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ثالثة »يسرقون يابانية« باجلهراء

محاضرة إطفائية في »املوروث«

املنفذ السعودي يسلم مواطناً مطلوباً إلى »الساملي«

مواطن يتهم طليقته اللبنانية
وشقيقها بخطف ابنه الصغير

هاني الظفيري

قامت فرقة قيادة تيماء بإشراف قائد منطقة 
سعدالعبداهلل املقدم عبداهلل احلبشي وضابط 
الفرقة مالزم أول عل���ي الزعبي بجوالت في 
سعد العبداهلل وأس���فرت احلملة عن ضبط 
مركبة يابانية مسروقة يقودها مواطن ويرافقه 
مصري وسوداني ومت التحفظ عليهم وإحالتهم 

الى املباحث.
وقال مصدر أمني ان حملة شنها رجال أمن 
منطقة س���عد العبداهلل ومت مشاهدة مركبة 
يابانية وعند الطلب من قائدها التوقف حاول 
الفرار بها إال أنه متت مطاردته وطلب دوريات 

اإلسناد التي شاركت في املطاردة وخالل املطاردة 
متت االستعالم عن املركبة وتبني انها مسروقة، 
وأض���اف املصدر لم متض ربع س���اعة حتى 
متكن رجال األمن م���ن تضييق اخلناق على 
قائد املركبة واستيقافه وضبطه مع الشخصني 
اللذي���ن بصحبته ومت���ت إحالتهم إلى رجال 
املباحث الستكمال التحقيقات معهم ومعرفة 

عالقتهم بالسيارة املسروقة.
على صعيد متصل، فقد رصد ايضا رجال أمن 
مخفر سعد العبداهلل مركبة يابانية متوقفة قرب 
أحد أفرع اجلمعيات مسجل بحقها قضية سرقة 
وجار إبالغ مالكها وإعادتها إليه بعد تسلميها 

إلى رجال األدلة اجلنائية لرفع البصمات.

عبدالعزيز فرحان

بتوجيهات نائب مدير االطفاء العميد خالد 
املك���راد ومدير إطفاء اجله���راء العقيد محمد 
الشطي مت عقد محاضرة بالتزامن مع احتفاليات 
موروث الش���عبي وكانت احملاصرة بإشراف 
من قبل رئيس مركز الس���املي باإلنابة الرائد 
عبداهلل العويهان حيث ق���ام ضابط ارتباط 

العالقات العامة حملافظة اجلهراء النقيب مشعل 
العبدلي بإلق���اء احملاضرة التوعوية بعنوان 
)حرائق املطابخ( عل���ى العاملني في مطاعم 
الوجبات السريعة وتخللها تدريب عملي على 
كيفية استخدام املطفأة بقرية الشيخ صباح 
األحمد التراثية )املوروث الش���عبي( وشارك 
الرقيب محمد العنزي وكيل عريف عبداحملسن 

املخيال.

هاني الظفيري

احال رجال امن منفذ الساملي مواطنا من 
مواليد 1978 الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه في املنفذ السعودي وهو صادر 
بحقه القاء قب����ض، ومت اخطار قائد منطقة 
تيماء بالوكالة املقدم عبداحلبشي الذي امر 

برفع تقرير بالواقعة.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني 

ان بالغا ورد من السلطات االمنية السعودية 
في منفذ الرقعي عن ضبط مواطن مس����جل 
بحقه قضية القاء قبض لالدارة العامة ملكافحة 

املخدرات الكويتية.
وعليه مت تس����ليم املته����م الى رجال امن 
مخفر الس����املي الذين قاموا باب����الغ اللواء 
ابراهيم الطراح، حيث قام املقدم احلبش����ي 
بااليعاز الى رجاله ونقل املطلوب الى جهة 

االختصاص.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخفر الساملية ببالغ يتهم 
فيه طليقته اللبنانية وشقيقها باختطاف ابنه 
الذي في حضانته بحك���م احملكمة، وقال في 
بالغه انه قام بإيصال ابنه البالغ من العمر 15 
عاما الى احدى احملميات في الساعة 9 صباحا 

ليتنزه م���ع اصدقائه، مفيدا انه تلقى اتصاال 
من ابنه في الس���اعة 12 ظهرا يبلغه فيه انه 
يتعرض لالختطاف بالق���وة على يد والدته 

وخاله وبعدها مت اغالق هاتفه النقال.
هذا، وس���جلت قضية خطف ابناء، وجار 
اس���تدعاء األط���راف ملواجهته���م بادعاءات 

املواطن.

ايقاف سيارة مشتبه فيها

عدد من السيارات احملجوزة في حملة اجلهراء

سيارة مسروقة ضبطت خالل احلملة

مت سحب السيارات من مواقف املعاقني

حملة أمنية للعاصمة تنتهي بحجز 5 مركبات
وضبط 17 مخالفاً لقانون اإلقامة و»مسروقتني«

أم����ا املخالف����ات املرورية 
فبلغت 45 مخالفة مسجلة 
بني استهتار ورعونة وأمن 
ومتان����ة وانتهاء تأمني كما 
انتهت احلملة إلى حجز 5 
مركبات.  وأضاف املصدر أن 
رجال أمن منطقة ضاحية 
الس����الم وبقيادة  عبداهلل 
املقدم محمد مهدي العجمي 
قاموا بحملة أمنية متوازية 

م����ع حملة أم����ن العاصمة 
بإشراف قائد منطقة ضاحية 
عبداهلل السالم باالنابة املقدم 
محمد مهدي العجمي ورئيس 
مخفر الفيحاء باالنابة الرائد 
الهبي����دة واملالزم  ط����الل 
عبداهلل مب����ارك املطيري 
ووكيل أول ضابط عبداهلل 
ناصر ورقيب أول عبداهلل 
الفرحان والتواجد األمني 
التعاونية  على اجلمعيات 
واألماك����ن احليوية وامتد 
على نطاق منطقة الفيحاء 
والنزهة ومت عمل تفتيش 
مفاج����ئ في نف����س مدخل 
منطقة النزهة من ش����ارع 
دمشق وكذلك مت عمل نقطه 
تفتيش ف����ي مدخل منطقة 
النزهة من الدائري الثاني، 
وكذلك مت عمل نقطة تفتيش 
على نفس شارع دمشق ميني 
منطقة الفيحاء أسفرت عن 
حترير 22 مخالفة مرورية 
وحجز مركبة واحدة وضبط 
6 أش����خاص دون إثب����ات 
واس����تمرت احلمل����ة زهاء 

اخلمس ساعات.

املدن����ي والقب����ض على 6 
أشخاص مس����جل بحقهم 
قضاي����ا تغي����ب وكذلك 6 
إثبات و17  أشخاص بدون 
آخرين مخالف����ني لقانون 
اإلقام����ة بني انته����اء إقامة 
ومخالفة لقانون اإلقامة، كما 
متت إحالة مواطن إلى مخفر 
القادسية بتهمة إهانة موظف 
التفتيش،  في احدى نقاط 

هاني الظفيري

أم����ن  قام����ت مديري����ة 
العاصمة وبإشراف مباشر 
الطراح  إبراهيم  اللواء  من 
بعمل عدة نقاط تفتيشية 
متنقلة وثابت����ة في أنحاء 
العاصمة وأسفرت  مناطق 
عن ضبط عدد من املطلوبني 
واملركبات املسروقة باإلضافة 
إلى حترير ع����دد كبير من 
املخالفات املرورية من بينها 
مخالفات استهتار ورعونة، 
وقال مصدر أمني ان احلملة 
التي انطلقت مساء أول من 
أمس مت����ت بقي����ادة مدير 
إدارة الدوريات والعمليات 
بالوكالة املقدم  مشعل السهو 
وبرئاسة مساعد مدير اإلدارة 
بالوكالة املقدم محمد رجب، 
موضحا املصدر أن احلملة 
أسفرت عن حتويل مركبة 
مطلوبة س����رقة الى مخفر 
الش����ويخ وحتويل مركبة 
أخرى مطلوبة س����رقة الى 
مخف����ر الدعي����ة وضبط 4 
أشخاص مطلوبني للتنفيذ 

نقطة تفتيشية على احد الطرق الرئيسية في العاصمة

ضبط مسروقات وسحب لوحات مركبات »معروضة« في اجلهراء

شخص مطلوب للتنفيذ املدني 
التغيب  وش����خصني بتهمة 

وآخر من دون إثبات.
العملي����ات  ادارة  أم����ا 
والدوري����ات فقام����ت وعبر 
دوري����ات دوريات االس����ناد 
بعمل ج����والت امنية ونقاط 
تفتيش بقيادة النقيب مبارك 
احلجرف اسفرت عن حجز 

13 مركبة بتهمة االس����تهتار 
والرعون����ة ومخالفة املتانة 
التأمني وس����حب  وانته����اء 
اللوح����ات املعدنية لعش����ر 
مركبات وضعه����ا اصحابها 
للعرض في الطرقات الرئيسية 
وضبط 6 باع����ة جائلني و7 
أشخاص بتهمة مخالفة قانون 

اإلقامة.

دون اثبات.
أما قي����ادة منطقة تيماء 
املقدم  وبقيادة قائد املنطقة 
عبداهلل احلبش����ي وضابط 
الفرقة مالزم اول علي الزعبي 
فقامت بعمل جوالت ميدانية 
وإقامة نقاط تفتيش مبدينة 
سعد العبداهلل، واسفرت عن 
ضبط مركبة مسروقة وضبط 

عبدالعزيز فرحان

قامت مديرية أمن اجلهراء 
بحملة يوم اجلمعة في عدد من 
مناطق احملافظة عبر إقامة عدد 
من نقاط التفتيش واسفرت 
عن ضب����ط ع����دد كبير من 
األشخاص املطلوبني واملخالفني 
واملدانني وعدد من السيارات 
املس����روقة، وبحسب مصدر 
أمني فإن احلمل����ة انطلقت 
بقيادة املقدم تركي الشمري 
واملق����دم عبداهلل احلبش����ي 

واملقدم مطر سبيل.
وق����ال املصدر إن احلملة 
جتزأت على عدة مناطق، كان 
أوالها قيادة املطالع وحتديدا 
مخفر شرطة الصبية، حيث 
قام رج����ال املخف����ر بإقامة 
بالق����رب  نقط����ة تفتي����ش 
من مس����جد فتوح مبنطقة 
النقيب بدر  الصبية بقيادة 
العنزي رئيس املخفر  سعد 
بالوكال����ة والوكي����ل ضابط 
اول ثني����ان مبارك والوكيل 
عريف عبدالعزيز فهد ووكيل 
عريف خالد فارس، واسفرت 
عن حترير عدد 3 مخالفات 
مرورية وضبط شخصني من 

مركبة معروضة للبيع بعد سحب لوحاتها املعدنية

محمد الدشيش

تمكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق نشب في ناد 
صحي في أحد الفنادق وبوقت قياسي واقتصرت الخسائر 
على الماديات، حيث أتلفت النيران كامل معدات النادي الذي 

يصنف كناد 5 نجوم.
ووفق مصدر إطفائي، فإن بالغا ورد إلى غرفة عمليات 

االدارة العامة لالطفاء في تمام الساعة 8 صباح أمس عن 
نشوب حريق في فندق وتم توجيه فرق االطفاء االولى من 

مركز السالمية الجنوبي والفرقة الثانية من مركز مشرف.
وعند وصول الفرق في مكان الحادث اتضح ان الحريق 
نشب في النادي الصحي التابع للفندق والذي يقع في 

سرداب على مساحة تقارب 100 متر مربع، وتمت عملية 
المكافحة والتمكن من السيطرة على الحريق واخماد 

النيران، وانتهى الحادث دون وقوع اي اصابات بشرية.

حريق »خمس جنوم« دون إصابات

آثار احلريق في النادي الصحي

ألبنائها بع���د قناعة احملكمة 
بسوء تصرفاتها وسمعتها.

وتتلخص الدعوى املرفوعة 
من احملامي حم���ود الردعان 
بصفته وكيال عن املدعي طليق 
املدعية في أن األخيرة كسبت 
في وقت سابق حكما بحضانة 
أبنائها مع إلزام املدعي بنفقتي 
املعيش���ة وامللبس، بيد أنها 
أدينت بعدها في قضية تزوير 
ورش���وة أثناء أدائها لعملها 
وإدانتها من محكمة اجلنايات 
بحبس���ها س���نتني مع وقف 
التنفيذ، فيما عدلت محكمة 
االستئناف احلكم إلى االمتناع 
عن النطق بعقابها ومصادرة 

احملررات املضبوطة.
وذكر احملامي الردعان أن 
االمتناع عن النطق بالعقاب 
بجرمية مسيئة للسمعة لم 
يأت لبراءة املدعى عليها بل 

إسقاط حضانة موظفة ألبنائها إلدانتها بالتزوير

تأييد براءة وافدين من تعاطي احلشيش
مؤمن المصري

أيدت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة 
أول درجة القاضي ببراءة وافدين من حيازة 

مادة احلشيش املخدرة بقصد التعاطي.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط 
الواقعة بأنه أثناء جولته األمنية في منطقة 
حولي شاهد مركبة املتهمني وكان يقودها األول 
برفقة الثاني من دون إشعال كشافات اإلنارة 
األمامية أو اخللفية فاستوقفهما لتحرير مخالفة 

مرورية فوجدهما بحالة غير طبيعية.
وقام األول حينها بإلقاء سيجارة بعد نزوله 

من مركبته لتقدمي إثباته الش���خصي معترفا 
بأنها للتعاطي. وبع���د تفتيش املركبة وجد 

سيجارتني ولفائف حشيش.
وأمام احملكمة حضر احملامي عبدالرحمن 
الطاحوس عن املتهم الثاني وترافع شفاهة دافعا 
ببطالن إج���راءات القبض والتفتيش وجميع 
اإلجراءات التالية لها، مؤكدا ان موكله اعتصم 
منذ بداية التحقيقات بإنكار االتهام املسند له 
مؤكدا خلو األوراق من دليل يقيني إذ جاءت 
األقوال مرسلة فقط من ضابط الواقعة، ناهيك 
عن أن تقريري األدلة اجلنائية لم ينتهيا إلى 
العثور عل���ى أي مواد مخدرة، مطالبا ببراءة 

موكله من االتهام املسند إليه.

مراعاة لظروفها على أن تلتزم 
بحسن السير والسلوك وهو 
لم يحدث إذ أدينت في قضية 
أخرى سب وقذف ضد زميلة 

لها بعملها.
وق���دم الردع���ان حافظة 
مستندات تضمنت صورا من 
األحكام الصادرة ضد املدعى 
عليها مقررا أنها ال تصلح ألن 
تكون أمينة وراعية ألبنائها 
بعد افتقادها شرطا مهما من 
شروط احلاضنة وهو شرط 
حسن الس���معة والتصرفات 
مع اآلخرين مطالبا بإسقاط 

حضانتها ألبنائها.
محكم���ة  واس���تجابت 
االستئناف للدفوع املقدمة من 
احملامي الردعان وقضت بإلغاء 
حكم أول درجة القاضي برفض 
الدعوى، وقضت بإس���قاط 

حضانة املدعية ألبنائها.

مؤمن المصري

قض���ت دائ���رة األحوال 
الشخصية مبحكمة االستئناف 
بإس���قاط حضان���ة مواطنة 

احملامي حمود الردعان

مجهول يقتحم محل فرع غاز
ويسرق سيارة محملة بـ 85 سلندراً

محمد الجالهمة

يجري رجال مباحث اجلهراء حتريات مكثفة 
منذ مساء أمس من أجل كشف هوية مجهول 
متكنت من التسلل إلى داخل فرع الغاز التابع 
ملنطقة تيماء وسرقة سيارة هاف لوري محملة 

ب��85 سلندر غاز فارغا.
وق���ال مصدر امني إن بالغا ورد الى غرفة 
العمليات صباح امس يفيد بتعرض فرع الغاز 
في منطقة النهضة للسرقة وعليه توجه رجال 
األمن واملباحث الى املوقع حيث مت رصد وجود 

كس���ر في الباب الرئيسي بعد أن قام اجلاني 
بحفر »اجلبس« الفاصل بني الباب الرئيسي 
واحلائط ما ترك مساحة متكنه من الدخول، كما 
متت مشاهدة آثار كسر على إدراج الفرع وتبني 
اختفاء مبلغ 77 دينارا، وان اجلاني متكن من 
سرقة مفاتيح سيارة الهاف لوري التابعة للفرع 
وانطلق بها، وقال مسؤول الفرع إن السيارة 

كانت محملة ب��85 انبوبة غاز فارغة.
وأضاف املصدر انه وبالتحقيق مع حارس 
الفرع تبني انه كان غير متواجد حلظة وقوع 

اجلرمية ومتت احالته الى التحقيق.


