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«البدون» املنتحر في نظارة مخفر الوفرة 
نفذ الواقعة بـ «حواف البطانية»

أمير زكي

أمنــي  ســرد مصــدر 
التفاصيــل  لـ«األنبــاء» 
الكاملة للخبر الذي نشرته 
في ساعة متأخرة من يوم 
أمــس األول على موقعها 
االلكتروني بشأن انتحار 
شخص من غير محددي 
اجلنسية في نظارة مخفر 
الوفرة. وبحسب  شرطة 
املصدر األمني، فإن بالغا 
ورد قبل واقعة االنتحار 

بنحو ٤٨ ساعة بشأن قيام شخص بإلقاء 
احلجارة على املركبات في منطقة الوفرة، 
معرضــا حياة املــارة للخطر، وعليه مت 
اإليعاز لدورية بالتعامل مع البالغ وجرى 
توقيف الشــخص، حيث لــم يعثر معه 
على هوية وكان في حالة غير طبيعية، 
وبسؤاله عن اسمه أبلغ رجال األمن عن 

اسمه كامال وعمره ٣٢ عاما.
وأردف املصــدر بالقــول: تبــني بعد 
االستعالم عن الشخص بواسطة احلاسب 
اآللي للداخلية أنه بدون ومطلوب لتنفيذ 
حكم قضائي في السجن املركزي، وعليه 
مت التواصل مع املؤسســات اإلصالحية 

على أن يحال املتهم املوقوف.
وذكر املصدر: مت إيداع املوقوف النظارة 

متهيدا إلحالته الى الســجن ويوم أمس 
األول وحتديدا نحو التاسعة مساء أبلغ 
ضابط مخفر شرطة الوفرة بأن البدون 
املوقوف انتحر، وعلى اثر البالغ انتقلت 
األجهزة املختصة (مباحث وأدلة جنائية)، 
حيــث تبني من خــالل معاينة اجلثة أن 
املنتحــر قام بنزع حواف البطانية التي 
ســلمت إليه ودخل إلى حمــام النظارة 
حتــى ينفذ ما عــزم عليــه، حيث ربط 
«حبل البطانية» من أعلى سقف احلمام 
ووضع الطرف اآلخر حول رقبته وشنق 
نفسه. هذا وسجلت قضية فيما سيعاد 
فتح حتقيق للوقوف على أي خلل ميكن 
استغالله الحقا بحيث ال تتكرر الواقعة 

مرة أخرى.

ُضبط إللقائه احلجارة على املارة وكان «غير طبيعي» ومطلوباً للسجن

جناة طفلة من موت محقق 
إثر سقوط من «السادس» 

في الفروانية
محمد اجلالهمة

وجه وكيل نيابة األحمدي بتســجيل قضية شروع في 
االنتحــار حلــني الوقوف علــى كامل احلقيقــة عن تعرض 
شــخص حلروق بليغة أودعته غرفة العناية املركزة، فيما 
ذكر شــقيق الشخص أنه يعاني من إعاقة ذهنية وأنه كان 
يلهــو بوالعة وأصيب باحلــروق. وجاءت توجيهات وكيل 
النائب العام عقب بالغ ورد من قبل مستشفى الصباح يفيد 
بوصول شــخص (٢٨ عاما) مصابــا بحروق بليغة، وعلى 
اثر البالغ انتقل رجال األمن املعنيون الى املستشــفى ومت 
االلتقاء بشــقيقه، حيث أفاد بــأن الواقعة حدثت في منزل 
العائلة في منطقة مبارك الكبير، ولفت مصدر الى ان مزيدا 
من التحقيقات والتحريات ستجرى بشأن مالبسات الواقعة.
مــن جهة أخرى، أســعفت طفلة مصريــة (١٣ عاما) الى 
مستشــفى الفروانيــة لتلقي العالج بعدمــا جنت من موت 
محقق إثر ســقوط من منزل أســرتها في الطابق السادس، 
ولعبت مظلة بقالة أسفل منزل الطفلة الدور املهم في جناتها 

اذ هوت عليها دون أن ترتطم باألرض.
وأكــد املصدر ان حتقيقا ســيفتح فــي الواقعة، وكانت 
عمليات وزارة الداخلية أبلغت بسقوط من علو في منطقة 
الفروانية، حيث ســارعت دوريات األمــن الى موقع البالغ 
وتبني ان الطفلة ال تزال حية ومصابة بكسور ليتم إسعافها 

بواسطة سيارة إسعاف الى مستشفى الفروانية.

مواطن يتهم طبيبًا 
بالتعدي اخلفيف

محمد اجلالهمة

أمر محقق مخفر شرطة صباح السالم بتسجيل قضية 
تعد خفيف، وجار تسجيل قضية بهذا اخلصوص بعدما 

اتهم مواطن طبيبا مصريا بالتعدي عليه.
واستنادا إلى مصدر أمني، فإن مواطنا يعمل في وزارة 
الدفاع ذكر في إفاداتــه أنه اصطحب ابنه للمراجعة في 
مستشفى كائن مبنطقة صباح السالم، وأن الطبيب قام 

بضرب يده بقوة عقب مشادة كالمية بينهما.
هذا، وجار استدعاء املدعى عليه للتحقيق في الواقعة 
وتدوين إفاداته في الشكوى أو القضية املسجلة بحقه.

مصري نصب على سوري 
بـ ٤٢٠٠ دينار.. مبشروع مربح

سعود عبدالعزيز

كلف رجال مباحث الشويخ بضبط وإحضار وافد 
مصري قام بالنصب على وافد سوري مببلغ ٤٢٠٠ دينار 
على حسب تأكيد املجني عليه والذي زود رجال األمن 
مبا يثبت ادعاءه من مستندات ملكية. وبحسب الوافد 
املجني عليه ويبلغ من العمر ٣٩ عاما، فإنه تعرف على 
وافد مصري أبلغه بأن هناك مشروعا جتاريا يدر ربحا 
جيدا، وأقنعه باملشاركة ليقوم املجني عليه بتحويل 
املبلغ املتفق عليه من حسابه إلى حساب املدعى عليه.

وأضــاف املُبّلغ: اكتشــفت أنني تعرضت للنصب، 
وحينما حاولت إعادة املبلغ رفض املتهم ذلك وفقدت 
التواصل معه، مشيرا إلى أن واقعة النصب حدثت في 

الشويخ، وسجلت قضية نصب واحتيال.

ضبط وإحضار لـ «نظام» 
لسرقة معزبه ١٠٠٠ دينار

مبارك التنيب

أمــر محقق مخفر شــرطة قرطبة باتخــاذ اإلجراءات 
القانونية لوضع اسم سائق هندي يدعى «نظام ف» على 
قوائم املطلوب القبض عليهم مع إدراج اسمه على قوائم 
منع السفر. وجاءت تعليمات احملقق بهذا اخلصوص بعدما 
تقدم مواطن وذكر ان سائقه الهندي سرق من منزله ١٠٠٠ 
دينار وتوارى عن األنظار، وســجلت قضية سرقة ومت 
إخطار املباحث بالتحري وضبط املتهم للتحقيق معه.

«اإلطفاء» تدشن اخلدمات اإللكترونية اخلاصة باملركبات التجارية لـ«املشروعات الصغيرة واملتوسطة»
مبارك التنيب

ادارة مركز  أعلن مدير 
نظم املعلومات بقوة اإلطفاء 
العام العميد محمد القحطاني 
عــن تدشــني اخلدمــات 
االلكترونية اخلاصة باملركبات 
(للمشــروعات  التجاريــة 
الصغيرة واملتوسطة) عبر 
االلكترونية  البوابــة  موقع 
التابع لقوة االطفاء العام وذلك 
للتسهيل على املستفيدين من 

هذه اخلدمات اعتبارا من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٠. وأوضح العميد 
القحطاني انه بإمكان املستفيدين من خدمات قوة االطفاء العام 

www.kff.gov.kw :بعد التسجيل على املوقع التالي

العميد محمد القحطاني

سرقة ٥٩٩٠ دينارًا من رصيد مواطن باتصال هاتفي

في محرر بنكي وتمت احالتها 
الى نيابة الشؤون التجارية.
 OTP يشار إلى أن رمز الـ
يرسل للعميل في حالة كانت 
عملية السحب أكثر من ١٠٠ 
دينــار وهو ما يعني أن لدى 
مرسلي هذه الرسائل بيانات 
كاملة للعميــل بما فيها رقم 
البطاقــة والرقــم الســري 

للعميل.

هاتف نقال محلي لشــخص 
زعــم انــه يعمــل فــي أحــد 
وأن  المحليــة،  البنــوك 
لــه رســالة  البنـــك أرســل 
يطلـــــب  هاتفــــه  علــــى 
فيهـــــا تزويــــده برمـــــز 
الـــ OTP، وحينما اســتجاب 
لذلك فوجئ بأن حسابه خصم 
منه مبلغ ٥٩٩٠ دينارا دفعة 
واحدة، وسجلت قضية تزوير 

محمد اجلالهمة

عاود لصــوص وممتهنو 
النصب واالحتيال نشاطهم 
عبر الشــروع في استهداف 
وســرقة  جديــدة  ضحيــة 
٥٩٩٠ دينــارا مــن رصيــده 
البنكــي، فيمــا حــدد مصدر 
أمنــي التأكيــد على ضرورة 
عدم التجاوب مع أي اتصاالت 
هاتفية ترد من قبل أشخاص 
يزعمون كذبا أنهم من موظفي 
المحليــة، مؤكــدا  البنــوك 
أن هــؤالء يشــكلون عصابة 
ولهم طرق متعددة من بينها 
خدعة إبالغ العميل بضرورة 
تحديــث بياناته ثم يقومون 
بســرقة رصيــده، أو خدعة 
أخــرى تتمثــل فــي إرســال 
رســالة والطلب من العميل 
تزويــده بالرقم المرفق على 
هذه الرسالة، وهذا ما حدث في 
قضية أمس التي سجلت في 
مخفر شرطة ضاحية عبداهللا 

السالم.
تفاصيــــــل  وحــــــول 
القضيــة، قال مصــدر أمني: 
إن مواطنــا ٥٥ عامــا قال إن 
اتصاال هاتفيــا ورد اليه من 

OTP النصاب زعم أنه موظف بنكي وطلب من املجني عليه تزويده برقم

«knet» ترسل رقم تأكيد على حساب العميل إلمتام التحويل

خاطف لـ «مخطوف»: «إذا بطلت حلجك راح أرميك»
أمير زكي

صدرت تعليمات لرجال 
مباحث الصليبخات بضبط 
وإحضــار مواطــن وابنــه 
التهامهمــا بخطــف شــاب 
كويتي وتهديده بإحلاق األذى 
واالعتداء عليه وسلب هاتفه 
النقال. وقد قدم املجني عليه 
تقريرا طبيا مرفقا بإفاداته 
التي تضمنت أنه كان متوقفا 
مقابل أحــد املراكز الصحية 
مبنطقة الصليبخات، حيث 

الفتــرة مت ضربــه وتهديده 
بإحلاق األذى به.

وأضاف املجني عليه أن 
اجلانــي قــام بتوصيله الى 
حيث بداية اخلطف «مقابل 
املركز الصحي» وطلب منه 
النزول وأعطاه الهاتف النقال 
ثم صــاح عليه بصوت عال 
«إذا بطلت حلجك راح أرميك».
هذا، ولــم يوضح املبلغ 
مــا إذا كانت هنــاك خالفات 
مــا دعــت املدعى عليــه إلى 
ارتــكاب جرميــة اخلطــف 

املقترنة بالتهديد والســلب، 
ومت تسجيل الواقعة كجناية.
 وقد أكد املجني عليه أنه 
كان خطط للقفز من مركبة 
اخلاطفــني خشــية املصير 
املجهول الذي كان من املمكن 
ان يقع عليه. يشــار إلى ان 
التقرير املقــدم في القضية 
جاءت فيه سجحات متعددة 
في الرقبة مع احمرار نتيجة 
اإلمســاك باملجني عليه من 
الرقبة من قبل ابن اخلاطف أو 
املتهم الرئيسي في القضية.

جال به بني منطقتي الصليبخات والدوحة بعد سلب هاتفه وإغالقه

استوقفه املدعى عليه وهو 
مواطن يعرفه وأجبره على 
أن يدخــل ســيارة كان على 
متنها وما إن دخل الســيارة 
حتى قام املدعى عليه بنزع 
هاتفه النقال بالقوة وأغلقه 
ثم انتقل اخلاطف إلى املنطقة 
نفســها حيــث كان ينتظره 
ابنه، وصعد االبن في املقعد 
اخللفي ملركبة االب التي كان 
فيها املجني عليــه ثم ذهبا 
به الى الدوحــة وعادوا إلى 
الصليبخــات وخــالل هــذه 

العثور على جثة بنغالي ُفقد في حريق الشويخ قبل ١٩ يومًا
سعود عبدالعزيز

أغلقت األجهزة األمنية صباح أمس ملف فقدان 
وافد بنغالي في حريق السوق املركزي في منطقة 
الشويخ، وذلك بعد ١٩ يوما من فقدانه، حيث عثر 
عليه عمال كانوا يقومون برفع األنقاض من داخل 
السوق. وذكر مصدر أمني لـ«األنباء» أن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت صباح أمس بالغا يفيد بالعثور 
على جثة أسفل أنقاض السوق املركزي في الشويخ، 
وعلى الفور انتقلت األجهزة املختصة ومن خالل 
معاينة اجلثة تبني أن الشخص هو املبلغ عن فقدانه 

حينذاك.
ونوه املصدر الى أن الوافد البنغالي كان يعمل 
حارســا حينما فقد اثره، وان هاتفه النقال جرى 

العثور عليه في ذات يوم الواقعة.
يشار إلى أن حريق سوق الشويخ املركزي اندلع 
صباح الثامن عشر من شهر نوفمبر املاضي، وكان 
حريقا هائال واستغرق التعامل معه عدة ساعات، 
وقــام نحو ١٥٠ رجل إطفاء من ٦ مراكز بالتعامل 

صورة أرشيفية من حريق السوق املركزي في منطقة الشويخمع ألسنة اللهب والسيطرة عليها.

أمطار وعواصف فجر األحد 
تودي بحياة وافد في سقوط 

غرفة أملنيوم

أمير زكي

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة االطفاء 
العام، أن بالغا ورد الى غرفة العمليات مســاء األحد 
من أحد املواطنني يســتنجد برجال قوة اإلطفاء العام 
للكشف واالســتطالع عن راعي أغنام يعمل لديه في 
منطقــة بر الرديفة بعدما فقــده منذ أمس بعد انتهاء 
العاصفة املطرية وشــاهد ركام غرفته املصنوعة من 

األملنيوم محطما ويعتقد أنه محشورا حتتها.
وقالــت اإلدارة في التفاصيل إن رجال مركز إطفاء 
كبــد هرعوا إلى املوقع، وتبني بعد البحث حتت ركام 
الغرفة وجود جثة محشورة. هذا، وقامت الفرقة برفع 
الركام ومتت عملية استخراج اجلثة وتسليمها لألدلة 
اجلنائية، وبالتدقيق في بيانات املتوفى تبني أنه وافد 

آسيوي من مواليد ١٩٦٠.

أحد رجال اإلطفاء في موقع احلادث قبل انتشال اجلثة

«اجلمارك» تعرض ملطف أجواء ومنظفات للبيع
سعود عبدالعزيز

العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للجمــارك عزمهــا إجراء مزاد 
علني يوم غد األربعاء في بيت 
املــال مبنطقة الصليبية على 
الدائري الســادس. وتضمنت 

املعروضات اآلتي:
عدد ١ جزء من حاوية أمتعة ٭ 

شخصية، جزء من بضاعة.

عدد ١ جزء من حاوية أمتعة ٭ 
شخصية، جزء من بضاعة.

عدد ١ حاوية ٢٠ قدما ملطف ٭ 
جو بعد الفحص.

عدد ١١ كرتون أوان منزلية ٭ 
ومالبس.

عدد ١٢ ربطة زوايا حديد.٭ 
عدد ٥٠ كرتون شامبو بعد ٭ 

الفحص.
عــدد ٥٠ بالــت لــوازم ٭ 

كهربائيــة (ليتــات) بعــد 
الفحص.

عــدد ١ حاويــة ٢٠ قدما ٭ 
منظفات بعد الفحص.

عــدد ١ حاويــة ٤٠ قدما ٭ 
منظفات بعد الفحص.

عدد ٣ حاويــة ٤٠ قدما ٭ 
مالبس طبية (واقي طبي) 

بعد الفحص.
عــدد ١ حاويــة ٤٠ قدما ٭ 

أدوات مطبــخ (ثالجــات 
عرض) بعد الفحص.

عــدد ١ حاويــة ٢٠ قدما ٭ 
أمتعة شخصية.

عــدد ١ حاويــة ٤٠ قدما ٭ 
أدوات مطبــخ (ثالجــات 

عرض) بعد الفحص.
عــدد ١ حاويــة ٤٠ قدما ٭ 

أدوات مطبــخ (ثالجــات 
عرض) بعد الفحص.

في مزاد علني يجري غداً األربعاء في بيت املال

«األنباء» سبق أن أشارت إلى قضايا النصب بخدعة حتديث البيانات


