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املركبة »طارت« من أمام »الفحص«
تقدمت وافدة اردنية وابلغت عن تعرض 

مركبتها للسرقة من قبل شخص 
مجهول عند مواقف الفحص الفني 

مبنطقة اجلابرية واختفى بها الى جهة 
غير معلومة، وسجلت قضية في مخفر 

اجلابرية.

مجهول أتلف املركبة
تقدمت مواطنة الى السلطات االمنية 

في مخفر اجلابرية وابلغت عن تعرض 
مركبتها لالتالف من قبل شخص مجهول 

الهوية اثناء تواجدها مبنطقة اجلابرية 
ومتت احالة القضية الى التحقيق.

خيانة أمانة في بيان
توجه مواطن الى مخفر بيان وابلغ عن 
تعرضه خليانة امانة من قبل شخص 

من اجلنسية املصرية، وعليه متت احالة 
القضية الى اجلهات املعنية للتحقيق.

مواطنة خانت األمانة
قام وافد من اجلنسية املصرية بصفته 
وكيال عن احدى الشركات باإلبالغ عن 
تعرض الشركة حلالة خيانة امانة من 
قبل مواطنة، حيث استأجرت سيارة 

ولم تقم بإعادتها الى املكتب بعد انتهاء 
املدة، ولذلك مت تسجيل قضية في مخفر 

النقرة واحيلت الى جهات االختصاص.

.. وخيانة أمانة حيلهم بينهم
تقدم مواطن الى السلطات االمنية في 
مخفر السالم وابلغ عن خيانة امانة، 
حيث انه يحمل توكيال عن مواطنة، 

واشار في بالغه الى ان مواطنة قامت 
بخيانة االمانة ملواطنة، وجاء ذلك اثناء 

تسليم مركبة، وهنا وقعت الواقعة، وعليه 
متت احالة القضية الى اجلهات االمنية، 

وجار التحقيق في مالبسات الدعوة.

رفع ٩ مركبات مهملة و٧ بقاالت 
متنقلة في حملة ألمن اجلهراء إلزام »التأمينات« باحتساب مدة دراسة 

هاني الظفيريضابط في كلية الشرطة ضمن خدمته الفعلية

شن رجال مديرية أمن محافظة اجلهراء بقيادة اللواء علي 
ماضــي يوم أمس حملة مباغتة إلزالــة املخلفات والتجاوزات 
بالتعاون مع بلدية الكويت وبحسب مصدر امني فان احلملة 
امتدت لـ ٤ ســاعات حيث بدأت في الســاعة السابعة وانتهت 
في احلادية عشرة بقيادة: قائد منطقة الصليبية العقيد عادل 
الرشود، ورئيس مخفر كبد الرائد صقر الشالحي، وأفراد قوة 
مخفر شــرطة كبد باالضافة الى قوة االســناد ومت رفع عدد ٩ 

مركبات مهملة وحجز عدد ٧ بقاالت متنقلة.

عبداهلل قنيص

قضت الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف بإلزام التأمينات 
االجتماعية باحتســاب مدة دراسة ضابط في كلية الشرطة 
ملدة ٤ ســنوات ضمــن خدمته الفعليــة. وتتلخص الدعوى 
املرفوعة من احملامي مسفر العجمي في أن موكله فوجئ عند 
إصداره شهادة خدمته الفعلية من التأمينات االجتماعية بعدم 
إدراج سنوات دراسته في كلية الشرطة وحصل على درجة 

بكالوريوس في علوم الشرطة.
وأثناء نظر الدعوى أكد دفاع التأمينات االجتماعية بعدم 
اختصاص احملكمة بنظر الدعوى نوعيا وعدم قبولها لكون 

الطاعن ال يزال باخلدمة.
ورد احملامي العجمي ان احملكمة املختصة بنظر الدعوى 
بشــأن إلغاء قرار ســلبي، ناهيك عن موكله كان منتظما في 
دراســته طوال ٤ ســنوات في كلية الشــرطة والقانون كان 
واضحا في مسألة ضم الدراسة في كلية الشرطة إلى سنوات 

اخلدمة الفعلية.
وثمن احملامي مسفر العجمي صدور احلكم وإعادة احلق 
ملوكله، مؤكدا قيامه باتخاذ اإلجراءات القانونية وإنذار التأمينات 

بضرورة تنفيذ احلكم النهائي. احملامي مسفر العجمي

لص »الرباعية« تركها والذ بالفرار في اجلليب

4 قضايا اعتداء وضرب
بالفنطاس واجلابرية والعدان والنقرة

ضبط »الفاصل« الذي دخل أحد مخافر 
اجلهراء وتلفظ بألفاظ نابية

رفض إعطاءه معلومات عن فتاة فضربه وهرب!

فلبينية خانت األمانة
بسندات قبض حضانة بالسالم

اختفاء أفعى في روضة 
أطفال باجلهراء

مجهول حاول افتراس
تركية في الفنطاس

فتاة فقدت حقيبتها
في أحد املجمعات وآخر 

سرقت مركبته من أمام منزله

جناة مواطن من انفجار
لغم في خباري العوازم

ضبط محتال أردني شهير على باب املقهى

محمد الدشيش

نقلت مركبة يابانية حديثة رباعية الدفع 
الى االدلة الجنائية لرفع االثار من عليها في 
محاولة لضبط لص مجهول حاول سرقتها 
لكنه فشــل، كما شــرع رجال المباحث في 
البحث عن الجاني، وجاءت تلك االجراءات 
بعد ان سرق اللص المركبة وبها طفلة فيما 
رجح مصدر امني ان يكون االنتشار االمني 
المكثف قد أجبر اللص على ترك الســيارة 

والطفلة.
وكان وافد ســوري مــن مواليد ١٩٨٣ قد 
استنجد بعمليات الداخلية مبلغا عن سرقة 
سيارته والتي تركها مقابل محل للحلويات 
في شارع المخفر وان ابنته ٣ سنوات كانت 
نائمة في المقعد الخلفي، فتم اغالق منطقة 
الجليب وبعد دقائق تم العثور على المركبة 
وبداخلها الطفلة مقابل مطعم في احد الشوارع 
الجانبية، ويبدو أن ســرعة انتشــار رجال 

األمن قد اجبر اللص على ركن السيارة.

محمد الجالهمة

٤ قضايــا ســجلت امس مبســمى واحد وهو 
»االعتداء بالضرب« في مخافر الفنطاس والعدان 
واجلابرية والنقرة. االولى سجلت مبوجب بالغ 
تقدمــت به وافدة مصرية خمســينية الى مخفر 
الفنطاس وأفادت فيه بتعرضها للضرب من قبل 
زوجها الســتيني في منزلهما مبنطقة املهبولة، 
وقدمت تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان 
باإلصابات التي حلقت بها، وسجلت قضية برقم 
٢٠١٧/٣٩٢ جنــح الفنطاس. امــا القضية الثانية 

فقد سجلت بعد اتهام موطانة خمسينية لزوجها 
املواطن باالعتداء عليها بالضرب في منزلهما مبنطقة 
العدان وأحضرت تقريرا طبيا، وســجلت قضية 
برقم ٢٠١٧/١٧ جنح العدان. كذلك أبلغت مواطنة 
مخفــر اجلابرية بتعرضها للتهديد والضرب من 
طليقها املصري، وأحضرت تقريرا طبيا باإلصابات 
التي حلقت بها. وفي مخفر النقرة قدم وافد هندي 
بالغا أفاد فيه بتعرضه للضرب والسب من شخص 
مجهول خــالل تواجده بأحد املجمعات التجارية 
في منطقة حولي وأحضر تقريرا طبيا باإلصابات 

التي حلقت به نتيجة الضرب.

هاني الظفيري

تمكــن رجال األمن من إلقاء القبض على 
الشخص الذي قام بدخول أحد مخافر محافظة 
الجهراء، والذي تجري به أعمال الترميم وفي 
الوقت ذاته يقوم بالخدمات األمنية بالمنطقة، 
وقد تلفظ هذا الشــخص بألفاظ نابية عبر 
أحد مقاطع الڤيديو الذي نشــر عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
هذا، وحاول الشخص الهرب بعد دخوله 

المخفر اال انه تم ضبطه بعد اصطدامه بإحدى 
المركبات، وساهم المواطنون بإيجابية في 
عملية ضبطه وتبين انه تحت تأثير المؤثرات 

العقلية والمسكرات.
وأكدت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعــالم 
األمنــــي أن القانــــون سوف يأخذ مجــراه 
في هذه القضيـة وأنه سوف تتخــذ بحقــه 
جميــــع االجراءات القانونيــــة الرادعــــة، 
مؤكدة أنهــــا ال تقبل بمثل هذه التصرفات 

غير السوية.

محمد الدشيش

ســجل وافد مصري يعمل حارس عمارة 
قضية اعتــداء بالضرب تعرض له من قبل 
شــاب كويتي باســتخدام آلة حادة. وكانت 
غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بالغا 
عن إصابة مصري بجرح عميق بفروة الرأس 
نتيجة ضربه بآلة حادة، وعندما حضر رجال 

األمــن وفنيو الطوارئ الطبية تم إســعافه 
ونقله ألخذ أقوالــه في مخفر ميدان حولي 
وأخبرهم بأن شــابا كويتيــا كان يقف أمام 
بناية يحرسها في الشعب البحري، وأراد ان 
يســتعلم عن فتاة كويتية، وأراد معلومات 
مفصلة عنها، وعندما رفض المصري نزل من 
مركبته وضربه على رأسه وهرب، وسجلت 

قضية بحقه.

عبداهلل قنيص - هاني الظفيري

وضع محقــق مخفر الســالم اســم وافدة 
فلبينيــة على قوائم إلقاء القبض بعد اتهامها 
بخيانة االمانة. وبحســب مصــدر امني، فإن 
مواطنــة تقدمت الى مخفر الســالم وقالت ان 

فلبينيــة كانت تعمل لديها بــدار حضانة في 
منطقة الســالم وفوجئت باختفاء الوافدة من 
مقر العمل واختفت معها سندات قبض مببالغ 
مالية، وجتري حاليا اجراءات البحث والتحري 
عن االماكن التي ميكن للفلبينية ان تلجأ اليها 

لالختباء.

محمد الدشيش

تلقت عمليات امن اجلهراء بالغا من حارس 
روضة اطفال يفيد مبشاهدته أفعى تسير في 
فناء الروضة، حيــث مت ابالغ مديرة الروضة 
حول هذه الواقعة، وعلى الفور توجه عدد من 
رجــال امن اجلهراء، ومت نــدب عدد من رجال 
الهيئة العامة للزراعة الى مكان الروضة، ومت 
إخراج جميع األطفال واملدرسات من الروضة، 
وجــرى مســح الروضة بالكامــل دون أي أثر 
لألفعى املزعومة التي ذكر احلارس أنه شاهدها.

عبداهلل قنيص

شــرع رجال أمن األحمدي فــي البحث عن 
مجهول حاول هتك عرض تركية، وقال مصدر 
أمني إن الوافدة قالت انها كانت تســير خلف 
ابن خالتها بأحد شوارع منطقة الفنطاس وإذا 
بشــخص مجهــول يتهجم عليها مــن اخللف 
وحاول خطفها داخل ســيارة كان ينتظره بها 
آخــر مجهول، مشــيرا الــى ان اجلاني تلمس 
بشكل مزعج أجزاء حساسة من جسدها وقام 
ابــن خالتها مبحاولة اإلمســاك باجلاني لكنه 

هرب الى جهة غير معلومة.

سعود الدعيج

أبلغ مواطن مخفر شرطة النقرة عن تعرض 
شقيقته لسرقة حقيبتها وكان بداخلها ١٣٠ دينارا 
وهاتف نقال في احد املجمعات التجارية في نفس 
املنطقة، حيث كانت في دورة املياه ونســيت 
حقيبتها وعندما عادت فوجئت باختفائها، ومت 

تسجيل قضية سرقة.
من جهــة اخرى، تقدم وافد من اجلنســية 
املصريــة من مواليــد ١٩٧١ الى مخفر شــرطة 
النقرة لتســجيل قضية سرقة، حيث قال انه 
تــرك املركبة متوقفة امــام منزله وفوجئ في 
الصباح بعد خروجه من املنزل بكســر زجاج 
مركبته االمامية وسرقة ٨٠٠ دينار منها كانت 
في داخــل الصندوق ومت ابــالغ وكيل النيابة 
الذي امر بتسجيل قضية جناية وإحالتها الى 

جهة االختصاص.

هاني الظفيري

رغم مرور نحو ٣ عقود على االحتالل الغاشم 
فــإن اثاره التــزال قائمة حيث نقــل مواطن الى 
المستشفــــى اثر انفجار لغم في سيارته، وقال 
مصدر امني ان شقيق المصاب ابلغ األجهزة األمنية 
بأن شقيقه اصيب نتيجة انفجار اللغم بسيارته 

في خباري العوازم كيلو ٢١ وسجلت قضية.

محمد الجالهمة

سقط وافد اردني اشتهر في قضايا شيكات 
بدون رصيد ونصب واحتيال في قبضة رجال 
مباحث حولي مساء أمس، وقال مصدر إن رجال 
األمن اجلنائي مبحافظة حولي كانت قد وردتهم 
قضايا متعددة لنفس الشخص وبنفس الطريقة 

من نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد ومت 
تشــكيل قوة للبحث عنه وضبطه، وتوصلوا 
إلى احد ارقام هواتفه الفعالة وبتتبع اثرها مت 
االستدالل على وجوده مبقهى في منطقة حولي 
فتوجهوا وانتظروه خارج املقهى وفور خروجه 
مت طلب إثباته الشــخصي للتأكد منه وعندها 
ألقي القبض عليه وأحيل إلى جهة االختصاص.

اللواء علي ماضي

موجز أمني

عبداهلل قنيص

4 سجائر حشيش 
وفأس مع مطلوب

في سلوى

سقوط آسيوي بـ 40 بطاًل في األحمدي 
بعد مطاردة بساحة ترابية

محمد الجالهمة

متكن رجال أمن حولي من إلقاء 
القبض على شــخص ال يحمل 
أي إثبــات وبحوزته ممنوعات 
املكافحــة املخدرات  إدارة  إلى 
بعد ضبطه وبحوزته ٤ سجائر 
حشيش. وقال مصدر أمني ان 
دورية تابعة ألمــن حولي كان 
رجالها في جولة اعتيادية مبناطق 
احملافظة ومت االشتباه مبركبة 
يترنح قائدها في منطقة سلوى 
فتم استيقافه واتضح انه ال يحمل 
أي إثبات وعند إصعاده الدورية 
مت تفتيشه احترازيا فعثر بحوزته 
على ٤ سجائر حشيش ومبركبته 
فأس، ومت رفع تقرير بالواقعة.

هاني الظفيري

ألقى رجال أمن األحمدي القبض 
على وافد آســيوي بعد مطاردته 
علــى االقدام وضبطــه وتبني انه 
ميتلك ٤٠ بطل خمر محلي، وقال 
مصــدر أمنــي ان دورية اشــتبه 
رجالها في وافــد كان يجلس في 
ســاحة ترابية وبجــواره اكياس 
وعند استطالع األمر الذ الشخص 
بالفــرار على ســاقيه اال انه متت 
مطاردتــه وضبطــه واتضح أنه 
آســيوي واألكياس حتتوي على 
قناني معبــأة باخلمــور احمللية 
وعليه متت إحالته واملضبوطات 

إلى جهة االختصاص.

املضبوطات كما وجدت مع املطلوب

قناني اخلمور التي ضبطت مع اآلسيوي

فحم البخور كاد يحدث كارثة
لوال تدخل إطفاء اجلهراء

هاني الظفيري

أنقذت العناية اإللهية أسرة من حريق شب 
في منزل، حيث قام رجال مركز إطفاء اجلهراء 
احلرفــي بإخماده بعد إخالء املنزل الكائن في 

منطقة سعد العبداهلل.
وقال مصــدر أمني ان بالغا ورد الي غرفة 

عمليــات الداخلية عن حريق منزل في ســعد 
العبداهلل وحتديدا قطعة ٥ وعلى الفور توجه 
مركز إطفاء اجلهراء بقيادة النقيب فهد العنزي 
والرقيب أول مشعل الظفيري ومت إخماد النيران 
التي تبني ان ســببها فحم البخــور الذي قام 
أحد أفراد املنزل بإلقائه في سلة القمامة وهو 

مشتعل فانطلقت منه شرارة احلريق.

الدخان الناجت عن احلريق 

فحم البخور مشتعل في سلة القمامة

آثار احلريق


