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ّ
«فتش عن الغيرة» داخل أحد املطاعم

«صارت» في الساملية بالشنط واألحذية
بني مواطنة وطليقها وزوجته الجديدة
| كتب عزيز أحمد |
تبادلت مواطنة الضرب باألحذية والشنط مع طليقها
ً
وزوج�ت��ه ال�ج��دي��دة ووج�ه��ت اليها س�ي��ال م��ن الشتائم على
شاكلة «يا خطافة الرياييل.»...
املواطنة ،وحسب مصدر أمني التقت مصادفة في احد

املطاعم الكائنة في الساملية طليقها وزوجته فدبت الغيرة
في قلبها وانقضت عليهما وتبادلت معهما الضرب والشتم
ووصفت «ال��زوج��ة الجديدة» ب� «خطافة الرياييل و ،»...ما
ح��دا بشهود عيان اب��الغ عمليات وزارة الداخلية فتحرك
ال��ى امل�ك��ان رج��ال ام��ن ح��ول��ي وس�ي�ط��روا على املتشاجرين
واقتادوهم الى مخفر املنطقة.

واف ��اد امل �ص��در «بالتحقيق م��ع االط� ��راف ال�ث��الث��ة ذك��رت
الطليقة انها ابصرت زوجها السابق في املطعم برفقة من
ارتبط بها فلم تتمالك نفسها واندلعت املشاجرة».
وزاد املصدر «سجلت قضية تبادل ضرب وسب وقذف
وجار احالتهم على جهة االختصاص
بحق األطراف الثالثة
ٍ
للوقوف على اسباب ما حصل واتخاذ مايلزم بشأنهم».

طارا بها من منزل في الصليبخات

ّ
لصا الـ  10آالف دينار في قبضة األمن
| كتب عزيز أحمد |
أق�ف��ل رج ��ال امل�ب��اح��ث قضية
س � ��رق � ��ة  10آالف دي � � �ن � ��ار م��ن
م�ن��زل م��واط�ن��ة ،ب�ع��دم��ا اوق�ع��وا
مرتكبها «ال�س��واب��ق» ال��ذي دل
على شقيقه «الشريك».
وفي التفاصيل «ان املواطنة
ك ��ان ��ت س �ج �ل��ت ق �ض �ي��ة س��رق��ة،
بعدما تعرض مسكنها للكسر

وس��رق��ة  10آالف دي �ن��ار ،وأح�ي�ل��ت
وقتها القضية على رجال مباحث
العاصمة وتم ابالغ مدير املباحث
ال �ع �ق �ي��د م �ن �ص��ور ال �ع �ت �ي �ب��ي ال ��ذي
ّ
ك��ل�ف�ه��م ب�س��رع��ة ال�ب�ح��ث وال�ت�ح��ري
والقبض على الجناة.
وأج � � � � � � � � ��رى رج� � � � � � � ��ال امل� � �ب � ��اح � ��ث
تحرياتهم ح��ول الواقعة ورص��دوا
أب� � � ��راج االت� � �ص � ��االت واس �ت �ط ��اع ��وا
ال �ت��وص��ل ال ��ى ه��وي��ة أح ��د ال�ج�ن��اة
وه� ��و ش� ��اب غ �ي��ر ك��وي �ت��ي وق ��ام ��وا
بالقاء القبض عليه واق�ت��ادوه الى
مكتب بحث وتحري الصليبخات
وب��ال �ت �ح �ق �ي��ق م �ع ��ه أن� �ك ��ر ال �ت �ه �م��ة

املوجهة اليه ف��ي ب��داي��ة األم��ر ومن
ث��م ان �ه��ار واع �ت ��رف ب��أن��ه وشقيقه
قاما بتنفيذ السرقة وزود األمنيني
ببياناته.
ت��م ال �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى الشقيق
وب �م��واج �ه �ت��ه ب��اع �ت��راف��ات شقيقه
ح ��ول ق�ي��ام�ه�م��ا ب��ارت �ك��اب ال�س��رق��ة
اع� � � � �ت � � � ��رف ب � � �م� � ��ا ن � � �س� � ��ب ال � �ي � �ه � �م ��ا
وبالتدقيق على بياناتهما اتضح
أنهما من أرباب السوابق ومسجل
ب�ح�ق�ه�م��ا ق �ض��اي��ا ع� ��دة وع �ل �ي��ه تم
التحفظ عليهما لكشف القضايا
ال �ت��ي ارت �ك �ب��اه��ا واح��ال �ت �ه �م��ا على
النيابة العامة.

سوري قطع أذن مصري
| كتب عزيز أحمد |
قطع س��وري أذن مصري ف��ي مشاجرة حصلت بينهما بسبب خالفات
سابقة في ميدان حولي.
امل �ص��ري وب�ع��دم��ا وج��د ج ��زءا م��ن أذن ��ه ام ��ام عينيه ع�ق��ب ع�ض��ه م��ن قبل
السوري الذي الذ بالفرار ،قام بحمله والتوجه إلى املستشفى ،حيث اجريت
له عملية جراحية الع��ادة ما تم قطعه إل��ى مكانه ،وسجلت قضية اعتداء
بالضرب في مشاجرة احيلت مع تقرير طبي على جهة االختصاص.
وقال مصدر امني ان «املجني عليه كشف أن بينه وبني السوري خالفات
قديمة ،وادلى ببياناته وجار ضبطه على ذمة القضية».

حقيبة إثيوبية طارت من يدها
| كتب عزيز أحمد |
استل مجهول حقيبة يد وافدة إثيوبية تحوي جوازات سفر ومبلغ 500
دينار اثناء عودتها من عملها في الجهراء.
اإلثيوبية التي تعمل مديرة مكتب للخدم كانت تسير بالشارع متوجهة
ال��ى مسكنها بعد انتهاء عملها وفوجئت بشخص يقترب منها وخطف
حقيبتها ال�ي��دوي��ة والذ ب��ال�ف��رار منطلقا بسيارته األميركية .وعلى الفور
توجهت الوافدة الى مخفر منطقة الجهراء وسجلت قضية بالواقعة وأبلغت
بأن حقيبتها تحتوي على  3جوازات سفر ومبلغ  500دينار تخص املحل،
اذ زودت الشاكية بمواصفات اللص ومركبته األميركية وأحيلت القضية
على رجال املباحث للبحث عن اللص وضبطه على ذمة القضية.

إبعاد  26آسيويًا بأعمال منافية لآلداب
| كتب عزيز أحمد |
أح ��ال أم�ن�ي��و األح �م��دي  26واف� �دًا وواف� ��دة آس�ي��وي��ني ع�ل��ى إدارة مباحث
الهجرة إثر ضبطهم في منطقة الفحيحيل يمارسون أعماال منافية لآلداب
وجار إبعادهم عن البالد.
ٍ
ووف��ق مصدر أمني أن رج��ال أمن األحمدي وأثناء جولة أمنية لهم في
منطقة الفحيحيل بتوجيهات من مديرهم اللواء عايض العتيبي تمكنوا
ً
م��ن ضبط  26واف��دا وواف ��دة ك��ان��وا ي�م��ارس��ون أع�م��اال منافية ل ��آلداب .تمت
وجار إبعادهم عن البالد.
إحالة املضبوطني على إدارة مباحث الهجرة
ٍ

مقتل وإصابة  7مصريني في حادث سير
| االسكندرية  -من علي بدر |
لقي  5عمال مصريني حتفهم وأصيب  2آخران في حادث سير.
قسم شرطة ب��رج العرب )جنوب غربي مدينة االسكندرية( ،تلقى
اخ �ط��ارا ي�ف�ي��د بمقتل  5ع �م��ال ب�ش��رك��ة ص�ن��اع��ات غ��ذائ�ي��ة واص��اب��ة 2
آخرين ،اثر انقالب سيارة ميكروباص ،فوجئ قائدها بشاحنة تقطع
الطريق أمامه ،وعند محاولة تفاديها انقلبت سيارته.

الوفيات
• دغيمة ع��واض ضيف الله ،زوج��ة :محسن ناصر ضيف الله
العفاسي 65 ،عامًا( ،شيعت) ،الرابية ،ق ،3ش ،29م ،18تلفون99211109 :
 99025866• علي سليمان عمر زين الشمري 42 ،عامًا( ،شيع) ،الصباحية،
ق ،4ش ،15م ،785تلفون99085571 :
• صالح الدين صالح عبدالله بوسيدوا 71 ،عامًا( ،شيع) ،رجال:
صباح السالم ،ق ،6ش األول ،ج ،1م ،1تلفون،25510651 - 94042007 :
نساء :مبارك العبدالله ،ق ،2ش ،209م ،59تلفون25379924 - 25379923 :
• دالل عبدالوهاب جاسم ال�ي��اق��وت 80 ،ع��ام��ًا( ،شيعت) ،رج��ال:
دي��وان ال�ي��اق��وت ،الفيحاء ،ق ،2مقابل مركز الشباب ،تلفون،97888700 :
نساء :الروضة ،ق ،3ش ،34م ،12تلفون22524125 - 97800700 :
• سهام حمود فليطح الشمري 18 ،عامًا( ،شيعت) ،الصليبخات،
ق ،1ش ،102ج ،2م ،29تلفون99966131 - 66766016 :
• حسني علي حسني العبدالله 81 ،عامًا( ،شيع) ،حسينية اإلمام
الحسني« ،آل كمال» ،سلوى ،ق ،1تلفون99333041 - 66224966 :
• علي سبت علي ب��ن سبت 60 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ب�ي��ان ،ق،7
شارع ماتقي بن غالب ،م ،21تلفون ،99999731 :نساء :الزهراء ،ق ،6ش،616
م ،18تلفون99527327 :
• مهدي علي حمود مكي املتروك 50 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الدعية،
حسينية بوعليان ،تلفون ،99703996 :نساء :ال�س��ام ،ق 2ش ،241م،64
تلفون25213843 :
• قطية هليل عودة البذالي ،زوجة :عايد عيد املرشد الجميلي،
 73عامًا( ،شيعت) ،الصليبخات ،ق ،3ش ،112ج ،6م ،29تلفون66236734 :
 66868808• ابراهيم حنون عويد الشمري 48 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :جابر
العلي ،ق ،6ش ،7م ،18تلفون ،94447897 :نساء :الرقة ،ق ،2ش ،1م2
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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