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مسلح «بيان» بعدما سّلم نفسه و«الشوزن»
للواء العلي دون إسالة قطرة دم: أتعرض إلزعاج!

سعود عبدالعزيز - عبداهللا قنيص 

في األول من يوليو املاضي شهدت 
منطقة أم الهيمان واقعة محاصرة أحد 
املنازل مــن قبل قوات األمــن (قوات 
خاصة وجندة وأمــن عام) وحتولت 
املنطقة الى ثكنة عسكرية، وامتد حصار 
املنزل لنحو ١٠ ســاعات قبل ان يقوم 
الشــخص املســلح بإنهاء حياته بأن 

اطلق النار على نفسه اعلى منزله.
ومســاء امس األول شهدت منطقة 
بيان واقعة مماثلة وسيناريو مشابها 
ملا حدث فــي أم الهيمان، ولكن اوجه 
االختالف في القضيتني ان االمر انتهى 
بدون إراقة قطــرة دم واحدة. وعقب 
تنسيق وخط اتصال مفتوح بني وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 

الذي اولى اهتمامــا خاصا بالقضية، 
ووكيل قطاع االمن العام اللواء فراج 
الزعبــي، ومديــر امن حولــي القائد 
امليداني ملسرح احلدث اللواء عبد اهللا 
العلي، وأُغلقت القضية وسّلم املواطن 
املسلح نفســه الى اللواء العلي الذي 
أدار ملف القضية منذ اللحظة األولى 
بحكمة مشهودة تؤكد جدارة وكفاءة 
قيادات يتم وضعهم في سدة املسؤولية 
األمنية، إذ لم يخش أن يتعرض ألي 
تهــور من قبل اجلاني، ولكنه حاوره 
باملنطق واألسلوب املقنع لينتهي األمر 
بأن قام املتهم بتســليم نفســه وأداة 
اجلرمية وهو ســالح نوع «شــوزن» 
دون ان يستخدم للمرة الثانية، مثلما 
حدث فــي منطقة ام الهيمــان، حيث 

غلبت احلدة احلوار.

إلى ذلك، رجح مصدر امني ان يتم 
تكرمي كافة القطاعات واملسؤولني الذين 

تعاملوا مع احلادثة.
تفاصيــل القضية والتــي انفردت 
«األنبــاء» بنشــرها علــى موقعهــا 
اإللكتروني ســواء مــن جهة وقوعها 
وايضا من جهة تسليم اجلاني لنفسه 
وأداة اجلرميــة الى مديــر امن حولي 
وعنونت «املواطن املسلح يسلم نفسه 
للواء العلــي بعد حكمة في التعامل» 
يسردها مصدر امني بشكل تفصيلي 
بالقول: نحو التاسعة من مساء امس 
األول تلقت عمليــات وزارة الداخلية 
بالغا يفيد بإقدام شاب على اطالق النار 
على الباب اخلارجي ملنزل اسرته ومن 
ثم احتجاز والدته وشقيقه وشخص 
ثالــث، وعلى الفور مت نقل البالغ الى 

مدير امن حولي اللواء عبداهللا العلي 
باعتباره املسؤول األول، حيث سارع 
الى موقع البالغ وجرى التواصل بينه 
وبني وكيل الوزارة والوكيل املساعد 
ومن ثم اتخذت كافة االجراءات املتبعة 
في مثل هذه احلــوادث واملتمثلة في 
تطويق موقع احلادث ومنع الدخول 
اليها وكذلك طلب القوات اخلاصة، حيث 
تواجدت ومتركزت فــي موقع املنزل 
وتزامن هذه اإلجراءات مع طلب تقرير 
مفصل عن الشخص املسلح ويتضمن 
التقرير ان الشــخص هو مواطن من 
مواليــد ١٩٨٤ وأنــه اطلق ســراح امه 

واحتجز شخصني داخل املنزل.
وأردف املصدر بالقول: بعد إحكام 
السيطرة على موقع احلدث واحلصول 
على تقرير تفصيلي عن الشخص اتخذ 

اللواء العلي قرارا شجاعا بالدخول في 
حوار مع املتهم وإبالغه بأن األمر البد 
ان ينتهي بتسليم نفسه وأداة اجلرمية، 
وأنه ســوف يكون آمنا ولن يتعرض 
له احد بسوء، مؤكدا ان الكويت دولة 
قانون وأن اي تصرف متهور قد يلحق 
به الضرر ويزيد العقوبة التي ستلحق 
به، وانتهى احلوار املنطقي بأن سلم 
نفســه وأداة اجلرمية وأطلق ســراح 

احملتجزين.
هذا وتبني من خالل التحقيقات في 
القضية ان الشــخص ارتكب الواقعة 
وهو في حالة غير طبيعية وزعم ان 
شقيقه وصديقه يشكالن مصدر ازعاج 

له وألسرته.
إلــى ذلــك ذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني بــوزارة 

الداخليــة أن األجهزة األمنية املعنية 
متكنت من السيطرة على مواطن قام 
بإطالق النار من سالح شوزن واحتجاز 
شــقيقه األصغر وصديقه في منطقة 

بيان.
وأوضحــت اإلدارة أن بالغــا ورد 
لغرفة العمليات عــن واقعة احتجاز 
مواطن لشقيقه وصديقه وعلى الفور 
توجه فريق التفاوض بإدارة الوحدات 
اخلاصــة التابع لقطاع األمن اخلاص 
ملكان البالغ ومت التفاوض مع الشخص 
والســيطرة عليه حيث قام بتســليم 
نفسه وسالحه وتبني انه بحالة غير 

طبيعية.
ومتت احالة الشخص واملضبوطات 
الى جهات االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.

املتهم ضبط بحالة غير طبيعية وسيناريو الواقعة تشابه مع «أم الهيمان» التي انتهت بانتحار مواطن بطلقة
دوريات األمن والقوات اخلاصة تطوق املنزل الذي شهد الواقعة

املسلح غير الطبيعي متحدثا لرجال األمن

اللواء فراج الزعبي الفريق عصام النهام

سلب مواطن سيارته
بعد تهديده بالنحر
سعود عبدالعزيز

وجــه وكيــل نيابة حولــي بضبط واحضــار مواطن 
للتحقيــق معــه في ادعــاءات مواطــن آخــر، وذلك على 
خلفية قضية سجلت حتت عنوان سلب بالقوة. وبحسب 
مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد ١٩٨٢ تقدم الى مخفر 
اجلابرية، مشــيرا الى انه وخالل تواجده في شقة برفقة 
مواطــن آخر حدد اســمه فوجــئ بزميله يخرج ســكينا 
ويضعها على رقبته ومــن ثم اخرج عصا معدنية وقام 
بضربه عدة ضربات وســلبه سلسلة من الذهب ومفتاح 
السيارة وهاتف آيفون واصطحبه عنوة داخل سيارته، 
وعلــى طريق امللك فهد مقابــل منطقة بيان طلب منه ان 
ينــزل في عــرض الشــارع وانصرف، وحينمــا عاد الى
منزله في الفنطاس لم يجد السيارة التي سرقها صديقه 

مفتاحها.
من جهة اخرى، فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في 
واقعة تعرض مواطن للســرقة من قبل ابنه فيما قدر مبلغ 

املسروقات بـ ١٥ ألف دينار.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد ١٩٧٠ تقدم 
الى مخفر شــرطة الفيحاء، مشــيرا الى ان ابنه قام بسرقة 
٤٠ قلما من ماركات عاملية وأن األقالم املســروقة من داخل 

جتوري كان في غرفة نومه تقدر بـ ١٥ ألف دينار.
هذا، ومت تسجيل قضية سرقة وجار استدعاء املدعى عليه 

للتحقيق.

سقوط آسيوي سرق مركبتني في قبضة أمن حولي
مبارك التنيب

متكن قطاع األمن العام ممثال مبديرية أمن حولي من ضبط مقيم من 
جنسية آسيوية قام بسرقة مركبتني على فترات مختلفة.

وأوضحت اإلدارة في تفاصيل القضية أن بالغا تقدم به أحد املقيمني 
من جنسية عربية لدى مخفر ميدان حولي حول تعرض مركبته للسرقه 
من قبل شــخص مجهول، وعليه مت انتقــال دورية مخفر ميدان حولي 
إلى املوقع، حيث متت مشــاهدة مركبة بنفس املواصفات ســالفة الذكر 
ومركونة في إحدى الساحات الترابية، وبجانب املركبة شخص آسيوي 
اجلنســية ال يحمل إثباتا وبالتدقيق عليه وتفتيشه احترازيا مت ضبط 
مفتاح املركبة املســروقة معه، وقد أقر اجلاني بأنه قام بســرقة املركبة 
املذكــورة، وكذلــك قام بســرقة مركبة أخرى. ومت تســجيل قضية رقم 
٤٥٢/٢٠٢٠ جنــح ميــدان حولي وإحالة املتهم واملركبات املســروقة إلى 

اللص يسرق املركبات بتوصيل أسالك دون مفتاحجهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

موجز أمني

فاشينستا جديدة استعرضت 
جسدها  إلى النيابة

ضرب إيرانية في مواقف 
مسكنها بالسرة

«VIP» يتهم وافدين آسيويني 
بسرقة آيفون و١٠٠ دينار

سيدة أعمال تتهم خادمتها 
بسرقة مجوهراتها

انتحار هندي وبنغالي شنقًا

لص الديزل ترك اجلمل مبا حمل إهانة موظف في بلدية العاصمة

محمد اجلالهمة

تأكيــدا ملا أشــارت إليــه «األنبــاء» يوم أمــس األول 
الثالثــاء، نقال عــن مصدر أمني، حول عــزم قطاع األمن 
اجلنائــي اتخاذ إجــراءات صارمة بحــق كل من يخدش 
احلياء العام من اجلنســني وإبعاد الوافــدات والوافدين 
الذيــن يخالفــون ذلك الــى أوطانهم وضبــط املواطنني 
واملواطنــات والتحقيق معهم ، علمت «األنباء» أن قطاع 
األمن اجلنائي أوقف يوم أمس فتاة كويتية «فاشينستا» 
صاحبة حساب شهير، وذلك بعدما رصدتها إدارة اجلرائم 
اإللكترونية وهي تقوم باستعراض جسدها بصورة غير 
الئقة ليتم استدعاؤها والتحقيق مــعهـــا، وستعـــرض

على النيابة اليوم اخلميس.

سعود عبدالعزيز

تعرضــت وافدة إيرانية العتداء بالضــرب من قبل مواطن 
يستأجر شقة في نفس البناية التي تقيم فيها.

وقال مصدر أمني ان املجني عليها حددت اسم املدعى عليه 
وأرفقت تقريرا طبيا، مشيرة إلى أنها تعرضت للسب والقذف 

أيضا.

سعود عبدالعزيز

تقدم مواطن الى مخفر شــرطة مبــارك الكبير ببالغ 
متهما وافدين من اجلنسية الهندية بسرقة هاتف آيفون 
ومبلــغ ١٠٠ دينار. وقال مصدر أمني إنه مبوجب إفادات 
املبلغ مت وضع اســم املدعى عليهما على قوائم املطلوب 
القبــض عليهم. وبحســب املصدر فــإن مواطنا VIP قال 
إنــه فوجــئ باختفاء الوافديــن، األول مــن مواليد ١٩٨٨
ويعمل ســائقا، والثانــي خادم من مواليــد ١٩٨٧، متهما 
االثنني بســرقة الهاتف واملبلغ املالي. وقدم املبلغ وصفا 

للهاتف املسروق.

سعود عبدالعزيز

تقدمــت مواطنة تعمل «أعمال حرة» ببالغ الى مخفر 
شرطة الشامية متهمة خادمتها الهندية بسرقتها مجوهرات 

تقدر بـ ٧٨٠ دينارا.
وقدمت املبلغة في ملف القضية والتي حملت عنوان 

سرقة الفاتورة التي مبوجبها اشترت الذهب.
ادراج اســم املواطنــة مت  بــالغ  هــذا، ومبوجــب 

الوافدة وهي من مواليد ١٩٧٥ على قوائم املطلوب القبض 
عليهم.

عبداهللا قنيص

أقــدم وافد بنغالديشــي من مواليــد ١٩٦٩ على االنتحار 
شــنقا داخل منــزل مواطن في منطقــة األحمدي وتبني من 
معاينة املنزل ان الوافد انهى حياته بأن ربط حبل في أعلى 

الغرفة وشنق نفسه.
مــن جهة أخرى، أقــدم وافد هندي علــى االنتحار داخل 
منــزل كفيله فــي منطقة ســلوى، وقــال مصــدر أمني إن
 الوافــد املنتحر مــن مواليد ١٩٨٨ ويعمل ســائقا وقد أنهى 

حياته شنقا.

سعود عبدالعزيز

أقدم لص مجهول على ترك سيارة يستقلها وهرب الى جهة 
غير معلومة، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا أبلغ مخفر شرطة 
األحمدي بأنه ســمع اصواتا خــارج منزله وحينما خرج وجد 
شــخصا يقوم بتفريغ ديزل من قاطرة خاصة به إلى سيارته، 
وحينما شــاهده هرب اللص الى جهة غير معلومة. هذا وجار 

معرفة هوية قائد املركبة التي تركها اللص متهيدا لضبطه.

سعود عبدالعزيز

سجل مواطن يعمل في بلدية العاصمة «قسم إزالة 
املخالفات» قضية حملت عنوان إهانة موظف عام، مشيرا 
الى انه وخالل عمله على الواجهة البحرية مقابل أحد 
املطاعم الشهيرة شاهد شخصا يتخلص من املهمالت 
بإلقائهــا في البحر وحينما أوقفه لتحرير مخالفة قام 

املدعى عليه وهو مواطن بإهانته.

ضبط ٣٣ حدثًا لقيادة مركبات بال رخص سوق 
واحتجاز ٥٩ مخالفًا في النظارة

سعود عبدالعزيز

واصل قطاع املرور والذي  
يرأسه اللواء جمال الصايغ 
حمالتــه املروريــة املكثفة 
سواء كانت راجلة أو ثابتة، 
وأسفرت احلمالت املرورية 
في الفترة من العاشر وحتى 
السادس عشــر من الشهر 
اجلاري عن حترير ٢٦٥٧٥ 
مخالفة مرورية وحجز ١٠ 
مركبات وإحالة ٥٩ مخالفا 
الى نظــارة املرور، وكذلك 
ضبــط ٣٣ حدثــا لقيــادة 
مركبات دون رخص سوق 

وتوقيف ٢٩ مطلوبا جنائيا 
ومدنيا. وبحســب مصدر 
أمنــي، فــإن إدارة عمليات 
بتحريــر  قامــت  املــرور 
٤٣٠٤ مخالفــات وحجز ٣ 
مركبات و٥ دراجات وإحالة 
٢٥ مخالفا لنظــارة املرور 
وضبــط حدثــني للقيــادة 
بــدون رخــص وضبــط ٤ 
مركبات مطلوبة، أما حصاد 
عمل مرور العاصمة فكان 
عبــارة عن ٧٧٠٨ مخالفات 
وضبط حدثني و١٣ مطلوبا 
وإحالة ٥ الى نظارة املرور 
وضبــط ٣ مطلوبــني. أما 

مرور الفروانية فأســفرت 
حمالته عــن حترير ٢٨٤٨ 
مخالفــة وحجز مركبة و٥ 
دراجات. وفي األحمدي مت 
حترير ٢٤٦٨ مخالفة وحجز 
مركبتني ودراجتني وإحالة ٨ 
الى النظارة وضبط مركبة 
مطلوبة. وفــي اجلهراء مت 
حترير ٣١٩٣ مخالفة وإحالة 
دراجة الى احلجز وضبط 
مطلوب و٢٦ حدثا وإحالة ٣ 
الى نظارة املرور، أما مرور 
مبارك الكبير، فحرر ١٢٢٩ 
مخالفة وضبــط ٣ أحداث 

ومطلوبني.

على خلفية حمالت مرورية في الفترة من ١٠- ١٦ أكتوبر

اللواء جمال الصايغ

تفريغ تلفزيون من ١٠ كيلو شبو في كبد

محمد اجلالهمة

متكن قطــاع األمن اجلنائي ممثال 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
ضبط ١٠ كيلو غرامات من مادة الشبو 
في منطقــة كبد بحــوزة مقيمني من 
جنسية آســيوية. وكانت معلومات 
قــد وردت إلى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخــدرات تفيــد بوجــود شــخصني 
يحوزان كمية كبيرة من املواد املخدرة، 
وعلى الفور مت تكثيف التحريات وجمع 
األدلة واملراقبــة الدقيقة لهما، والتي 
أكدت صحــة املعلومات، وبعد اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة وترتيب 
عملية وهمية لشراء كمية من املخدرات 
مت ضبــط املتهم األول أثنــاء عملية 

التســليم، وبالتحقيق معــه اعترف 
على شريكه املتهم الثاني وأرشد على 
مسكنهما الكائن في منطقة كبد، وعند 
تفتيش املسكن مت العثور على كمية ١٠ 
كيلوغرامات من مادة الشبو املخدرة. 
ومتت إحالة املتهمني واملضبوطات إلى 
جهة االختصــاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهما.

مخدر الشبو بعد تفريغه من التلفزيون ملشاهدة الڤيديواملتهمان بعد ضبطهما


