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مواطن يتهم 9  أشخاص 
بسلبه 3000 دينار وآيفون 6

تزوير بنكي بـ 4 عمليات مصرفية

إعالمية تبلغ عن سرقة
 بعد حتطيم حرز

   سرقة »هوز ماي« في العدان

دهس طالبة مقابل مدرسة

أحمد خميس

تقدم مواطن الى مخفر ش���رطة االحمدي واتهم 9 
أشخاص حدد اسماءهم الثالثية جميعا بسلبه بالقوة، 
وقال املبلغ انه فوجئ باالش���خاص يقتحمون منزله 
حاملني معهم ادوات حادة حيث قاموا باالعتداء عليه 
وتكبيله وسرقة مبلغ 3000 دينار كانت داخل حقيبة في 
منزله الى جانب هاتفه احلديث آيفون 6، من جهة اخرى 
تقدمت سريالنكية الى مخفر شرطة العدان وابلغت عن 
سرقة جالسكي نوت 2 ذات لون ابيض وقالت املبلغة 
وهي تعمل فراش���ة في مدرسة ان الهاتف سرق خالل 

دوامها داخل املدرسة وال تتهم احدا بالسرقة.

أحمد خميس

س���جل مواطن في مخفر ش���رطة السالم قضية 
حملت عنوان »تزوير في محرر بنكي«، وأبلغ عن 
مجهول س���رق مبلغا ماليا بعد اج���راء 4 عمليات 
مصرفية رغم ان بطاقته البنكية في حوزته، وقال 
املبلغ ان���ه فوجئ ب� 4 رس���ائل هاتفية تصل اليه 
تباعا تفيد بسحب 2000 دينار، حيث تبني له عند 
مراجعة البنك ان اللص املجهول سحب مبلغا نقديا 
واجرى عدة عمليات شراء عبر االنترنت، مؤكدا ان 

هذه العمليات اجريت دون علمه.

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة من مواليد 1987 ببالغ الى مخفر 
شرطة الرقة، وس���جلت قضية بعنوان سرقة عن 
طريق حتطيم حرز. وقالت املبلغة في القضية رقم 
»2015/21« ان سيارتها موديل 2010 وخالل توقفها 
مقابل منزلها وجدتها صباح امس مكسورة الزجاج 
اجلانبي ومسروقة منها أوراق خاصة بجهة عملها 
وهي تعمل في وزارة االعالم وكذلك بس���رقة دفتر 

املركبة.

أحمد خميس

أبلغ مواطن مخفر العدان لديه منزل قيد اإلنش���اء 
بسرقة عداد مياه، وعندما ذهب رجال االمن الى موقع 
البالغ اكتشفوا ان ما متت سرقته ما هو اال هوز موصول 
بالعداد، وعليه مت تس���جيل قضية، وجار البحث عن 
»حرامي اهواز املاي« كما س���ماه الكثير من املواطنني، 

الن احلرامي املجهول قام بسرقة الكثير منها.

أحمد خميس 

تعرضت طفلة كويتية للدهس من قبل وافد هندي 
أمام مدرسة ابتدائية في منطقة حطني، وفي التفاصيل 
حسبما افاد مصدر امني بأنه ورد بالغ لعمليات الداخلية 
يفيد بوجود حالة دهس في منطقة حطني عند مدرسة 
ابتدائية فانتقل رجال األمن واالسعاف الى مكان الواقعة 
فشاهدوا فتاة صغيرة ملقاة على األرض مصابة بكسور 
ورضوض في سن السابعة، قام بدهسها سائق هندي 
الحدى العوائل الكويتية، ومت���ت احالته الى املخفر 

واسعاف الفتاة.

العقيد نايف احلساوي

سيارة »كشخة« يقودها »بدون« تكشف عن عصابة
محترفة في سرقة السيارات احلديثة وغير املسجلة

عبداهلل قنيص

أمس���ك رج���ال مباح���ث 
الفروانية بقيادة العقيد نايف 
احلساوي خيطا مهما في قضية 
تتعل���ق بعصابة تخصصت 
في سرقة السيارات احلديثة 
من داخل وكاالت الس���يارات 
وإعادة بيعها بأسعار بخسة 
بعد وضع لوحات مزيفة أو 
مسروقة عليها، وجاء اإلمساك 
بهذا اخليط بعدما مت توقيف 
ش���خص من غي���ر محددي 
اجلنسية كان على منت مركبة 
املانية رباعية الدفع تبني انها 
مبلغ عن سرقتها قبل أن تسجل 

في املرور وعليها لوحات مبلغ 
عن سرقتها، وحول القضية 
ق���ال مصدر أمن���ي ان رجال 
مباحث جليب الشيوخ أوقفوا 
مركبة تبني ان لوحاتها مبلغ 
عن س���رقتها وكان يستقلها 
ش���خص من غي���ر محددي 
اجلنسية، ولدى التحقيق معه 
اعترف بأنه اشترى املركبة 
التي تتجاوز قيمتها ال�10 آالف 
دينار م���ن قبل مواطن )جار 
ضبطه(، حيث أفاد »البدون« 
بان السيارة سرقت من كراج 
إحدى الشركات قبل أن تسجل 
في املرور ووضع عليها لوحة 

مركبة مسروقة.

وأكد »البدون« ان الشخص 
الذي اشترى منه املركبة يشكل 
مع آخرين عصابة لس���رقة 
املركبات الفارهة وغير املسجلة 
وإعادة بيعها أو تهريبها إلى 

خارج البالد.
وقال »البدون« امام رجال 
مباحث اجلليب انه يستعمل 
املركب���ة التي اش���تراها من 
العصاب���ة في ارتكاب جرائم 
سلب بانتحال صفة مباحث 
الوافدين ويبلغهم  بتوقيف 
بأن���ه م���ن رج���ال املباحث، 
مستغال سيارته »الكشخة« 
ليبث الرعب في نفوسهم ومن 

ثم سلبهم.

مجهوالن سلبا مركبة 2013 بسالح ناري في اجلهراء
اختطاف فتاة كانت 
حتت حراسة ضابط

خادمة تنحاش بـ 15 ألف دينار

أحمد خميس

ش����رع رج����ال إدارة بحث 
وحت����ري محافظة اجلهراء في 
البحث عن لصني مجهولني أقدما 
على سلب مركبة موديل 2013 
من وافد هن����دي حتت تهديد 

الناري، ومت تعميم  الس����الح 
أوصاف املركبة وهي أميركية 

الصنع رباعية الدفع.
وبحسب مصدر أمني فإن 
الى مخفر  وافدا هنديا تق����دم 
إفاداته  القش����عانية وقال في 
بأن����ه كان يس����تقل مركب����ة 

النفط  مؤجرة ملصلحة شركة 
واذ بشخصني يستقالن مركبة 
وانيت بال لوحات يطلب منه 
قائدها التوقف، وحينما رفض 
مت إجباره على التوقف بالوقوف 
أمامه بشكل متعسف، ومن ثم 
نزل الشخصان اللذان كان بداخل 

املركبة وقام أحدهما بإش����هار 
سالح ناري وتصويبه باجتاه 
رأسه وإجباره على النزول من 
املركبة، ومن ثم قام أحد اللصني 
بقيادة املركبة املسروقة واآلخر 
انطلق باملركبة والتي ال حتمل 

لوحات معدنية.

هاني الظفيري

تقدم م����الزم يعمل في املباح����ث اجلنائية الى مخفر 
الشويخ ببالغ عن تعرضه الى االعتداء بالضرب والشروع 
في القت����ل وخطف مطلوبة من قب����ل اقاربها في مواقف 
مستشفى الطب النفسي ومت تسجيل قضية، وجار ضبط 
املتهمة واس����تدعاء أش����قائها.وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد م����ن ضابط برتبة مالزم يفيد بتعرضه الى االعتداء 
والتهديد من قبل 3 أش����خاص قاموا بإشهار سالح ناري 
إلبعاد العسكري الذي كان يقوم بنقل مطلوبة الى الطب 
النفسي، حيث اعترضه أشقاؤها وقاموا بخطف شقيقتهم 
التي كانت في طريقها مع العسكري الى املستشفى والذوا 

بالفرار الى جهة غير معلومة.

محمد الدشيش

اس���تولت خادمة آسيوية تعمل في القرين على ما 
يتج���اوز ال� 15 ألف دينار من مخدومها وس���ط غفلة 

منه أمس.
وقال مصدر أمني إن كفيل الخادمة استيقظ واكتشف 
أن مفاتيح الخزنة غير موجودة، وعندما توجه للبحث 
عنه اكتش���ف أن باب الخزنة مفتوح وقد تبخر منها 
7000 دينار باإلضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر قيمتها 
ب���� 8000 دينار، وعندما أراد صاح���ب المنزل ينادي 
الخادمة، فاكتشف أنها هربت بعدما أخذت جواز سفرها 
من الخزنة وعليه ابلغ صاح���ب الخزنة العملي���ات 
وتم تعميم اس���م الخادمة وجار ضبطها قبل أن تقدم 

على السفر.

احلقيبة املشتبه فيها بعد تفجيرها 

حقيبة مقابل »املركزي« تستنفر 
»هندسة املتفجرات«

عبدالعزيز فرحان

تعامل رجال هندسة املتفجرات مع بالغ عن حقيبة اشتبه 
فيها مواطن مقابل بنك الكويت املركزي. وقد حضر الى 
املوقع مدير أمن العاصمة اللواء ابراهيم الطراح والرائد 

أحمد أشكناني، وتبني أن احلقيبة العمالقة ال حتمل أي مواد 
متفجرة ومت إخطار رجال أمن الدولة.

وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية 
عن وجود حقيبة ملقاة مقابل البنك املركزي، وعليه استنفر 

رجال األمن وقوة من هندسة املتفجرات، حيث مت التعامل مع 
احلقيبة التي تبني عدم وجود أي مواد تثير الشبهات فيها 

ومت نقلها لرفع البصمات.

»كوافير االنستغرام«
 سقط  في صالونه اخلاص 

اتهام مواطنة بتشويه سمعة رجل

عبدالعزيز فرحان

متكنت الفرقة األمنية للجنة الثالثية )وزارة الداخلية 
ممثلة في مباحث شؤون اإلقامة، وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل، والبلدية(، من ضبط وافد 
مصري يعمل مصففا لشعر السيدات وله إعالنات 

جتارية على وسائل التواصل االجتماعي »اإلنترنت« 
وعبر برنامج األنستغرام.

وكانت املعلومات التي وردت إلى اجلهات األمنية من 
خالل مصدر سري قد أفادت بوجود وافد مصري 

يعمل مصففا لشعر السيدات، وبعد إجراء التحريات 
الالزمة مت عمل كمني له من خالل االتفاق بينه وبني 
أحد املصادر السرية، حيث قام املخالف باصطحاب 

املصدر السري إلى مقر سكنه اخلاص الذي 
يستخدمه كصالون نسائي، ومت ضبطه، وأحيل إلى 

جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة.

أحمد خميس

جرت العادة على ان املرأة تشتكي من رجل يدعي 
انه���ا على عالقة عاطفية مع���ه ولكن ما حدث مبخفر 
الفحيحيل قلب املوازين حيث اشتكى مواطن مزيون 
لضابط املخفر وابلغ ضد مواطنة يتهمها بقذفه بقصد 
االساءة لسمعته عن طريق الرسائل النصية اخلارجة 
عن حدود األدب وآداب مهنة مرموقة، وعليه مت تسجيل 

قضية واستدعاء املواطنة.

الوافد ينتظر اإلبعاد في مباحث شؤون اإلقامة

طراد خّلف سحبًا دخانية 
كثيفة في حولي

هاني الظفيري

التهمت ألس���نة اللهب ظهر أمس طرادا في منطقة 
حولي، وانتقل رجال إطف���اء حولي الى موقع البالغ 
وسيطروا على ألسنة اللهب وفتح حتقيق في مالبسات 

احلريق الذي خّلف سحبا دخانية كثيفة.
من جهة أخرى، كاف���ح رجال االطفاء حريقا ابتلع 
مبنى الش���ؤون االدارية لوزارة الداخلية في محافظة 

الفروانية ولم يسفر احلريق عن وقوع اي اصابات.

احلريق خلف سحبا دخانية كثيفة

رجل إطفاء يهدئ من روع الطفل »احملتجز«

»هيدروليكية«  تنقذ طفالً »انحشر« في جدار أسمنتي  
عبدالعزيز فرحان - محمد الجالهمة

أنقذت العناية اإللهية طفال 
انحش����ر ب����ني كبين����ة مصعد 
وجدار أس����منتي ف����ي منطقة 
جليب الش����يوخ، وذلك بفضل 
اهلل ثم مبهارة وحرفية رجال 
اإلطفاء. وفي التفاصيل تلقت 
غرفة عملي����ات اإلدارة العامة 
لإلطف����اء بالغا ظهر أمس يفيد 
بانحشار طفل يبلغ من العمر 
7 س����نوات وه����و م����ن إحدى 
اجلنسيات العربية، وقد توجه 
للح����ادث رجال اطف����اء مركز 
جليب الشيوخ وتبني ان الطفل 
انزلقت احدى قدميه في الفتحة 
التي تفصل بني كبينة املصعد 
واجلدار االسمنتي لينحشر ثلثا 
جسده، ما حدا برجال اإلطفاء الى 
استخدام املعدات الهيدروليكية 
لرفع الكبينة بعناية فائقة، ومت 
اخراجه وتسليمه لفنيي الطوارئ 
الطبية، وكان بحالة جيدة ولم 

يصب بأي أذى.

شخص بزي »الداخلية« لـ»املكافحة«
 بـ 12 حبة وإصبع حشيش

هاني الظفيري

أحال رجال أمن محافظة الفروانية شابا إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه بلبس عسكري 
وبحوزته 12 حبة مخدرة وإصبع حشيش ومت تسجيل 
قضية بأمر من مدير أمن محافظة الفروانية اللواء 

محمد العنزي في مخفر األندلس.
وقال مصدر امني إن دورية كانت بقيادة املالزم 
عبدالعزيز الديحاني في جولة أمام محل للعصائر 
ومت االشتباه في مركبة بداخلها شخص يرتدي الزي 
الرسمي لوزارة الداخلية وعليه متت مشاهدة الشخص 
وعثر مبركبته على إناء بداخله اصبع حشيش و12 

حبة فتمت احالته إلى جهة االختصاص.

الريجيم والتنحيف أشعال شجارًا 
بني »احلماة وزوجة االبن«

محمد الجالهمة 

تعرضت وافدة أردنية للس���ب من قبل أم زوجها 
وكذلك من أصحاب مركبات كانوا متوقفني أمام املنزل 
والتفاصيل حسبما أفاد مصدر امني في مخفر العدان 
بأن األردنية تشاجرت مع حماتها أمام املنزل بسبب ان 
أم الزوج كانت مغتاظة من زوجة ابنها التي استفادت 
من الريجيم حيث انها نحفت بس���رعة قبلها بعد ان 
بدأت االثنتان ريجيم التنحيف القاس���ي وقال املصدر 
ان الش���جار تطور الى مسافة غير بعيدة من منزلهما 
وتوقف أصحاب مركبات وتعاطفوا مع احلماة وتركوا 

الزوجة فاشتكت عليهم جميعا في املخفر.

املركبة وقد صعدت احلاجز األوسط بشكل غريب

»رباعية«  صعدت أعلى احلاجز األوسط
 فتعطلت حركة السير 3 ساعات

محمد الدشيش

تس���بب حادث سير في 
تعطيل طريق امللك فهد صباح 
ام���س الكثر من 3 س���اعات، 
وبخص���وص الواقع���ة، قال 
مصدر امن���ي ان مركبتني قد 
اصطدمتا ببعضهما بعضا، 
فانحرف���ت احداهم���ا ناحية 
عمود االن���ارة، فيما انقلبت 
االخرى، وق���د توجهت فرقة 
من االسعاف واالطفاء لنجدة 
قائدي املركبتني، وقد تعرضا 
إلصابات خطرة، اال ان حالتهما 
اس���تقرت بع���د أن عوجل���ا 

باملستشفى.

تهديد مالزم أول بالقتل مبسدس في سعد العبداهلل
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

سجل مالزم أول في قطاع 
املباحث قضية تهديد بالقتل 
من قبل مواطن في منطقة سعد 

العبداهلل بعد أن قام بإطالق 
النار على رجال املباحث عند 
منزله والذ بالفرار ومت تسجيل 

قضية.
وقال مصدر أمني ان مواطنا 

مطلوبا مت تتبعه من قبل مالزم 
أول في سعد العبداهلل وقام 
الشخص بإشهار سالح ناري 
»مسدس« واطلق منه اعيرة 
نارية على رجال املباحث والذ 

بالفرار ليتم تسجيل قضية 
ضد الشاب الذي أفاد املصدر 
بأنه قام أيضا بتهديد عسكري 
بالقتل قبل عدة اسابيع ومت 

ايضا تسجيل قضية ضده.


