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سرقها اللص من منطقة أبوحليفة وكانت في وضعية تشغيل

األمن العام أعاد »قطرية« مسروقة بعد مطاردة
امتدت من »الظهر« حتى شارع محمد بن القاسم

هوشة سكارى تسفر عن إصابة 3 بطعنات نافذة
مقابل مستشفى الفروانية

.. وضرب مواطن بحديدة بني صباح الناصر والعارضية

.. وحارس يبلغ عن مشاجرة في شقة أنس بالفنطاس

أمير زكي

لم متر ساعات على القضية 
التي نشرتها »األنباء« امس 
وتعلقت بس����رقة مركبة في 
وضعية تشغيل وكان بداخلها 
طفل حتى اس����تجدت قضية 
مشابهة، وإذا كانت السيارة 
الوافدة  التي س����رقت م����ن 
العربية واش����ارت الى خبر 
سرقتها »األنباء« في عدد أمس 
لم تعد وعاد الطفل فقط بعد 

تركه مقابل احد املساجد، فإن 
سرقة الس����يارة التي حتمل 
لوح����ات قطرية ع����ادت الى 
صاحبها بعد مط����اردة بني 
الع����ام واللص  رجال األمن 
حي����ث امتدت املط����اردة من 
منطقة الظهر مرورا بالدائري 
السادس انتهاء بشارع محمد 
القاسم، وبحسب مصدر  بن 
امني فان خليجيا ابلغ عمليات 
الداخلية بان مركبته تركها 
ف����ي وضعية تش����غيل في 

منطقة أبوحليفة ودخل الى 
احد احملالت وفوجئ بتحرك 
مركبته، وقام املبلغ باخطار 
عملي����ات الداخلية باوصاف 
مركبته وانها حتمل لوحات 

خليجية.
واض���اف املصدر: مت نقل 
البالغ الى عموم رجال األمن 
حيث متت اقامة نقاط متحركة 
لرصد املركبة ومت رصدها في 
منطقة الظهر ولدى الطلب من 
اللص التوقف انطلق بسرعة 

جنونية حتى الدائري السادس 
الدوريات بخط  ليتم اخطار 
سير املركبة املسروقة ومن 
خ���الل اقام���ة االكمنة متكن 
رجال األمن من توقيف املركبة 
اللص في ش���ارع  وبداخلها 
محمد بن القاسم وبعد اتخاذ 
االجراءات القانونية مت تسليم 
الى صاحبها واحالة  املركبة 
اللص الى املباحث للتحقيق 
معه في قضايا مماثلة سجلت 

ضد مجهول.

أمير زكي

أش���خاص   3 أصي���ب 
بطعنات نافذة إثر مشاجرة 
جمعت بينهم أسفل جسر 
الدائري السادس في تقاطعه 
الفروانية،  مع مستش���فى 
وبحس���ب تقرير الطوارئ 
الطبي���ة الذي أع���ده فنيو 

طوارئ مستشفى الفروانية 
وهما مسؤول النوبة عادل 
الرفاعي والفني محمد سهيل 
فإن هن���اك ترجيحات بأن 
يكون املصابون في املشاجرة 
واقعني حتت تأثير السكر، 
وكانت عملي���ات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشاجرة 
وإصابة 3 أشخاص حيث نقل 

البالغ الى إسعاف مستشفى 
الفروانية وبانتقال رجال 
ان  الفني���ة تبني  الطوارئ 
املشاجرة أحلقت إصابات ب� 
3 أشخاص وكانت اإلصابات 
كالتالي: األول تلقى طعنة في 
الظهر والثاني تلقى طعنة 
في الفخذ واشتباه كسر في 
األنف والثالث مصاب بطعنة 

في الكتف، واشار املصدر الى 
ان رجال اسعاف مستشفى 
الفرواني���ة نقلوا املصابني 
ال� 3 الى املستش���فى نحو 
اخلامسة والربع من صباح 
امس حيث ورد البالغ، هذا 
ومت التحفظ على املصابني 
للتحقيق معهم بعد تقدمي 

العالج لهم.

محمد الجالهمة

اس����عف رج����ال إس����عاف 
مستشفى الفروانية وهم فنيو 
الطوارئ سعد الشمري وخالد 
إلى مستشفى  القطان مواطن 

الفرواني����ة وذل����ك بعد تقدمي 
اإلسعافات الضرورية، وبحسب 
مص����در امني ف����ان بالغا ورد 
الداخلية بوجود  إلى عمليات 
شخص ينزف الدماء من أنحاء 
متفرقة من جسده اثر هوشة 

الناصر  بني منطقتي صب����اح 
والعارضية حيث نقل البالغ إلى 
إسعاف الفروانية بحكم املوقع 
املكاني ليس����ارع للتعامل مع 
البالغ فنيو الطوارئ الشمري 
والقطان وتبني من خالل الفحص 

الطبي ان املصاب إصابته عبارة 
ع����ن نزيف في الف����م والرأس 
نتيجة ضربه بحديدة وطعنه 
بأداة حادة، وأفاد املصاب بأن 
اصابته نتيجة مش����اجرة مع 

آخرين جار ضبطهم.

محمد الدشيش

تعامل رجال أمن األحمدي 
مع بالغ ورد ال����ى عمليات 

»الداخلية« من حارس عربي 
تضمن وقوع مشاجرة عنيفة 
بني عدد من الش����باب داخل 
شقة أنس، وقال مصدر أمني 

ان رجال األمن توجهوا إلى 
الش����قة الواقعة في منطقة 
الفنط����اس ومت توقي����ف 3 
شباب كانوا في حالة سكر 

كما مت التحفظ على زجاجات 
خمر كان����ت متواجدة داخل 
التي وقعت بداخلها  الشقة 

املشاجرة.

املتهمة أخفت املواد املهربة بني مالبسهااملواد املهربة تنوعت بني هواتف وشواحن وسجائر

ضبط مشرفة بسجن النساء أثناء محاولتها تهريب 
هواتف وشواحن وكروت ذاكرة وسجائر للنزيالت

عبدالعزيز فرحان - هاني الظفيري 

قالت إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلي���ة ان اإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية 
متكن���ت من ضبط مش���رفة 
س���جن تابعة لسجن النساء 
أثناء محاولتها تهريب أجهزة 
هواتف نقالة ومس���تلزماتها 
وس���جائر الى داخل س���جن 

النساء.

وأضاف البيان ان الواقعة 
أثناء تنفيذ اإلجراءات املعتادة 
بتفتيش املوظفني املشرفني 
على السجون، حيث كشفت 
إح���دى املش���رفات زميلتها 
وهي تقوم مبحاولة تهريب 
الهواتف والس���جائر مخبأة 

داخل مالبسها الداخلية.
وش���ملت املضبوطات 3 
أجه���زة هواتف و2 ش���احن 
و3 كارت ذاك���رة »ميموري« 

و2 سماعة وخط هاتف و80 
سيجارة.

اتخ���اذ اإلج���راءات  ومت 
الالزمة وحتويلها  القانونية 
ال���ى جهات  واملضبوط���ات 

االختصاص.
ويؤكد قطاع املؤسس���ات 
اإلصالحي���ة وتنفيذ األحكام 
حرصه على تطبيق القانون 
واللوائح على جميع منتسبيه 

بال استثناء.

املضبوطات أحيلت إلى »املكافحة«

كوكتيل مخدرات وسكني يحيالن
شابني في طريق كبد إلى »املكافحة«

هاني الظفيري

أحال مدير أمن محافظة اجلهراء بالوكالة العقيد فالح محسن 
شابني كويتيني إلي اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وأرفق 
في ملف اإلحالة مضبوطات ترقى إلى توجه تهمة االجتار 

في املواد املخدرة للشابني املوقوفني، وبحسب مصدر أمني  
فإن رجال أمن اجلهراء ومنهم املالزمان أوالن عبدالرحمن 

العفاسي وأسعد العنزي واملالزم مشعل عجمي وخالل 
اقامتهم حملة تفتيشية على طريق كبد مت توقيف مركبة 

بقيادة شاب كويتي يدعى )س.ع( من مواليد 1990 حيث كان 
في حالة ارتباك شديد وبدا في حالة غير طبيعية هو ومرافقة 

)م.ع( من مواليد 1992.
وأضاف املصدر: قام رجال احلملة بالتدقيق على الشابني 
حيث رصدوا سكينا في يد مرافق قائد املركبة وفي يده 

األخرى حقيبة، مشيرا إلى أن رجال احلملة احاطوا باملركبة 
وطلبوا من الشابني النزول وبتفتيش الشنطة عثر بداخلها 
على قطعة حشيش و8 أكياس شبو و11 حبة كبتي وأدوات 

تعاط.

إصابة مسعف في انقالب سيارة 
إسعاف في اجلهراء

خادمة »هسترت« ضربت مخدومتها 
املسنة في منطقة األندلس

مجهوالن سلبا بقااًل كروتًا
بقيمة 465 ديناراً في الفروانية

أشقاء فتاة لقنوا متحرشًا
علقة لن ينساها

إصابة شاب في انقالب مركبته 
مقابل »املركزي«

خالف على قيمة سيارة مستعملة 
تشعل مشاجرة في ديوانية

4 عرب ضبطوا بشبو في حولي

سرقة 2000 دينار والب توب
من مركبة عربي مقابل منتزه ترفيهي

محمد الجالهمة

اودع مسعف كويتي في مستشفى اجلهراء صباح 
امس جراء اصابته بجروح اثر انقالب سيارة اسعاف 
كان يس���تقلها في اجلهراء، وقال مصدر في الطوارئ 
الطبية ان املسعف كان في طريقه الى نقل حالة مرضية، 
واشار الى ان حتقيقا س���يفتح للوقوف على أسباب 

انقالب السيارة.

محمد الدشيش

احتجزت خادمة آس���يوية في مخفر االندلس على 
خلفية إقدامها على ضرب مخدومتها املس���نة، وكانت 
عملي���ات الداخلية تلقت بالغا من س���يدة ان اخلادمة 
استغلت وجودهما معا في املنزل وانهالت عليها ضربا 
بيد املكنسة واحلقت بها اصابات، وعلى الفور توجهت 
دوري���ة الى موقع البالغ ومت القبض على اآلس���يوية 
والت���ي كانت في حالة مضطربة ونقلت الس���يدة الى 

املستشفى لتلقي العالج.

هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن لصني 
مجهولني دخال بقالة وافد عربي في الفروانية وأشهرا 
اسلحة بيضاء وسلباه كروت شحن بقيمة 465 دينارا 
وقال الوافد ان اجلانيان هدداه بالقتل فما كان منه إال 

أن سلمهما الكروت التي بحوزته.

هاني الظفيري

أس���عف ش���اب كويتي )21 عاما( الى مستشفى 
الع���دان ومتثلت إصابته بج���رح قطعي في الرأس 
واشتباه بكسر في الساعد األمين ونزيف من األنف، 
وقال مصدر ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن 
وقوع مشاجرة في مجمع جتاري في األحمدي، حيث 
سارع رجال األمن ومت توقيف املتشاجرين، وتبني 
من التحقيقات ان الشاب املصاب حترش بفتاة كان 
يظن انه���ا مبفردها داخل املجمع ليقوم أش���قاؤها 
املرافقون لها بضرب املتحرش علقة س���اخنة، هذا 
ونف���ى املجني عليه ما ذكره اجلناة من انه حترش 

بشقيقتهم.

محمد الدشيش

نقل شاب كويتي )24 عاما( الى مستشفى الفروانية 
ووصفت اصابته باملتوسطة جراء انقالب مركبة كان 
يقودها مقابل السجن املركزي وحلقت تلفيات شديدة 
مبركبة املواطن، وقال املواطن في افادته انه حاول تفادي 
جسم ملقى في الشارع العام ليختل مقود القيادة في يده 

وتنقلب مركبته، وسجلت قضية انقالب واصابة.

محمد الدشيش

تبادل 3 مواطنني وشخص من غير محددي اجلنسية 
االتهامات فيما بينهم في خفر العارضية. ففي الوقت 
الذي قال البدون ان املواطنني احتجزوا حريته وضربوه، 
قال املدعى عليهم ان البدون هو من بدأ الضرب مستغال 
بنيان جسده القوي. وقال مصدر امني ان التحقيق في 
القضي���ة التي حملت عنوان »تبادل اعتداء بالضرب« 
وقعت بسبب تسليم احد املواطنني الشخص البدون 
س���يارة بقصد بيعها، وان البدون استولى على 500 
دينار عمولة بيع، وهو مبلغ كبير، وكان هذا السبب 
وراء املشاجرة التي وقعت في ديوانية احد املواطنني 

في العارضية.

هاني الظفيري

أحال رجال أمن حولي 4 وافدين عرب كانوا داخل 
مركبة واح���دة وعثر بحوزتهم على 3 أظرف ش���بو 
وق���ال مصدر أمني إن الش���باب األربعة ضبطوا فجر 
أمس األول خالل حملة تفتيش���ية أقامها رجال األمن 
عند مدخل حولي، واضاف املصدر ان الشباب األربعة 
كانوا حت���ت تأثير تعاطي املواد املخدرة ومت احالتهم 

إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

محمد الدشيش

تقدم وافد عربي إلى مخفر ميدان حولي واتهم شخصا 
مجهوال بكس���ر زجاج مركبته وسرقة جهاز الب توب 
ومبل���غ 2000 دينار وقال الوافد ان املبلغ يخص جهة 
عمله وكان معه مبثابة عهدة، وبحسب الوافد فإنه ذهب 
وأسرته إلى منتزه ترفيهي في منطقة حولي وبعد ان 
امضى داخل املنتزه قرابة ال� 3 ساعات عاد إلى سيارته 
ليجد زجاج بابها اجلانبي قد ُكسر واختفت من داخلها 

املسروقات الواردة في مقدمة اخلبر.

إخماد حريق مخلفات في حديقة 
منزل في مبارك العبداهلل

حريق يعتقد أنه متعمد أتلف
3 مركبات في الفروانية

هاني الظفيري

أخمد رجال اإلطفاء حريقا اندلع في حديقة منزل دون 
وقوع أي إصاب����ات، وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات 
اإلدارة العامة لإلطفاء بالغا عن نشوب حريق في حديقة 
منزل وقد طال أجزاء من حديقة املنزل املجاور بس����بب 
تخزين أخشاب وكراتني، وقد هرعت للتعامل مع احلادث 
مراكز إطفاء مش����رف والساملية اجلنوبي بقيادة النقيب 
حمزة السلمان والنقيب مشعل الناقة حيث متت عملية 
مكافحة احلريق دون وقوع أي إصابات، فيما استخدم رجال 
اإلطفاء كركتر من مركز اإلسناد والطوارئ للمساعدة في 

رفع األغراض املخزنة إلخماد النيران بشكل كامل.

عبدالعزيز فرحان 

ش���رعت االدارة العامة لالطفاء م���ن خالل وحدة 
التحقيق في فتح حتقيق للجزم بأن حريقا اندلع في 
مركبة وامتدت ألسنة اللهب الى 3 مركبات كان متعمدا 
او نتيجة عب���ث مراهقني، وقال مصدر في االطفاء ان 
هناك ش���بهة بأن يكون احلريق متعمدا، وكانت غرفة 
عمليات االدارة العامة لالطفاء تلقت عصر امس بالغا 

يفيد بحريق 3 مركبات مبنطقة الفروانية.
وعلى الفور هرع فرقة رجال اطفاء مركز الفروانية 
بقيادة الرائد عبدالرحمن البصيري وعند الوصول تبني 
ان اشتعال مركبة في س���احة ترابية ادت الى انتقال 
احلريق الى املركبات االخرى، ومتت على الفور عملية 

مكافحة احلريق واخماده دون وقوع اي اصابات.

نيران املخلفات واملهمالت اتلفت االشجار 

احدى املركبات الثالث وقد اتلفت بالكامل

احلريق بدأ في مركبة وامتد إلى سيارتني مجاورتني

»األحوال اجلعفرية« أسقطت حضانة 
مواطن اتهم باالجتار في املخدرات

مؤمن المصري

ألغت دائرة احوال جعفري برئاسة املستشار علي 
املعتوق احلكم الصادر بدائرة اخرى باثبات حضانة 
مواط���ن البنيه وقض���ت باثب���ات حضانتهما مجددا 

لوالدتهم���ا، م���ع عدم 
التعرض لالخيرة.

وتتلخص تفاصيل 
الدعوى التي تقدمت بها 
دفاع االم احملامية انعام 
حيدر، على س���ند من 
القول ان موكلتها كانت 
زوجة املواطن ورزقا 
املوجودين  بالولدين 
بيد موكلتي ومت الطالق 
بينهما مبوجب اشهار 
الزوج  مخالعة، وكان 
اقام دعوى احوال  قد 
بطلب اثبات حضانته 
للولدين وقضي له بها 

ولم يتم الطعن على هذا احلكم من قبل موكلتي، وملا 
كانت الظروف املتعلقة بأطراف احلضانة فقد تغيرت 
عما كانت عليه، االم���ر الذي يحق معه ملوكلتي اقامة 

هذه الدعوى.
واضافت حيدر ان طليق موكلتي صدر ضده حكم 
جناية باحلبس املؤبد الدانت���ه بتهمة االجتار باملواد 
املخدرة، وقد نفذ العقوبة املقضي بها داخل الس���جن 
املركزي، كما متت ادانته بتهمة التخلف عن اداء اخلدمة 
العسكرية وتهمة الضرب، االمر الذي يؤكد سوء سلوكه 
وع���دم صالحيته حلضانة الصغيري���ن لعدم امانته 

عليهما.
وقالت انعام حيدر: اخلشية من تأثرهما بسلوكياته 
وان طليق موكلتي ال يهتم مبصالح الولدين وال يهتم 
بشؤونهما وتخلى عن مسؤوليته جتاههما وتركهما 
في يد االم لتتحمل مسؤولياتهما وانه غير متفرغ 
للولدين بدليل عدم تسلمه للولدين رغم صدور حكم 
حضانته لهما وانه ال يستطيع االنفاق عليهما، حيث 
ليس لديه مصدر دخل ثابت وليس له مسكن خاص، 
حيث انه يقيم مع والديه في مسكن واحد والذي به 
اسرة كبيرة العدد من االبناء والبنات واالحفاد، مما 
يجعل الس���كن غير صالح القامة الصغيرين، وانه 
دائم االعتداء على موكلتي ما جعلها تخش���ى على 

وجود الولدين معه باعتباره غير مأمون.

احملامية انعام حيدر 


