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محقق »النقرة« يأمر شرطيًا بنزع 
مالبسه العسكرية ويودعه النظارة

معلوم ومرافقه أهانا 
رجل أمن في مبارك الكبير

تزوير بنكي بـ 750 ديناراً

نصب واحتيال بـ 12.200 دينار

فتاة تستنجد بـ »الداخلية«
 من مضايقات صديق شقيقها

الزي األمني »صيفي« من اليوم

اخلالد يسمي »العالقات العامة« 
إدارة عامة وإعادة هيكلة 

التدريب الشرطي

عنتر اجلهراء إلى »املركزي« 
لتمضية 17 سنة سجناً

أملاني ضرب زوجته السورية

متغيب منذ عامني ضبط بالقصر

SMS مواطنة تبرهن على سرقتها بـ

أحمد خميس

احتجز عسكري من غير محددي اجلنسية في نظارة 
مخفر النقرة بعد ان امره احملقق بنزع مالبسه العسكرية، 
وكانت دورية شاهدت شخصا في حالة غير طبيعية 
جراء تناول مسكرات بكمية كبيرة، وتبني ان الشخص 

يرتدي الزي العسكري وخارج دوامه الرسمي.

أحمد خميس

تقدم رجل أمن إلى مخفر مبارك الكبير واتهم مواطنا 
حدد اسمه، وشخصا آخر كان برفقته بإهانته خالل قيامه 
مبهام عمله وتوقي���ف املدعى عليهما لتحرير مخالفة 

مرورية، وسجلت قضية إهانة موظف عام.

عبدالعزيز فرحان

 تبخرت 750 دينارا من حس���اب مواطن، اثر قيام 
مجهول بتزوير بطاقته البنكية، وقال مصدر أمني ان 
مواطنا تقدم الى مخفر الصليبخات، وقدم كشف حساب 
يؤكد ادعائه، وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي.

أحمد خميس

تقدم مواطن إلى مخفر شرطة النقرة واتهم شركة 
جتارة عامة ومقاوالت بإدارة وافد مصري بالنصب عليه 
ب� 12.200 دينار، وقال املُبلغ إنه دفع املبلغ للش���ركة 
وتس���لم إيصال مقابل تنفيذ  أعمال إنش���ائية، إال أن 

املدعى عليه لم يف مبا تعهد به.

محمد الجالهمة

س���جلت فتاة من مواليد 1995 في مخفر ش���رطة 
القيروان قضية حتريض على الفسق، واتهمت شابا من 
مواليد 1998 بالتشهير بها ومالحقتها في كل مكان تذهب 
إليه، وكذلك التشهير بها بني زمالئه، وقالت املبلغة ان 
املدعى عليه كان صديقا لشقيقها ولكن الوالد طلب منه 
ان يقطع عالقته به واس���تجاب الشقيق، إال ان الشاب 

املدعى عليه استمر في التشهير بها ومالحقتها.

هاني الظفيري

أص����درت وزارة الداخلية تعميم����ا على جميع 
منتسبيها بارتداء الزي الصيفي اعتبارا من اليوم 
األول من ابريل. وتضمن التعميم من وكالء وزارة 
الداخلية املساعدين التنبيه على عموم القوة بارتداء 

الزي الصيفي.

هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ محمد اخلالد قرارين وزاريني: األول بتعديل 
مسمى إدارة العالقات العامة إلى إدارة عامة تتبعها عدة 
إدارات، والثاني بإعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب 
الشرطي متهيدا لتسكني قيادات مبوجب هذا التعديل 

الهيكلي.

هاني الظفيري

متكن أمن اجلهراء من ضبط بدون مطلوب للسجن 
17 عاما على ذم���ة قضايا مختلفة، وذلك بعد مطاردة 
في منطقة العماير االستثمارية لتتم إحالته الى جهة 

االختصاص.
وقال مصدر أمني إن املتهم يدعى م.ن. يلقب بعنتر 
وأنه محكومة عليه بالسجن 17 عاما في قضايا سلب 

بالقوة وانتحال صفة رجال مباحث.

عبدالعزيز فرحان

تقدمت وافدة سورية إلى مخفر شرطة النقرة وقدمت 
تقريرا طبيا حامال لكدمات وجروح حلقت بها، وقالت 
الزوج���ة إن من أحدث بها ه���ذه اإلصابات هو زوجها 

األملاني، وجار استدعاء املدعى عليها.

هاني الظفيري

أحال النقيب عبداهلل البن���اق واملالزم أول صالح 
ندى وافدا من اجلنس���ية االفريقي���ة الى إدارة اإلبعاد 
بعد ان تبني انه مخالف لقانون اإلقامة منذ عامني ومت 

تسجيل قضية بحقه.

محمد الدشيش

اتهمت مواطنة في مخفر الصاحلية زوجها بسرقة 
س���يارتها احلديثة والتي تركتها ف���ي  مواقف مجمع 
الوزارات، وقالت ان زوجها ارسل اليها رسالة تتضمن 
انه حرق قلبها على الس���يارة احلديثة، لتعتبر هذه 

الرسالة برهانا على سرقة سيارتها.

حينما تشيخ األشجار تغّير مسارات 
السيارات إجبارياً في الساملية

عسكري في »الداخلية« عرقل 
السير فكشف عن حيازته »شبو«

»الداخلية« تؤكد خبر »األنباء« وتسرد 
تفاصيل عصابة الـ »الكيميكال« 

ودور األميركي في القضية

هاني الظفيري

اضطرت املركبات الى تغيير خط سيرها من جراء 
إغالق ش����جرة ألحد الش����وارع بعد سقوطها بسبب 
الشيخوخة، واضطر رجال اإلطفاء الى قطع الشجرة 

مبنشار كهربائي لكبر حجمها وقوة أغصانها.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد مساء امس األول 
من املارة الى غرفة عمليات الداخلية، وعليه توجه 
رجال االطفاء الى املوقع،  حيث بذلوا جهودا واضحة 
لتخليص املارة من الشجرة التي أغلقت الطريق في 

شارع ابو ذر الغفاري مبنطقة الساملية.

أحمد خميس

امر مدير عام االدارة العام���ة للنجدة اللواء زهير 
النصراهلل باحالة عس���كري ف���ي وزارة الداخلية الى 
مكافحة املخدرات واعداد تقرير بشأن حيازته للمواد 
املخدرة وارتكابه مخالفات مرورية، وكانت دورية تتبع 
جندة اجلهراء الحظت الدورية مركبة أميركية تتعمد 
عرقلة حركة السير وعند طلب الرخصة والدفتر تبني 
ان الشخص خليجي ال يحمل إال هوية عسكرية حيث 
انه يعمل في الداخلية وكان بحالة غير طبيعية وعند 
تفتيشه احترازيا قبل صعوده  مت العثور على قطعة 
قصدير بداخلها عدد ٣ أكياس شفافة بها مادة بيضاء 
يشتبه بها مادة الشبو املؤثرة عقليا وملبة يشتبه بها 
ادوات للتعاطي وموس والعة ورنق بوكس وعلى ذلك 
مت حترير مخالفة مرورية وحجز املركبة وجار احالته 

الى مكافحة املخدرات.

أحمد خميس 

تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره امس من ضبط 
شحنة كبيرة من مادة الكيميكال أعلنت وزارة الداخلية 
في بيان لها املزيد من التفاصيل. واوضحت من خالله 
عن ضبط املخدرات وتوقيف وافد أميركي هو من قام 

بجلب هذه املخدرات وتكليف وافدين باالجتار بها.

الشجرة وقد اغلقت أحد طرق الساملية

املضبوطات التي عثر عليها بحوزة العسكري في اجلهراء

املتهمان في قضية الـ »الكيميكال« قبل االحالة إلى النيابة

احتجاز شخص يدعي أنه محاٍم
بعد مطاردة امرأة وتهديد زوجها مبسدس

إحالة موظفة في مركز خدمة للنيابة 
لتزوير كفاالت على مواطنني دون علمهم

مجهولون فزعوا لصديقهم املستهتر وضربوا ضابطاً

إثيوبية فصلت بهستيريا فأدخلت للعالج بـ 4 رجال وعسكري

حتديد هوية تشكيل تخصص في تزوير العمالت الكويتية بالعراق

هاني الظفيري

في قضية شديدة الغرابة، 
قام مواطن باإلبالغ عن شخص 
قام مبطاردة زوجته في منطقة 
عبداهلل املبارك وحينما وصل 
الى مكان املطاردة قام اجلاني 
بإشهار سالح بوجه املبّلغ، مما 

استدعى الهرب والدخول الى 
املخفر ليتم ضبط اجلاني الذي 
تبني انه مواطن وعثر بسيارته 

على سالح ناري.
وق���ال مص���در أمني ان 
بالغ���ا ورد م���ن مواطن الى 
غرفة عملي���ات الداخلية عن 
شخص يقوم مبطاردة زوجته 

وانه قريب من مكان املطاردة 
في منطقة عب���داهلل املبارك 
ليجد املبلغ الش���خص الذي 
قام مبط���اردة زوجته وعند 
إيقافه قام بإشهار سالح ناري 
بوجه الزوج الذي هرب منه 
الذي  الزوج  ليقوم مبطاردة 
دخل مواق���ف مخفر املنطقة 

ليخ���رج رجال األم���ن ويتم 
ضبط الشخص الذي قال انه 
محام »وعيب اللي تسوونه«، 
وعند إحالته الى رجال املباحث 
للتحقيق مت تفتيش سيارته 
ومت العثور على السالح نوع 
»مسدس« ومت تسجيل قضية، 

وجار التحقيق بالواقعة.

أحمد خميس - محمد الجالهمة

أحال رجال مباحث شؤون 
االقامة موظف���ة كويتية في 
احد مراكز اخلدمة الى النيابة 
التزوير في  العامة بتهم���ة 
محررات رس���مية، وبحسب 

مصدر أمني فإن مواطنا تقدم 
الهجرة وابلغ  الى مباح���ث 
انه اكتش���ف وجود كفالتني 
على اسمه دون ان يعلم اي 
شيء عن الشخصني اللذين 
على كفالته، وق���ال مصدر 
امن���ي، قام رج���ال املباحث 

بتش���كيل فري���ق عمل ومن 
خالل التحريات توصل رجال 
املباحث الى مواطنة في احد 
مراكز اخلدمة وهي التي قامت 
باجناز املعامالت تلك، ومضى 
املصدر قائال: مت التحقيق مع 
املوظفة والتي نفت ان تكون 

قد صدر عنها هذا الفعل عن 
عمد وترصد، وأشار املصدر 
الى ان رج���ال املباحث تبني 
لهم من خالل الترقيم السري 
انها فعلت  اخلاص باملدعية 
الش���يء مع مواطنني  نفس 

اخرين.

أحمد خميس

اتهم ضابط في شرطة النجدة 
أش����خاصا مجهولني باالعتداء 

علي����ه بالض����رب، وبحس����ب 
إفادات الضاب����ط فإنه أبلغ من 
الداخلية بوجود  قبل عمليات 
استهتار ورعونة في منطقة أم 

الهيمان، حيث توجه إلى موقع 
البالغ ومت توقف أحد املستهترين 
ولدى طلب إجازة السوق انطلق 
بسرعة كبيرة الى منزله، ولدى 

وصوله إلى منزله فوجئ الضابط 
بخروج أشخاص مجهولني حيث 
قاموا بضربه ومتكني املخالف 

من االستمرار في الهرب.

محمد الدشيش

اضطر أطباء مستش���فى 
مب���ارك الى تخدي���ر خادمة 
اثيوبية ملعرفة اسباب إصابتها 

بحالة هس���تيرية استدعت 
تدخ���ل 4 رجال وعس���كري 
إلخراجها من مركبة كفيلها، 
وبحس���ب مصدر امني فإن 
كفيل االثيوبية رصد إصابتها 

بحال���ة هس���تيرية وحالة 
أش���به ما تك���ون باجلنون، 
حي���ث س���ارع بالتوجه بها 
الى مستشفى مبارك، ولدى 
الطلب منها النزول والدخول 

الى املستشفى زادت من حدة 
الهستيريا ليتدخل 4 مواطنني 
ورج���ل أم���ن ويخرج���ون 
الوافدة من املركبة الى داخل 

املستشفى.

محمد الدشيش

امن����ي ان  أبل����غ مص����در 
التحقيقات م����ع وافد مصري 

ضبط امس االول، واش����ارت 
األنباء الى اخلب����ر في حينه، 
عثر بحوزته على عمالت مزورة 
قدم بها من الع����راق، وانتهت 

التحريات الى حتديد 4 شركاء 
له حيث تبني تورطهم في تزوير 
العمالت الكويتية داخل العراق 
ومن ثم جلبها واعادة توزيعها 

في البالد. وق����ال مصدر امني 
ان رجال املباحث أوقفوا ٣ من 
اعضاء التشكيل العصابي وهم 

مصريان وبدون.


