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»الداخلية« تواجه سرقات املنطقة العاشرة بتسيير دورية مزدوجة
محمد اجلالهمة  - احمد خميس

كشف مصدر ان مدير عام 
مديرية امن االحمدي العميد 
علي االحيمر وفي اطار احلد 
من السرقات أصدر تعميما 
الــى عمــوم قــادة املناطق 
تضمــن اآلتــي: اعتبارا من 
مساء اليوم االثنني وبشكل 
يومي في متام الســاعة ١٠ 
مســاء حتى 6 صباحا يتم 
تسيير دورية مزدوجة من 
قبل املخافــر داخل املناطق 

السكنية.
وحــدد التعميم ضوابط 
القــرار وهــي عنــد بدايــة 
االستمرار من املخفر يتم ابالغ 
العمليات، كذلك كل ساعتني 
يتــم مترير احلالــة االمنية 

داخل املناطق السكنية.
من جهة اخرى قال مصدر 
أمني أن اجمالي عدد قضايا 

وحول قضايا السرقات 
التــي ســجلت وبلغــت 3 
قضايا قال املصدر ان مواطنا 
ابلغ عمليات الداخلية بأن 
منزلــه تعــرض للســرقة 
خالل وجوده خارجه يوم 
األربعــاء املاضي، مشــيرا 
الــى ان املســروقات كانت 
عبارة عن»ذهب بقيمة 3٠ 
ألف دينار وساعات بقيمة 
٢٠ ألف دينار و١4٠٠ دينار 
و5٠٠ ريال سعودي و33٠٠ 
ليــرة تركيــة و3٠٠ جنيه 
مصري إلــى جانب أجهزة 

الكترونية.
وأضاف املصدر: بشأن 
القضيــة الثانيــة حضــر 
مواطن إلى مخفر شــرطة 
جابر العلي وأبلغ عن قيام 
مجهول بكســر باب منزله 
وســرقة ســوار ذهبي من 

غرفته بقيمة 5٠٠ دينار.

أما القضية الثالثة فكانت 
تشبه القضية السابقة، لكن 
اختلفت املسروقات، حيث 
كانــت قــالدة قيمتها 6٠٠ 

دينار.
هــذا، وانتقــل رجــال 
األدلة اجلنائية الى مواقع 
السرقات الثالث للمعاينة 

ورفع اآلثار.
يشــار إلــى أن مواقــع 
التواصل االجتماعي تداولت 
خبر يشير إلى أن السرقات 
التي شهدتها مناطق هدية 
العلــي والفنطاس  وجابر 
والرقة واملناطق احمليطة بها 
جتاوزت ٩٠ قضية سرقة 
منذ عيــد األضحى املبارك 
وحتى يوم أمس األول، وهو 
ما نفته وزارة الداخلية في 
بيان رسمي مؤكدة على أن 
هناك وقائع محدودة وقعت 

في تلك املناطق.

تباشر جوالتها من 10 مساءً حتى 6 صباحاً ويتم إبالغ العمليات كل ساعتني باحلالة األمنية داخل املناطق

الســرقات التي سجلت في 
مخفر شــرطة جابر العلي 
خالل عطلة نهاية األسبوع 
املاضي بلغ 3 قضايا، مشيرا 
إلــى أن أكثــر األماكن التي 
استهدفت من قبل اللصوص 
كان منزل مواطن سرق منه 
ذهب وساعات وعمالت تزيد 

على 6٠ ألف دينار.

األدلة ترفع اآلثار من مركبات 
لصيادين تعرضت للسرقة

بعد الكسر في »بنيدر«
محمد دشيش

انتقل رجال من األدلة اجلنائيــة إلى منطقة بنيدر 
لرفع اآلثار من عدة مركبات تعرضت للســرقة خالل 
وجود اصحابها داخل البحر في رحلة صيد، واستنادا 
الى مصدر امني فإن بالغات وردت الى عمليات وزارة 
الداخلية عن تعرض عدد من الســيارات للسرقة بعد 

كسر زجاجها اجلانبي.
وقــال املصدر تبني من خالل معاينــة املركبات ان 
اجلاني قام بكسر مثلث زجاجي وقام بسرقة ما بداخل 

احد املركبات املستهدفة بالسرقة وقد كسر زجاجها اجلانبيالسيارات من اغراض ثمينة.
ملشاهدة الڤيديو

مصـدر أمني: أكبر سرقات »جابر العلي«نهاية األسبوع  مصوغات وساعات وعمالت تصل إلى 60 ألف دينار إلى جانب أجهزة إلكترونية

ط »أميركية« في قضية تصوير ضابطة يورِّ

..وإهانة مالزم وضابط صف 
على خلفية حجز مركبة في جنوب الصباحية

»دليڤري« يسّلم نفسه 
بعد هروب أعقب دهس طفل ووفاته

ثالثيني هندي إلى »اإلنعاش« بعد سقوطه من حافلة

محمد اجلالهمة

أحيلت وافدة حتمل اجلنســية 
األميركية من أصول باكستانية الى 
مخفر شرطة اجلليب على خلفية 
إهانة موظف عام، وبحسب مصدر 
أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت إخطارا من ضابطة تعمل في 
مطــار الكويت الدولــي أبلغت من 

خالله بأنهــا تعرضت لإلهانة من 
قبل وافدة، مشــيرة الى انه حدث 
نقــاش بينها وبــني الوافدة والتي 
وصلت الى البالد من احدى الدول 
األوروبية وإذ بالوافدةـ  والكالم ال 
يزال على لســان الضابطة ـ تقوم 
بتصويرها وتهديدها بنشر مقطع 
لها على وسائل التواصل. وأضاف 
املصدر: فور ورود البالغ مت إرسال 

رجال األمن الذين طلبوا من الوافدة 
االميركية مراجعة مخفر اجلليب.

وبــني املصــدر ان الوافدة نفت 
قيامهــا بإهانة الضابطــة، اال انها 
لم تبرر األســباب التي دعتها الى 
تصوير املدعية بهاتفها النقال، ومن 
املقرر ان تضاف الى قضية اإلهانة 
قضية أخرى وهي إساءة استخدام 

هاتف.

أحمد خميس

أحيــل مواطن من مواليد ١٩88 
إلى مخفر شرطة الصباحية على 
خلفية قيامه بإهانة ضابط برتبة 
مالزم أول وضابط صــف يعمالن 
في إدارة حجــــز املركبــــــات في 

منطقــة جنوب الصباحية.
وبحســب مصــدر امنــي، فإن 
الضابــط وضابط الصــف قاال ان 
مواطنا حجزت سيارته على خلفية 
مخالفة جسيمة، حيث حضر الى 
مقــــر احلجـــــز وحــاول اخراج 
مركبتــه، وحينمــا مت ابالغه بأن 

االمـــــر يخـــــرج عن اختصاص 
ضباط احلجــز وأن استخــــراج 
املركبــة يســتلزم موافقــة مدير 
إدارة املــرور قـــــام بالتلفظ على 
الضابط، وحينما تدخل ضابــــط 
الصف تعــرض هو اآلخــر للســب 

واإلهانة.

أحمد خميس

أقدم وافد هندي يعمل »دليڤري« 
لدى احد املطاعم بتسليم نفسه الى 
مخفر شــرطة علي صباح الســالم 
وذلك بعد هروب دام لساعات، مشيرا 

الى انه هرب من املوقع خشية خروج 
اسرة الطفل املتوفى واالعتداء عليه 

حتت تأثير الصدمة.
واســتنادا الى مصدر امني فإن 
عمليات الداخلية تلقت بالغا بدهس 
طفــل مــن مواليــد ٢٠١٢ وهــروب 

الداهــس. وأضــاف املصــدر: بعد 
ســاعات حضر وافد هنــدي وقال 
انه هو من دهس الطفل وهرب من 
موقع احلادث وسجلت قضية دهس 
ووفاة ومت احتجاز »الدليڤري« في 

نظارة املخفر.

محمد اجلالهمة

نقل وافد من اجلنســية الهندية 
الــى غرفة االنعاش في مستشــفى 
العــدان للعــالج من اصابــة بالغة 
حلقت به جراء ســقوطه من حافلة 
كانت في وضعية حركة، واستنــادا 

الــى مصـــــدر امنــي فقـــــد تلقت 
عمليـــات وزارة الداخلية بالغا فجر 
امس يفيـــد بوجـــود اصابـــة في 
احـــدى الشركات القريــبة من منطقة 

األدرعي.
وبانتقــال رجــال األمن شــوهد 
شخص ملقى على االرض تبني انه 

هندي اجلنســية من مواليد ١٩88، 
وبسؤال املتواجدين في موقع البالغ 
افادوا بأن الوافد سقط على االرض 
من احلافلة خالل سيرها، حيث سقط  
بــال حراك، هذا ووجه محقق مخفر 
شرطة الزور باستدعاء سائق احلافلة 

واحتجازه في النظارة.

تغيب مواطننَي في الشهداء والشامية

وفاة مسنة خليجية بحريق منزل في الصليبية

أحمد خميس

شرع رجال مباحث حولي والعاصمة 
في البحث عن شخصني ابلغ ذووهما عن 
اختفائهما في ظروف غامضة. وبحسب 

مصدر امني، فإن مواطنة من مواليد ١٩76 
تقدمت إلى مخفر شرطة الشامية وقالت 
ان ابنها من مواليد ٢٠٠4 خرج من منزل 
العائلة منذ ١4 اجلاري ولم يعد، وأكدت 
انها بحثت عنه لدى كل اقاربهم من دون 

ان تستدل عليه، وأعربت عن خشيتها 
من حــدوث مكروه له. من جهة أخرى، 
تقدم مواطن من مواليد ١٩57 ببالغ الى 
مخفر الشهداء عن تغيب ابنه من مواليد 
١٩85 منذ ١٠ اجلاري، وسجلت قضية.

سعود عبدالعزيز  - محمد الدشيش

لقيت امــرأة خليجيــة مصرعها إثر 
حريق التهم منزال في منطقة الصليبية 
الســكنية أمس األول. وفــي التفاصيل: 
ورد بالغ إلى مركز عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء، وهرع على الفور رجال مركزي 
إطفاء الصليبخات وجليب الشيوخ إلى 

موقع احلادث وعند وصولهم قاموا بإخماد 
احلريــق وتبني لهم وفــاة امرأة عمانية 
كبيرة بالسن جراء االختناق، ومت استدعاء 
األدلة اجلنائية لرفع اجلثة وإحالتها الى 

الطب الشرعي.
نقلت وافدة آسيوية تعمل خادمة لدى 
مواطــن إلى مستشــفى اجلهراء للعالج 
مــن جرح قطعي أحدثته في يدها خالل 

محاولتها االنتحار داخل منزل كفيلها في 
منطقة سعد العبداهلل، وكانت عمليات 
الداخليــة أُبلغــت من قبــل مواطن بأنه 
وجــد خادمته والدمــاء تنزف من يدها، 
وعلى الفور توجه رجال األمن ومت نقل 
الوافدة وهي في حالة مستقرة للعالج، 
وأفادت بأنها هي التي شرعت في االنتحار 

ألسباب حتتفظ بها لنفسها.

اتهام سوري بانتحال صفة مندوب شركة بريطانية
محمد اجلالهمة

أمــر محقق مخفر شــرطة صباح 
االحمد الســكنية بتعميم اســم وافد 
سوري على قوائم إلقاء القبض وذلك 
على خلفية اتهامه بالنصب واالحتيال 
علــى مواطن واالســتيالء على ١٠٠٠ 
دينار. وجاءت األوامر بإلقاء القبض 

بعــد ان تقدم مواطن من مواليد ١٩8١ 
ببــالغ الــى املخفر قال فيــه إن وافدا 
سوريا حضر الى منزله خالل املراحل 
النهائيــة للتشــطيب وقدم له عرضا 
باعتبــاره مندوب لشــركة بريطانية 
في الكويت وأبــرم معه عقدا لتوريد 
وتركيب شــبابيك ملنزلــه الكائن في 
منطقة صباح األحمد السكنية، مشيرا 

الى ان املدعى عليه تسلم مبلغ ١٠٠٠ 
دينــار نقدا وقدم ايصاال على ان يبدأ 
العمل في اليــوم التالي، الفتا الى ان 
الوافــد ومنذ إبرام العقد في اخلامس 
والعشرين من الشهر املاضي لم يأت 
وحاول االتصــال برقمه دون جدوى 
ولم يستدل على الشركة البريطانية 

التي يفترض انه يعمل بها مندوبا.

شابان غلبهما النوم بسيارتهما 
بعد تعاطي سيجارتي حشيش بالفروانية

سعودعبدالعزيز

لــم يتمالــك مواطنان أنفســهما 
بســبب تعاطيهما احلشيش داخل 
ســيارتهما بأحد طرقــات محافظة 
الفروانية حتى دخال في نوم عميق 
مبركبتهمــا التي توقفــا بها ومتت 

إحالتهما الى جهة االختصاص.
وقــال مصــدر أمنــي ان إحــدى 
دوريات محافظة الفروانية اشتبهت 
أثناء جتولها مبركبة، وعند االقتراب 
منها متت مشاهدة شخصني نائمني 
بداخلها، ومت طرق الزجاج عليهما 
حتى استفاق أحدهمــــــا، ومتـــت 

مشاهــــــدة كيــس بداخله مــــادة 
مخدرة، وبطلـــــب إثباتاتهما تبني 
انهمــا مواطنــان وتــــــم العثــور 
معهمــا علــى سيجارتـــــني مـــــن 
احلشــيش فتمــت إحالتهمـــــا الى 
املكافحة ومت التحفـــظ على األدوات 

واملضبوطــات.

العميد علي االحيمر

تتقدم بصادق العزاء واملواساة إلى

عائلـة احلسـاوي الگرام

لـوفاة فقيدها املغفـور لــه بـإذن اهلل تعـالـى  

فهـد عبداهلل احلسـاوي

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

خادمة حاولت االنتحار بقطع شرايينها 


