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وجبة باردة «توهق» شابني في قضية ضرب «دليڤري» بـ «العدان»
محمد اجلالهمة

«انتظرنا العشاء لنحو الساعة وحينما وصل 
كان بــاردا، وهو ما دفعنا الى معاقبة الدليڤري 
بضربه بشكل غير عنيف». هذا ما أقر به شابان 
كويتيان جرى توقيفهما على ذمة قضية حملت 
عنوان اعتداء بالضرب وسجلت في مخفر شرطة 
العدان، اما املجني عليه وهو وافد نيبالي، فكان 
لــه رأي آخــر، إذ أكد أن الضــرب الذي ناله كان 
عنيفًا وأنه ال ذنب له في تأخر وصول الطلب أو 

وصوله باردا، وكل ما هنالك انه استلم الطلب من 
مطعم الوجبات السريعة وسارع به الى هناك، 
مضيفــا: لو كان هناك تأخيــر فليس من عندي 
وكل التوقيتات مرصودة من ِقبل الشــركة التي 

يعمل بها وميكن الرجوع إليها.
وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني إن 
وافــدا نيباليا من مواليــد ١٩٨٢ تقدم إلى مخفر 
شــرطة العــدان وذكر انه كلــف بتوصيل طلب 
إلى منطقة القصور ق٢ وكان ذلك نحو الثامنة 
مساء، وحينما وصل الطلب خرج شابان وقاما 

بضربه ألسباب ال يعرفها.
وأردف املصدر بالقــول: احيلت القضية الى 
املباحث للتحــري وضبط املدعى عليهما وعلى 
الفور حترك رجال املباحث الى املنزل الذي اوصل 
له النيبالي الطلب، وجرى توقيف شابني كويتيني 
ومواجهتهما فيما أفــاد به الدليڤري، حيث أقّرا 
بضربه ألنــه تأخر في توصيــل الطلب وكانت 
الوجبة باردة. هذا وأرفق في ملف القضية تقرير 
طبي تضمن ما حلق بالوافد النيبالي من اصابات 

جراء تعرضه للضرب.

إبعاد نيباليني أدارا مصنعًا للخمور احمللية في الوفرة
محمد اجلالهمة

تواصل مدير عام مديرية 
أمــن األحمدي اللــواء ركن 
صالح مطر مع بلدية الكويت 
إلتــالف كميــات كبيرة من 
اخلمــور احمللية، كما وجه 
بإجراء حتقيق مع وافدين 
نيباليــني ملعرفــة هويــة 
أشخاص يتعاملون معهما 
في ترويــج هــذه اخلمور 
متهيدا للقبض عليهم على 
ان يحال الوافدان إلى إدارة 
متهيــدا  اإلداري  اإلبعــاد 
إدراج  مــع  لتســفيرهما 
اســميهما علــى قوائم غير 

أمني فإن معلومات وردت 
إلــى رجــال أمــن األحمدي 
عن وجود مصنع للخمور 
احملليــة فــي بــر الوفــرة، 
وعليــه مت إخطــار وكيــل 
الداخليــة املســاعد  وزارة 
اللواء  العام  لشؤون األمن 
فراج الزعبــي والذي وجه 
مدير أمن األحمدي باتخاذ 
ما يلزم لتنطلق قوة وتتم 
مداهمة املصنــع وتوقيف 
وافديــن نيباليــني يديران 
عملية التصنيع وعثر بداخل 
الوكر على ما يزيد على ٣٠ 
برميال معبأة باخلمور الى 
جانب أدوات ومواد تصنيع.

اللواء ركن صالح مطر

املضبوطات من اخلمور قبل إتالفها

املصرح لهم بدخول البالد 
مجددا.

إلــى مصدر  واســتنادا 

ضبط ٢١ كيلو من األعشاب املخدرة في الشحن اجلوي
سعود عبدالعزيز

أخطرت اإلدارة العامة 
للجمارك صبــاح امس 
االدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات لتســّلم نحو 
٢١ كيلــو من األعشــاب 
املخــدرة بعــد العثــور 
عليها مخبأة داخل طرد 
بريــدي قادم مــن دولة 

أوروبية.
وقال مصدر امني ان 
الشــحن اجلوي  رجال 
اشتبهوا في محتويات 
طــرد بريــدي ولــدى 
تفتيشه مت العثور على 
تلك األعشــاب املخدرة 

والتي يعاد تصنيعها.

املضبوطات من املواد املخدرة

١٠٤٠٠ دينار حصيلة بيع حبوب الريكا مع «٢ بدون» في الساملية
مبارك التنيب

حتفظ رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
على مبلغ ١٠٤٠٠ دينار وأرفق املبلغ في ملف 
قضية اجتار باحلبوب املخدرة، كما أرفق أيضا 
في ملف القضية ذاته ٧٠٠ حبة من نوع الريكا، 
واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وردت 

الى رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات عن 
اجتار شابني من البدون في املؤثرات العقلية 
وبعد عمل التحريــات متت مخاطبة النيابة 
العامة التي منحت إذنا بضبط املتهمني وهما 
من غير محددي اجلنســية األول من مواليد 
١٩٨٢ ويدعى (ف.س) والثاني يدعى (ج.م) 

من مواليد ١٩٩١.

وأردف املصــدر بالقول: انطلقت قوة من 
مكافحة املخدرات الى حيث يتواجد ويخفي 
املتهمان احلبوب وهي شقة في الساملية ومن 
ثم جرى ضبطهما وبتفتيشهما والشقة عثر 
على احلبوب الى جانب املبلغ املالي الذي أقر 
املتهمان في التحقيقات معهما بأنه حصيلة 

بيع.

تعميم «البنغالي» طاعن املواطنة 
على املنافذ خشية هروبه

مبارك التنيب

قال مصدر امني ان الوافد البنغالي الذي 
ســدد ٤ طعنات الى وجه مواطنة، وهو ما 
اشارت اليه «األنباء» على موقعها االلكتروني 
امس، اليزال هاربــا حتى الثالثة والنصف 
عصر أمس، الفتا الى ان اسم الوافد وكإجراء 
احترازي مت تعميمه على عموم املنافذ خشية 
هروبه، واكد املصدر  ان هناك جهودا كبيرة 
للتعجيل بضبطه والتحقيق معه في مالبسات 
اجلرمية ومن ثم اغالق القضية بإحالة اجلاني 
الى القضاء، واضاف املصدر لـ«األنباء» ان 
حالة املواطنة املصابة التزال غير مستقرة 
الى حد ما، وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلقــت بالغا مــن مواطن يقيم فــي منطقة 
الســالم قال فيه ان مطلقته وهي في العقد 
السادس تعرضت للطعن في وجهها، وعلى 
الفور انتقلــت االجهزة االمنية وســيارات 

االســعاف واســعفت املواطنة الى العناية 
املركزة، وبسؤال املبلغ، قال ان عامال منزليا 
بنغالي اجلنسية قام بطعن طليقته وجرى 
الى جهة غير معلومة، مشيرا الى انه سمع 
استغاثة زوجته السابقة، وحينما هب ملعرفة 
اســباب االســتغاثة وجد الدماء تسيل من 
وجهها، وزود املواطن رجال األمن ببيانات 

الوافد مبا في ذلك اسمه.
من جهة اخــرى، أعلنــت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعــالم األمني بوزارة الداخلية 
أن اإلدارة العامة خلفر الســواحل ســتقوم 
بتنفيــذ رمايــة بالذخيرة احليــة في ميدان 
الرماية البحري (ALFA) اليوم االثنني وغدا 
الثالثاء املوافق ٥ و٦ أبريل ٢٠٢١، وذلك من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة 
عصرا في منطقة الرماية تقع جنوب شرق 
جزيرة بوبيان وشــمال شرق جزيرة فيلكا 
ومبحاذاة جزيرة بوبيان من جهة اجلنوب.

خشية من هروبه و«املباحث» تكثف حترياتها لضبطه

مصادرة مواد متوينية مدعومة 
في حملة على احلساوي

سعود عبدالعزيز 

نفــذ قطاع األمن العام ممثال في قيادة منطقة جليب 
الشيوخ بالتعاون مع بلدية الفروانية حملة أمنية على 
منطقة احلســاوي. وأســفرت احلملة عــن رفع عدد من 
املركبات، وكمية كبيرة من الســلع التموينية املدعومة، 
ومت ضبط بائع متجول حتويله الى مخفر جليب الشيوخ 
التخاذ االجراءات القانونية بحقه. وأكدت وزارة الداخلية 
في بيان لها ان كافة قطاعات الوزارة امليدانية مستمرة في 
حمالتها التفتيشية واألمنية في كل انحاء البالد لضبط 
املخالفني واملطلوبني والتصدي ألي محاوالت خارجة على 
القانون، وتدعو اإلدارة اجلميع إلى االتصال على هاتف 

الطوارئ ١١٢ في حالة رصد اي ظواهر سلبية.

إحالة ٦٣ دراجة نارية من 
أعلى جسور املشاة للحجز

عبداهللا قنيص 

شّن قطاع املرور حملة موسعة على الدراجات النارية 
الســتغاللها جسور املشــاة في التنقل عبرها، وأسفرت 
احلملــة عن إحالــة ٦٣ دراجة اغلبهــا تعمل في خدمات 
توصيل الطلبات الى كراج احلجز، وبحسب مصدر امني 
فإن شكاوى عدة وردت الى قطاع املرور بشأن استغالل 
جسور املشــاة من قبل عاملي توصيل الطلبات، وعليه 
وجه وكيل قطاع املرور اللواء جمال الصانع بعمل حملة 

موسعة.

املرور أعد كمائن لضبط املخالفني

ملشاهدة الڤيديو


