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«اجلنايات» تؤجل محاكمة د.صفاء زمان 
بدعوى «الديوان» إلى ١٥ املقبل

مشكالت أسرية ومادية 
وراء انتحار هندي شنقًا 

البحث عن مجهولني 
استهدفوا مخيمني

البراءة لصاحب مبادرة إسقاط القروض

محكمــــة  عقــــدت 
اجلنايــات امــس أولــى 
محاكمـــــــة  جلســات 
رئيسةاجلمعية الكويتية 
ألمن املعلومات د.صفاء 
زمان بالدعوى املقامة من 
ديوان اخلدمــة املدنية، 
وقــررت إرجاءهــا إلــى 
اخلامس عشر من شهر 

فبراير املقبل للدفاع.
وحضرت زمان جلسة 
محاكمتها وأنكرت ثالثة 
اتهامات تتعلق مبخالفة 

قانون أمن الدولة، وجهتها إليها احملكمة، 
وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل 
من هيبة الدولة وإثارة الذعر في املجتمع 
وتعريض البالد خلطر قطع العالقة مع 
دولة صديقة. وأكدت زمان للمحكمة أنها 
أدلــت بتصريحها من واقع اختصاصها 
كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس 
جمعية نفع عام تعنى باملعلومات وأمنها، 
وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها 

وأمنــه وأمن مواطنيه. 
وطلــب وكيــل زمــان 
احملامي علي الصابري 
من احملكمة السماح له 
بعرض مستندات عبر 
جهاز عرض «بروجكتر» 
بــراءة موكلته،  تؤكــد 
إال أن احملكمــة لم تبت 
بهذا الطلب ويرجح أن 
يتم ذلك خالل اجللسة 
املقبلــة. وكانــت إدارة 
أمن الدولة قد استدعت 
الشــهر املاضــي زمــان 
وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها 
بكفالة ١٠٠٠ دينــار بعد التحقيق معها 
وإنكارها التهم التي تضمنها بالغ الديوان. 
وتعترض دعوى الديوان على تصريح 
زمان بشــأن قيام شركة ليست كويتية 
بــإدارة املعلومات والبيانــات اخلاصة 
باملواطنــني واملقيمني مــن خالل خوادم 
موجودة خارج البالد، وأن حديثها غير 

صحيح وميس بأمن البالد.

مبارك التنيب

أقدم وافد هندي على االنتحار شنقا في بيت الدرج لبناية 
يقيم بها في الفروانية، ومت نقل اجلثة الى الطب الشرعي 
وتسجيل قضية انتحار، وكان بالغ تلقته عمليات وزارة 
الداخلية عن حالة انتحار، وعلى الفور انتقل رجال األمن 
واألدلة اجلنائية، وتبني ان املنتحر وافد هندي (٥٦ عاما) 
وأفاد أصدقاؤه بأنه كان يعاني من مشكالت مادية وأسرية.

شرع رجال إدارة بحث وحتري اجلهراء، في البحث عن 
لصوص مجهولني قاموا باســتهداف مخيمني في منطقة 
الصبية، حيث أبلغ أصحاب املخيمني عن قيام اللصوص 
بالدخول إلــى مخيماتهم ليال وســرقة أجهزة كهربائية 
وأدوات تدفئــة أخرى و٢ ماتور كهرباء. هذا، وســجلت 

قضية، وأحيلت إلى جهات االختصاص.

قضــت محكمــة اجلنايــات ببراءة 
املواطن الذي أعلن الصيف املاضي عن 

مبادرة إلسقاط قروض املدينني.
املتهــم تهمــا تتعلــق  وواجــه 

بالنصب واالحتيـــــال وممارســــة 
نشــاط صيرفي دون احلصــول على 
ترخيــص وتقويــض النظــام البنكي 

واإلخالل بالنظام املصرفي.

أنكرت ٣ تهم «أمن دولة».. ومحاميها يطلب عرض مستندات تؤكد براءتها

د.صفاء زمان

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

تكرمي إطفائيني أنقذوا مواطنًا 
علق بسيارته في األمطار

قالت قوة اإلطفاء العام ان املواطن سلطان السالم قام 
صبــاح امس بزيارة مركز البحث واالنقاذ التابع لقوة 
اإلطفاء العام وذلك لتكرمي الفرقة التي قامت بإنقاذه مع 
أســرته في األمطار األخيرة عندما تعرض حلادث بأن 
علقت مركبتــه في مياه األمطار، وقد عبر املواطن عن 
شكره وتقديره جلميع أفراد املركز من ضباط وضباط 
صف ملا قاموا به من عمل بطولي خالل عملية االنقاذ.

سلطان السالم متوسطا إطفائيني أنقذوه 

وكيال املرور واإلقامة يوقفان استقبال املراجعني حتى إشعار آخر

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
العمليات  املساعد لشــوون 
واملرور اللواء جمال الصايغ 
الداخليــة  وزارة  ووكيــل 
االقامــة  املســاعد لشــؤون 
اللــواء أنــور البرجس، عن 
وقف استقبال املراجعني في 
الفترة املسائية، وذلك تنفيذا 
لقــرارات وتعليمات مجلس 
الوزارء وحتى إشعار آخر.

مزور، ومتت إحالته إلى جهة 
االختصــاص التخاذ الالزم. 
كما كرم وكيل عريف جاسم 
دشــتي من منتسبي اإلدارة 
العامــة ألمن املنافذ البرية ـ 
إدارة منفذ النويصيب، وذلك 

وأشاد اللواء العوضي مبا 
يقوم به رجال أمن املنافذ من 
جهود متميزة للحفاظ على 
أمن وسالمة الوطن، مشيدا 
املهام والواجبات  بتنفيذهم 
املنوطة بهم على أكمل وجه.

لتمكنه من ضبــط عدد من 
األشــخاص بعــد محاولتهم 
الهرب عبر منفذ النويصيب 
بطريقة غير مشروعة ومتت 
إحالتهم إلى جهة االختصاص 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.

«وكيل املنافذ» كّرم رجلي أمن ضبطا «بدون» بجواز مزّور وأشخاصاً حاولوا اخلروج بصورة غير مشروعة

اللواء أنور البرجس

اللواء منصور العوضي يكرم ضابط صف

اللواء جمال الصايغ

من جهة أخرى، كرم وكيل 
الداخليــة املســاعد  وزارة 
لشــؤون امن املنافــذ اللواء 
منصور العوضي رقيب أول 
عبداهللا الشمري من (إدارة 
جــوازات مطــار الكويــت- 
القادمون) جلهوده ومتكنه 
مــن ضبــط شــخص غيــر 
كويتــي( بــدون) قــادم إلى 
البــالد بجواز ســفر كويتي 

شقيقان وعربي في قبضة «املكافحة» 
بـ٦ كيلو حشيش وشبو

عربي أتلف عيادة وهّدد ممرضة بـ «واهللا ألربيكي وأذبحك»
أمير زكي 

متكن رجال امن مخفر شرطة الدسمة من ضبط 
وافد عربي قام بالتهجم على عيادة طبية في منطقة 
بنيد القار واحدث بها تلفيات شــديدة، كما ضرب 
حارس أمن بجســم صلب اســتدعى اجراء عملية 
صغــرى و٧ غــرز، كمــا ضرب ممرضتــني هندية 

وفلســطينية وهــدد األخيرة بـــ «واهللا الربيكي 
واهللا  الذبحــك». هــذا، وأمر وكيــل النائب العام 
بتسجيل قضية إتالف عمدي لعيادة طبية واعتداء 
بالضرب وتهديد وبتصنيف جنايات. وفي التفاصيل: 
أبلــغ طبيب كويتي عمليــات وزارة الداخلية عن 
فلسطيني من مواليد ١٩٨٩ قام بالتهجم على العيادة 
واتالف محتوياتها واالعتداء بالضرب على ممرضة 

فلسطينية من مواليد ١٩٩٣ وقام بتهديدها بالقتل 
بأن قال لها «واهللا ألربيكي واهللا أذبحك»، واعتدى 
على حارس امن وضربه على رأسه بجسم صلب 
واحدث به اصابة في الرأس استدعت ٧ غرز واعتدى 
بالضرب على ممرضة هندية. وعلى الفور انتقلت 
دورية وضبطت املتهم وتبني من التحقيقات األولية 
وجود عالقة قرابة بني املتهم واملمرضة الفلسطينية.

«الداخلية»: استقبال مراجعي مراكز اخلدمة مبوعد

مصرع فلبيني في ظروف 
غامضة داخل سيارة 
والتحفظ على سكني

سعود عبدالعزيز

وّجــه وكيل نيابة األحمدي بإحالة جثة وافد فلبيني 
الى الطب الشرعي وسط اشتباه في قتله، كما مت تكليف 
مباحث األحمدي بإجراء التحريات، ومن املقرر ان يقف 
الطب الشرعي على مالبسات الوفاة، من خالل رفع اآلثار 
من على ســكني وجدت داخل مركبة الوافد. وقال مصدر 
أمني لـ«األنباء» رغم ان املؤشرات يرجح أن الواقعة هي 
جرميــة قتل إال ان احتمالية إقــدام الوافد على االنتحار 

طعنا قائمة ولكن بنسبة بسيطة.
وسجلت القضية بعنوان وفاة بشبهة جنائية حلني 
انتهاء الطب الشرعي من تقريره، وكانت عمليات وزارة 
الداخلية تلقت صباح أمس بالغا بوجود جرمية قتل في 
منطقة األحمدي وعلى الفور انتقل رجال األمن الى موقع 
البالغ، حيث متت مشاهدة املبّلغ وهو وافد مصري وأرشد 
رجال األمن على املركبة التي بداخلها جثة الفلبيني وتبني 
لرجال األمن ان الفلبيني من مواليد ١٩٦٤، وهناك آثار دماء 
على وجهه وهناك سكني ملطخة بالدماء داخل السيارة.

األمــن  واصــل قطــاع 
اجلنائــي ممثال فــي رجال 
ملكافحــة  العامــة  االدارة 
املخــدرات مالحقــة جتــار 
املواد املخدرة بأنواعها وبعد 
ساعات من احباط ضخ ٥٣ 
كيلو من مادة احلشيش الى 
داخل البــالد وضبط وافد 
ايرانــي، اســتطاع رجــال 
مكافحــة املخــدرات إحالة 
قضيتني إلى النيابة العامة 
وإحباط ضــخ ٦ كيلو من 
مادتي احلشيش والشبو الى 
داخل البالد وأحيل على ذمة 
القضيتني شخصان شقيقان 
من غير محددي اجلنسية 

ووافد أردني.
أن  التفاصيــل  وفــي 

وصول املتهم إلى حيث امتام 
الصفقة في منطقة تيماء مت 
ضبطه وكان برفقة شقيقه 
واعترفــا باالجتــار باملواد 
املخدرة وضبط بحوزتهما 
٣ كيلو من مادة احلشيش 
داخل ســكنهما في منطقة 
تيماء ايضــا وفي القضية 
الثانية وصلــت معلومات 
عن اجتار أردني في مخدر 
الشبو ليتم استدراجه الى 
بيــع كمية مــن املخدر في 
منطقة حولي ليتم ضبطه 
بعد اســتصدار إذن نيابي 
خالل بيعه كمية من املخدر 
واالنتقال الى مســكنه في 
حولي عثــر بداخله على ٣ 

كيلو من مخدر الشبو.

معلومات وردت الى رجال 
املكافحة عن اجتار «بدون» 
في املواد املخدرة وعليه مت 

استدراجه الى بيع كمية من 
التواصل  املخدرات وجرى 
مــع النيابة العامــة ولدى 

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بــوزارة الداخليــة، انه نظرا 
التي  للظروف االســتثنائية 
متــر بهــا البــالد والتصدي 
جلائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد، وحماية للمنظومة 
الصحية فــي البالد وحفاظا 
على صحة املواطنني واملقيمني، 
تعلــن اإلدارة العامــة ملراكز 
اخلدمة عــن مواعيــد العمل 
خــالل املرحلــة الراهنة لكل 
مراكزها على مستوى البالد، 
حيث تبدأ الفترة الصباحية 
من الساعة ٨:٣٠ صباحا حتى 
١:٣٠ ظهرا والفترة املســائية 
مــن الـــ ٣ عصرا حتــى الـ ٧ 

في ضربتني جديدتني لرجال املكافحة مبنطقتي تيماء وحولي

على فترتني صباحية ومسائية واملواعيد عبر موقع الوزارة و«سهل» أو «متى»

مساء، وذلك اعتبارا من يوم 
غد األربعاء املوافق ٢٠٢٢/١/١٢، 
مؤكدة انه لن يتم استقبال أي 

من املراجعني دون احلصول 
على موعد مســبق من خالل 
الداخليــة أو  موقــع وزارة 

تطبيــق «ســهل» او منصــة 
«متى»، مــا عدا كبار الســن 
وذوي االحتياجات اخلاصة.

مركبة أميركي «طارت» 
من «مصافط عريفجان»

وسرقة ٢٠٠٠ دينار من مصري
عبداهللا قنيص

وجه محقق مخفر شرطة مخفر ميناء عبداهللا بتعميم 
أوصاف مركبة يابانية موديل ٢٠١٦ على عموم الدوريات 

عقب تسجيل قضية سرقة. 
وكان وافــد أميركــي أبلــغ عن أن مركبتــه تركها في 
«مصافط» معسكر عريفجان وتوجه الى داخل املعسكر 
حيث يعمل، وحينما انتهى من عمله وتوجه الى املركبة 
لــم يجدهــا. وزود املبلغ رجال األمــن بأوصاف املركبة 

كاملة ورقم لوحتها.
مــن جهة اخرى، تقدم وافــد مصري ببالغ إلى مخفر 
شــرطة الشــويخ وأبلغ عن قيام مجهول بكســر زجاج 
مركبتــه وســرقة ٢٠٠٠ دينــار كان قد ســحبها من أحد 
البنــوك وتوجــه بها إلى الســوق، إال أن اجلاني على ما 
يبدو وبحســب مصــدر أمني كان يتتبعــه على األرجح 
وســرق املظروف وبداخله املال وســجلت قضية سرقة 

عن طريق الكسر.


