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الفريق الفهد يتسلم نسخة 

من رسالة الدكتوراه
من املقدم د.سعود الطامي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد مدير 
إدارة ش���ؤون إقامة اجلهراء املقدم د.سعود ناصر الطامي، 
حيث قدم له نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها 
بعنوان »احلدود الدستورية للتوازن بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية في النظام الدستوري الكويتي«.
وقد أش���اد الفريق الفهد مبوضوع الرسالة والتي تعد 
إضافة جديدة للمكتبة األمني���ة والقانونية ورصيدا أمام 
الباحثني والدارسني، مشيدا باجلهد العلمي للمقدم د.الطامي 
والذي يعد دافعا لنيل املزيد من الثقافة والعلوم التي تضفي 
بعدا للعمل األمني وتخدم املجتمع نحو وطن األمن واألمان، 
وبارك الفهد للمقدم د.الطامي مبنصبه اجلديد كمدير لهجرة 

محافظة اجلهراء.

الفريق الفهد خالل تسلمه رسالة الدكتوراه من املقدم د.سعود ناصر الطامي

وافد علم بخطبة محبوبته
 فحاول االنتحار طعناً

هاني الظفيري

أقدم وافد آسيوي على طعن نفسه من ناحية الرقبة 
في منطقة الفردوس ومت نقله الى مستشفى الفروانية 

حيث وصفت حالته باحلرجة ومت تسجيل قضية.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود وافد مصاب بطعنة في رقبته مبنطقة 
الفردوس، وعليه توجه رجال االمن واالسعاف ملوقع 
البالغ، وافاد املصدر بأن الوافد وصلت اليه رسالة من 
حبيبته تبلغه بخطوبتها، االمر الذي دفعه لالنتحار 

ومت تسجيل قضية.

النصب على متقاعد بخادمة
محمد الجالهمة

تقدم مواطن متقاعد الى مخفر شرطة صباح السالم 
واتهم مكتب جلب عمالة منزلية بالنصب عليه ب� 150 دينارا، 
وقال املواطن وهو من مواليد 1970 ان مندوب املكتب حضر 
إليه وتسلم منه املبلغ املذكور وسلمه ايصال باالستالم 
مقابل حضور اخلادمة خالل شهر ومر 4 اشهر ولم تصل 

اخلادمة أو يتسلم املبلغ الذي دفعه للمندوب.

النصب على مواطن
 بـ 110 آالف دينار مبشروع وهمي

أحمد خميس

س���جل مواطن في مخفر شرطة الفحيحيل قضية 
نصب واحتيال برقم »2015/173« وقال املبلغ في افادته 
أمام محقق املخفر بأنه التقى شخصني من نفس قبيلته 
حيث اوهماه مبشروع وهمي يدر عليه أرباحا عالية 
تعادل نفس املبلغ الذي سيتس���لمانه منه خالل عام، 
وأضاف املبلغ جمعت كل مدخراتي مبا في ذلك نهاية 
اخلدمة وسلمت املدعى عليهما 110 آالف دينار وعلمت 
من أقاربي ان الشخصني من معتادي جرائم النصب، 
وأضاف س���ارعت الى الشخصني وطلبت إعادة املبلغ 
حيث أكدا عدم مقدرتهما على الس���داد وطلبا منه ان 
يذهب للشكوى عليهما، وقدم املواطن ما يثبت تسلم 

املدعى عليهما املبالغ التي ذكرها في الدعوى.

مشاجرة نسائية أسفرت
 عن نزع حجاب سيدة

محمد الجالهمة

تقدم���ت مواطنة الى مخفر ش���رطة مبارك الكبير 
وابلغت عن تعرضها للضرب العنيف من قبل سيدة 
حددت اس���مها ورقم هاتفها، وقالت املبلغة في قضية 
حملت عنوان اعتداء بالضرب ان هناك خالفات قدمية 
جتمعه���ا باملدعى عليها والتقت بها فجأة داخل احدى 
املنشآت احلكومية وقامت املدعى عليها حسب تأكيد 
املدعية باالعت���داء عليها بالضرب ونزع حجابها على 
مرأى ومس���مع من املوظفني واملشاه وسجلت قضية 

وجار استدعاء املدعى عليها.

3 ضربوا مصريًا قبل سلبه
 160 ديناراً في الفحيحيل

محمد الجالهمة 

تقدم وافد مصري إلى مخفر الفحيحيل وابلغ عن 
تعرضه للضرب من قبل ثالثة اشخاص مجهولي الهوية 

وسلبوا منه 160دينارا.
وقال مصدر امني انه مت تعميم مواصفات السيارة 
وهي رباعية أميركية جديدة، وعليه مت تسجيل قضية 
بالواقعة ومتت احالتها للمباحث. وفي الفحيحيل فصل 
زوج على زوجته وضربها ضربا مبرحا اجبرها على 
تقدمي شكوى للمخفر حيث اصيبت بجروح مختلفة 
في انحاء متفرقة من جسدها، وفي منطقة بيان اشتكت 
مواطنة لضابط املخفر من مجهول يقوم باتالف سيارتها 

بشكل مستمر وبناء عليه مت تسجيل قضية.

طليق تهجم على طليقته 
وهددها بالقتل

هاني الظفيري

اتهمت سيدة كويتية من مواليد 1984 طليقها املواطن 
من مواليد 1960 بالتهجم عليها في منزلها الكائن في 
منطقة علي صباح الس���الم واالعتداء عليها بالضرب 
وتهديدها بالقتل، وسجلت قضية وجار استدعاء املدعى 
عليه، من جهة أخرى تقدم غير كويتي الى مخفر صباح 
السالم وأبلغ عن  مواطن قام بضربه خلالفات سابقة، 
كما تقدمت وافدة مصرية واتهمت زوجها من ذات عمرها 

بضربها، وقدمت تقريرا طبيا في ملف القضية.

وافدان سقطا بأدوية مسروقة

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

متكن رجال مباحث مبارك الكبير من ضبط وافدين 
يعمالن في تنظيف املستوصف يقومان بسرقة ادوية 
من الصيدلية ومت التحفظ عليهما متهيدا البعادهما عن 
البالد. وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مباحث 
مبارك الكبير عن قيام وافدين بسرقة االدوية من صيدلية 
املس���توصف مبنطقة مبارك الكبير، فتم تتبعهما من 
قبل رجال املباحث حيث مت ضبطهما باجلرم املشهود، 
واحيال مع املضبوطات التي يقومان ببيعها على ابناء 

جلدتهما بأسعار زهيدة، ومت تسجيل قضية.

املتهمان وامامهما االدوية واملبالغ املالية املضبوطة بحوزتهما

أحمد خميس 

في قضية يكتنفها شيء 
الغموض، تقدمت سيدة  من 
اردنية الى مخفر شرطة العدان 
وسردت رواية غريبة الى حد 

ما.

انها كانت  السيدة  وقالت 
تسير بسيارتها على طريق 
الفحيحي���ل الس���ريع مقابل 
منطق���ة الع���دان، واذ ب���� 3 
س���يارات اميركيتني واملانية 
يقوم قائدوها مبقايضتها على 
الشارع العام ومن ثم اجبروها 

على التوقف، واذ بقائد املركبة 
االملانية يحمل طابوقة ويلقيها 
على زجاجها االمامي ليتهشم 
بالكام���ل، ام���ا قائ���د احدى 
املركبت���ني االميركيتني فقام 
بإشهار الس���الح في وجهها 
وانصرف جميع املش���اركني 

الى جهة غي���ر معلومة، هذا 
واس���تمع احملق���ق الفادات 
املدعية وهي من مواليد 1991 
واحيلت القضية الى املباحث 
لضبط املدعى عليهم ومعرفة 
االسباب التي دعتهم الرتكاب 

هذه التجاوزات.

مجهولون هشموا زجاج أردنية بطابوقة وهددوها بـ»ناري«

إغالق ملفات 15 قضية سرقة منازل
أمير زكي

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي من اغالق 15 قضية س���رقة منازل 
بضبط وافدين سوريني حيث اعترفا امام 
مدير مباح���ث حولي املقدم وليد الفاضل 
بسرقة 15 منزال وانهما قاما ببيع املسروقات 
في سوق اجلمعة. وبحسب مصدر امني، 
فإن تعدد سرقات املنازل دفع مدير مباحث 

حولي الى تكثيف التحريات والتي خلصت 
ال���ى تورط س���وريني، حي���ث مت ضبط 
احدهما واعترف على شريكه، كما ارشدا 
رجال املباحث الى اماكن تنفيذ سرقاتهما 
وطريقة توزيع االدوار فيما بينهما، وقدرت 
املسروقات التي متكن الوافدان من سرقتها 
بنحو 40 الف دينار تنوعت بني مصوغات 
ومبالغ مالي���ة واجهزة الكترونية اغلبها 

جرى بيعها في سوق اجلمعة.

أحمد خميس - محمد الدشيش

متكن رجال جندة حولي، 
وعقب مطاردة على االقدام، من 
ضبط 3 لصوص بجرم السرقة 
وعث���ر بحوزتهم على ادوات 
سرقة، ومتت احالة اللصوص 
ال���ى مباحث حولي  الثالثة 

التحقيقات معهم  الستكمال 
ومعرفة عالقاتهم بس���رقات 

مسجلة ضد مجهول.
وبحس����ب مصدر امني، 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت اس����تغاثة م����ن وافدة 
انها  فلس����طينية قالت فيها 
ش����اهدت لصوصا يكسرون 

باب شقة جارتها وانها شعرت 
بحركة غريب����ة، فأطلت من 
العني السحرية لتجد لصوصا 
مجهولني يكسرون باب الشقة 
املقابلة لشقتها، وقال مصدر 
امن����ي: مت التعامل مع البالغ 
بس����رعة كبي����رة وتوجهت 
دوريات النجدة ملكان البالغ، 

ولدى وصول الدورية وجدوا 
جي����ران الفلس����طينية وهم 
سوريان ومصري يالحقون 3 
لصوص ومت ضبطهم من قبل 
دوريات النجدة بعد مطاردة 
على االقدام وعثر بحوزتهم 
على ادوات حادة تس����تخدم 

في السرقة.

استغاثة فلسطينية مكّنت النجدة من ضبط 3 لصوص

املقدم وليد الفاضل


