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إبعاد فاشينستا إيرانية بسبب مقاطع وصور على وسائل التواصل
ومصدر أمني: إجراءات صارمة وال تهاون مع كل ما يخدش احلياء العام

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني ان قطاع األمن اجلنائي 
ممثال في إدارة اآلداب العامة وإدارة اجلرائم 
اإللكترونية يتجه الى ضبط العديد من 
املشــاهير الذين يقومون بخدش احلياء 
العام ســواء من خــالل صور أو مقاطع، 
الفتا الى ان هذا يشمل اجلميع «مواطنني 
ووافدين» ومن اجلنسني، منوها إلى ان 
هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيني الى 
بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيني فإن األمر 
يتراوح بني االستدعاء والتنبيه والتوقيع 
على تعهد أو اإلحالة للنيابة، وهذا مرهون 

بحجم التجاوز الذي يتم رصده.
ونفى املصدر أن يخضع األمر للمزاجية 
وإمنــا يتم االســتدعاء مبوجــب جتاوز 
صارخ غير مقبول وتعمد مخالفة العادات 
والتقاليد وقواعد االحتشام بدون اي مبرر، 
مجددا التأكيد على أن احلريات مكفولة 
ولكن ليس عبر التصرفات املخلة ونشر 

صور غير الئقة أو خادشة للحياء.
ونــوه املصدر الى وجــود قائمة من 
األســماء لدى قطاع األمــن اجلنائي يتم 
تفحص ما نشروه في اآلونة األخيرة وما 
هم بصدد نشره بحيث سيتم التعامل مع 
هؤالء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى 

اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم 
غير املصرح لهم بالدخول، مجددا التأكيد 
على انه ال تهاون مع كل ما يخدش احلياء.

علــى صعيــد ذي صلــة وبعــد نحو 
٧٢ســاعة مــن إبعــاد املذيعــة اللبنانية 
ســازديل وكذلك توقيف وزارة الداخلية 
ملواطنة مشهورة على وسائل التواصل 
االجتماعي وإحالتها إلى النيابة لنشرها 
مقطعا مخالفا لآلداب العامة، كشف مصدر 
امني عن ان االمن اجلنائي أوقف يوم امس 
وافدة ايرانية «فاشينستا» ومت التحقيق 
معها في مجموعــة من الصور واملقاطع 
التــي ُوصفت بـ«املبتذلة» قبل أن يتقرر 
إبعادها عن البالد، على خلفية قيامها بنشر 
الصور التي اعُتبرت «مخلة باآلداب» على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وذكر املصدر ان الوافدة اإليرانية لم 
تبرر لرجال املباحث تلك املقاطع والصور 
التي مت نشــرها على حســابها وحساب 
آخرين حيث بدت في الصور بشكل وصفه 

البعض باالبتذال.
وكان قطــاع األمن اجلنائي ممثال في 
إدارة اجلرائم اإللكترونية ضبط فاشينستا 
كويتية وزوجها بعدما قامت بنشر مقطع 
على وسائل التواصل االجتماعي ووصف 
املقطع بأنه يحوي إيحاءات غير مقبولة 

ومخالفة لآلداب العامة.
هذا، وأصدرت وزارة الداخلية في ساعة 
متأخرة من مســاء يوم امس األول بيانا 

على النحو التالي:
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود 
قطاع األمن اجلنائي في مكافحة اجلرائم 
االلكترونية وضبط كل ما يخل باآلداب 
العامــة متكنــت إدارة مكافحــة اجلرائم 
اإللكترونية من خالل متابعتها ورصدها 
جلميــع ما ينشــر في مختلف وســائل 
التواصل االجتماعي من ضبط فتاة نشرت 
على حســابها في أحد مواقــع التواصل 

االجتماعي ڤيديو مخال باآلداب العامة.
وأضافت أنه بعد رصد الفيديو وبإجراء 
البحث والتحري مت التعرف عليها، ومت 
استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة وافادت 
بأنها صاحبة احلساب وأقرت انها التي 
ظهرت باملقطع ومتــت احالتها إلى جهة 
االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقها.
اجلرائــم  إدارة  أن  االدارة  وأكــدت 
اإللكترونية تقوم برصد ومتابعة أي امور 
تخالف اآلداب العامة على وسائل التواصل 
االجتماعي وال تتهاون مع كل من يسيء 
استخدام مواقع التواصل ألي سبب كان.

بعد ساعات من مغادرة املذيعة سازديل وإحالة فتاة نشرت مقطعاً إلى النيابة

كندية تتهم مجهوًال بلمسها خالل الترّيض على اخلليج فجرًا
أمير زكي

شــرع رجال املباحث اجلنائية في 
جتميع األدلة من بينها حصر مركبات 
تعود ملاركة فارهــة من حيث اللون، 
وكذلــك تتبع كاميــرات املراقبة على 
اخلليج العربي مقابل منطقة بنيدالقار 
على وجه التحديد، وذلك في محاولة 
إلغــالق قضيــة مت تصنيفها من قبل 
وكيــل النائب العام باعتبارها جناية 
ومســمى هتــك عرض أنثــى، وحول 

تفاصيــل القضية أبلــغ مصدر أمني 
«األنباء» أن فتاة كندية اجلنسية تبلغ 
مــن العمــر ٢٩ عاما تقدمــت إلى أحد 
مخافر العاصمة وسردت تفاصيل الفعل 
اخلادش الذي تعرضت له خالل قيامها 
بالتريض على اخلليج العربي خلف 
أحد املطاعم الشهيرة، وقالت إنها وفيما 
كانت متارس الرياضة رصدت شخصني 
داخل مركبة فارهة تسير إلى جوارها 
ويتحدث من بداخل املركبة كالما بلغة 

عربية ال تفهمها.

وأضافت: جتاهلت ما يحدث وأكملت 
ممارسة الرياضة، وإذ بأحد الشخصني 
ينزل من املركبة دون أن أنتبه ويقوم 
بلمــس جســدي وهو ما دعــا بي إلى 
الصراخ ليهرب الشــخصان إلى جهة 

غير معلومة.
وأكدت الوافدة الكندية أنها لم تكن 
ترتدي مالبس خادشة أو مثيرة، وكانت 
ترتــدي رداء رياضيــا، الفتــة الى أن 
الواقعة حدثت نحو الواحدة من بعد 

منتصف الليل.

القضية ُصنَّفت كجناية وتكليف «املباحث» بضبط ٢ على «فارهة»

املتهمة بوفاة مصري دهسًا في الساملية: 
اعتقدُت أنني اصطدمت بحاوية قمامة

عبداهللا قنيص

ســجل رجال مديرية أمن حولي بقيادة اللواء 
عبــداهللا العلي ورجــال مباحث الســاملية اجنازا 
مســتحقا من خالل جتميع االدلة واالســتماع الى 
افادات شــهود العيان لسرعة إغالق قضية دهس 
وافد مصري، وتركه يلفظ أنفاســه األخيرة دون 
تقدمي االســعافات أو حتى ابــالغ العمليات لنقله 
للعالج، وذلــك بضبط املتهمة في واقعة الدهس، 
وهي فتاة كويتية أقرت بارتكاب احلادث، ولكنها 

اعطت تبريرات غير مقنعة. 
وبحسب مصدر امني، فإنه مبجرد وقوع حادث 
سير في إحدى مناطق الساملية وتداول مقطع جلثة 
الوافــد يحيط بها عدد من دوريات األمن والنجدة 
حتى قام وكيل وزارة الداخلية املســاعد لشؤون 
األمن العام اللواء فراج الزعبي بالتواصل مع مدير 
األمن اللواء عبداهللا العلي لوضع آلية تعجل في 
ضبط املتهم حيث مت جتميع األدلة من شهود عيان.
وقال املصدر: مت حتديــد املركبة التي ارتكبت 
الواقعــة وتبــني انها تعود ملواطنــة، حيث جرى 
استدعاؤها من قبل مباحث الساملية في ساعة متقدمة 
من يوم امس، حيث اعترفت بأنها اصطدمت بجسم 
كانت تعتقد انه حاوية قمامة على حسب زعمها، 
مؤكدة أنها لم تكن على علم بأنها دهست الوافد.

تنسيق بني وكيل األمن العام ومدير أمن حولي عّجل بإغالق القضية

جثة الوافد محاطة بدوريات من األمن العام

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«لص السندرة» سوابق.. وسقط عقب مطاردة مثيرة
عبداهللا قنيص

أقر املواطن الذي مت ضبطه عقب مطاردة مثيرة امتدت 
من منطقة خيطان حتى املهبولة امام رجال مباحث االحمدي 
بأنه من ارباب الســوابق في قضايا الســرقات والسلب، 
وجــار حصر اجلرائــم التي ارتكبها ومعرفــة ما إذا كان 
لديه شركاء أم ال، ولكن ما حكاية «اللص والسندرة»؟.

يقــول مصدر امنــي ان احدى دوريــات االمن وخالل 
جولة لها في منطقة خيطان اشتبهت في مركبة، حيث قام 
رجال الدورية بالتواصل مع عمليات الداخلية وإبالغهم 
بأن املركبة مبلغ عن ســرقتها، وعليه مت تشــغيل فلشر 
الدورية والطلب من قائدها التوقف، ولكنه رفض وانطلق 
باملركبة بسرعة كبيرة والدوريات خلفه حتى وصل الى 
منطقة املهبولة، وخالل املطاردة اصطدم مبركبة مدنية 
ليتوقف اضطراريــا ويترجل على االقدام ويدخل احدى 
البنايــات وتصادف وجــود صاحب البنايــة واحلارس 
ليقوما بإرشــاد رجال االمن عن الشقة التي دخلها وهي 

خالية من السكان.
وبعد عملية بحث ومتشيط دقيق تبني ان اللص اختبأ 
داخل ســندرة احد احلمامــات ليتم الطلب منه تســليم 
نفســه ومن ثم اقتياده الي مباحث االحمدي الســتكمال 

ملشاهدة الڤيديوأحد رجال األمن يشعل الكشاف طالبا من اللص النزول من السندرةالتحقيقات معه.

َدْين بـ ٢٥ دينارًا يحيل مواطنًا ملشاهدة الڤيديو
إلى «التنفيذ املدني»!

سعود عبدالعزيز

«مينكك سداد الدين داخل ادارة التنفيذ 
املدني والعودة الى منزلك سريعا أما أنا 
فال أســتطيع إال تطبيــق القانون». بهذه 
الكلمات أجــاب رقيب في إحدى دوريات 
الطرق الســريعة على استغراب مواطن 

بشــأن توقيفه لكونه مدينا بـ ٢٥ دينارا 
فقط.

وبحسب مصدر أمني، فإن احدى دوريات 
الطرق السريعة وخالل جولة لها على طريق 
امللك فهد مقابل صباح السالم اوقفت مركبة 
تبني ان قائدها مواطن ومطلوب لدين قدره 
٢٥٫٦ دينارا لتتم إحالته إلى التنفيذ املدني.

ستاند خشبي يفّجر خالفًا 
بني «تعاونية» ومستأجر

سعود عبدالعزيز

تسبب ستاند خشبي بقيمة ١٢٠٠ دينار، 
حســب فواتير قدمها مواطــن، في خالف 
بني إحدى اجلمعيات التعاونية بالعاصمة 

ومستأجر لدى تلك اجلمعية. 
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من 
مواليد ١٩٧٤ تقدم الى مخفر شرطة اليرموك 

وقال إن لديه عقد إيجار مع جمعية تعاونية 
وخالل املدة القانونية املتفق عليها قامت 
اجلمعية املدعى عليها بالتحفظ على ستاند 
خشبي وتعمد اتالف جزء منه دون إبالغه 
ورفض تســلم االستاند اخلشبي له وقدم 
فواتير تفيد بأن تكلفة االستاند تبلغ ١٢٠٠ 
دينار، ومت تســجيل قضيــة خيانة أمانة 

وإتالف برقم ٣٤/٢٠٢٠ جنح.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«اجلنايات» تؤّجل دعوى تسريبات
«أمن الدولة» إلى ١٦ نوفمبر

أمرت محكمــة اجلنايات بحجز ضابطني 
بواقعة تسريبات إدارة أمن الدولة، وقررت 
إرجاء الدعوى إلى ١٦ نوفمبر املقبل لالطالع 

على أوراقها من دفاع املتهمني.
ويتهم بالدعوى مســؤولون وضباط في 
اجلهاز مبخالفة قوانني اجلزاء وإساءة استعمال 
أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت 

ومكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وكانت وســائل التواصــل االجتماعي قد 
تداولت تسجيالت «مرئية – صوتية» لكاميرات 

مثبتة في أنحاء متفرقة بإحدى غرف جهاز 
أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط 
وهــم يتحدثون تارة عن اختراق حســابات 
بعض السياســيني واملواطنني في «تويتر»، 
وتارة أخرى عن قضية كبيرة مت تداولها في 
نيابة األموال العامة. وسبق أن أصدرت وزارة 
الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات 
تعود إلى العام ٢٠١٨، مضيفة أن الوزير أنس 
الصالح أمر بإيقاف مدير اجلهاز وسبعة ضباط 

عن العمل حلني انتهاء القضية.

أمرت بحجز ضابطني

«املرور» يحدد ضوابط حصول 
املتقاعدين و«البدون» على رخصة سائق

سعود عبدالعزيز

أمني «األنباء»  أبلغ مصدر 
ان قطــاع املرور حدد ضوابط 
للحصول على رخصة ســائق 
جوال او تاكســي حتت الطلب 
للكويتيــني ولغيــر محددي 
اجلنســية.  وبحسب املصدر 
الكويتيني متثلت  فإن ضوابط 
في تقدمي شهادة من التأمينات 
(متقاعد - غير موظف) وصحيفة 
السير  احلالة اجلنائية «حسن 
والســلوك» واللياقة الصحية 
واختبار اجلغرافيا، أما بالنسبة 
للبدون فتمثلت الضوابط في 
بطاقة أمنية صاحلة ملدة تتجاوز 
٦ أشهر وصحيفة احلالة اجلنائية 
وحسن سير وسلوك، واللياقة 

الصحية واختبار اجلغرافيا.

املذيعة اللبنانية سازديل تعرضت ملوقف مشابه أيضا منذ أيام وأبعدت عن البالد


