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أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
احتجز يوم امس داخل مخفر الس���املية شاب 
كويتي ووجهت اليه تهمتا الشروع في القتل وقيادة 
مركبة في حالة سكر وجاء احتجاز املواطن بعد 
مش���اجرة وقعت بينه وبني شاب آخر اثر حادث 
مروري وقيام السكران بحمل ساطور محاوال االعتداء 
على الطرف اآلخر اال ان الشرطي الذي تواجد في 
موقع احلادث للمعاينة تدخل لفض املش���اجرة 
ليصاب بطعنة بالساطور في الكتف. وقال مصدر 
أمني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية مساء امس 
عن وقوع حادث تصادم بني مركبتني في منطقة 
الساملية وتوجهت للتعامل مع احلادث دورية بقيادة 
الشرطي »م.م« واثناء التخطيط للحادث فوجئ 
الشرطي بان احد طرفي احلادث سكران وحينما 

طلب منه الدخول الى الدورية قام بحمل ساطور محاوال االعتداء على 
قائد املركبة االخرى العتقاده أنه السبب فيما حدث له.

فيما امر مدير مرور حولي العقيد علي الديحاني رئيس قسم مرور 
حولي الرائد س���عد الرجيب بإحالة القضية الى مخفر الساملية ومت 

اخطار وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوس���ري بالواقعة. من جهة اخرى 
وق���ع حادث تصادم آخر بني ديبلوماس���ي اميركي 
ومركبة اخرى يقودها مواطن ورفض املواطن التنازل 
واصر على ان يحال ملف قضية التصادم الى املخفر 
لشكوكه الكبير في ان الديبلوماسي سكران ومتت 
احالة ملف القضية الى التحقيق نظرا لتضرر احد 

طرفي القضية من السكر وفق اعتقاده. 
من جهة أخرى نفذ رجال مرور حولي التعليمات 
الصادرة إليهم من وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري بشأن مالحقة 

السيارات املتهالكة وإحالتها إلى الفحص الفني.
وقال مصدر امن���ي ان احلملة التي نفذها مرور 
حولي بقيادة الرائد س���عد الرجي���ب بهذا الغرض 
أس���فرت عن حترير 90 مخالفة أمن ومتانة وسحب رخص املركبات 
على أن يتم عمل أمر صلح بشأن هذه املخالفات في حالة إعادة فحص 
املركبات املخالفة، هذا واس���تمرت احلملة التي نفذت في شارع عمان 

نحو ساعتني.

املتهمون وأمامهم اخلمور

محمد الجالهمة
علم���ت »األنب���اء« ان اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وحتديدا إدارة اآلداب أحالت إلى النيابة 
العامة يوم امس 7 ش���بان كويتيني وعرب وبدون 
لتش���بههم باجلنس اآلخر، وق���ال مصدر أمني ان 
معلومات وصلت الى مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية عن وجود حفلة مختلطة داخل أحد املخيمات 

الواقعة في منطقة اجلليعة ليتم مداهمة احلفلة، إال 
أن رجال اآلداب لم يعثروا على نساء داخل املخيم 
وإمنا وجدوا 7 ش���باب يرتدون املالبس النسائية 
ويضعون املكياج بصورة توحي بأنهم نساء ليتم 
توقيفهم وتوقيف 6 شباب آخرين مت التحقيق معهم 
واطالق سراحهم بعد حتقيقات والزامهم بالتوقيع 

على تعهد بعدم ارتياد األماكن املشبوهة.

7 متشبهين من مخيم الجليعة إلى النيابة

آسيويان بمكيفين إلى المباحث 
وتوقيف سائق توصيل طلبات

هاني الظفيري
أحال رجال أمن اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا 
والرائد مطر سبيل وافدين من اجلنسية البنغالية 
إلى إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء للتحقيق 
معهما في شأن جرائم سرقة وقعت داخل املدارس، 
وجاءت إحالة اآلسيويني بعد ان ضبطا داخل سكراب 
أمغرة، وكان بحوزتهما مكيفان كانا بصدد بيعهما 
داخل السكراب. على صعيد آخر، متكن رجال الفرقة 
الليلية بقيادة املالزم مبارك ناصر ووكالء ضباط 
س����عد عاشق ومنيف املطوطح ومحمد عجالن من 
ضبط وافد يعمل س����ائق لتوصيل طلبات املطاعم 
إلى املنازل س����جلت بحقه 3 قضايا حملت عنوان 

الشروع في االعتداء على أطفال.

أمير زكي
أحال مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة ملف قضية اهانة 
موظف عام الى النيابة العامة متهيدا للطلب من ادارة مباحث العاصمة 
بضبط مواطنة قامت باالعتداء باللفظ ومحاولة االعتداء بالضرب على 
رئيس قس����م في ش����ؤون القصر. وقال مصدر أمني ان رئيس قسم في 
شؤون القصر تقدم ببالغ الى مخفر شرق متهما مواطنة باالعتداء عليه 

بالسب ومحاولتها ضربه اثناء اجنازه معاملة لها.
من جهة أخرى، تقدمت مواطنة وأبلغت ضد شركة اثاث بأنها قامت 
بتوصيل طلبات لم تقم بش����راءها واالتفاق على نقلها. وقالت املواطنة 
انها توجهت الى شركة اثاث ووقعت مقابل اثاث قامت بشرائه على ان 
يتم توصيل ما اختارته حتى منزلها، مشيرة الى انها كانت خارج املنزل 
لدى وصول سيارة االثاث، وحينما عادت عاودت االتصال بالشركة اال 
ان الش����ركة ابلغتها انها لن تسترجع االثاث وهذا االثاث هو ما طلبته، 

لتقوم بتسجيل قضية خيانة أمانة.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
امر مدير ع���ام مديرية ام���ن االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي بتس���يير دوريات امنية وايضا 
بنش���ر رجال امن بالزي املدن���ي داخل املخيمات 
وذلك بعد ورود عدة ش���كاوى م���ن مرتادي البر 
باستهداف املخيمات التي يتركونها لبعض الوقت 
الى السرقة وايضا قيام مستهترين بازعاج مرتادي 

البر باستخدام املركبات والبقيات.
وقال مصدر امني ان احلمالت الراجلة اسفرت 
عن ضبط 15 شابا ومتت احالتهم الى املخافر التابعة 
الماكن ضبطهم التخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن 
تسكعهم والستباه في ارتياده البر الغراض غير 
الترفيهية، مش���يرا الى ان بعض املوقوفني سيتم 

التحقيق معهم في شأن سرقات ابلغ عنها.

من جهة اخرى واستمرارا للحمالت االمنية التي 
يقيمها مدير امن االحمدي في املناطق التي تشهد 
اس���تهتارا ورعونة، قام رجال امن االحمدي بشن 
حمالت منظمة ولم تسفر هذه احلمالت عن ضبط 
اعداد كبيرة او حترير مخالفات بالصورة املتعارف 
عليها، وهو ما فسر من قبل رجال االمن بان »العني 
احلمراء« التي اظهرتها اجهزة امن االحمدي خالل 
الفترات املاضية خاصة بعد اهتمام العميد العلي 

بهذه الظاهرة قد آتت ثمارها.
وفي شأن آخر، اسفر االنتشار املنظم لرجال امن 
االحمدي عن ضبط 3 آسيويني وقد عثر بحوزتهم 
على 21 زجاجة وكيس خم���ر، وقال مصدر امني 
ان اآلسيويني الثالثة ضبطوا داخل ساحة ترابية 

كانوا يبيعون فيها هذه اخلمور.

»الداخلية« تحصد ثمار »العين الحمراء« 

العميد عبدالفتاح العلي

اللواء طارق حمادة

اللواء محمود الدوسري

احملامي محمد خريبط

مواطنة تهين رئيس قسم في »الُقّصر« 
وسيدة تتهم شركة أثاث بالخيانة

خلفان يستقبل الصبر
الفريق ضاحي  استقبل 
خلفان متيم قائد عام شرطة 
دبي ف���ي مكتبه مدير إدارة 
اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد 
محمد هاش���م الصبر على 
هامش الزي���ارة التي يقوم 
بها لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة للمشاركة 
في احللقة النقاشية البحثية 
العربي  حول »دور اإلعالم 
التص���دي لظاه���رة  ف���ي 

اإلرهاب«.
وقد رح���ب الفريق ضاحي 
متي��م بالعقيد الصبر ال��ذي 
نق������ل إل�يه حتيات وزير 
الركن  الف���ريق  الداخل�ية 

م. الشيخ جابر اخلالد.

المؤبد لبنغالي دفع آسيوية للموت من »علو«
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنايات بحبس 
وافد بنغالي حبسا مؤبدا بعد ادانته 
باالعتداء على خادمة اندونيسية 
باالكراه وأم����رت احملكمة بإبعاده 
عن البالد. وقضت احملكمة بوقف 
نظ����ر الدعوى بالنس����بة للمتهم 
الثاني كما قض����ت بحبس املتهم 
الثالث ثالث س����نوات مع الشغل 
والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة. وأثناء جلسة 
املرافعة ترافع دفاع املجني عليها 
احملامي محمد خريبط ودفع بثبوت 
االتهامات قب����ل املتهمني وطالب 
احملكمة بتوقي����ع أقصى العقوبة 
الثالثة. وتخلص  املتهم����ني  على 
واقع����ة الدع����وى فيما ش����هد به 
ضابط مباحث مخفر خيطان بأن 
حترياته السرية دلت على استئجار 
املتهم األول )بنغالي( الشقة محل 

الواقعة مناصفة مع املتهمني الثاني 
والثالث )حارس البناية( وأخرى 
هاربة إلدارتها في أعمال الدعارة. 
وأضاف ان املتهم األول طلب من 
املجني عليها ان تصحبه إلى الشقة 

املذكورة بعد أن وعدها بالزواج.
وقد إعتدى عليها ثم حجزها 
بالشقة ملمارسة الدعارة كرها عنها. 
مما دعاها إلى الهروب من النافذة 

فسقطت من علو وتوفيت.

سكران أصاب شرطياً بساطور وديبلوماسي غير طبيعي


