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محمد الجالهمة
أغلق طريق الغزالي ألكثر من 30 دقيقة وامتدت املركبات املتوقفة 
حتى منطقة الفروانية، وذلك اث���ر حادث تصادم ثالثي بني مركبة 
يابانية وباص لنقل العمال وتاكسي جوال، وأسفر احلادث عن إصابة 
احد الوافدين ومت نقله للعالج في مستش���فى الفروانية، وتبني من 
خالل معاينة احلادث ان الس���يارة اليابانية اصطدمت بعنف بباص 
لنقل العمال من اخللف واختلت عجلة القيادة في يد الوافد وتصادف 
مرور تاكسي جوال فاصطدم بهما، هذا وحضر عدد من رجال األمن 

للتعامل مع احلادث واالختناق املروري الذي سببه.

رجال األمن العام اثناء حملتهم  في منطقة ميناء العبداهلل وفي االطار هيروين ضبط بحوزة احد املستهترين  جانب من حملة األمن العام على اسواق الغنم

»بار« كاذب في مقهى ضم مخالفنيالعميد عبدالفتاح العلي

تصادم ثالثي بين »يابانية« وباص وتاكسي جوال

هروب طالبة ثانوي ينتهي بقضيتي خطف واعتداء

مشاجرة دامية في اإلسطبالت

)محمد ماهر(»اليابانية« محطمة بعد اصطدامها بالباص

عبداهلل قنيص
كل���ف رجال إدارة بحث وحتري محافظ���ة مبارك الكبير بضبط 
شاب كويتي لتورطه في قضية خطف قاصر واالعتداء عليها وجاء 
تكليف مباحث مب���ارك الكبير بهذه املهمة بع���د اعترافات خطيرة 
أدلت به���ا طالبة في إحدى مدارس محافظة مب���ارك الكبير، ووفق 
مصدر امني فإن إدارة مدرس���ة ثانوية اكتش���فت هروب طالبة بعد 
احلص���ة األولى ومن ثم عودتها إلى مقاعد الدراس���ة نحو الواحدة 
من بعد الظهر ليتم اخضاع الطالبة للتحقيق من قبل إدارة املدرسة 
وقالت الفتاة انها قامت بس���رقة ورقة يتم بها اخلروج من املدرسة 
إذ اس���تغلت عدم وجود وكيلة املدرس���ة في غرفتها وسرقت ورقة 
اخلروج وقامت بختمها بختم الوكيلة ومن ثم خرجت من مدرستها 

وكان بانتظارها اجلاني.
هذا وزودت الطالبة رجال األمن مبعلومات من شأنها التعجيل بتوقيف 

اجلاني كما زودت رجال األمن باملكان الذي وقع فيه االعتداء.

محمد الدشيش
تدخلت قوة األمن لفض مش���اجرة اندلعت في اس���طبالت كبد 
وقام رجال الطوارئ الطبية بنقل 10 مصابني للعالج في مستشفى 

الفروانية وتبني ان املشاجرة بسبب خالفات ادارية.
وقال مصدر امني ان رجال ادارة جندة الفروانية يتقدمهم العقيد 
أديب الس���ويدان والرائد خليفة البلوشي سارعوا الى موقع البالغ 
وفضوا املش���اجرة التي بلغ عدد املش���اركني فيها 30 مواطنا، فيما 
تواجدت في مستش���فى الفروانية قوة أمنية للحيلولة دون تطور 

األوضاع.

امير زكي ـ هاني الظفيري
اظهرت وزارة الداخلية حزما شديدا حيال املستهترين في صبحان 
وجابر وميناء عب���داهلل ومتكن رجال امن من االدارة العامة للمرور 
واالدارة العامة للدوريات الش���املة وقط���اع االمن العام من حترير 
املئات م���ن املخالفات املرورية واحتجار نح���و 100 مركبة وتوقيف 

املستهترين.
في منطقة صبحان اسفرت حملة كانت بإشراف وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري عن ضبط 38 مركبة وحترير 
90 مخالفة مرورية واحتجاز 4 اشخاص وضبط سكران، فيما اعرب 

الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد الصبر عن اسفه لكون 
املستهترين من صغار السن، داعيا اولياء االمور الى االنتباه.

وفي منطقة ميناء عبداهلل أس���فرت حملة باشراف اللواء خليل 
الش���مالي والعقيد فيصل عناد واملقدم س���يف مبارك ومدير مرور 
االحمدي ومساعده العقيد علي الديحاني ومبشاركة من االمن العام 
عن حتري���ر 130 مخالفة وحجز 57 مركبة في جراج احلجز وضبط 
شاب يقود مركبة بسرعة 200 وشارك في حملة ميناء عبداهلل املالزم 
اول نواف احلويلة ورجال االمن يوس���ف الرشيدي وجابر الزعبي 

ومحمد العجمي وعبداهلل العازمي وعبدالكرمي الشمري.

وظهر امس ش���ن رجال االمن العام حمالت استهدفت اسواق بيع 
االغنام في مناطق الفروانية وش���رق والشويخ واالحمدي واسفرت 
احلملة عن ضبط 80 وافدا جميعهم اقامتهم مادة 20، كما علمت »األنباء« 
ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون االمن العام العميد عبدالفتاح العلي 

بصدد التوقيع على إبعاد جميع املوقوفني في حملة اسواق الغنم.
من جهة اخرى ش���ن رجال امن االحمدي حملة اسفرت عن ضبط 
مصنع للخمور في املنقف وضبط 4 آس���يويني، كما داهمت قوة من 
امن االحمدي شقة للمتعة احلرام وضبط بداخلها 15 رجال و15 سيدة 

آسيوية.

في حمالت شملت أسواق الغنم واستهدفت المستهترين واألوكار المشبوهة

»الداخلية« تحرر 220 مخالفة استهتار وتحتجز 95 مركبة
وتبعد 80 آسيويًا مادة 20 و34 وافدًا ووافدة في »خمور« و»متعة«
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أمير زكي
ش����ن قطاع األمن العام بتعليم����ات من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام باإلنابة 
العمي����د عبدالفتاح العلي حملة على املقاهي غير 
امللتزم����ة بأن تغلق ابوابها مع حلول الثانية ليال 
في منطقتي حولي والساملية وأسفرت احلملة التي 
جاءت بإش����راف مدير أمن محافظة حولي العميد 
يحي����ى جابر عن ضبط العش����رات من الوافدين 

املخالفني واملطلوبني.

وقال مصدر أمني ان حملة مقاهي الساملية اسفرت 
عن ضبط فلسطيني منتهية اقامته وهندي مسجلة 
بحقه قضية تغيب ومصريني بال اثبات وآخرين من 

اجلنسية املصرية مطلوبني ملباحث الهجرة.
اما حملة حولي فضبط فيها مصريان انتهت 
اقامتهما وباكستاني انتهت اقامته ومصري مطلوب 
القاء القبض عليه و5 آس����يويني مخالفني لقانون 
االقامة ومتسلل مصري وبدون واقع حتت تأثير 

اخلمر احمللي.

.. وحملة مقاهي الثانية فجرًا حصيلتها متغيبون ومطلوبون ومتسلل


