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حمالت أمنية في األحمدي والفروانية تحصد عشرات المخالفين والمطلوبين
وضبط بنغالي في الفحيحيل يدير 8 أوكار اتصاالت تدّر عليه   20 ألف دينار

آسيويون ضبطوا في أحد األوكار املشبوهةالعميد غلوم حبيبالعميد عبدالفتاح العلي

5 آسيويني ضبطوا يديرون 8 محالت لسرقة اتصاالت من الفحيحيل

آسيوي ضبط وبحوزته كمية كبيرة من اخلمور احمللية في الفروانية 3 من رجال أمن الفروانية يشرفون على اغالق أحد احملالت غير املرخصة ضبط كمية كبيرة من األفالم املنسوخة واخلالعية

السيارة اليابانية وقد اقتحمت احملل قبل إخراجها

أحد الباصني وقد تهشمت واجهته

أحد جتار االتصاالت الدولية ضبط في الفروانية اآلسيويون األربعة الذين ضبطوا بـ 143 كيس خمر

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
شن رجال األمن العام في كل من محافظتي 
األحمدي والفروانية حمالت أمنية شاملة 
أدت الى اغالق عدد كبير من أوكار االتصاالت 
ومحالت البيع املخالفة واألوكار املشبوهة 

في عدد من مناطق احملافظتني.
وانطلق���ت احلمالت ف���ي عطلة نهاية 
االس���بوع ف���ي األحمدي بقي���ادة العميد 
عبدالفتاح العل���ي ونائبه العقيد معتوق 
العسالوي واللذين قاما بتكليف مساعد مدير 
العمليات املقدم غازي املطيري ورئيس قسم 
العمليات النشط فالح الهذيلي وانطلقت 
احلملة بع���دد من رجال األمن ومت خاللها 
ضبط هنديني وسيالنيني مطلوبني إلدارة 
تنفيذ األحكام، وعثر بحوزتهما على 143 
كيس خمر محلية الصنع في منطقة املهبولة، 

كما متت مداهمة وكر مناف لآلداب يديره 
آسيوي ومت ضبط 3 رجال و4 نساء، كما 
متت مداهمة 8 أوكار لس���رقة االتصاالت 
الدولية في منطقة الفحيحيل، وتبني ان من 
يديرها هو وافد بنغالي ودلت التحقيقات 
مع من مت ضبطهم ان البنغالي يدير األوكار 
ال� 8 ويستأجر شققا يحيلها ألوكار سرقة 
اتصاالت دولية وان مدخوله من تلك األوكار 
يصل الى 20 ألف دينار. واختتمت احلملة 
األمنية الشاملة بضبط 47 وافدا مخالفني 
لقانون اإلقامة وضب���ط 14 مركبة بتهمة 

االستهتار والرعونة.
وقام مدير أمن الفروانية العميد غلوم 
حبيب بش���ن حملة شارك فيها عدد كبير 
من رجال األمن خالل عطلة نهاية االسبوع، 
وأدت الى ضبط عدد كبير من اآلسيويني 

املخالفني لقانون االقامة، ومت خاللها اغالق 
عدد من احملالت غير املرخصة والتي يديرها 

آسيويون كبقاالت.
والى مب���ارك الكبير حيث متكن رجال 
جندة مبارك الكبير خالل حمالت تفتيشية 
أقيمت في مختلف مناطق احملافظة بإشراف 
العقيد سعود شنار الى ضبط 17 شخصا 
بحبوب كبتا غون وسجائر حشيش، كما 
أدت الى ضبط 25 مطلوبا للتنفيذ املدني 

واجلنائي.
وفي السياق ذاته، متكن رجال مباحث 
مب���ارك الكبير من ضبط أكبر سمس���ار 
للمتعة احلرام ف���ي الفروانية وكان يدير 
4 أوكار للدعارة وضبط فيها 3 آسيويات 

و3 آسيويني.

تصادم العمالقة يغلق »السادس« جزئيًااقتحمت »اليابانية« المحل بسبب انفالت الدواسة

هاني الظفيري
أدى انفالت دواسة البنزين بقدم وافد هندي ألن 
تقتحم سيارته اليابانية محال للمعدات الزراعية 
في الشويخ مساء اول من امس، وقال مصدر أمني 

ان احلادث الغريب الذي اقتحمت خالله السيارة 
اليابانية احملل الذي ال تتجاوز مساحته 16 مترا 
مربعا لم يسفر عن أي إصابات واقتصرت اخلسائر 

على التلفيات في احملل وسجلت قضية حادث.

هاني الظفيري
ش���هد طريق الدائري الس���ادس صباح امس 
حادث تصادم أشبه بصراع العمالقة، خصوصا 
ان احلادث حصل بني باصني للنقل اجلماعي ولم 
يخلف احلادث اصابات بني قائدي الباصني بينما 
اقتصرت اخلس���ائر فقط على تهشم زجاج احد 

الباصني ومؤخرة اآلخر ليتم إبالغ عمليات الداخلية 
التي بدورها قامت بإرسال دورية ومحقق ملعرفة 
أسباب وقوع احلادث وإبعاد الباصني عن الطريق 
الذي أغلقه كبر حجم الباصات املتوقفة في احلارة 
اليمنى للطريق املؤدي الى س���كراب أمغرة ومت 

تسجيل قضية حملت مسمى تصادم ثنائي.

مواطن يبلغ عن تزوير في شركته

»الصرف الصحي« يتلف مالبس باآلالف

ضبط مواطن مطلوب لـ »الطب النفسي«

عبداهلل قنيص
أحال رئيس حتقيق مخفر الصاحلية قضية حملت اس���م تزوير 
في محررات رسمية ضد مجموعة من املوظفني في احدى الشركات 
اخلاصة، وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان مواطنا ميتلك 
شركة تقدم ببالغ يفيد فيه باكتشافه تزوير لكفاالت بنكية صادرة من 
شركته لصالح بعض موظفيه وجميعها غير صحيحة، مشيرا الى انه 
لم يوقع اي منها ولم يتهم احدا بذلك، وسجلت قضية وجار استدعاء 

املوظفني الذين صدرت بأسمائهم الكفاالت البنكية للتحقيق.

عبداهلل قنيص
تقدم وافد لبناني صباح أمس الى رجال مخفر الصاحلية ببالغ 
يطل���ب خالله إثبات حالة، وقال اللبناني في بالغه إن مياه الصرف 
الصحي انفجرت في س���رداب البناية التي يقع فيها مخزن مالبس 
ميلكه، وتس���ببت املياه في اتالف مالبس تصل قيمتها الى 20 ألف 
دين���ار، وطالب مبنح���ه اثبات حالة من أج���ل أن يقدمه في قضية 
يختصم فيها مالك البناية التي يرى انه بإهماله تسبب في اخلسارة 

الفادحة له.

عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة تنفيذ االحكام من ضبط مواطن مطلوب بحكم 
ايداع سنة في الطب النفسي، وقال املصدر ان املواطن مت ايقافه في 
منطقة املنقف وألقى القبض عليه بعد التدقيق على بياناته وأحيل 
الى الطب النفس���ي. من جهة اخرى القى رجال التنفيذ القبض على 
مصري مطلوب على ذمة قضية خيانة أمانة ومحكوم عليه بالسجن 
سنة، كما القو القبض على مواطن مطلوب للسجن 3 سنوات على 
ذمة شيك من دون رصيد، وهندي مطلوب على ذمة قضية شيك من 
دون رصيد ايضا ومطلوب للس���جن سنتني واحيل املضبوطني الى 

السجن املركزي لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.

هاني الظفيري
قام رجال مخفر الش���امية بتس���جيل 3 قضايا 
دفعة واحدة ضد استاذ جامعي وقال مصدر أمني 
ان االستاذ اجلامعي اتهم بتهديد رجال األمن واعطاء 
معلومات مغلوطة واتالف محرر رسمي، واوضح 
املصدر ان االستاذ اجلامعي حضر بغير صفة الى 
املخفر ملتابعة قضية سجلت ضد مواطنتني اتهمتا 

بتهديد واهانة رجلي أمن كانا قد استوقفاهما امام 
احدى الكليات لالش���تباه. واش���ار املصدر الى ان 
االستاذ حضر مدعيا انه شقيق احداهما وتلفظ على 
رجال األمن وقام بتناول محضر التحقيق الذي كان 
قد اجري مع الفتاتني وقام بتمزيقه، وذكر ان رجال 
األمن ادعوا على االستاذ اجلامعي وجار استدعاؤه 

ملواجهته بادعاء رجال األمن ضده.

رجال أمن الشامية يتهمون أستاذًا جامعيًا بإتالف محضر تحقيق


