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اقتحام مطعم شهير للوجبات 
السريعة وإلقاء مكائن

الكاشير في الساحة
محمد اجلالهمة

انتقــل فريق من الفنيني التابعني لألدلة اجلنائية 
الى مطعم شهير للوجبات السريعة بقصد رفع اآلثار 
مــن داخله واالطالع على الكاميرات والتي من املؤكد 
ان تكون قد وثقت اللص الذي اقتحم احملل فجر أمس 
وسرقة مكائن الكاشير وكسرها في الساحة اخللفية 

للمطعم وسرقة ما بداخلها.
هذا، ومت إخطار مباحث الفروانية إلجراء ما يلزم 

في القضية واستدعاء املشتبه بهم.
واستنادا الى مصدر امني فإن وافدا مصريا بصفته 
املمثــل القانوني إلحدى شــركات مطاعــم الوجبات 
السريعة ابلغ عمليات الداخلية بتعرض احد الفروع 

للسرقة.
وعلــى الفــور، انتقل الــى موقع البــالغ مبنطقة 
الفروانية ملعاينة موقع السرقة، حيث كشفت املعاينة 
األولية ان اجلاني كسر الزجاج األمامي للمحل، ومن 
ثــم قام بنزع عدد ٣ مكائن كاشــير، كما تبني لرجال 
االمن خالل متشيط موقع املطعم ان املكائن ملقاة في 
ســاحة ترابية بعد اتالفها بأدوات حادة وخلوها من 

أي مبالغ مالية.

الصوت الناعم والهدايا املجانية توّرط 
مواطنًا في قضية ومنع سفر

سرقة وافد ٢٠ دينارًا باإلكراه 
ومواطن يبلغ عن  ٧٠ دينارًا سرقتهاخادمة

وفاة مصري في سقوط من علو بـ«املطالع»

حبس حتفظي لـ ٥٦ شخصًا خالل حترير ٢٥ ألف مخالفة

محمد الدشيش

«كل مــا فعلته ان اســتلمت هدايا يفترض 
الهدايــا والتــي  ان  اعلــم  انهــا مجانيــة، ال 
جــاءت بعد إحلــاح من صاحبة صــوت ناعم
رقيق ستورطني في قضية ومتنعني من السفر».

هــذا، ما ذكره مواطن في بالغ تقدم به الى 
احد مخافر محافظة االحمدي، وبحسب مصدر 
امني فإن مواطنا طلب تســجيل قضية نصب 
ضد احدى الشركات، وقال في العام ٢٠١٦ تلقيت 
اتصاال من سيدة عربية ابلغتني بأسلوب رقيق 
بأن احلظ قد ابتســم لي وهناك هدايا عليه ان 

يأتي لتسلمها دون اي مقابل.
وأضاف حتت إحلاح ذهبت الى مقر الشركة 
في العاصمة وتسلمت الهدايا وأتذكر ان ثمنها ال 
يتعدى ٢٠ دينارا، الفتا الى ان الشركة عرضت 
عليه التوقيع على تعاقدات تتعلق باحلصول 
على اسابيع في فنادق ومنتجعات، ولكنه رفض 
فأصرت مندوبة الشركة على تسلم الهدايا مقابل 
التوقيع على اوراق تفيد بتسلمي الهدايا، مشيرا 
الى انه فوجئ مؤخرا بوجود قضية عليه وأنه 
مطلوب لسداد مبلغ ٢٢٠٠ دينار قيمة العقود 
رغم انه لم يوقع ســوى على ايصال بتســلم 
الهدايا على حسب قوله، ومت تسجيل قضية.

سعود عبدالعزيز

تقدم وافد مصري إلى مخفر شرطة اجلابرية 
مبلغا عن تعرضه للضرب العنيف والســلب 
بالقوة من قبل شخصني مجهولني، وذكر املبلغ 
والــذي يعمل في أحد أفــرع جمعية اجلابرية 
انه وفيما يتوجه إلى مســكنه قام شــخصان 
باعتراضه وضربه وسرقته ٢٠ دينارا ورخصة 
قيادة وبطاقته املدنية وبطاقة البنك، مشــيرا 
إلــى أن املدعى عليهمــا يتحدثان لهجة أخرى 
غير اللهجة الوطنية وســجلت قضية ســرقة 

عن طريق استخدام العنف.

من جهة أخرى تقدم مواطن الى مخفر شرطة 
الواحة وأبلغ بأن خادمته اآلسيوية سرقت ٧٠ 
دينــارا وهربت الى جهة غيــر معلومة، وقدم 
املبلغ كل التفصيل املتعلقة باخلادمة وسجلت 

قضية سرقة.
علــى صعيــد آخر، تقدم مواطــن يقيم في 
النزهة ويعمل في أحد البنوك الوطنية ببالغ 
الى مخفر شــرطة الفيحــاء وأبلغ عن تعرض 
منزله للســرقة عن طريق التسور ليال حيث 
متكن اجلاني من سرقة جهاز ريسفر، وسجلت 
قضية ومت إبالغ االدلة اجلنائية لرفع البصمات 

من داخل منزل املواطن.

سعود عبدالعزيز

توفــي وافد مصــري يعمل 
في مشــروع املطالع الســكني 
إثر سقوطه من علو. وبحسب 
مصدر أمني، فإن الوافد ســقط 
من علو أثناء قيامه مبهام عمله 
ليلقــى حتفه علــى الفور، ومت 
إخطار األدلة اجلنائية التي قامت 
بنقل اجلثة الى الطب الشرعي 
واإليعــاز للجهــات املختصــة 
التحريــات متهيدا  باســتكمال 

لتسجيل قضية.

سعود عبدالعزيز 

كشفت احصائية صادرة 
عــن االدارة العامــة للمرور 
وحتصلــت «األنبــاء» علــى 
نسخة منها عن حترير ٢٥٨٢٢ 
مخالفة في الفترة املمتدة من: 
٢٠٢٠/٩/١٩ وحتى: ٢٠٢٠/٩/٢٥.
وتضمــن االحصــاء قيام 
بتحريــر  العمليــات  ادارة 
 ٣ وحجــز  مخالفــة   ٤٨٩٤
مركبات واحالة ١٢ مخالفًا الى 
نظارة مرور وضبط مركبتني 

مطلوبتني وحدثني بال رخصة 
سوق ومتعاط.

اما مرور العاصمة فحرر 
٥٢٥٥ مخالفــة وحجــز ٣ 
مركبات واحــال ٣ مخالفني 
الــى نظارة املــرور وضبط 

حدث بال رخصة سوق.
أما دوريات مرور حولي 
فقــام منتســبوها بتحرير 
٤٣٧٥ مخالفة واحالة مخالف 
للنظارة وضبط متعاط وآخر 
مطلــوب ومركبــة مطلوبة 
ايضا فيما حرر رجال مرور 

الفروانيــة ٢٨٥٥ مخالفــة 
متت احالة مخالف للنظارة 
وضبط مطلوب وآخر متعاط.
امــا درويــات االحمــدي 
فحرر منسبيها ٢٧٦٢ مخالفة 
وضبطوا ٢٥ مخالفا لالستهار 

ومت ايداعهم النظارة.
فيمــا حــررت دوريــات 
اجلهراء ٣٤٦٢ مخالفة وضبط 
٣ ارتكبوا مخالفات جسيمة 
واحالوهم الى النظارة وضبط 
٣١ حدثًا. واســفر االنتشار 
لرجال مــرور مبارك الكبير 

عــن حتريــر ١٢٧٨ مخالفــة 
ومخالفتني للنظارة اما سرية 
املهام فحرر منتسبوها ٩٤١ 

مخالفة وضبطوا مطلوبا.
ذات  صعيــد  وعلــى 
صلة ذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخلية أنه استمرارا 
للحمالت املرورية واألمنية 
النظــام وتطبيــق  حلفــظ 
القانــون إن االدارة العامــة 
للمــرور شــنت العديد من 
احلمــالت املروريــة خــالل 

الفترة من ١٩/٩/٢٠٢٠ أسفرت 
هذه احلمالت عن تســجيل 
عدد ٢٥٨٢٢ مخالفة مرورية 
وحجز عدد ٦ مركبات بكراج 
احلجز، باإلضافة الى إحالة 
عدد ٥٦ شخصا الى احلبس 

التحفظي.
واهابــت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
باملواطنني واملقيمني التعاون 
مع رجــال األمــن وااللتزام 
بالقوانني حفاظا على الصالح 

العام للبالد.

«االستئناف»: نشر املقارنات مبمارسة 
الطقوس دون مساس باملذاهب.. مباح

عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمة االستئناف أن نشر املقارنات 
مبمارسة الطقوس الدينية يأتي ضمن آراء 
ضاربة في عمق التاريخ اإلسالمي يتفق أو 
يختلف بشأنها الفقهاء والتزال قيد البحث 
والدراسة وتدور في فلك حرية الرأي والفكر 

طاملا أنها ال متس بأي مذهب.
جاء ذلك بحيثيات حكم أصدرته احملكمة 
وانتهت فيه إلى تأييد براءة داعية إسالمي 

من اإلســاءة إلى أحد املذاهب الدينية عبر 
وضع مقارنة بني طقوس املذاهب اإلسالمية 

والدين اليهودي خالل شهر احملرم.
وذكرت احملكمة أن الدســتور الكويتي 
يحظــر محاكمة أصحــاب الفكر والتعبير، 
مشــيرة إلــى أن املتهــم لــم يعــني أي فرد 
باسمه ولم يتناول في حديثه إثارة مشاعر 
الكراهيــة جتاه أفراد أيــة طائفة في البالد 
أو الطعــن بعقيدتهــا أو مذهبها أو العيب 

مبعتقداتها.

سرقة مبالغ مالية 
من أرصدة مواطنني 

بـ «القادسية» و«الروضة»
سعود عبدالعزيز

في قضيتني متشابهتني سجلتا في مخفري القادسية 
والروضة وتعلقتا بسرقة ارصدة بنكية من مجهولني 
بطريقة جار الوقوف عليهــا، وفي تفاصيل القضية 
األولــى فقــد تقدم مواطن مــن مواليــد ١٩٦٩ ويعمل 
في وزارة املواصالت وأبلغ عن ســحوبات متت على 
حسابه البنكي بقيمة ٥٦٣ من نقاط متفرقة، مؤكدا ان 
العمليات اجريت رغم وجود البطاقة البنكية بحوزته 

وعدم معرفة أي شخص للرقم السري اخلاص بها.
أما فــي الروضة فقد تقدم مواطــن ولديه توكيل 
رســمي لوالده املســن وأبلغ بأن مجهوال ســرق من 
رصيد والده البنكي ٤٠٠ دينار بواقع عمليتني بواسطة 
مكينات الـ ATM وأن العمليات التي اجريت متت داخل 

منطقة الروضة.
هذا، ولم يحدد املبلغ ما اذا كانت البطاقة البنكية 
قد قام االب بتسليمها الى احد ما لسحب مبالغ مالية 

ام ال، وجار فتح حتقيق في الواقعتني.

«ريحان» ُيحِدث ٤ غرز مبصري ومواطنه 
«هاريس» يتعرض للضرب بالفحيحيل

سعود عبدالعزيز

سجلت قضيتان حملت عنوانا مشتركا 
أال وهــو اعتداء بالضرب واتهم في القضية 
األولى والتي سجلت في مخفر اجلليب وافد 
بنغالــي يدعى (ريحان) اما القضية الثانية 
والتي ســجلت في مخفر شرطة الفحيحيل 
فكان املجني عليه وافدا بنغاليا ايضا ويدعى 

(هاريس). 
وحــول قضية اجلليب، قال مصدر امني 

ان وافدا مصريا من مواليد ١٩٩١ قدم تقريرا 
طبيــا يفيد بوجــود كدمة بالعني اليســرى 
وجــرح باحلاجب يحتاج الــى ٤ غرز، الفتا 
الى ان االصابات التي حلقت به جراء تعرضه 
للضــرب من قبــل بنغالي يدعــى (ريحان) 
وآخرين مجهولني. اما قضية الفحيحيل فقال 
املجني عليه ويدعى (هاريس) ان شــخصا 
يســتقل مركبة يابانية قام بضربه خلالف 
مروري وقدم املدعي الى جانب تقرير طبي 

رقم املركبة التي يستقلها املدعى عليه.

مواطنة تتهم حماها بضربها

خليجية تسجل قضية عنف أسري 

سائق يبتز كفيله وينتقم منه بطريقة غريبة

سعود عبدالعزيز

رفضت مواطنة مساعي أمنية للحيلولة 
دون تســجيلها قضيــة اعتــداء بالضرب 
بحق حماها ونظرا إلصرار الســيدة على 
تسجيل قضية حدث لها ما أرادت، وبحسب 
مصدر أمني فإن مواطنة في العقد اخلامس 

أبلغت العمليات بأن والد زوجها املتوفى 
اعتدى عليها بالضــرب مقابل منزلها في 
الصليبخات، ولدى انتقال ضباط املخفر 
عــرض عليهــا الصلــح ولكنهــا رفضت 
فتــم الطلــب منهــا مراجعة املستشــفى
إلحضــار تقرير طبــي الرفاقــه في ملف 

القضية.

سعود عبدالعزيز

تقدمت ســيدة خليجية في العقد الثالث 
الى مخفر شــرطة صباح األحمد الســكنية 
برفقة محامية عن ســفارة بلدها وســجلت 
قضية عنف أسري (اعتداء بالضرب) وقالت 

املجني عليها ان زوجها املواطن اعتدى عليها 
بالضرب العنيف، وأرفقت تقريرا طبيا يفيد 

بكدمات في أنحاء جسدها.
الــزوج والتحقيــق وجــار اســتدعاء 

معه بشــأن االتهامات التــي ذكرتها الزوجة 
في بالغها.

محمد اجلالهمة

«ال أعلم ماذا افعل، فالسائق الذي يعمل 
لدي يقوم بابتزازي وينتقم مني بطريقة 
غريبــة». بهذه الكلمات تقدم مواطن لديه 
مكتب للتاكسي اجلوال ومقره اسواق القرين 
الى مخفر شرطة مبارك الكبير متهما وافدا 
باكســتانيا كان يعمل لديه سائق تاكسي 
بابتزازه ورفضه االفصاح عن مكان سيارة 
كانت بعهدته طالبا منه حتويل مبلغ مالي 
يقــدر بـ ٢٠٠٠ دينار فــي حالة رغبته ان 

يحدد له مكانها.

وبحسب ما جاء في القضية فإن املبلغ 
قال انه فوجئ باختفاء ســائق كان يعمل 
لديــه لفتــرة طويلة وبعد نحو ٣ اشــهر 
من االختفاء تلقى رســائل عبر الواتساب 
ابلغه بأنه غادر الى موطنه بشكل نهائي، 
وإذا اراد ان يرشــده عــن مكان الســيارة 
فعليــه ان يدفع ٢٠٠٠ دينار، الفتا الى ان 
السائق ابلغه بأنه يضع املركبة في مكان 
آمــن يســتحيل العثور عليهــا وأنه كلف 
احد (غاسلي) السيارات بتنظيفها بشكل

دائم حتــى ال حتيلها بلديــة الكويت الى 
الكراج.

«أنا ما أشوفكم شي.. انتو مو رجاجيل».. رسالة
على جروب واتساب تدفع إلى تلقني مرسلها «كفخة»

مجهول التقط «السويتش»
بعد السقوط وهرب بـ«رباعية»

مبارك التنيب

خلصت التحريات التي تعلقت بقضية اعتداء 
بالضرب سجلت في مخفر شرطة ميدان حولي 
الى ان املجني عليه استفز املدعى عليهم بعبارات 
ورســائل كان يرسلها على جروب للواتساب 
وجراء االستفزاز تعرض للضرب ومت تلقينه 

علقة ساخنة. 

وفي التفاصيل أن مواطنا في العقد الرابع 
تقدم إلى مخفر ميدان حولي، مشــيرا الى انه 
تعــرض للضرب من قبــل ٣ مواطنني يعرف 
منهم شخصني، وعقب تسجيل قضية والتي 
أرفــق فيها تقريرا طبيــا احيلت إلى املباحث 
وباســتدعاء املدعى عليهم أفادوا بأن الشاكي 
مشترك معهم في جروب على الواتساب وانه 
يوم الواقعة أرســل رســالة قــال فيها «أنا ما 

أشوفكم شي.. انتو مو رجاجيل»، وأنهم قاموا 
مبعاتبته على ما أرسله مساء ذلك اليوم فقام 
بدفع أحــد املدعى عليهم وهو ما دعاه إلى رد 

االعتداء وحدث تشابك باأليدي. 
وأكد تقرير املباحث ان املجني عليه يتحمل 
جزءا من املشكلة بالرسائل التي قام بإرسالها 
والتي من شــأنها التقليل من شــأن زمالء له 

اضافة لقيامه بدفع أحد املدعى عليهم.

محمد الدشيش

«أعتقد أن «السويتش» سقط مني أثناء 
توجهي إلى مستشفى خاص والتقطه لص 
وهــرب مبركبتي الرباعيــة الى جهة غير 
معلومة» هذا ما ذكره مواطن لـ «األنباء» 
داعيا املواطنني واملقيمني إلى إبالغ عمليات 

الداخلية في حال شاهدوا املركبة.
املواطن تقدم إلى مخفر حولي وأعاد ما 

ذكره لـ «األنباء»، مشيرا الى انه توجه إلى 
مستشفى خاص، وحينما بحث عن مفتاح 
املركبة في مالبســه لم يجده فسارع إلى 
املركبــة فلم يجدها، الفتا إلى ان املســافة 
التي سقط فيها املفتاح تبعد عن املستشفى 

أقل من ١٠٠ متر.
هذا، وسجلت قضية سرقة مركبة ومت 
تعميم أوصافها ورقم لوحتها على عموم 

قوة الشرطة مع أمر بضبطها.

حتريات املباحث: «املطقوق» استفزَّ املدعى عليهم

املركبة املسروقة

مطلوب البتزاز على «التواصل» يتلف دوريتني عمدًا في سلوى
عبداهللا قنيص

اصطحب رجال إدارة اجلرائم 
االلكترونية مواطنا في العقد الثالث 
إلى مخفر سلوى لتسجيل قضية 
بحقه حملت عنــوان «إتالف مال 
الدولة واالصطدام العمد»، وذلك 
قبل أن يتم نقله الى مقر اإلدارة في 

االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معه في قضايا متعلقة 
بإساءة اســتخدام الهاتف النقال 
والتشهير بفتاة وابتزازها. وبحسب 
مصدر أمني، فإن قضية سجلت في 
إدارة اجلرائم االلكترونية وتعلقت 
بإساءة مواطن الستخدام الهاتف 
وابتزاز فتاة، وعليه مت التواصل 

مع الشاب للحضور للتحقيق معه 
في الدعوى املسجلة بحقه، وقال 
مصدر أمني: جتاهل املدعى عليه 
اتصاالت املباحث ورفض احلضور، 
وعليــه مت إخطــار النيابة العامة 
والتي منحت إذنا لضبط الشاب. 
وأضاف املصدر: مت حتديد مقر 
ســكن الشــاب في منطقة سلوى 

ولدى خروجه من منزله قام رجال 
املباحث مبحاولة توقيفه والتسكير 
علــى ســيارته فقــام باالصطدام 
العمدي مبركبتني تابعتني إلدارة 
املباحث االلكترونية، واســتطاع 
رجال املباحث السيطرة على املتهم 
متهيدا ملباشرة االجراءات القانونية 

في حقه.
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