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التحفظ على رقيب مفصول شرع في قتل أمه بالساملية
عبداهللا قنيص ـ سعود عبدالعزيز

حتفــظ رجال امن مخفر شــرطة 
الساملية على رقيب سابق في وزارة 
الداخلية داخل النظارة عقب توجيه 
وكيل النائب العام بتسجيل قضية 
بحقه حملت عنوان شروع في القتل. 
هذا، ولم يعرف مصير القضية خاصة 
بعــد أن تقدمت املجنــي عليها وهي 

أم املتهم وأفــادت بأنها ال ترغب في 
تسجيل قضية بحق ابنها. ولكن ملاذا 
حــاول ابن قتل امــه، اإلجابة جاءت 
على لسان مصدر امني سرد تفاصيل 
القضية بأنه قال: السبب هو اعتقاد 
االبن انه حلم بأن األم سّوت له سحرا 
والساحر البد ان ُيقتل حسب إفادته، 
وبشأن التفاصيل قال املصدر انه فيما 
تشير عقارب الساعة الى التاسعة من 

مســاء امس تلقت عمليات الداخلية 
بالغــا يفيد مبحاولة شــاب قتل امه 
في منطقة الساملية، وعلى الفور مت 
توجيه عدد من الدوريات الى موقع 
البالغ بالعمارة التي شهدت الواقعة 
ومت التوجه الى مسرح اجلرمية وهي 
شقة في إحدى البنايات وبعد محاوالت 
عــدة مت اقناع املســلح بالعدول عن 

قرار قتل امه.

ومن ثم ضبطه وأداة اجلرمية دون 
ان يتم جرميته، وبسؤاله عن اسباب 
ما فعله قال انه حلم بأن امه تعمل له 
سحرا، وفي هذه االثناء حضرت األم 
وهي من مواليــد ١٩٦٩ وطلبت عدم 
رغبتها في تسجيل قضية مشيرة الى 
ان ابنها كان يعمل في وزارة الداخلية 
كرقيب وفصل قبل أشهر ويعالج من 

االدمان في الطب النفسي.

املجني عليها رفضت مالحقة فلذة كبدها.. واالبن: الساحر يُقتَل

تبدأ وزارة الداخليــة اعتبارا من غد 
باستقبال املرشحني لعضوية مجلس االمة، 

استنادا الى مرسوم دعوة الناخبني.
«الداخليــة» وخالل كافــة االعراس 
الدميوقراطية تبذل جهودا جبارة واستثنائية 
منذ فتح باب الترشح حتى االنتهاء من اعالن 
النتائج، وانا على ثقة من ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح 
ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام استعدا 
لالنتخابات املقبلة من خالل خطط كفيلة 
ألن يخرج العرس الدميوقراطي بالصورة 
التي تليق باملناسبة وعراقة التجربة الرائدة 

وسيقدمان كافة اوجه الدعم.
وملــا ال؟ و«الداخلية» تبرهن ومع كل 
مهمة انها جهة يعتمد عليها وتثبت جدارة 
في العطاء من خالل منســبيها في جميع 
القطاعات دون استثناء وأزمة كورونا خير 

برهان.
شخصيا عاصرت العديد من االنتخابات 
وكنا نشرف على تنفيذ اخلطط بكل دقة 
ونواصل الليل بالنهار لتوفير كل ســبل 
النجاح لعرس يكون محط انظار العالم اجمع.
انتخابات ٢٠٢٠ تختلف عن ســابقتها 
بفعل جائحــة كورونا والبد من إجراءات 
صحية توفر التباعد االجتماعي ويستطيع 
املرشح تسويق نفسه وعرض افكاره فال 
مجال للندوات والوالئم وستشكل وسائل 
االعالم ووسائل التواصل احلديثة فرصة 
لتواصل املرشــحني مع ناخبيهم، وحتما 
حتقيق االجراءات الصحية سيتطلب من 

الداخلية مضاعفة اجلهد.

وزارة الداخلية والى جانب مهامها بتأمني 
االنتخابات وتطبيق االشتراطات  مراحل 
الصحية ســتكفل، ضمان قيام الناخبني 
بحقهم فــي اإلدالء بأصواتهم واختيار 
مرشــحيهم بكل نزاهة وشفافية حتت 
اإلشــراف الكامل للســلطات القضائية، 
وستكون ملزمة بتطبيق كافة االجراءات 
السماح  واالشــتراطات الصحية وعدم 
بتجاوز القانــون او الدعوة الى جتمعات 
من شأنها زيادة اعداد املصابني بالڤيروس 

وتأمني املقارات االنتخابية.
املوجة الثانية والتي حتذر منها منظمة 
الدقيق  االلتزام  العاملية، تستلزم  الصحة 
باالشتراطات الصحية خالل كافة مراحل 
العملية االنتخابية. حفظ اهللا الكويت حتت 
قيادة اميرنا ســمو الشيخ نواف األحمد 
وولي عهده االمني ســمو الشيخ مشعل 

األحمد حفظهما اهللا.

 آخر الكالم
ال اعلم صحة ما يشاع عن وقف بدل 
احلجز ولكن االمر املفروغ منه ان رجال 
الشرطة عليهم مهام عظيمة ويستحقون 
كل الدعم، والوزارة لــم ولن تقصر في 

حقوقهم بإذن اهللا.
آمل من العالقات العامة املتميزة بقيادة 
العميد توحيد الكندري والعقيدين صالح 
السهيل وناصر ابو صليب واملقدم عثمان 
الغريــب توضيح حقيقة ما يــردد بهذا 
اخلصوص، واذا مت وقــف اي امتيازات

ال بأس من التوضيح وسرد املبررات.

نافذة على األمن

«الداخلية»
وجهد مضاعف 

في انتخابات ٢٠٢٠
الفريق م. طارق حمادة

ُمسلح «بيان» املتهم الرئيسي في «بلطجة» صباح السالم
محمد اجلالهمة

مساء يوم الثالثاء املاضي كانت 
منطقــة بيان في موعــد مع واقعة 
املواطن املسلح والذي قام مدير امن 
حولي اللواء عبداهللا العلي بالدخول 
في مفاوضات معه وانتهت بأن قام 
املسلح بتسليم نفسه وأداة اجلرمية 

وهي سالح شوزن.
يــوم اخلميــس بــدأت مقاطــع 
ڤيديو تتداول على مواقع التواصل 
االجتماعــي ملــا ميكــن وصفــه بـ 
«بلطجــة» وتبني ان الواقعة عبارة 

عن سلب بالقوة.
وأصــدرت «الداخليــة» بيانــا 
صحافيــا بالواقعــة وفــي اليــوم 
التالي اصدرت بيانا آخر اكدت فيه 
توقيف عدد من املشاركني في واقعة 

«البلطجة» وحتى صباح امس كانت 
القضيــة تراوح مكانهــا، ولم يكن 
ألحــد أن يعلم ان مســلح بيان هو 
نفســه حامل «البلطــة» في واقعة 
صباح السالم، اذ كشفت التحقيقات 
ان املواطن املسلح ٣٦ عاما هو نفسه 
املتهم الرئيســي في قضية السلب 

بالقوة.
إلــى ذلك، ذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمني بوزارة 
الداخلية أنه إحلاقا لبيان مشاجرة 
منطقة صباح السالم، متكن قطاع 
األمن اجلنائي ممثًال باإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية (مباحث مبارك 
الكبير) من ضبط أطراف املشاجرة 
وعددهم ٨ أشــخاص من جنسيات 
مختلفــة، وجــار ضبط شــخصني 

آخرين متواريني عن األنظار.

وأوضحت اإلدارة أنه فور تقدم 
شاب إلى مخفر شرطة صباح السالم 
يفيد بنشوب مشاجرة كانت نتيجة 
تعرضه إلى عملية سرقة عن طريق 
استخدام العنف واالعتداء بالضرب 
والتهديد بسالح ابيض من قبل عدة 
أشــخاص، ومت تسجيل قضية رقم 
(٦٤/٢٠٢٠) جنايات صباح السالم 
(سرقة + اعتداء بالضرب)، وعلى 
الفور باشــر رجال األمــن اجلنائي 
البحث والتحري ومتابعة املتهمني، 
حتى مت القبض على أغلب اطرافها 
وهم ٨ أشخاص وجار ضبط اثنني 

منهم متواريني عن االنظار.
وأشــارت اإلدارة إلــى انه متت 
إحالــة جميع أطــراف القضية إلى 
جهات االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

في مفاجأة غير متوقعة.. و«الداخلية» أعلنت عن توقيف ٨ مشاركني في قضية السلب والسرقة واستعراض القوة

مسلح بيان هو نفسه حامل البلطة

محاولة افتراس طفل روماني 
تنتهي بسلب هاتفه

انتحار آسيويني شنقًا
في«كيفان» واحلساوي

سرقة قطع غيار بـ ٣٠٠٠ دينار 
بعد قص الباب اخلارجي

أمير زكي

شــرع رجال مباحث الفنطاس في البحث عن شخص 
مجهول حاول افتراس طفل روماني اجلنسية داخل منزل 
املجني عليه، وحينما فشل اجلاني في مبتغاه سلب هاتف 

الطفل وهرب الى جهة غير معلومة.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة من مواليد ١٩٧١ قالت 
في بالغ تقدمت به ان ابنها ويحمل اجلنســية الرومانية 
تعرف على شاب على برنامج سناب شات، وأن الشخص 
الذي تعرف عليه طلب ان يلتقي به، واتفقا على ان يأتي 
الى مســكنه، مشيرة الى ان ابنها قال لها ان الشاب نزع 
مالبسه وطلب ان يعتدي عليه، وفيما رفض قام اجلاني 
بضربه وسلب هاتفه النقال وهرب. ومت تسجيل قضية 

هتك عرض وبتصنيف جنايات.

سعود عبدالعزيز

تواصلــت قضايا االنتحــار التــي ازدادت معدالتها منذ 
بدء جائحة كورونا، اذ شهدت منطقة بيان يوم امس األول 
قضية انتحار جديدة لوافد هندي أقدم على شــنق نفســه 

باستخدام مروحة سقف.
وبحســب مصدر امني فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخليــة يفيــد بوفاة هنــدي داخل محل ســكن كفيله في 
كيفان، وبانتقال رجال األمن واألدلة اجلنائية شوهد الوافد 
وهو من مواليد ١٩٩٥ وهو معلق من رقبته في السقف، ومت 
تســجيل قضية انتحار ووفاة. على صعيد آخر، أقدم وافد 
آسيوي عصر امس على إنهاء حياته شنقا في منطقة جليب 
الشويخ وحتديدا منطقة احلساوي، وبحسب مصدر أمني 
فــإن عمليــات وزارة الداخلية تلقت يوم امــس بالغا يفيد 
بانتحار وافد آســيوي، وبانتقال رجال األمن شوهد الوافد 
وقد انهى حياته بعدما علق حبال في رقبته وأوصله بشباك 
الغرفة، هذا، ولم يعثر بحوزة الوافد على إثبات من خالله 
يتم االستدالل على جنســيته وهويته بشكل دقيق، وجار 

التحقيق في ذلك.

محمد اجلالهمة

انتقل عدد من رجال األدلة اجلنائية الى محل لقطع غيار 
في منطقة الشــويخ وذلك لرفع اآلثار من عليه في محاولة 
لتحديد هوية لصوص مجهولني متكنوا من استهدافه وسرقة 
قطع غيار من داخله تقدر بـ ٣٠٠٠ دينار. وبحســب مصدر 
أمني فإن وافدا آسيويا بصفته ممثال قانونيا حملل متخصص 
لقطع غيار قال انه وفيما يقوم عمال احملل بافتتاحه صباح 
أمس اكتشفوا ان احملل قد كسر بابه اخلارجي بواسطة مقص 
كهربائي، وان هناك قطع غيار مسروقة وبعد اجلرد تبني ان 
القطع املسروقة تقدر بـ ٣٠٠٠ دينار. هذا ومت تصنيف القضية 
باعتبارها جناية فيما لم يعرف ما إذا كانت هناك كاميرات 

استطاعت توثيق عملية السرقة وحددت هوية اجلناة.

السيطرة على حريق في «الثالث» 
أخلى سكان ٦ طوابق

وفاة مواطنة ووكيل أول
في حادثني مروريني

مبارك التنيب

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق عمارة مبنطقة 
حولي. وبحســب مصدر في «اإلطفاء»، فإن البناية مكونة 
من ستة أدوار واحلريق في شقه بالدور الثالث، مشيرا الى 
انه مت إخالء العمارة من السكان ومكافحة احلريق وإخماده. 

هذا، وجار التحقيق ملعرفة أسباب احلريق.
وقــد تواجد مبوقــع احلادث رئيس مركــز اطفاء حولي 
العقيد علي عبدالرزاق ورجال وزارة الداخلية والطوارئ.

أمير  زكي

توفي وكيل أول ضابط يعمل في القوات اخلاصة ومواطنة 
في حادثني مرورين على طريق امللك فهد وعلى طريق الدائري 

الرابع.
وبحسب مصدر أمني، فإن بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن تصادم بني شاحنة ومركبة، ولدى انتقال رجال األمن الى 
موقع البــالغ طريق امللك فهد باجتاه الكويت تبني ان احلادث 
أدى إلى وفاة وكيل ضابط أول في القوات اخلاصة من مواليد 
١٩٨٤ اما بالنســبة للحادث الثاني فقد تلقت عمليات الداخلية 
بالغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الدائري الرابع، وتبني أن 
احلــادث بني مركبة بها مواطنة من مواليد ١٩٧١ ومركبة أخرى 
فيها ٣ اشخاص اصيبوا، فيما املواطنة لفظت انفاسها األخيرة.

من جهة أخرى، ذكرت  إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفــاء العام عن وفاة مواطنــة اثر حادث تصادم مروع وقع 

ظهر اجلمعة مقابل منطقة اجلهراء باجتاه مدينة الكويت.

أحد رجال االطفاء يحكم السيطرة على حريق الشقة

من احلادث املروري الذي وقع مقابل اجلهراء

أمر بضبط مواطن سقطت «دعاميته» 
في واقعة عنف جديدة في «أبوفطيرة»

البحث عن لص عاقب وافدًا 
رفض فتح مسكنه بالشروع في حرقه

سلب «بدون» ١١٠ دنانير بعد السالم والعّض

.. وهندي ١١٤ دينارًا بصفة مباحث في الشويخ

محمد اجلالهمة

أبلــغ مصدر امنــي «األنباء» بأن 
محقق مخفر شــرطة ابوفطيرة امر 
بضبط وإحضار شاب كويتي مبوجب 
دعامية مركبة عليها لوحة مرورية 
وذلك ملعرفة اطراف حادث مشاجرة 
وعنف شــهدته املنطقــة ومت تداوله 
مبقطع مصور على وسائل التواصل.

ومتثلت وقائع العنف تلك مع قصة 
صباح الســالم التي مت الكشف عنها 
في مقاطع فيديو، وبحســب مصدر 
امني فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخلية مساء السبت املاضي بشأن 
وقوع مشــاجرة عنيفــة في منطقة 
ابوفطيرة ق٨ وعلى الفور مت االيعاز 
الى رجال امن مخفر ابوفطيرة ورجال 
املباحث والدوريات واالسعاف التوجه 
الــى موقع البالغ، اال ان رجال االمن 
لم يعثروا على اي اثر للمتشاجرين 
وبتمشــيط املنطقة مت ا لعثور على 

افادات سكان املنطقة اكدوا ان الواقعة 
استخدمت فيها االدوات احلادة وهناك 
سيارات تصادمت ببعضها البعض.

استخدمت فيها األدوات احلادة واملركبات

من مشاجرة «أبوفطيرة»

دعامية عليها لوحة مركبة وتبني ان 
املركبة تعود الى مواطن جار ضبطه 
لكشف احلقيقة ولدى االستماع الى 

أمير زكي

فــي قضية شــديدة الغرابة، قام 
لــص مبعاقبة وافــد مصري رفض 
ان ميكنه من الســرقة بأن شرع في 
حرقه، حيث ســكب مادة مشــتعلة 
على الباب اخلارجــي وأضرم النار 
في البــاب قاصدا بذلك إحلاق األذى 

باملجني عليه.
هذا، ومتت إحالة ملف القضية الى 
مباحث حولي لضبط وإحضار املتهم، 

وحول تفاصيل القضية الغريبة، قال 
مصدر امني ان وافــدا مصريا يقيم 
مبنطقة النقرة ويعمل حارس بناية 
قال انه فيما تشير عقارب الساعة الى 
الثانية والنصــف من بعد منتصف 
الليل، فوجئ بشخص يطرق الباب 
عليــه بعنــف حيث نظر مــن العني 
السحرية وتبني له ان الشخص من 
غير قاطني البناية ويبدو في حالة 

مريبة.
وأضاف: سألت الشخص عما يريد 

وإذ به يقول «حرك سيارتك».
وتابــع الوافد بالقــول: ايقنت ان 
الشــخص هو لص لســبب بســيط 
انــه ال توجد عندي ســيارة، وفيما 
ابلغتــه بأننــي لن افتــح الباب قام 
بســكب مادة حارقة وأشــعل النار، 
وعلى اثر احلريق جتمع اشــخاص 
فما كان من اجلاني اال ان هرب، ومت 
التواصل مع وكيل النائب العام الذي 
امر بتسجيل القضية باعتبارها حريق 

عمد وشروعا في السرقة.

أمير زكي

طلب محقق مخفر شــرطة تيماء 
ضبط وإحضار شاب من غير محددي 
اجلنسية على ان يستدل على آخرين 
شــاركوا في عملية ســلب شاب من 
غيــر محددي اجلنســية ايضا مبلغ 

١١٠ دنانير بالعنف، فيما ارفق املجني 
عليــه في ملف القضية تقريرا طبيا 
يؤكد ما ذكره في افاداته، وبحســب 
مصدر امني فإن بدون يبلغ من العمر 
٧٢ عاما قال انه فيما يسير في منطقة 
تيماء اوقفه شخصان يعرف احدهما 
واآلخر مجهول، حيث قام املدعى عليه 

مبد يده للسالم ومن ثم ضغط على 
اليد وسحبها وقام بعضها ومن ثم مد 
يده الى جيب املجني عليه وأخذ مبلغ 
١١٠ دنانير كانت بداخله. هذا، وجرى 
التواصل مع وكيل النائب العام الذي 
وجه بتسجيل قضية حملت عنوان 

سرقة عن طريق استعمال العنف.

سعود عبد العزيز

شرع رجال املباحث العامة في البحث 
عن لص مجهول انتحل صفة رجال األمن 
ومتكن بهذا التالعب من سلب ١١٤ ديناراً 
من وافد هندي اجلنســية. وبحســب 
مصدر أمني فإن هنديا من مواليد ١٩٩١ 
تقدم الى مباحث مخفر الشويخ وقال 

ان شخصا يستقل مركبة يابانية قام 
بتوقيفــه مقابل دوار شــهرزاد وطلب 
اثباته وابلغه بأنه رجل مباحث، وطلب 
ان يطلع على بطاقته املدنية وحينما 
اخرج محفظة نقوده إلخراج البطاقة 
املدنية منها قام اجلاني بخطفها والهرب 
الى جهة غير معلومة. هذا وقدم املبلغ 
بيانات املركبة التي يستقلها اجلاني مبا 

في ذلك رقم اللوحة فيما رجح مصدر 
امنــي ان تكون اللوحــة التي يضعها 
املتهم على املركبة املستخدمة مسروقة، 
الفتا الى ان العديد من اجلرائم املماثلة 
تبني ان لوحات املركبات املســتخدمة 
تختلف عن بيانات السيارات وهو ما 
يعنــي ان اللصوص يضعون لوحات 
مغايرة للحقيقة حتى ال يستدل عليهم.

تدشني ١٢ خدمة إلكترونية 
جديدة عبر موقع «اإلطفاء»

اعلن مدير ادارة مركز نظم 
املعلومات في قوة اإلطفاء العام 
العميد محمــد القحطاني في 
بيان نشــرته ادارة العالقات 
العامــة واإلعالم عن تدشــني 
(١٢) خدمة جديدة عبر موقع 
البوابة اإللكترونية التابع لقوة 
اإلطفاء العام لكي يستفيد منها 
املراجعــون اعتبارا من اليوم 
األحد وتشمل اخلدمات اجلديدة 

ما يلي:
١ ـ إيصــال تيــار كهربائي 
(القســائم). وتقويــة تيــار 

كهربائي (القسائم). وإعادة تيار كهربائي (القسائم). وايصال 
تيار كهربائي (احملالت). وتقوية تيار كهربائي (احملالت). وإعادة 
تيار كهربائي (احملــالت). وحتديد عقار. وحق انتفاع. ورهن 
عقار. وتنفيذ شروط وثيقة التنسيق واملخالفات. واصدار بدل 

فاقد تنبيه. واصدار شهادة ملن يهمه األمر.
وأوضــح العميد محمد القحطاني انه بإمكان مراجعي قوة 
اإلطفاء العام االستفادة من اخلدمات اإللكترونية اجلديدة بعد 

التسجيل في املوقع.

العميد محمد القحطاني


