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املقدم د.سعود ناصر الطامي يسلم نسخة من رسالة الدكتوراه إلى الفريق متقاعد فهد االمير

الفريق األمير تسّلم نسخة من دكتوراه الطامي 
حول »احلدود الدستورية للتوازن بني السلطتني«

استقبل محافظ اجلهراء الفريق متقاعد فهد 
االمير في مكتبه امس االول مدير ادارة ش����ؤون 
اقامة اجلهراء املقدم د.سعود ناصر الطامي حيث 
قدم له نسخة عن رسالة الدكتوراه التي حصل 
عليها بعنوان احلدود الدس����تورية للتوازن بني 
الس����لطتني التش����ريعية والتنفيذية في النظام 

الدستوري الكويتي.
وقد أشاد الفريق االمير مبوضوع الرسالة والتي 

تعد اضافة جدي����دة للمكتبة االمنية والقانونية 
ورصيدا أمام الباحثني والدارسني مشيدا باجلهد 
العلمي للمقدم د.الطامي والذي يعد دافعا لنيل 
املزيد من الثقافة والعلوم التي تضفي بعدا للعمل 
االمني وتخدم املجتمع نحو وطن االمن واالمان. من 
جهته ثمن املقدم الطامي استقبال محافظ اجلهراء 
له وتسلمه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل 

عليها مؤخرا من الشقيقة مصر.

اجلثة أحيلت إلى الطب الشرعي

مصرع سيدة في ظروف غامضة
داخل مواقف مستشفى مبارك

هاني الظفيري

بناء على تعليمات من مدير 
نيابة حولي أمر مدير مديرية 
أمن حولي بإحالة جثة سيدة 
يرجح أن تكون آسيوية للوقوف 
على هويتها ومعرفة س����بب 
وفاتها وس����ط ترجيحات بأن 
تكون الوفاة جنائية ونتيجة 
»اخلنق«، وبحسب مصدر امني 
فإن ممرض����ة وخالل توجهها 
إلى مقر عملها في ساعة مبكرة 
من يوم امس ش����اهدت اجلثة 
في مواقف املستش����فى، حيث 
مت إبالغ األدلة اجلنائية ليتم 
إرسال سيارة من الطب الشرعي 
والذين عاينوا اجلثة ورصدوا 
آثارا على الرقبة رمبا تكون هذه 

اآلثار هي السبب في الوفاة.

السالح الناري  والطلقات املضبوطة

ضبط خليجي بسالح وطلقات في النويصيب

قائد »بيضاء« اختطف فتاة من أمام بناية
هاني الظفيري

أبلغ مواطن غرفة العمليات عن تعرض فتاة 
إلى اخلطف من قبل شخص مجهول حتت إحدى 
البنايات في منطقة املهبولة وتوجه إلى البالغ 
رجال األمن ومت العثور على املبلغ الذي توجه 
إلى مخف���ر املنطقة وإخطار املباحث ببيانات 

املركبة. وقال مصدر امني إن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات الداخلية عن قيام شخص باختطاف 
فتاة وعليه توجه رجال األمن حيث قال املبلغ 
إن شخصا يقود مركبة بيضاء أميركية الصنع 
اجب���ر فتاة على الصعود معه رغم محاولتها 
منعه حي���ث مت العثور على حذائها في مكان 

الواقعة مبنطقة املهبولة.

عبد اهلل قنيص 
محمد الجالهمة

أوق���ف رج���ال جم���ارك 
النويصيب خليجيا جاء إلى 
البالد بسالح ناري وعدد من 
الطلقات التي مت التحفظ عليها 
وإحالة املتهم إلى التحقيق مع 

رفع تقرير بالواقعة
وقال مصدر أمني إن رجال 
النويصيب اشتبهوا  جمارك 
في ش���خص خليج���ي قادم 
إلى البالد مس���اء أمس األول 
وعن���د التدقي���ق بالتفتيش 
عثر حتت مقعد القيادة على 
س���الح وعدد م���ن الذخيرة 
وأنكر قائ���د املركبة معرفته 
بوجود السالح والطلقات ليتم 
احتج���ازه وإحالته إلى جهة 

االختصاص.

احملامية زينب الرامزي

باملصروفات ومبلغ 50 د.ك مقابل 
أتعاب احملاماة الفعلية، وبرفض 
طلبات وال���دة الزوج وألزمتها 
مبصروفات التدخل ومببلغ 10 
د.ك مقابل أتعاب احملاماة. وفي 
الدعوى الفرعية - برفضها مع 

إلزام رافعها باملصروفات.
وترافعت عن املدعية أصليا 
احملامية زينب الرامزي والتي 
طلبت بع���د تعدي���ل طلباتها 
إثب���ات حضانة املدعية البنتها 
من املدعى علي���ه، وقد أوردت 
احملامية الرامزي بدفاعها بعد 
تدخل والدة املدعى عليه هجوميا 
في الدعوى األصلية وبعد استماع 
الهيئ���ة لش���هود الطرفني بأنه 
تطبيقا ملا ه���و مقرر في املواد 
194 - 190 - 189 - من قانون 
األحوال الشخصية رقم 1984/51 
أن األص���ل في احلضانة يكون 
للنس���اء واألم أح���ق بحضانة 
أوالدها م���ا دامت مس���توفية 
الش���رائط الواجب توافرها في 
احلضانة شرعا، وأنه من املقرر 

إثبات حضانة مواطنة البنتها
 رغم تناولها أدوية مضرة أثناء حملها

أن مستحق احلضانة يشترط فيه 
البلوغ والعقل واألمانة والقدرة 
على تربية احملضون وصيانته 

صحيا وخلقيا.
وزادت احملامية بأن املدعية 
والدة احملضون واألحق بحضانتها 
وأن ما تدعيه املتدخلة هجوميا 
بأن املدعية غير صاحلة حلضانة 
احملضون لديها بسبب تناولها 
األدوية التي تضر باجلنني أثناء 
حملها بابنتها احملضون لديها لم 
يثبت بعدم قدرة املدعية بدليل 
معتبر ومن ث���م تكون املدعية 
أحق بحضان���ة احملضون وقد 
أجابتها احملكم���ة إلى طلباتها 
فحكمت احملكمة ف���ي الدعوى 
األصلية بإثبات حضانة املدعية 
البنتها لتقوم بتربيتها ورعايتها 
واحملافظة عليها وألزمت املدعى 
عليه باملصروفات و50 د.ك مقابل 
أتعاب احملاماة الفعلية، وبرفض 
طلبات املتدخلة هجوميا وألزمتها 
مبصروفات التدخل ومبلغ 10 د.ك 

مقابل أتعاب احملاماة.

مؤمن المصري 

قضت محكمة اجلهراء دائرة 
األحوال الشخصية في الدعوى 
األصلية، بإثبات حضانة املدعية 
البنتها من املدعى عليه لتقوم 
بتربيتها واحملافظة عليها وألزمته 

إغماء عسكري  على السادس

سلب باكستاني 1120 نقدًا
وشيكاً بقيمة 1800 في النقرة

مطلقتان وفتاة
 يطلنب النجدة للتصدي

 حملاوالت اقتحام شققهن

مخمور ملرتادي اخلليج 
من النافذة: »أنا أسد وما أنام«

مجهول دهس عربيًا 
بـ»صناعية الصليبية« و»انحاش«

هاني الظفيري

نقل عسكري إلى مستشفى الفروانية بعد 
تعرضه لضيق تنف���س أثناء عمله في نقطة 

ثبوت على طريق الدائري السادس.
وقال مصدر أمني إن بالغا عبر جهاز دوريات 
النجدة قام عسكري باستخدامه لطلب النجدة 
من زمالئه بعد أن أحس بأنه سيفقد الوعي أثناء 
توقفه على طريق الدائري السادس وحتديدا 
مقابل منطقة جنوب السرة ليتوجه إلى دوريات 
األمن واإلسعاف ومت نقل العسكري الذي بدأ 
عليه املجهود، مما أدى إلى فقدانه الوعي قبل 
وصول اإلسعاف ووصفت حالته باملستقرة.

محمد الجالهمة

تقدم باكس���تاني إلى مخفر شرطة النقرة 
مبلغا عن شخص مجهول الهوية أوقفه وزعم 
أنه مباحث ومن ثم أخرج له آلة حادة وسلبه 
مبلغ 1120 دينارا كانت بحوزته إلى جانب شيك 
بقيمة 1800 دينار وهاتف نقال جاالكسي، مشيرا 

إلى أن الواقعة حدثت في شارع قتيبة.

هاني الظفيري

تهجم مواطن على منزل طليقته في منطقة صباح 
السالم ومحاولة كسر الباب األمر الذي دفعها إلى 
االستنجاد برجال األمن الذين حضروا إلى املنزل 
ولم يجدوا املواطن وجار تسجيل قضية ضد املتهم 
واستدعاؤه. من جانب آخر، فقد قام مواطن بطرق 
الباب على طليقته في منطقة الساملية طالبا منها 
فتح الباب لتقوم بإبالغ الش���رطة ليفر هاربا من 
منزل املبلغة. وعلى صعيد متصل، فقد أقدم شاب 
على التهجم على منزل صديقته مبنطقة الدسمة 
لتقوم الفتاة بإبالغ رج���ال األمن، حيث زودتهم 

ببيانات املتهم وجار ضبطه.

هاني الظفيري

لم يتمالك شخص نفسه بعد أن لعبت اخلمر 
في رأسه ليقوم بإخراج زجاجة اخلمر من نافذة 
املركبة على شارع اخلليج صارخا على املارة بأنه 
»أسد وال ينام« حتى قام املارة باإلبالغ عنه ومت 
ضبطه وإحالته إلى جهة االختصاص، وقال مصدر 
أمني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية مساء 
امس األول عن وجود شاب يقود مركبة يابانية 
ويخرج من نافذتها زجاجة خمر وعليه توجه رجال 
النجدة واألمن العام إلى موقع البالغ الذي يقع قرب 
مطعم خاص بالوجبات اإليطالية ومت ضبط املتهم 
الذي كان خارج نطاق التغطية، قائال: »أنا أس���د 
وما أنام« فتم اقتياده إلى مخفر املنطقة التابعة 

ملوقع البالغ وجار تسجيل قضية بحقه.

عبالعزيز فرحان

تعرض شخص إلصابات متفرقة جراء الدهس 
حتت عجالت مركبة قام قائدها بالفرار من موقع 
احلادثة في صناعية الصليبية وكان باستقبال 

املصاب ضابط االرتباط ماجد الصليلي.
وقال مصدر أمني إن رجال مباحث محافظة 
اجلهراء بقيادة العقيد س���الم مرضي يجرون 
البحث عن ش���خص قام بده���س وافد عربي 
بصناعية الصليبية مساء أمس األول والفرار 
بسيارته التي زود شهود عيان رجال املباحث 
مبعلومات عنها حت���ى يقوموا بضبط املتهم 

فيما نقل املصاب للمستشفى.

الدورية وتبدو ألسنة اللهب واضحة

»اإلطفاء« حتدد سبب 
حريق دورية عبر حتقيق

محمد الدشيش 
 عبدالعزيز فرحان 

فتحت اإلدارة العام���ة لإلطفاء حتقيقا في 
الوقوف على مالبسات اندالع النار في مؤخرة 
دورية تتبع شرطة النجدة، وكان قد ورد بالغ 
إلى غرفة العمليات في اإلدارة العامة لإلطفاء 
صباح أمس عن حريق دورية مبنطقة صباح 
الناصر وهرع على الفور مركز جليب الشيوخ 
إلى م���كان احلادث ومت التعام���ل مع احلريق 
والسيطرة عليه دون وقوع إصابات وهلل احلمد 

وسبب احلريق هو متاس كهربائي.

النقيب محمد الشمري

أحمد خميس

أحال النقيب محمد الشمري 
من ق���وة أمن مخفر س���عد 
االدارة  الى  العبداهلل رج���ال 
العام���ة ملكافح���ة املخدرات 
حليازته مخدرات وتعاطيها.
الغريب ف���ي أمر املواطن 
انه ضبط داخل مسجد بعدما 
أفقدته املخدرات االتزان فنام 

في وضعية السجود.
وبحسب مصدر أمني فإن 

عمليات الداخلية تلقت بالغا 
بأن شخصا داخل مسجد في 
منطقة سعدالعبد اهلل اشتبه 
في أنه نام أو مات في وضعية 
السجود، فتوجه رجال األمن 
الى املس���جد وإذ بالشخص 
نائما، ولدى س���ؤاله عما اذا 
كان يعاني من مرض نفى ذلك، 
ارتباكه  والحظ رجال االمن 
فعثروا بحوزته على 4 لفافات 
مواد مخدرة واعترف بتعاطيه 

املخدرات.

أطال السجود فأحيل إلى »املكافحة«

إحالة مواطنني بسالح ورتبة مالزم أول إلى»اجلنائية«
محمد الدشيش

أمر مدير عام دوريات النجدة اللواء زهير النصر 
اهلل بإحالة مواطنني من مواليد 1983

و 1993 حلي���ازة مواد مخدرة واالش���تباه في 

ارتكابه���م وقائع س���لب بانتحال صفة رجال 
مباحث. وقال مصدر أمني إن املواطنني ضبطا 
بعد االش���تباه ف���ي تعاطي املخ���درات وعثر 
بحوزتهما على حبوب مخدرة وسالح أبيض 

ورتبة مالزم أول وحشيش وورق لف.
اللواء فهد الشويع

اللواء ابراهيم الطراح

خ�ارج س����كنهم وكانوا في 
ح�الة س����كر، حي����ث هربوا 
إل�ى داخ�ل قسيمة، وتبني أن 
القس����يمة تؤوي عددا كبيرا 
اإلقامة  من املخالفني لقانون 
من جنس����يات مختلفة وان 
معظم من داخل القسيمة في 
حالة سكر بني. من جهة أخرى 
صدر قرار بإبعاد 4 وافدين 
من اجلنس����ية املصرية بعد 
ان ضب����ط بحوزتهم حبوب 

مخدرة بحولي 

وهندي، وقال مصدر امني ان 
رجال ام���ن العاصمة اوقفوا 
مواطنا تبني انه مطلوب الكثر 
من 21 الف دينار وآخر مطلوب 
ب� 6 آالف دينار وثالث مطلوب 
ب� 5284 دينارا ورابع مطلوب 
ب����� 10250 دين����ارا ومواطن 
مطلوب ب� 708 دنانير وآخر 
ب� 790 دينارا، اما الهندي فهو 
مدين ب���� 613 دينارا، ومتت 
احالة جمي���ع املوقوفني الى 

ادارة التنفيذ املدني.

مدير أمن الفروانية يعتمد إبعاد 18 وافدًا
للمصلحة العامة ويُصادر مواد مسكرة

ضبط 7 مواطنني وهنديًا 
مطلوبني  بـ 50 ألف دينار في العاصمة

هاني الظفيري

اعتم����د مدير عام مديرية 
أم����ن الفروانية الل����واء فهد 
الش����ويع ابع����اد 18 واف����دا 
وواف�����دة للمصلحة العامة، 
الل�واء الشويع  وج�اء ق�رار 
ف�����ي ه�ذا اخلص����وص بعد 
أن رف�ع اليه تقرير من قوة 
أم�ن ال�فروانية ح�يث تضمن 
ال�تقرير رص�د حملة تفتيش 
الوافدين يتوقفون  عددا من 

هاني الظفيري 
 محمد الدشيش

أسفرت حملة امن العاصمة 
التي نفذها واشرف عليها مدير 
عام مديرية امن العاصمة اللواء 
ابراهيم الطراح يوم امس عن 
ضبط مواطن مطلوب لالدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اضافة 
الى 8 مطلوبني الدارة التنفيذ 
املدني مبديونية قاربت ال� 50 
الف دينار بواقع 7 مواطنني 

الوافدتان وأمامهما حصيلة التسول

املضبوطات أحيلت إلى مكافحة املخدرات

أردنية من مواليد  واألخرى 
1975 وبحوزته���ا 50 دينارا 

ونصف الدينار.

إبعاد متسولتني عربيتني ومصادرة 265 
ديناراً حصيلة التسول اليومية

مخالفة عدم حمل رخصة سوق
 تكشف عن مسلح متعاط في تيماء

هاني الظفيري
عبدالعزيز فرحان

أمن  أحال مدي���ر مديرية 
اللواء  العاصم���ة  محافظ���ة 
الط���راح وافدتني  ابراهي���م 
عربيتني إل���ى اإلدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية متهيدا 
إلبعادهما ع���ن البالد كما مت 
التحفظ على مبلغ مالي قدره 
265 دينارا حصيلة التسول 

اليومي للوافدتني.
وبحس���ب مصدر أمني، 
ف���إن قوة ضبط املتس���ولني 
بقيادة املقدم جبري اجلبري 
الدلي ضبطا  والنقيب باسل 
الوافدت���ني، وتبني أن األولى 
مصرية وبحوزتها 215 دينارا 

محمد الجالهمة 
 أحمد خميس

كش���فت مخالفة عدم حمل 
رخصة سوق أو دفتر مركبة عن 
مواطن واقع حتت تأثير التعاطي 
وعثر بحوزته على مواد مخدرة 
و19 طلقة، وق���ال مصدر امني 
إن املواط���ن ضبط خالل نقطة 
تفتيش في منطقة تيماء وتبني 
انه من مواليد 1993 وال يحوز 
رخصة س���وق أو دفتر مركبة 
ولدى تفتيشه عثر بحوزته على 

املواد املخدرة والطلقات.


