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لعدم إملامه بقوانني حيازة النقد األجنبي

كويتي في القاهرة
تنازل عن  165ألف جنيه
| القاهرة ـ «الراي» |
تنازل كويتي عن  165أل��ف جنيه كانت في حقائبه
حتى تمكن من دخول األراضي املصرية بعد ضبط 170
ألف جنيه كانت بحوزته ما يخالف قوانني حيازة النقد
األجنبي املعمول بها في جمهورية مصر العربية.
م �ص��ادر أم�ن�ي��ة ،ف��ي م�ط��ار ال �ق��اه��رة ،ق��ال��ت إن��ه أث�ن��اء
إن �ه��اء إج� ��راءات رح�ل��ة آت�ي��ة م��ن ال�ك��وي��ت ،ت�ق��دم ال��راك��ب
الكويتي« ،ح�ج��اب» ،عبر صالة الخدمة املميزة ،كبار

زوار برسوم مالية ،لتخليص حقائبه ،وشك فيه رئيس
قسم ال�ج�م��رك ،وبفتح الحقائب تبني وج��ود  170ألف
جنيه مصري ،ما يخالف قوانني انتقال النقد املصري
ب�ص�ح�ب��ة ال ��رك ��اب ،وال� ��ذي ي�س�م��ح ب��اص�ط�ح��اب  5آالف
جنيه فقط.
الراكب ،قال انه ال يدري بهذه القوانني ،فتم منحه 5
آالف جنيه وم�ص��ادرة الباقي ،وت��م تحرير محضر له،
وأث�ن��اء إحالته للنيابة واف��ق ال��راك��ب على ال�ت�ن��ازل عن
األموال وتقرر عدم إحالته للنيابة طبقا للقانون.

غير كويتي قضى انقالبًا

 3في الرقة اعتدوا على ضابطني

| كتب عبدالعزيز اليحيوح |

| كتب عبد العزيز اليحيوح |

أح��ال األمنيون على الطبيب الشرعي
جثة ش��اب غير كويتي لقي حتفه متأثرًا
بجراحه اث��ر ان�ق��الب سيارته على طريق
كبد ،ويحقق األمنيون في املالبسات.
وذكر مصدر امني «ان بالغًا بالواقعة
تلقته غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،ف�ه��رع ال��ى امل�ك��ان
رج��ال االم��ن بالتزامن مع عناصر االنقاذ
ال �ط �ب ��ي ،ول � ��دى وص ��ول �ه ��م ت �ب��ني ل �ه��م ان
ال �ح��ادث اس�ف��ر ع��ن وف ��اة س��ائ��ق ال�س�ي��ارة
ال � �ت� ��ي ان� �ق� �ل� �ب ��ت ع� �ل ��ى ج� ��ان� ��ب ال� �ط ��ري ��ق،
فاستدعوا خ�ب��راء االدل��ة الجنائية الذين
اح ��ال ��وا ال �ج �ث��ة ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب ال �ش��رع��ي،
وسجلت قضية».

أصيب ضابطان في وزارتي الدفاع والداخلية بكدمات
متفرقة اثر االعتداء عليهما من قبل ثالثة أشخاص بينهم
اثنان في حال غير طبيعية.
ال �ض��اب �ط��ان وف ��ي اث �ن��اء ت��واج��ده �م��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��رق��ة
اع�ت��رض طريقهما ش��اب على خ��الف سابق معهما وك��ان
برفقته شخصان آخ��ران اقتربوا منهما وحصلت معهم
مشادة كالمية تطورت الى اعتداء بالضرب ثم تواروا عن
االنظار.
وقال مصدر أمني ان املعتدى عليهما أحضرا تقريرين
طبيني باالصابات التي لحقت بهما وتوجها ال��ى مخفر
ال��رق��ة وس �ج��ال ق�ض�ي��ة ذك ��را ف��ي ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ان اث �ن��ني من
املعتدين كانا ف��ي ح��ال غير طبيعية ،وأدل�ي��ا ببياناتهم،
وجار البحث عنهم.

«حائر» تخفى بـ «عباية» ونقاب
في ...حمام النساء
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
سقط في مصيدة األمن شاب حائر تخفى بالعباءة والنقاب دخل دورة
مياه خاصة بالنساء في أحد املجمعات وعثر بحوزته على علبة ماكياج
وأظافر اصطناعية.
وحسب مصدر أمني فإن بعض النساء املترددات على أحد املجمعات
الكائنة في األحمدي أبلغن رجال األمن املكلفني بتأمني املجمع أبلغن عن
وج��ود شخص يرتدي العباءة والنقاب دخ��ل دورة املياه الخاصة بهن،
ف�س��ارع��وا إل��ى امل�ك��ان وتمكنوا م��ن ضبطه ووج ��دوا ب�ح��وزت��ه حقيبة يد
بتفتيشها ع�ث��روا فيها على أظ��اف��ر وماكياج واع�ت��رف انها الستخدامه
الشخصي.
وق��ال املصدر إنه تم اب��الغ عمليات وزارة الداخلية بالواقعة وتحرك
فريق أمني من دوري��ات نجدة األحمدي إلى املكان واقتادوا الشاب الذي
اتضح أنه مواطن إلى اإلدارة العامة للمباحث الجنائية بتهمة التشبه
بالنساء.

ضبط سجني ّفر بـ«الكلبش»
| كتب حمود الرويان |
ضبط رجال مباحث الجهراء سجينا من أرباب السوابق ،غافل الشرطة
خالل التحقيق معه في مخفر سعد العبدالله وفر هاربا «مكلبش» اليدين.
وف��ي التفاصيل ان سجينا ف��ي ن�ظ��ارة مخفر سعد العبدالله ك��ان قد
اخرج للتحقيق معه في اتالفه لدورية وقضية دخول منزل ،فما كان منه
إال مغافلة رجال االمن والهروب منهم وهو «مكلبش» االيدي وتوارى عن
االنظار.
تم تعميم اوص��اف السجني ال�ف��ار ،وبعد م��رور اق��ل من  6ساعات كان
رجال املباحث قد اعادوه الى سجنه بعد تقفي اثره.

مواطن اتهم مصريًا بتهديده بالقتل
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
الخادمة أشعلتها بني مواطن ومصري!
ً
فقد ات�ه��م م��واط��ن ل��دى الجهات األمنية ف��ي ح��ول��ي ع��ام��ال مصريًا في
مكتب خ��دم بالتطاول عليه بالسب ،وت��وع��ده بالقتل ،وف�ق��ًا ل�ب��الغ قدمه
الشاكي ،وصارت قضية رهن التحقيق ،خصوصًا ان الطرفني لحقت بهما
اصابات!
م�ص��در أم�ن��ي أخ�ب��ر «ال ��راي» ان «امل��واط��ن روى لألمنيني ان��ه سبق ان
اخ��ذ خادمة من املكتب ،وبعد فترة اصطحبها العادتها ،بعدما لم ترق
له طريقة عملها ،غير ان العامل املصري رفض ارجاعها ،بحجة ان املهلة
املحددة انتهت ،ليندلع جدال بينهما سرعان ما ارتفعت وتيرته ،وادعى
ان املصري تطاول عليه بااللفاظ والضربات وهدده بالقتل ،فسجل رجال
املخفر قضية ،واستدعوا املدعى عليه الذي تبني انه مصاب ،إلى جانب
وجود اتالف في املكتب ،فأحالوا الخصمني الى مزيد من التحقيق».

إصابة مواطنني واحتراق سيارة
في تصادم على «السادس»
| كتب عبد العزيز اليحيوح |
أس�ع��ف م��واط�ن��ان ال��ى مستشفى ال�ج�ه��راء اث��ر اص��اب�ت�ه�م��ا ف��ي ح��ادث
تصادم على طريق الدائري السادس.
غ��رف��ة عمليات وزارة الداخلية ك��ان��ت تلقت ب��الغ��ا ع��ن ح�ص��ول ح��ادث
تصادم بني مركبتني قبل جسر أمغرة باتجاه املسيلة على طريق الدائري
ال�س��ادس ،فتحرك ال��ى املكان رج��ال مركز اطفاء الجهراء الحرفي بقيادة
امل��الزم محمد الشمري وال��رق�ي��ب محمد العنزي وال��رق�ي��ب ط��الل العنزي
وال��وك�ي��ل ع��ري��ف م�ب��ارك ال�ع�ن��زي وال��وك�ي��ل ع��ري��ف سعد ال�ع�ن��زي والوكيل
عريف محمد العنزي ،حيث وجدوا شخصا محشورا داخل سيارته قاموا
بإخراجه وتسليمه مع سائق السيارة االخ��رى التي اشتعلت ال��ى فنيي
الطوارئ الطبية.
وق��ال مصدر أمني «ت��م نقل املصابني اللذين اتضح انهما مواطنان
الى املستشفى فيما واصل رجال االطفاء مكافحة الحريق الذي أتى على
احدى السيارتني».

شابان سلبا آسيويًا  800دينار
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
أدلى آسيوي بأوصاف شابني سلباه في منطقة العدان  800دينار.
املجني عليه قصد أحد املخافر وأبلغ رجال األمن أن شابني كانا
على م��ن س�ي��ارة ف��اره��ة اعترضا طريقه ف��ي أث�ن��اء ع��ودت��ه م��ن عمله
وط�ل�ب��ا إل�ي��ه إخ ��راج م��ا ب�ح��وزت��ه وع�ن��دم��ا رف��ض ان �ه��اال عليه ضربا
وسلباه مبلغ  800دينار كانت بحوزته وهربا ،وأدل��ى بأوصافهما
وب �ي ��ان ��ات س �ي��ارت �ه �م��ا ،وس �ج �ل��ت ق �ض �ي��ة س �ل��ب أح �ي �ل��ت ع �ل��ى جهة
االختصاص.

الوفيات
• ف��اي��زة خ��ال��د ف �ه��د ال �خ��رج��ي ،زوج � ��ة /ع�ب��دامل�ن�ع��م حسني
ال��راش��د 53 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ضاحية عبدالله امل �ب��ارك ،ق،1
ش ،136م ،10ت�ل�ف��ون ،65980999 ،99044090 :ن�س��اء :ال�ق��ري��ن ،ق،1
ش ،26م ،37تلفون60621777 ،25438353 :
• م�ح�م��د ع�ب��دال�ك��ري��م ال�ح�س�ي�ن��ان 77 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال:
ال �خ��ال��دي��ة ،دي� ��وان ال�ح�س�ي�ن��ان ،ق ،4ش ،40م ،7ت �ل �ف��ون،99702782 :
 ،99606771نساء :السرة ،ق ،6ش ،13م ،6تلفون25315289 :
• شاهه عبدالرزاق السويدان ،ارملة /عبداللطيف يوسف
العومي 83 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :النزهة ،ق ،2ش الدائري الثاني،
م ،7تلفون ،90090053 :ن�س��اء :ال�ي��رم��وك ،ق ،4ش ،4ج ،1م ،11تلفون:
99898428
• ه �ي��ا م�ف�ل��ح ه��زي��م ال �ع ��ازم ��ي ،ارم� �ل ��ة /ه��زي��م س��ال��م ه��زي��م
العازمي 75 ،عاما( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم بمقبرة صبحان)،
صباح السالم ،ق ،12ش األول ،م ،37تلفون99536667 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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