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مقتل شخص بزّي وطنّي بإلقائه من علو

 في بناية مبنطقة اجلليب في ظروف غامضة

وكذلك رصد ما يشير من 
خالل املعاينة انه ألقي به 
من علو. وبحسب مصدر 
امني ف���إن بالغا ورد الى 
عمليات وزارة الداخلية في 
ساعة متقدمة من يوم امس 
بوجود جثة لشخص ملقى 
في منور بناية في اجلليب، 
وعلى الفور توجه الى موقع 

البالغ مدير امن الفروانية 
اللواء فهد الشويع ورجال 
املباحث اجلنائية، وتبني 
ان املجني عليه سقط على 
األرض والدم���اء تغط���ي 
وجهه، كما تبني من معاينة 
اجلثة ان املتوفى او القتيل 
في العقد الرابع على أكثر 

تقدير.

عل���ى مالبس���ات مقت���ل 
شخص مجهول يرجح ان 
يكون مواطنا او »بدون« أو 
بإلقائه من  سوريا، وذلك 
علو ف���ي منطقة اجلليب، 
وتزامن  البحث مع األمور 
مع جه���ود تبذلها اإلدارة 
العامة لألدل���ة اجلنائية 
لتحديد هوية املجني عليه، 

هاني الظفيري

إدارة بحث  فتح رجال 
وحتري محافظة الفروانية 
وحتت إشراف مساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات 
الش���رهان  العميد محمد 
حتقيقا مكثف���ا للوقوف 

املجني عليه كان بالزي الوطني وفي العقد الرابع على أكثر تقدير اجلثة تبدو في منور البنايةالعميد محمد الشرهان

احلريق وقد التهم السيارة

الوافد دُهس عمداً بسيارة مت تغيير لونها دون علم »الداخلية«

التحفظ على إيراني في العناية املركزة
 بعد قضية معقدة أطرافها متعاطون
جندول اجلندول شوهدت 
مركبة »مدعومة« ومتوقفة 
على الش����ارع الفاصل بني 
قطعة 11 وجمعية األندلس. 
وعند معاينتها، تبني أن ال 
أحد ف����ي داخلها وال تعمل 
وزجاجها مكسور وبها آثار 
دم من الداخل ومواد مخدرة 
)كيمي����كال وعدد 3 حبات 
ريالكس(، وباالس����تعالم 
عنها تبني أن لونها ذهبي 
وليس أس����ود وهي باسم 
مواطن م����ن مواليد 1986، 
وعثر بداخلها على صورة 
لبطاق����ة مدني����ة ال تعود 
ملالكها، وفي ه����ذه االثناء 

الداخلية  تلقت عملي����ات 
بالغا بوجود شخص على 
الشارع اآلخر مستلقيا على 
األرض )مدهوس( وحالته 
حرجة يعاني جروحاً عديدة 
وملطخ بالدماء وهو إيراني 
اجلنسية من مواليد 1992 وال 
يحمل أي اثبات، وافاد البالغ 
بأنه مت دهسه من قبل مركبة 
بينه وبني صاحبها خالفات، 
ومت طلب اإلسعاف، ُعثر معه 
على ما يشتبه في انه مواد 
مخدرة )كيميكال(، وجار 
إرسال قوة من نفس املخفر 
حلراسة املتهم املدهوس في 

مستشفى الصباح.

هاني الظفيري

ش���رع رج���ال مباحث 
الفروانية ف���ي البحث عن 
مجهول دهس إيرانيا عمدا 
وهرب الى جهة غير معلومة 
ارتكب  التي  السيارة  تاركا 
بها اجلرمية والتي تعطلت 

به بفعل واقعة الدهس.
وقال مص����در امني انه 
الس����ابعة من مس����اء  في 
ام����س وأثن����اء  اول م����ن 
جتوال دوريات فرقة أمن 
التابعة إلدارة  الفرواني����ة 
العملي����ات والدوريات في 
االندلس بقيادة النقيب حمد 

بداخلها  املضبوطة  املخدرة  املواد  وتبدو  اإليراني  دهست  التي  السيارة 
وبحوزة املدهوس

من بني املضبوطات 1020 بطل خمر محلي و83 برميالً ممتلئاً و8 براميل تقطير

األمن العام داهم أكبر مصنع للخمور احمللية في العام احلالي

ممتلئة، و10 سلندرات غاز، 
و60 خميرة، و45 خيشة 
س����كر. وقد مت����ت إحالة 
املتهمني واملضبوطات إلى 
جهات االختصاص للتحقيق 

واتخاذ الالزم. 
وقال مص����در امني: ان 
حجم املضبوطات يش����ير 
الى ان الوك����ر من اضخم 
مصانع اخلمور احمللية التي 

ضبطت في العام احلالي.
وتؤك����د مديري����ة أمن 
محافظة األحمدي استمرار 
حمالتها األمنية والتفتيشية 
إلقرار األمن وحماية األرواح 
واملمتلكات، مهيبة بجميع 
الى  املواطن����ني واملقيمني 
االلتزام بالقوانني والتعاون 
مع رجال األمن لسالمتهم 

وحتقيقا للصالح العام.

العميد  الع����ام باالناب����ة 
عب����داهلل س����فاح املال من 
ضبط مصن����ع خمور في 
الوفرة  منطقة جواخي����ر 
يديره وافدان آس����يويان. 
وبحسب بيان صادر عن 
وزارة الداخلية، فإن الوكر 
ضبط به 1020 بطل خمر 
محلي، و83 برميال ممتلئا 
باخلمور، و8 براميل تقطير 

محمد الجالهمة ـ عبدالعزيز فرحان 

ف����ي إط����ار اجله����ود 
املتواصلة لقط����اع األمن 
العام ملواجهة آفة املخدرات 
وتعقب جتارها ومروجيها 
والقض����اء عل����ى تصنيع 
اخلمور محلي����ا، متكنت 
مديري����ة أم����ن محافظ����ة 
األحم����دي بقي����ادة املدير 

إجمالي البراميل التي ضبطت في املصنع بلغت 83 برميالأدوات التقطير التي مت ضبطها داخل الوكر العميد عبداهلل سفاح املال

ضبطت بداخله 16 رجالً وامرأة منهم متزوجات

بعد اتهام مواطن وفتاتني بـ »السكر«

»اآلداب« تُداهم وكراً مشبوهاً في الساملية

السيطرة على حريق 
مركبة في الزهراء

نيابة حولي تطلب من املباحث التحري 
عن مالزم ووكيل عريف في تزوير مبحرر رسمي

حترير 210 مخالفات مرورية  في ساعة

15000 دينار سرقها مجهول
 من مكتب محامٍ في الفروانية

محمد الدشيش

داهم رجال مباحث اآلداب في ساعة متأخرة 
من مساء امس احد االوكار املشبوهة مبنطقة 
الساملية. وبداخل الوكر املكون من 3 غرف ألقوا 
القبض على 17 رجال وامرأة من جنسيات آسيوية 
مختلفة، وتبني ان من بينهم نساء متزوجات.

وقال مصدر امني: ان معلومات وردت الى 
مدير مباحث اآلداب عن تردد اعداد كبيرة من 
الوافدين الرجال على ش���قة تقع في الطابق 
الرابع ببناية في الساملية، وبعد عمل التحريات 
تبني ان الش���قة تس���تغل في االعمال املنافية 
لآلداب لتتم مداهمتها وإلقاء القبض على كل 

من في الشقة.

عبدالعزيز فرحان

فتحت اإلدارة العامة لإلطفاء 
حتقيقا ملعرفة مالبسات احتراق 
مركب���ة في منطق���ة الزهراء، 
العمليات تلقت  وكانت غرفة 
مساء امس بالغا بنشوب حريق 
مركب���ة في منطق���ة الزهراء 
وتوجه على اثره مركز إطفاء 
صبحان الى املوقع ومت التعامل 

مع احلريق.

أحمد خميس

أحال وكيل نيابة حولي مالزم شرطة في 
»الداخلية« ألقرب جلسة حتقيق باإلضافة الى 
جلب حتريات املباحثات حول واقعة تزوير في 
محرر رسمي، وبحسب مصدر أمني فإن القضية 
مقيدة في اإلدارة العامة للتحقيقات وتتلخص 
الواقعة املدونة في تقرير اإلحالة بأنه أحال مالزم 
وبرفقته وكيل عريف شابا وفتاتني )مواطنني(، 
حيث مت استيقافهم بالدائري اخلامس وذلك 

لعدم االلتزام باخلطوط األرضية وعندما طلب 
منهم النزول من السيارة متت مشاهدة كأس 
بالستيكي فارغ به رائحة كريهة )على حسب 
ما كتب بالتقرير(، وأضاف املصدر ان املواطنني 
اعترض���وا على طريقة املالزم واش���تكوا في 
النيابة ان املوضوع فيه شبهة تزوير، وعليه 
متت احالتهم جميعا وطلب حتريات املباحث، 
وتبني من خالل االستعالم عن سجالت رجلي 
األمن ان احدهما لديه ملف حافل بالس���وابق 

املماثلة وبعض التجاوزات.

محمد الدشيش

أس���فرت حملة مل���رور الفروانية مبنطقة 
الفروانية وخالل س���اعة واحدة عن حترير 
210 مخالف���ات مرورية، وقال مصدر أمني إن 

أغلب املخالفات التي مت حتريرها من قبل قوة 
قوامها 12 رجل مرور كانت عبارة عن مخالفة 
اش���تراطات األمن والسالمة، وأكد املصدر أن 
عددا من املركبات احيلت إلى كراج احلجز وان 

هذه احلمالت ستستمر.

محمد الدشيش

انتقل رجال االدلة اجلنائية الى مكتب محام 
ف���ي الفروانية لرفع البصمات التي يرجح ان 
يكون لص قد خلفها وراءه. وبحسب مصدر 

امني، فإن احملامي ابل���غ عمليات »الداخلية« 
عن مجهول دخل الى مكتبه بعد اغالقه وكسر 
»جتوري« وس���رق من داخله 15000 دينار، 
مشيرا الى ان جزءا كبيرا من املبلغ املسروق 

مدفوع كأتعاب له من قبل العمالء.

االمتناع عن عقاب سجني تعاطى 
»األمفيتامني« في »املركزي«

مؤمن المصري

أيدت محكمة االس����تئناف 
برئاسة املستشار علي الدريع 
حكم محكمة أول درجة القاضي 
باالمتناع عن النطق بعقاب وافد 
مصري أح����رز »االمفيتامني« 
بقصد التعاطي وإدخاله السجن 
املرك����زي، وأمرته ب����أن يقدم 
تعهدا يلتزم فيه حسن السير 
والسلوك ملدة عام.وتتلخص 
تفاصيل الواقعة فيما شهد به 
نقيب اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية وحال قيامه مبهام 
عمله، وذلك بتفقد حالة السجن 
والنزالء فيه قبل نقلهم، وردت 
إلي����ه معلوم����ات س����رية عن 
قيام املته����م بتعاطي املؤثرات 
العقلية داخل السجن املركزي 

بعد إدخالها إليه، فاس����تصدر 
العامة، وبضبطه  النيابة  إذن 
وإحالته ال����ى األدلة اجلنائية 
اتضح العث����ور في عينة بول 
املتهم على مادة »االمفيتامني« 
املؤثرة عقليا، وأضاف: ان قصده 

من ذلك الفعل هو التعاطي.
انعام  وحض����رت احملامية 
حيدر عن املتهم ودفعت مبخالفة 
احلكم املستأنف للقانون واخلطأ 
في تأويله، س����ند ذلك بطالن 
التحري����ات التي بن����ي عليها 
العامة ويستطيل  النيابة  إذن 
البطالن ل����كل ما تولد عن هذا 
الباطل من دليل وفساد  اإلذن 
احلكم املستأنف في االستدالل، 
سند ذلك بطالن إجراءات أخذ 
عين����ة دم وب����ول املتهم املاثل 
حلصوله قبل اس����تصدار إذن 

النيابة العامة عالوة على ابتناء 
التفتيش على إذن باطل ومن 
البطالن ملا تولد  ثم يستطيل 

عليه من دليل.

احملامية انعام حيدر 

صندوق ذخيرة حية مقابل صالة أفراح 
هاني الظفيري

انتقل فريق من إدارة مباحث 
السالح لرفع صندوق ذخيرة 
أبلغ عن وجوده الى جوار صالة 

أفراح في منطقة األندلس.
وقال مصدر امني ان حملة 
وزارة الداخلية على األسلحة 
مس����تمرة مضيف����ا أن إحالة 
كل م����ن يضبط وه����و ما دفع 
بحوزته أسلحة الى النيابة دفع 
حائزي األسلحة والذخائر الى 
التخلص منها خوفا من املساءلة 

الذخيرة التي ألقاها مجهولون بجوار صالة أفراحالقانونية. توقيف مدين ومرافقيه  و3 مواطنني آخرين بـ »حبوب ومخدرات«

هاني الظفيري

ألقى رجال أمن الفروانية 
القبض على مواطن  مطلوب 
على ذمة مبلغ 32 ألف دينار 
وعثر بحوزته على 64 حبة 
مخدرة واحيل مع وافدين 
من اجلنسية املصرية إلى 

االختصاص.
وقال مص���در أمني: ان 
دورية اشتبهت في مركبة 

بداخلها ثالثة أش���خاص،  
وتبني ان قائد املركبة مواطن 
مطلوب وبرفقته وافدان من 

اجلنسية املصرية. 
املواط���ن  وبتفتي���ش 
قب���ل صع���وده الدوري���ة 
املواد  عثر باملركب���ة على 

املخدرة.
من جانب آخر، أحال رجال 
امن الفروانية ثالثة مواطنني 
احدهم مطلوب لإلدارة العامة 

ملكافحة املخ���درات بعد أن 
عثر بحوزتهم على أكياس 
حتتوي على مواد مخدرة.

 من جهة أخرى، واصل 
قطاع األمن العام بإشراف 
العلي  اللواء عبدالفت���اح 
ومبتابعة من مديري األمن 
جهودهم للحد من اجلرمية 
والظواهر السلبية )أمس( إذ 
متكن رجال األمن من ضبط 
آسيوي بحوزته كمية كبيرة 

من اخلمور احمللية، وإغالق 
وكر لالتصاالت الدولية في 
اجلليب، ومصادرة هواتف 
وأدوات سرقة االتصاالت، 
وفي العاصمة ضبط بنغالي 
مطلوب على قضية تزوير 
وإبعاد عن البالد، كما ضبط 
أيضا 3 مركبات مت التبليغ 
عن سرقتها وذلك من خالل 
20 نقطة تفتيش أقيمت في 

أرجاء العاصمة.

املضبوطات في وكر االتصاالتاملضبوطات أحيلت إلى »املكافحة«

ضبط مزور ومسروقات وإغالق وكر اتصاالت


