما وإحالته إلى السجن املركزي على خلفية 

اتهامه بتلقي رشاوى من النائب البنغالديشي، 
ويتوقع أن تتم إحالة ملف قضيته إلى محكمة 
اجلنايات خالل األسبوع اجلاري. وكانت النيابة 
العامة قد حققت مع املتهم األول «البنغالديشي» 
ومحاسبته بتهم عدة أبرزها االجتار بالبشر، 
فيما حققت مع آخرين بينهم مسؤولون بتهم 

تلقي رشاوى لتخليص معامالت شركته.

وفاة شاب داخل كرڤان وبنغالديشي في سقوط من علو
أحمد خميس

توفــي وافــد بنغالديشــي من 
مواليد ١٩٨٠ اثر ســقوطه من علو 
في الفنطــاس وفتــح حتقيق في 

اسباب احلادث، وقال مصدر امني 
ان مصريــا ابلغ عمليات الداخلية 
عن مشاهدة جثة وافد أسفل البناية 
التي يعمل بها، ولدى انتقال رجال 
االمن شوهد الشخص متوفى ليتم 

تســجيل قضية ســقوط من علو 
ووفاة. من جهة اخرى، توفي شاب 
في ظروف غامضــة، وقال مصدر 
امني ان والد الشــاب ابلغ عمليات  
الداخلية بوفاة ابنه في كرڤان أمام 

بيته، ولدى انتقال االمن الى موقع 
البالغ في احدى مناطق الفروانية 
شوهدت جثة الشاب ليتم اخطار 
االدلة اجلنائية للوقوف على سبب 

الوفاة.

حريق يلتهم محتويات مطعم 
ويتسبب في إصابة عامل بحروق من «األولى»

احد رجال االطفاء خالل السيطرة على ألسنة اللهب

عبداهللا قنيص - محمد الدشيش

متكنــت فــرق اإلطفاء فجــر امس من 
السيطرة على حريق اندلع في مطعم في 
مجمــع يطل على شــارع اخلليج العربي 
بالســاملية، وكانت عمليات اإلطفاء تلقت 
بالغا يفيد بنشوب حريق  تبلغ مساحته 
الكلية ٥٠٠ متر مربع ، فتم توجيه فرق من 
مراكز البدع والساملية والشهداء، وجرى 

إخالء املجمع احترازيا، وعملت الفرق على 
مكافحة احلريق ومتت السيطرة عليه.

هذا، وأســفر احلادث اسفر عن إصابة 
احد العاملني بحروق في اليدين من الدرجة 
األولى، وقد متت معاجلته في املوقع عن 
طريــق الطوارئ الطبية، وباشــرت فرق 
التحقيــق وقطاع الوقايــة عملها ملعرفة 
أســباب احلادث والكشــف على األنظمة 

الوقائية.

احلريق تسبب في تلفيات كبيرة باملطعم

... وفتح حتقيق في أسباب حريق مخزن 
محارم ورقية بـ «الري»

مبارك التنيب

ذكرت ادارة العالقــات العامة واإلعالم 
بــاإلدارة العامة لإلطفاء ان فــرق اإلطفاء 
متكنت  من الســيطرة على حريق مخزن 
للمحارم الورقية في سرداب مبنطقة الري. 
وأوضحت االدارة ان غرفة عمليات اإلطفاء 
تلقــت بالغا يفيد بنشــوب حريق مخزن 

تبلغ مساحته ٥٠٠ متر مربع، ومت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز الشويخ الصناعية 
والشهداء واإلسناد، وقد شرعوا مبكافحة 
احلريق بعد وصولهم للموقع ومتكنوا من 
الســيطرة على احلريق واخماده من دون 
وقوع اي اصابات بشــرية ، فيما باشــرت 
مراقبة التحقيق في حوادث احلريق عملها 

ملعرفة أسباب احلادث.

ملشاهدة الڤيديواحد رجال االطفاء يحكم السيطرة على املخزن من الداخل

ملشاهدة الڤيديو

ر واقعة اعتداء على عامل «اإللكترونية» تتجه لضبط مراهق صوَّ
سعود عبدالعزيز

في الوقت الــذي أكد فيه 
مصــدر أمنــي لـ«األنباء» ان 
واقعة التعرض لعامل في محل 
الفحيحيل  لأللعاب مبنطقة 
بالضرب حدثــت قبل ٨ ايام 
وانتهت بأن اصطحب املواطن 
ابنــه الــى العامــل وألزمــه 
باالعتذار منه، قال املصدر انه 
فور تداول املقطع مت استدعاء 
الوافد املجني عليه والطلب 
منه تســجيل قضيــة ولكنه 
رفض، واشار املصدر الى ان 
القانون يستلزم وجود مجني 
عليه وجان، مشــيرا الى ان 
تعليمات صــدرت الى رجال 
املباحث االلكترونية لضبط 
واحضار الشخص الذي صور 
الواقعة واحالته الى القضاء 

إلساءة استخدام الهاتف.
وبحسب املصدر األمني، 

تســجيل قضية، مشيرا الى 
ان والــد احلدثني حضر اليه 
واعتــذر منه وانــه ال يرغب 

املصريني باخلارج ان الڤيديو 
املتداول عن االعتداء على شاب 
مصري فــي الكويت في احد 
احملال التجاريــة مجتزأ وال 
يشــمل كل تفاصيل احلادث 
الــذي وقع فيه اشــتباك بني 
اطراف الواقعة عقب التعدي.
الــوزارة ان  واوضحــت 
الواقعة تعود الى شجار نشب 
بشأن منتجات في محل لعب 
اطفال انتهت باعتذار املواطن 

للمصري.
ان  الــوزارة  واضافــت 
الشابني اللذين قاما باالعتداء 
على الشاب املصري في مقر 
عملــه على خلفية الشــجار 
هما قيد االحتجاز والتحقيق 

باملخفر.
واختتم البيان انه احتراما 
لطلب املجني عليه، املواطن 
املصري، فلن يتم االعالن عن 

البيانات اخلاصة به.

في تسجيل قضية.
الــى ذلــك، اكــدت وزارة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون 

مصدر أمني: الواقعة قبل ٨ أيام واستدعينا الوافد ورفض تسجيل قضية

من واقعة االعتداء

فإنه فور تداول املقطع امس 
متت معرفة موقع احلادثة ومت 
استدعاء العامل والذي رفض 

العشاق األربعة في إدارة أكبر مصنع للخمور: 
نحن األجود على مستوى الكويت ونعمل بضمير!

محمد اجلالهمة

اســتطاع رجال مديرية أمــن محافظة حولي 
وانطالقــا من تنفيذ تعليمــات وكيل قطاع األمن 
العــام اللواء فراج الزعبي إغــالق واحد من اكبر 
مصانع اخلمور احمللية في الكويت وذلك بضبط ٤ 
وافدين بواقع رجلني وسيدتني من اجلنسية الهندية 
والنيبالية وبينهم عالقة غير شرعية ومصادرة 

كميات ضخمة جــدا من اخلمور 
اجلاهزة للتعبئة الى جانب معدات 
وأدوات التصنيع. وخالل اعترافهم 
امام رجال امن حولي قال املتهمون 
انهم االجود في تصنيع اخلمور 
احمللية ونعمل بضمير، فيما قال 
مصدر امني لـ«األنباء» ان الڤيال 
املكونة من طابقني محكمة االغالق 
حتى ال تتسرب الروائح الكريهة، 
الفتــا الى ان رجــال األمن عثروا 
على استيكر ورقي على كل برميل 
يحدد توقيت تصنيع تلك اخلمور، 
الفتا الى ان اجمالي اخلمور املعبأة 

واجلاهزة للتعبئة تقدر بـ ١٧٠ برميال تكفي لتعبئة 
عشرات اآلالف من القناني.

واستنادا الى مصدر امني فإن رجال امن حولي 
وفي إطار تنفيذ التعليمات باالنتشار االمني ورصد 
اي امور غير طبيعية وصلت اليهم معلومات عن 
ان هنــاك قســيمة في اجلابرية ق١٢ تســتغل في 
امور مشبوهة وأن مركبات تتوقف امامها بشكل 
شــبه دوري ويتم نقل كراتني الى تلك املركبات، 
وقــال املصدر مت عمــل فريق من 
التحريــات والرقابــة على الوكر 
املشــبوه وخلص الــى ان الڤيال 
تستغل بالكامل لتصنيع اخلمور 
وأنه يعد احــد اكبر مصانع تلك 
اخلمــور ليتم ابــالغ وكيل االمن 
العــام من قبل مديــر امن حولي 
اللواء عبداهللا العلي حيث وجه 
الزعبي مبداهمة الوكر ويتم ضبط 
٤ وافدين من اجلنسيتني الهندية 
والنيبالية، وكذلك براميل اخلمور 
الــى جانــب ٣ خزانــات معدنية 

وأجهزة تقطير.

يقيمون في ڤيال من طابقني في اجلابرية وأمن حولي ضبط بداخلها ١٧٠ برميالً ممتلئة و٣ خزانات

أدوات التقطير املضبوطة داخل ڤيال اجلابريةاللواء فراج الزعبي

اخلمور ويبدو أعلى كل غطاء ملصق يوضح تاريخ التصنيع

العشاق األربعة بعد ضبطهم من قبل أمن حولي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مواطن خفير يقود أمن األحمدي لضبط ٦ من سارقي الكابالت
أحمد خميس

اســتطاع مواطن خفير على أمن 
وطنه أن يقود رجــال أمن األحمدي 
الى ضبط ٦ من لصوص الكابالت من 
داخل احملوالت الكهربائية، ومت ضبط 
اللصوص الستة باجلرم املشهود وعثر 

داخل سيارة يابانية كانوا على متنها 
على كمية من املسروقات وجار إحالتهم 
الى املباحث الستكمال التحقيقات معهم 
ومعرفــة عالقاتهم بجرائم مشــابهة 

وقعت في اماكن مختلفة.
واســتنادا الى مصــدر امني فإن 
مواطنا من موليد ١٩٨١ ابلغ عمليات 

الداخليــة بأنــه شــاهد ٦ اشــخاص 
مجهولــني بجانــب طريــق اخليران 
السكني وعلى ما يبدو يقومون بسرقة 
الكابــالت وعلى الفــور مت توجيه ٣ 
دوريات من مخفر النويصيب حيث 
باغتــوا الوافدين وهم من جنســية 
عربية وهــم يقومون بعمليات حفر 

وبتفتيش ســيارتهم وجــد بداخلها 
كيس كبير به عدد ٦ لوحة بيســبار 
خــاص بــوزارة الكهربــاء و٦ أمتار 
كيبل وكابالت صغيرة، مشــيرا الى 
انه جــرى االتصال باملمثل القانوني 
لوزارة الكهرباء والذي قام بتسجيل 

قضية بعنوان سرقة امالك الدولة.

عثر داخل مركبتهم مقابل «اخليران السكني» على كميات من املسروقات

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

بلوغ حد الكفاية يبرئ مواطنًا من التزوير
أيدت محكمة االســتئناف بــراءة مواطن من تهمة 

التزوير في محرر رسمي واخلروج به من البالد. 
وكانــت النيابة أحالت املتهم الى محكمة اجلنايات 
التهامه باخلروج بشــكل غير مشــروع، وقضت أول 
درجة ببراءتــه، إال أن النيابة لم ترتض ذلك ورفعت 
األمر الى االستئناف، حيث ترافع احملامي بندر املطيري 
أمــام هيئة احملكمة ودفع بانعــدام الدليل على صحة 
اإلسناد وانتفاء اجلرمية في حق املتهم بركنيها املادي 
واملعنوي وقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية، 
وعلى هذه الدفوع حكمت احملكمة برفض اســتئناف 
النيابــة وتأييد حكــم أول درجه ببــراءة موكلنا من 

احملامي بندر املطيريالتهمة املنسوبة إليه.

مصرع وإصابة ٥ وافدين في تصادم 
وجهًا لوجه على «كبد»

عبدالكرمي أحمد

شــهد طريق كبد مقابل مدرسة اإلطفاء يوم أمس حادثا 
مروريا عنيفا وجها لوجه تسبب في وفاة وإصابة ٥ وافدين 
جميعهم من اجلنسية اآلسيوية، فيما مت نقل املصابني األربعة 
للعالج في مستشفى الفروانية، أما املتوفى فقد تركت جثته 

للطب الشرعي.
وقال مصدر أمني لـــ «األنباء» إن رجال املرور وصلوا 
الى موقع احلادث لفتح حتقيق والوقوف على مالبساته، ومت 

من احلادث العنيف على طريق كبدتسجيل قضية تصادم ووفاة.


