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الصفحة
محمد الدشيش

تقدمت مواطنة ثالثينية بشكوى ضد 
مستشفى ابن سينا بعد ان قام احد االطباء 
بارتكاب خطأ جس����يم كاد يؤدي الى بتر 
قدمها بعد ان حقنها بحقنة س����ليكون في 
قدمه����ا بعد ان راجعت����ه كمريضة تعاني 
من مرض التصلب العصبي املتعدد أو ما 

يعرف باسم MS، وبحسب شكوى املريضة 
التي ترقد حاليا في املستش����فى األميري 
انها قامت مبراجعة الطبيب في ابن سينا، 
حيث ملفها االصلي وهي تعاني من تشنج 
شديد في القدمني بس����بب مرضها املزمن 
وبحسب شكواها فان الطبيب قام بحقنها 
بحقنة سليكون )كالتي تستخدم بعمليات 

التجميل(، وطلب منها العودة الى البيت ولم 
متض ساعات حتى الحظت التهابا شديدا 
في قدميها في موضع احلقنة التي استغربت 
صرفها لها فتوجهت الى املستشفى األميري، 
حيث أمر االطباء باحتجازها لوجود التهاب 
شديد في قدمها بسبب حقنة السليكون التي 

صنفها اطباء االميري بانها خطأ طبي.

طبيب كاد يقتل مواطنة بحقنة »سليكون«

مصرع شاب كويتي على يد أحد أقرباء طليقته بـ »سكان قاري«
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

لقي مواطن عشريني مصرعه صباح امس متأثرا 
بعدة ضربات تلقاها من احد اقرباء زوجته اخلليجية، 
وفي تفاصيل اجلرمية التي صنفت في البداية كجرمية 
قتل ثم عدلت الحقا الى قضية ضرب افضى الى الوفاة 
ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن وجود جثة شاب 
غارقا في دمائه في الدور اخلامس إلحدى بنايات منطقة 
حولي، وتوجه على الف����ور عدد من الدوريات بقيادة 
مدير دوريات جندة حولي العقيد سليمان املزعل، كما 
توجه الى موقع البالغ مدير ادارة بحث وحتري حولي 
العقي����د عبدالرحمن الصهيل وضابط مباحث املنطقة 

املالزم اول حس����ني العلي وضابط مخفر ميدان حولي 
عبدالعزيز العنزي، واوض����ح املصدر ان رجال االمن 
واملباحث ومبجرد حضورهم وجدوا شابا غارقا بدمائه 
جثة هامدة امام احدى الشقق الواقعة في الدور اخلامس 
في البناية وكانت تقف بجانبه فتاة عشرينية اتضح 

الحقا انها طليقته وتقطن في ذات الشقة.
وقال املصدر انه وبحسب التحقيق االولي ان املجني 
عليه ويدعى »م.ر« )30 عاما( توجه الى شقة طليقته 
وتدعى »م.م« 26 عاما( بناء على طلبها للتفاهم حول 
بعض املسائل العالقة بينهما منذ ان مت طالقهما، وقال 
املصدر يبدو ان احد اقرباء الزوجة كان حاضرا ودخل 

في مشاجرة مع املجني عليه وقام بضربه مستخ����دما 
مقود دراجة هوائية كان موجودا بجانب الشقة وانهال 
ب����ه ضربا على رأس املجني علي����ه حتى فارق األخير 

احلياة بينم���ا فر اجلاني الى جهة غير معلومة.
واس����تطرد املصدر ان جثة املجني عليه نقلت الى 
الطب الش����رعي حيث اثبت التقرير االولي ان الوفاة 
ناجتة عن كسر شديد في اجلمجمة نتيجة ضربة بآلة 
حادة والتي يعتق����د انها مقود الدراجة الهوائية او ما 
يعرف بالكويتية ب� »س����كان القاري« ونق����لت اجلثة 
الى الطب الش����رعي فيما مت اقتياد طليقته اخلليجية 
اجلنسية الى التحقيق ملعرفة هوية القاتل الذي ميت 

بصلة قرابة لها وينتظ����ر ان يت����م القبض عليه في 
غضون الساعات القليلة املقبلة. وفي وقت الحق من 
مساء امس متكن رجال مباحث حولي من ضبط املتهم 
الرئيسي الذي كان مختبئا في احد اجلواخير مبنطقة 
كبد واعترف امام رجال املباحث بان اخلليجية طليقة 
املجني عليه هي من قامت بتحريضه على قتل طليقها 
وانه حضر الى شقتها بصحبة اثنني من اصدقائه الذين 
ش����اركاه ضرب املجني عليه غير انه اعترف بأنه هو 
من قام بضربه على رأس����ه ب� »سكان القاري« وانه لم 
يقصد قتله بل كان يقصد تأديبه، هذا وجار البحث عن 

الشريكني اللذين اعترف عليهما اجلاني الرئيسي.

إصابة 11 شخصًا في حريق »بيت الدرج« في بناية بالمهبولة حملة أمنية تغلق شقتين مشبوهتين في الفروانية

هاني الظفيري
شن رجال امن محافظة الفروانية حملة 
امنية في منطقة اجلليب ادت الى اغالق عدد 
من االوكار املش���بوهة وضبط 8 آسيويني 

و11 آسيوية.
وق���ال املص���در ان مدير ام���ن محافظة 

الفروانية العميد حبيب غلوم امر بتكثيف 
احلمالت، خاصة في فترة االعياد، ووصلت 
معلومات الى رجال االمن عن وجود شقتني 
مشبوهتني تستغالن لالعمال املنافية لآلداب 
في منطقة جليب الشيوخ، وقام رجال االمن 
بتنظيم فرقتني امنيت���ني كل منهما تتكفل 

مبداهمة شقة، وقام رجال االمن مبحاصرة 
الشقتني وضبط كل املتواجدين فيهما ومن 
بينهم فتيات يعملن في اقدم مهنة بالتاريخ 
وسماس���رة وزبائن واحيل���وا الى مديرية 
امن الفرواني���ة متهيدا الحالتهم الى جهات 

االختصاص.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
تس����بب حريق نشب في بيت درج احدى البنايات مبنطقة املهبولة 
بإصابة 11 شخصا من سكان البناية جراء الدخان الكثيف الذي تسبب 

به احلريق الذي نشب في وقت متأخر من مساء امس.
قال مدير العالقات العامة واالعالم باالنابة في االدارة العامة لالطفاء 
املقدم محمد البناي ان بالغا قد ورد في الساعة السابعة من مساء امس 
االول يفيد بوجود حريق في عمارة سكنية في منطقة املهبولة، فتوجه 
على اثر هذا البالغ مركز املنقف ومركز الفحيحيل ملوقع احلريق ليجدوا 
ان الدخان الكثيف قد امتد الى كامل البناية مما جعلهم يس����ارعون الى 
دخول العمارة والعمل على توفير منافذ للتهوية عبر كس����ر الشبابيك 
اجلانبية في العمارة، وأيضا سارعوا بإخالء سكان العمارة املذعورين 

من كثافة الدخان دون معرفة مصدر الدخان واحلريق.
وبعد أن قام رجال االطفاء بإخالء الس����كان باش����روا عملية مكافحة 
احلريق الذي كان في بيت الدرج في الطابق االرضي من العمارة واستطاع 
رجال االطفاء السيطرة على احلريق في هذا املكان الذي مت تخزين مواد 
انش����ائية بداخله مما زاد من كمية وكثافة دخان احلريق الكثيف الذي 
تسبب في اختناق 11 شخصا من سكان العمارة، مشيرا الى ان املصابني 

عولج منهم 7 في موقع احلادث ومت اسعاف البقية ملستشفى العدان.
واضاف املقدم البناي ان عمليات التخزين اخلاطئ التي ميارس����ها 
البعض قد تتسبب في اعاقة رجال االطفاء من دخول املبنى وانقاذ السكان، 
وكذلك حتيل من هروب الس����كان من موقع احلريق وايضا تساعد هذه 

املواد املخزنة بزيادة نسبة اخلطورة التي قد يشكلها احلريق.
وأكد املقدم البناي ان وعي السكان من املواطنني واملقيمني ومعرفتهم 
للمواد التي قد تش����كل خطرا على حياتهم يساعد في تفادي اخلسائر 

التي من املمكن ان حتدث في االرواح واملمتلكات.

وفاة مواطن اصطدم دهس الطفل.. وأسعفه واطمأن عليه وهرب
بتنكر في »المطالع«

إصابة فلسطيني 
بانقالب في فيلكا

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
لق���ي مواطن عش���ريني 
مصرع���ه بع���د اصط���دام 
سيارته الياب����انية الصغيرة 
بتنك���ر مي����اه على طري��ق 
املطالع صباح امس، وق���ال 
مصدر امني ان الس���ائق وهو 
من مواليد ع���ام 1982 لق����ي 
مصرعه فور اصط���دامه بتنكر 
املياه الذي كان متوقف����ا على 
جان���ب الطري���ق، وحض��ر 
الى موقع احل����ادث ضابط 
االرتب���اط ماج���د الصليلي 
ورج���ال اطفاء اجلهراء الذين 
اضط�����روا لقص الس���يارة 
الس���تخ���راج جثة سائقها 

وسجلت قضية.

قام رجال خفر السواحل 
صب���اح ام���س بنق���ل وافد 
فلس���طيني مص���اب بتورم 
بالوج���ه وارجتاج باملخ من 
جزيرة فيلكا الى نادي راس 
االرض حي��ث قام بتس���لمه 
منتس���با الطوارئ الط���بية 
عدن���ان النج�����ار وعبداهلل 
الفلسط���يني  الهاللي وكان 
قد تعرض لالصابات نتيجة 
للبقي الذي كان يق��وده في 

اجلزيرة.

29 حبة كابتي بسيارة مسروقة في حولي
و»بدون« يسقط بـ 5 إبر تعاط وظرفي هيروين

هاني الظفيري
في واقعة غريبة تنم عن اإلنسانية والشهامة 
من جه���ة، واجلنب من جهة اخرى، دهس مجهول 
طفاًل عمره 5 س���نوات في مدينة سعد العبداهلل 
أمام منزل ذويه وقام بإس���عافه ونقله بسيارته 
الى مستشفى اجلهراء، وحرص ع لى ان يدخل معه 
حتى غرفة احلوادث وبقي معه حتى اطمأن على 

حالته ثم فر هاربا إلى جهة غير معلومة.
وقال مصدر امني ان األطباء في مستشفى اجلهراء 
اعتقدوا ان الرجل الذي حضر بالطفل املصاب الى 

املستشفى هو والده وكان حريصا على ان يطمئن 
عليه حتى أدخل الطفل الصغير البالغ من العمر 5 
سنوات الى غرفة العناية املركزة، وأوضح املصدر 
ان األطباء ومحقق املستشفى فوجئوا برجل آخر 
يدخل الى املستشفى يسأل عن الطفل وتبني انه 
والد الطفل احلقيقي بينما الذي كان يصاحبه طوال 
الساعة املاضية كان هو الداهس، هذا وتوجه والد 
الطفل املدهوس الى مخفر تيماء وقام بتس���جيل 
قضية دهس وسلمت القضية لرجال مباحث تيماء 

ملتابعتها وكشف هوية الداهس الغريب.

محمد الجالهمة
متكن رجال جندة حولي صباح امس من ضبط 
شاب من فئة غير محددي اجلنسية يقود سيارة 
مس���روقة في منطقة حولي، وعثر بحوزته على 
عدد من احلبوب املخدرة. وبحسب مصدر امني، 
فإن رجال جندة حولي اشتبهوا في سيارة يابانية 
حديثة يقودها احد االشخاص الذي فر حال مشاهدته 
الدورية لتتم مطاردته لفترة لم تتجاوز العشر 
دقائ���ق قبل ان يتم اس���تيقافه في احدى الطرق 
اجلانبية بحولي، وبالتدقيق في بياناته تبني انه 
مطلوب على ذمة عدد من القضايا، وباالستعالم عن 
السيارة اتضح انها مسروقة منذ يومني وقام رجال 
جندة حولي بتفتيش املركبة ليعثر بداخلها على 
29 حبة كبتاغون مخدرة، واعترف الشاب البدون 
بانه سرق السيارة وانه يحوز احلبوب املخدرة 
بقصد التعاطي، واحيل الى جهات االختصاص، 
خاص���ة بعد ان تبني وبالتدقيق على اس���مه انه 

مطلوب على ذمة قضيتني اخريني مسجلتني في 
احد مخافر العاصمة قبل اشهر.

كما متكن رجال جن���دة حولي فجر امس من 
ضبط ش���اب من فئة غير محددي اجلنسية في 
منطقة حولي، وعثر بحوزته على 5 ابر جاهزة 
ومعدة للتعاطي وظرف���ي هيروين وعدة تعاط 
عب���ارة عن ملعقة حديثة وملح، واوضح مصدر 
امني ان االش���تباه به ادى الى ايقافه وبتفتيشه 

عثر معه على املضبوطات.
وقال املصدر ان البدون الذي ضبط باالبر يدعى 
»ن« وان رجال النجدة اشتبهوا في طريقة توقفه 
بس���يارته في مكان مظلم وحاول الهرب حلظة 
رؤيته لدورية النجدة، اال ان رجال الدورية كانوا 
اسرع منه بايقافه وضبطه. وفي حولي ايضا متكن 
رجال جندة حولي من ضبط 3 هنود في املنطقة 
تبني ان جميعهم مخالفون لقانون االقامة ومتت 

احالتهم الى جهات االختصاص.

لصوص سرقوا 6000 من حاج كويتي
محمد الدشيش

فوج���ئ مواطن صباح امس بوجود جت���وري ملقى امام 
مخيمه في منطقة بر االحمدي وبداخله مجموعة من اجلوازات 
والبطاق���ات املدنية وقام بإبالغ عملي���ات الداخلية لتحضر 
دورية أمن تابعة ملديرية أمن االحمدي وقام رجال الش���رطة 
بالتدقيق بالبطاقات املدنية التي تبني انها تعود ملواطن ومت 
االتصال برقم الهاتف ليرد شخص ابلغهم ان البطاقة تخص 
ش���قيقه الذي سافر الى احلج قبل ايام ولم يعد بعد، وحضر 
شقيق صاحب البطاقة وقام باالتصال على شقيقه احلاج في 
اململكة العربية السعودية حيث اليزال في جدة وابلغه شقيقه 
بالعثور عل���ى التجوري اخلاص به في ب���ر ميناء عبداهلل، 
ليوضح املواطن احلاج ان التجوري كان يحوي مبلغ 6000 
دينار وبطاقات مدنية خاصة به وبعائلته وجوازات خادمتيه 
وسائقه، وعليه سجلت قضية سرقة بعد ان تبني ان لصوصا 
اقتحموا منزل املواطن احلاج وسرقوا التجوري ونظفوه قبل 

ان يلقوه امام مخيم املواطن الذي اكتشفه.

العقيد عبدالرحمن الصهيل

.. ومجموعة أخرى ضبطوا في الشقة الثانيةمجموعة من اآلسيويني الذين ضبطوا في الشقة األولى

آثار احلريق في بيت درج البناية املنكوبة


