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 االمنية 
 االللصففحةةةااااااالللللللللصصصصصصصصففففففففففففففحححححححةةةةةةةة الصفحة 

 أمير زكي
  اكد مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم محمد البناي 
ان وحدة التحقيق التزال تدرس اسباب احلريق الذي اندلع في 
مشروع اكادميية سعد العبداهللا للعلوم االمنية (قيد االنشاء)، 
مشــــيرا الى ان وحدة التحقيق ستجري اجتماعات مع املقاول 
والشركة املشــــرفة على االنشــــاء قبل اجناز تقريرها النهائي 
والذي من املتوقع ان ينجز االسبوع اجلاري. وقال البناي، في 

تصريح لـ «األنباء» ردا على شــــائعات تضمنت وجود شبهة 
تعمد وانطلقت هذه الشائعات من انتشار احلريق في اكثر من 
موقــــع وفي توقيت متقارب، ان هذه الفرضية ال ميكن التحدث 
بشــــأنها، الفتا الى ان انتشــــار احلريق في اكثر من موقع رمبا 
يكون ناجتا عن تطاير ألسنة اللهب. على صعيد آخر، قال مصدر 
في الداخلية ان االكادميية ابلغت ان موعد تسلم املبنى لن يطرأ 

عليه اي تغيير رغم احلريق الذي التهم بعض االخشاب. 

 البناي: فريق اإلطفاء يقدم تقريره حول أسباب حريق مباني أكاديمية سعد العبداهللا األسبوع الجاري

 املتهم وامامه املضبوطات 

 سيارة شرطة امام منزل النسيم 

 املتهمون في مديرية امن الفروانية بعد القبض عليهم 

 مصرع مواطن وإصابة ٤ أشخاص
   في حريق التهَم منزالً في النسيم

 أمير زكي ـ هاني الظفيري 
  محمد الجالهمة

  لقي مواطن مسن مصرعه 
امس واصيـــب ٤ آخرون في 
حريق منزل مبنطقة النسيم، 
الطـــوارئ بنقل  ادارة  وقامت 
املصابني االربعة الى مستشفى 
اجلهراء لتلقي العالج من حروق 

واختناقات.
  وقال مديـــر ادارة العالقات 
العامة في االطفاء املقدم محمد 
البناي ان بالغا ورد الى عمليات 
االطفاء في اخلامســـة من بعد 
عصـــر امس عن حريق منزل، 
وتوجه فور تلقي البالغ مركزان 
لالطفاء وقامـــوا بالتعامل مع 
احلريـــق وانقـــاذ املصابـــني 

باخراجهم من املنزل.
  واضاف البنـــاي ان وحدة 
التحقيق انتقلت فور االنتهاء من 

اطفاء احلريق للبحث عن اسباب 
اندالع النيران، فيما توافد عدد 

من رجال االمن والدوريات. 

 هندي سقط بربع كيلو هيروين 
  بعد أن باع المباحث ٥ غرامات

 توقيف ٣٢ آسيويًا وآسيوية 
في ٨ أوكار مشبوهة

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة وافدا هنديا الى النيابة 
العامة نهاية االســـبوع املاضي بتهمة حيازة مواد 

مخدرة بقصد االجتار.
  وكانت معلومات وصلت الى ادارة املكافحة احمللية 
بقيـــادة العقيد احمد الشـــرقاوي عن اجتار هندي 
بالهيروين وكلـــف املالزمني اولني ناصر العجيمان 
وعلي عبداهللا واستطاع فريق العمل استدراجه لبيع 
٥ غرامات مقابل ١٠٠ دينار ليتم ضبطه، وباالنتقال 
الى منزله عثـــر بداخله علي نحـــو ربع كيلو من 
الهيروين واعترف اآلســـيوي بأن فصله من العمل 
جعله يبحث عن وسيلة للعيش ومن ثم قام باستئجار 
ســـيارة والعمل عليها في توصيـــل الركاب ونظرا 
ملخاطر هذه املخالفة قرر ان يلجأ الى جتارة مستترة 
ولكنها خطرة وهي املخدرات حيث تعرف على وافد 
باكســـتاني علم بظروفه فعرض عليه االجتار في 

املخدرات وقبل العرض. 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  شـّن رجــال امن الفروانية بقيادة العميد 
دليهي الهاجـــري ما ميكن وصفـــه بأكبر 
حملة الســـتهداف اوكار املتعة احلرام، اذ 
متت مداهمة ٨ اوكار مشبوهة في منطقتي 
اجلليب وخيطان ومت توقيف ٣٢ آســـيويا 

وآسيوية.
  وقال مصدر امنـــي ان العميد الهاجري 
وبعد تلقيه شكــاوى عــن استغــالل بعــض 
الشقق والبيوت في االعمال املنافية لآلداب، 
شكل فريق عمل مكونا من ٤ ضباط و١٥ رجل 
امن ومتت مداهمة االوكار في اوقات متقاربة، 

بحيث ال يذاع امر هذه احلملة الكبرى.
  واشار املصدر االمني الى ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
ثابت املهنا شـــدد في اجتماعات مع مدراء 
االمن علـــى ضرورة التعامل بجدية مع اي 
بالغات تتضمن وجود ممارسات مشبوهة 
شريطة ان تكون هناك شكوى صادرة من 
مواطن او شخص يقيم على مقربة من هذه 

االوكار. 

 مجهول يعتدي على 
مريضة في «الصباح»

 مصرع كويتي وزوجته 
وابنهما في حادث على 

طريق الحجاز القديم

 مصرع آسيوية بظروف 
غامضة في منزل كفيلها 

 أمير زكي
  شــــرعت أجهزة األمن في 
البحث عن شــــخص مجهول 
اقتحم أحد أجنحــــة مستشفى 
الصباح في السادسة من مساء 
أمس واعتدى بالضرب على 
مريضة وســــيدتني كانتا في 
زيارتها، وقال مصدر إن املجني 
عليهن أكدن عــــدم معرفتهن 
باجلاني أو املبررات التي دفعته 
لالعتداء عليهن وضربهن، إال 
أن املريضة قالت إنها دخلت 
في مشــــادة كالمية مع إحدى 
النزيالت باملستشفى مرجحة 
أن يكون اجلاني ميت بصلة 

قرابة لهذه النزيلة. 

انباء مساء امس   وردت 
عن مصرع كويتي وزوجته 
وابنهما فـــي حادث مروري 
حيث انقلبت سياراتهم على 
طريق عفيفـ  ظلم (احلجاز 
القدمي) وهم في طريقهم الى 

مكة املكرمة.
  وقـــد اصيب فـــي نفس 
احلادث ٧ ابناء آخرين إضافة 

إلى السائق واخلادمة. 

 أمير زكي
الى  امــــس    احيلــــت يوم 
الطب الشــــرعي جثة خادمة 
آســــيوية وجدت فــــي منزل 
آثــــار خنق  كفيلهــــا وعليها 
وجثة مواطنة في العقد الثالث 
العدان  الى مستشفى  دخلت 
وطلبت ان تغادر املستشفى 
على مسؤوليتها اخلاصة رغم 
رفض االطباء وتوفيت الحقا 
فــــي منزلها وذلــــك للوقوف 
على اسباب مصرع اخلادمة 
واملواطنــــة. وكانت عمليات 
الداخليــــة ابلغت عن مصرع 
خادمة في منــــزل كفيلها في 
هدية وبانتقال رجال الطوارئ 
تبني وفاة اآلسيوية ووجود 
آثار رمبا تشير الى خنق حول 

الرقبة.


