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موجز أمني

رقيب يتهم مصريًا بإهانته
في مجمع احملاكم

قضايا سرقات املساجد تتكرر 
بسرقة حّصالة مؤذن وحارس

ضرب مدرسة من قبل
طالب بالتعليم املسائي

انقالب رافعة شوكية يودي 
بحياة مصري في جمعية العبدلي

وفاة بنغالي بسقوط من علو

امير زكي

احتجز وافد مصري حلني حضور كفيل كويتي 
بعدما سجلت بحقه قضية إهانة موظف عام اثناء 
تأدية مهام عمله. وبحسب مصدر امني فإن رقيبًا 
يعمل بنقطة احلراسات في مجمع احملاكم في منطقة 
الرقعي تقدم الى مخفر شرطة االندلس مشيرا الى 
انه وخــالل اداء مهام عمله قــام وافد مصري من 
مواليد ١٩٩١ بإهانته على مرأى ومسمع من مرتادي 
املجمع.هذا، وحاول الوافد تبرير االهانة التي صدرت 
منه اال ان محقق املخفر امر باحتجازه وتســجيل 

قضية بحقه والطلب منه احضار كفيل كويتي.

سعود عبدالعزيز

عادت قضايا سرقات املساجد الى الواجهة مجددا 
بعدما تقدم وافدان، األول يعمل مؤذنا واآلخر يعمل 
حارس مسجد ببالغ إلى مخفر تيماء أكدا من خالله 
تعرض غرفتيهما للسرقة عن طريق حتطيم حرز. 
وبحسب مصدر امني، فإن الوافدين قاال انهما وبعد 
انتهائهما من صالة الفجر فوجئا بأن غرفتيهما قد 
تعرضتا للكسر وان املسروقات عبارة عن حصالة 
بها ٢٠٠ دينار الى جانب حافظة نقود بها ١٠ دنانير 
وبطاقة بنك وبطاقة مدنية وكذلك هاتف نقال، ومت 
اخطار األدلة اجلنائية لرفع اآلثار من موقع البالغ 

وتسجيل قضية سرقة عن طريق حتطيم حرز.

سعود عبدالعزيز

تقدمــت مواطنة إلى مخفر شــرطة الصباحية 
ببالغ أكــدت فيه تعرضها للضرب من قبل طالب 
يدرس بالتعليم املســائي، وقدمــت املجني عليها 
تقريــرا طبيا في ملف القضية. وبحســب مصدر 
أمني فإن املعلمة قالت ان االعتداء الذي وقع عليها 

جاء من قبل طالب تقوم بتدريسه.
هذا، ولم تعرف ما إذا كانت القضية ستقتصر 
على مسمى اعتداء بالضرب أم ستصل إلى قضية 
هتك عرض أنثى خاصة أن املجني عليها معلمة.

سعود عبدالعزيز

ســجلت قضية وفاة وافد مصــري إثر انقالب 
رافعة شوكية عليه باعتبارها قتًال باخلطأ وذلك 
مبوجــب تعليمات مــن وكيل النائــب العام. هذا 
وفشــلت مســاعي انقاذ الوافد رغم نقله بواسطة 
طائرة إسعاف الى مستشــفى اجلهراء. وبحسب 
مصدر أمني فقد ورد بــالغ الى عمليات الداخلية 
عن ســقوط وافد مبواقف جمعية العبدلي وعلى 
الفــور مت توجيه دورية الى موقــع البالغ وتبني 
ان املصاب وافد مصري من مواليد ١٩٩٢ وسقطت 

عليه رافعة شوكية.

سعود عبدالعزيز

توفي وافد بنغالي من مواليد ١٩٩٣ إثر ســقوطه من 
علو في أحد الشاليهات مبنطقة الزور. وقال مصدر أمني 
إن بالغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بســقوط عامل 
أثناء قيامه بأعمال إنشائية، ولدى انتقال رجال األمن تبني 
أن الوافد من اجلنسية البنغالية وتوفي. هذا، وسجلت 

قضية سقوط من علو ووفاة.

عدل ومحاكم
إعداد: عبدالكرمي أحمد

«سناب خادش» يحجز 
«فاشينستا» ٢١ يومًا

«االستئناف»: مكتب الدويلة
غير مسؤول عن أضرار األمطار

أمــرت نيابــة شــؤون اإلعالم والنشــر بحجز 
«فاشينستا» ٢١ يوما وإحالتها إلى السجن املركزي 
على ذمة التحقيق معها بقضية اتهمت فيها بخدش 
احلياء العام ومخالفة اآلداب العامة وإساءة استعمال 

الهاتف.
وكانــت إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية قد 
استدعت املتهمة على خلفية قيامها بنشر تصوير 
«جريء» لها بحسابها في موقع التواصل االجتماعي 

«سناب شات».
وتــداول مواطنون ومغردون واقعة التصوير 
باستياء وغضب، مطالبني اجلهات املختصة باتخاذ 
أقصى اإلجراءات القانونية ضد من يخالف اآلداب 
العامــة ومبواجهة حازمة ضد كل من ميس القيم 
العربية واإلســالمية ويخالــف العادات والتقاليد 

بنشر أي محتوى يخدش احلياء العام.

أيدت محكمة االستئناف حكما أوليا ألغى خالل 
فبراير املاضي القرار الصادر من جهاز املناقصات 
املركزية باستبعاد املكتب الهندسي اخلاص بالنائب 
األسبق مبارك الدويلة من املشاركة في املناقصات 

احلكومية ملدة أربع سنوات.
ويأتي هــذا احلكم بعد ثبوت عدم مســؤولية 
املكتــب عن واقعة األمطــار مبدينة صباح األحمد 

والتي تسببت في أضرار مادية كبيرة.

إحباط محاول لتهريب «التمباك» 
بني أغطية أسّرة ومخدات

مبارك التنيب

متكــن رجال مراقبة التفتيش واالســتيداع- جمارك 
املوانئ الشــمالية في ميناء الشويخ من إحباط محاولة 
تهريب متباك داخل حاوية اخفيت في بضاعة مكونة من 
أغطية ســرير ومالبس ومخدات، وبعد ان مت تفتيشــها 
بدقــة عثروا على مادة «التمباك» قادمة من إحدى الدول 
اخلليجية مت إخفاؤها بطريقة مبتكرة لإليهام والتضليل 
على املفتــش اجلمركي إال أن املفتــش بخبرته ويقظته 

أحبط هذه احملاولة.
وأكدت اجلمارك في بيان لها ان البضاعة تعتبر مخالفة 
للقوانــني اجلمركية حيث متنع قوانني التجارة ووزارة 
الصحة دخول هذه النوعية من البضائع، وحذرت كل من 
تسول له نفسه تهريب البضائع املمنوعة واحملظورة بكافة 
أشــكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة على أنه سيعرض 
نفســه للمساءلة القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

املضبوطات عقب إخراجها من احلاوية

النصب على جهة وقفية خيرية بـ ٢٫٥ مليون دينار
أمير زكي

شــرعت نيابة العاصمة 
فــي التحقيــق فــي قضيــة 
تعرض جهة خيرية للنصب 
واالحتيال مببلــغ مليونني 
ونصــف املليــون دينار من 
أصل مبلغ وقدره ١٠ ماليني 
دينــار إجمالي املبلغ املتفق 
عليــه، وبحســب مصــدر 

في القضية، فإن هناك قضية 
نصــب واحتيــال متكاملــة 
اخليــوط، وحول التفاصيل 
الكاملة التي استدعت النيابة 
العامــة للتدخل، قال مصدر 
أمني إن مواطنا بصفته رئيس 
وقفية بنك خيري أبلغ عن أن 
الوقفية تعرضت للنصب من 
قبل شركة متخصصة، الفتا 
الى أنه مت االتفاق بني الوقفية 

والشركة املدعى عليها على 
بناء فندق في الساملية بقيمة 
إجمالية ١٠ ماليني دينار، وان 
الشركة تسلمت منهم مبلغ 
املليون  مليونــني ونصــف 
دينار، واكتشــفت الحقا أن 
املشــروع لم يتم وال توجد 
أرض إلقامة املشــروع الذي 
كان عبــارة عــن فنــدق في 

منطقة الساملية.

مبوجب اتفاق لبناء فندق واكتشاف املجني عليهم أنه ال توجد أرض إلقامة املشروع

مطلع فإن خطوات تنفيذية 
اتخذت الستدعاء شركة قامت 
بالنصب على اجلهة اخليرية 
ملعرفة حقيقة االدعاء، الفتا 
الى أن املجني عليهم تقدموا 
مبستندات تؤكد تسلم املدعى 
عليهــا املبلــغ املذكــور في 
القضية وهو مليونان ونصف 
املليون دينار، الفتا الى أنه 
ومن واقــع البيانات املقدمة 

..وعلى مواطن بجهاز آيفون بروماكس بـ «الواتسآب»
محمد اجلالهمة

قدم مواطن شاب تفريغا للواتساب 
بينه وبني شــخص مجهول يتضمن 
طلــب املجنــي عليه هاتــف (آيفون 
بروماكس ٥١٢) واالتفاق على السعر 
كما قدم املبلغ حسابا بنكيا يفيد بقيام 
املجنــي عليه بتحويــل مبلغ وقدره 

٣٢٥ ديناراً عبر رابط حلساب آخر.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا 
تقدم الى احد مخافر محافظة االحمدي 
وقــال انه تعرف على شــخص على 
وســائل التواصــل االجتماعي يقوم 
بعرض أجـــــهزة الهــــاتف احملمول 
الذكية ومن ثم قـــــام بالتواصل مع 
املدعــى عليه عبر الواتســاب وطلب 
منه ان يحول قيمة الهاتف، مشــيرا 
الى انه التزم بكامل اخلطوات وحّول 

املبلــغ فعليًا الى املدعــى عليه على 
ان يقوم املتهم بتوصـــــيل الهاتف، 
منوهــا الى انه حــاول التواصل مع 
الشخص اكثر من مرة ولم يقم بالرد 
عليه كما تواصل عبر الواتساب مع 
ذات الشــخص اال انه شاهد الرسائل 
ولم يرد، ومت تســجيل قضية نصب 
واحتيال وأحيلت الى املباحث التخاذ 

ما يلزم من اجراءات.

حماية مجهولني من «كورونا» تتسبب في ضرب مواطن
أمير زكي

هل يعقل أن يكون جزاء 
حارس أمن منع شخصني من 
الدخول إلــى جناح كورونا 
حفاظا عليهما في مستشفى 
املبرح؟..  اجلهراء الضــرب 
املنطق يقــول ال.. احلارس 
ال يســتحق الضــرب.. بــل 
يستحق الشكر ولكن الواقع 
أو باألحرى أن قضية سجلت 

مشــيرا الى انــه لزاما عليه 
تنفيذ التعليمات، وحينما مت 
ابالغ املجهولني بأنه يحظر 
عليهما الدخول لســالمتهما 
فوجئ بهما ينهاالن بالضرب 
املبــرح عليــه، مؤكــدا أن 
كاميرات املستشــفى وثقت 
االعتداء، كما أرفق في ملف 
القضية تقريرا طبيا جاء فيه 
ادعاء بالضــرب وتورم في 

األنف واجلمجمة.

واشــار املصــدر األمني 
الى ان ملــف القضية أحيل 
الى رجــال مباحث اجلهراء 
الذين بدأوا في رصد حركة 
املجهولــني فــي خروجهمــا 
من املستشــفى الى مواقف 
الســيارات علــى أن يتــم 
ضبطهمــا من خــالل لوحة 
املركبة. وأعرب املصدر األمني 
عن دهشته من هذا التصرف 

غير املنطقي.

فــي مخفــر شــرطة النعيم 
تقول عكس ذلك متاما. وفي 
التفاصيل، قال مصدر أمني 
ان مواطنا يعمل في مستشفى 
اجلهراء قال فــي افاداته ان 
الهوية  شــخصني مجهولي 
حاوال الدخــول إلى أجنحة 
كورونا في مستشفى اجلهراء 
ضاربــني عــرض احلائــط 
بتعليمــات وزارة الصحــة 
التي تخشى انتقال العدوى، 

تفجير قنبلة من مخلفات 
الغزو في مزارع الصليبية

مبارك التنيب

توجه رجال من إدارة املتفجرات يوم امس الى منطقة 
مــزارع الصليبية للتعامل مع قنبلة من مخلفات الغزو 

العراقي.
وجاء تعامل رجال املتفجرات مع البالغ إثر بالغ ورد 
الى عمليات الداخلية ١١٢ من مواطن افاد من خالله برصد 

لغم من مخلفات الغزو العراقي.
يشار الى انه بني احلني واآلخر يتم العثور على ألغام 
القنبلة اليدوية قبل تفجيرهاوالتعامل معها من قبل هندسة اجليش أو إدارة املتفجرات.

٤ أشخاص قابلوا طلب أجرة اجلوال بالضرب والسلب
محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

شــرع رجــال مباحــث 
الفنطــاس بالبحــث عن ٤ 
أشــخاص مجهولني قاموا 
بسلب وضرب سائق جوال 
بعدما طالبهم بقيمة األجرة 
حسب تأكيد املجني عليه. 
وبحســب مصدر أمني، 
فإن وافــدا مصريــا يعمل 
على تاكســي جــوال تقدم 
إلى مخفر شرطة الفنطاس 

بحوزته، هذا، ومت تسجيل 
قضية بتصنيف جنايات.

من جهة أخرى، شــرع 
مباحــث شــرطة  رجــال 
الشــويخ الصناعيــة فــي 
البحــــث عــن شخــــص 
مجهول انتحل صفة رجال 
املباحث وسلب وافدا هنديا 
مبلغا وقــدره ٤٥٠ دينارا، 
وبحسب مصدر أمني فإن 
املجني عليه قال انه ولدى 
خروجــه مــن أحــد فروع 

البنوك احمللية في منطقة 
الشــويخ أوقفــه شــخص 
مجهول، وأبلغــه بأنه من 
رجال املباحث وانه يشتبه 
بأنــه يحوز مــواد مخدرة 
وطلب تفتيشــه وتفتيش 
حافظــة نقــوده، ومــن ثم 
ســلب احلافظــة وبداخلها 
املبلغ الذي كان قد ســحبه 
من البنك، وتـــم تســجيل 
قضية سرقة وانتحال صفة 

رجال أمن.

سلب ٤٥٠ دينارًا من هندي بصفة مباحث

مشــيرا إلى أن ٤ أشخاص 
الفحيحيــل  فــي منطقــة 
طلبوا منــه توصيلهم إلى 
منطقــة املهبولــة، وأنــه 
فوجئ باألشخاص األربعة 
وبعد توصيلهم يخرجون 
مــن املركبــة وينصرفون، 
وحيـنما خرج وطلب منهم 
قيمة األجرة حسب العـداد 
فوجــئ بهم يعتدون عليه 
بالضرب ويقومون بسلبه 
مبلــغ ١٠٠ دينــار كانــت 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

لص مجهول استهدف محل هواتف لـ ٥ دقائق وسرق ١٣ ألف دينار
محمد اجلالهمة

شرعت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة مبباحث األحمدي، 
في البحث عن لص مجهول استهدف محال للهواتف على مدار 
٥ دقائــق، والذي متكن من ســرقة مبلغ قدره ١٣ ألف دينار 
الى جانب ٦ هواتف ذكية وجوازات سفر تخص عمال احملل. 
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا ميتلك محال للهواتف في 
منطقة املنقف تقدم الى املخفر ببالغ قال إنه فوجئ صباح 
امس بتعرض احملل للسرقة عن طريق الكسر وقدم مقاطع 
ڤيديو، حتصلت «األنباء» على نسخة منه، إلى رجال األمن 
ومت تسجيل قضية سرقة عن طريق الكسر وأحيلت القضية 

إلى املباحث لضبط اجلاني.
مــن جهة أخرى، تواصلت قضايا ســرقة املركبات التي 
يتركهــا اصحابهــا في وضعية تشــغيل اذ ســجلت قضية 
جديدة في مخفر شــرطة الشويخ، وذلك عقب تقدم مواطن 
مــن مواليد ١٩٩٤، مشــيرا الى انه ترك ســيارته ألقل من ٣ 
دقائق في وضعية تشــغيل ودخــل جمعية الدفاع وحينما 

عاد لم يجدها.
وحدد أوصاف املركبة ليتم تعميم اوصافها املبلغ عنها 

على عموم دوريات االمن وحترير مخالفة لقائدها.
وجــدد مصدر امني دعوته للمواطنني واملقيمني لتجنب 
ترك السيارات في وضعية تشغيل والدخول إلى األسواق او 
لشراء اغراض، مؤكدا أهمية ان يحافظ املواطنني واملقيمني 
على ممتلكاتهم ومساعدة اجهزة وزارة الداخلية في السيطرة 

على العصابات االجرامية التي تستهدف املركبات.

وثّقته كاميرات داخلية وخارجية

ملشاهدة الڤيديو.. ويقوم بالبحث عن حصيلة بيع احمللاللص يبدأ مخططه بكسر الباب اخلارجي


