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أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة بقيادة 
العميد عبداهلل خليفة الراشد من ضبط 7 وافدين 
من اجلنس���ية املصرية ومواطن لقيامهم بتزوير 
أذونات العمل لوافدين مقابل مبالغ مالية تصل الى 
1000 دينار، ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت 
ال���ى مدير عام الهجرة عن قيام وافد يعمل مندوبا 
باس���تخراج أذونات عمل ال اساس لها في سجالت 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل ليتم ضبط 
املندوب الوافد ومن ثم اعترافه على 6 وافدين آخرين 
مت ضبطهم جميعا وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم 
يقومون بالتعامل مع موظف في وزارة الشؤون، 
حيث يقوم املوظف باستخراج األذونات على شركات 
جتارة عامة ومقاوالت، وما ان ينتهي اعضاء الشبكة 

من اعتماد املعامالت في الهجرة يقوم املوظف بحذف 
بيانات املستفيدين من سجالت الشؤون حتى ال يترك 
اثرا لتزوير، ليقوم رجال املباحث بضبط املواطن 
ومبواجهته باعترافات الوافدين عليه ليعترف بأنه 

كان يفعل ذلك من منطلق حسن النية.
وقال املصدر ان الوافدين اكدوا ان املوظف يتحصل 
على 500 دين���ار مقابل كل معاملة يقوم بإجنازها 
وانهم يأخذون باقي املبلغ، هذا وقد أش���رف على 
هذه القضية ادارة البحث والتحري بقيادة العقيد 
جنيب الشطي ومساعده املقدم حمدان اخلشم وعدد 

من ضباط التحري.
وقام رجال مباحث الهجرة بإحالة ملف القضية 
الى النيابة العامة وحملت عنوان »تزوير في محررات 

العميد عبداهلل خليفة الراشدرسمية«.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم مواطن إلى مخفر الصليبية وأبلغ عن تعرض 
جاخور للسرقة من قبل مجهولني استولوا على أجهزة 
الكتروني���ة قدرها ب� 300 دين���ار إلى جانب 16 رأس 
غنم وس���جلت قضية س���رقة، من جهة أخرى، تقدم 
مقيم مصري إلى مخفر خيطان وابلغ عن سرقة 200 
دينار من داخل مركبته وس���جلت قضية سرقة عن 

طريق الكسر.
على صعيد آخر، قام رجال األدلة اجلنائية برفع 
اآلثار املوجودة داخل محل هدايا وساعات في العاصمة 
في محاولة لتحديد هوية لصوص دخلوا الى احملل ليال 
وسرقوا ساعات وهدايا قدرتها وزارة الداخلية بأنها ال 
تتعدى ال� 50 ألف دينار وفق مصدر امني اما صاحب 

املعرض فقدر املسروقات ب� 500 ألف دينار.

إلكترونيات وأغنام طارت من جاخور في كبد

قاتل الشابين في الجهراء: لم أقصد قتلهما وال أعرف عن المخدرات شيئًا

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
بدأ رجال مباحث محافظة اجلهراء أمس األول حتقيقاتهم مع قاتل 
الشابني في اجلهراء بإشراف مدير مباحث اجلهراء اجلديد املقدم سعد 
شبيب العدواني قبل إحالته الى النيابة العامة في وقت متأخر من 
مساء أمس األول واعترف القاتل بأنه ارتكب جرميته دون تخطيط 
مسبق وأنه لم يكن يقصد قتل زميليه املواطن والبدون اللذين كانا 

يجلسان معه في ديوانية املواطن.
وشرح أس����باب ذهابه إلى مستشفى الطب النفسي بعد ارتكابه 
اجلرمية نافيا أن يكون قد توجه الى املستشفى ليحاول التخفيف 
من جرميت����ه أو محاولة منه الدعاء اجلن����ون موضحا انه بالفعل 
ميتلك ملفا في مستش����فى الطب النفسي كونه يعالج منذ سنوات 
بسبب االعصاب حيث يعاني من عدم القدرة على التحكم في نوبات 
الغض����ب التي جتتاحه وأنه وحتى حلظة القبض عليه كان اليزال 
يتعاطى حبوبا خاصة حلالته صرفها له معاجلوه في الطب النفسي 
نافي����ا متاما ان يكون قد تعاط����ى املخدرات أو أي نوع منها وأنه ال 
عالقة له ال من قريب وال من بعيد بكمية املخدرات التي عثر عليها 

في الديوانية موقع اجلرمية.

وكان رجال املباحث قد ألقوا القبض على القاتل في مستش����فى 
الطب النفس����ي بعد ارتكابه للجرمية ب� 12 س����اعة حيث توجه الى 
هناك مبرافقة عدد من افراد اسرته بعد ان دخل عليهم املنزل بحالة 
هستيرية واعتقدوا ان حالة نوبات الغضب قد اعترته مجددا وقاموا 
بنقله الى املستش����فى حيث يعالج، ولم يعلم اي من افراد اس����رته 

باجلرمية اال بعد إلقاء القبض عليه.
وحصلت »األنباء« على مقتطفات من فحوى التحقيق الذي أجراه 
رج����ال مباحث اجلهراء مع القاتل قبل إحالته الى النيابة وتنش����ر 

»األنباء« مقتطفات من التحقيق:
احملقق: أنت متهم بقتل املواطن والبدون؟

املتهم: لم أك����ن أقصد قتل أي منهما كن����ت أنوي ضربهما فقط 
وإسكاتهما.

احملقق: وملاذا قمت بقتلهما؟
املته����م: أنا لم أقصد قتل أي منهم����ا، أنا كعادتي دخلت ديوانية 
املواطن )الضحي����ة األولى( وكان يجلس مع����ه البدون )الضحية 
الثانية( وجلس����نا نتس����امر، غير أنهما بدآ باالستهزاء بي، وعبثا 
حاولت إس����كاتهما ولكن ايا منهما لم يستمع إلي وبدآ يوجهان لي 

كالما جارحا.
ما طبيعة الكالم؟

في معظمه استهزاء، وبعدها ال أعرف ماذا حصل ولكنني اتذكر 
أنني فقدت اعصابي وثرت وتناولت سكينا »حربة عسكرية« تخص 
الضحي����ة األول املواطن كانت موجودة في الديوانية حيث جنلس 
وانهلت طعنا على أول واحد منهما أمامي وضربته في وجهه وأتذكر 
ان الضحية الثانية البدون حاول االمساك بي فوجهت إليه طعنات 

ال أذكر عددها.
وماذا حصل بعد ذلك؟

ال أذكر متاما س����وى أنني تركتهما على األرض وكنت اعتقد انه 
مغمى عليهما متأثرين بجراحهما وخرجت وأنا في حالة هستيرية 
شديدة بعد أن انتابتني حالة االعصاب التي اعاني منها منذ سنوات 
وركبت س����يارتي وتوجهت إلى الطريق املؤدي إلى سكراب أمغرة 
وهناك القيت احلربة التي كانت التزال في يدي وبعدها الى منزلي 

وكنت وكأني أعيش بحلم.
م��ا احلالة التي تعان��ي منها بالضبط؟ وملاذا نقل��ك أهلك إلى »الطب 

النفسي«؟

أعاني من حالة عدم متكني م����ن التحكم بثورات الغضب، وانا 
أعالج منذ سنوات في مستش����فى الطب النفسي ولدي ملف هناك 

واتعاطى حبوبا كنوع من العالج..
هل أنت مدمن أو تتعاطى أي نوع من أنواع املخدرات؟

ال أبدا عدا االدوية املوصوفة لي من اطباء املستشفى.
هل تتاجر باملخدرات؟

ال أبدا ال عالقة لي بها.
وم��اذا عن كمية احلش��يش والتري��اق التي عثر عليها في مس��رح 

اجلرمية )الديوانية(.
ال أعلم عنها أي شيء.

ما نوع العالقة التي تربطك بالقتيلني؟
عادة كنت أجلس معهما في الديوانية على فترات متقطعة.

وقال مصدر أمني أن القاتل قام بتمثيل جرميته أمام وكيل النيابة 
بكامل تفاصيلها بحسب ما يذكرها ودل على سالح اجلرمية املستخدم 
والذي القاه في منطقة برية قرب سكراب أمغرة، وقام رجال مباحث 
وأمن اجلهراء بتطويق حتركات القاتل وعمل طوق أمني موسع خشية 

تعرضه ألي ردة فعل انتقامية من أسرة أي من القتيلني.

سقوط إندونيسيتين من الطابق الثاني
قاد مواطنين إلى »مواقعة« و»حجز حرية«

ضبط بائع في محل هواتف
يبيع الخطوط دون بيانات

الخليفة كّرم رجال أمن الدوريات الشاملةترقية 42 ضابطًا في »اإلطفاء«
أص���در مدير ع���ام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاس���م 
املنصوري قرارا إداريا بترقية 
العامة  اإلدارة  عدد من ضباط 
لإلطفاء من رتبة مالزم إلى مالزم 
أول وذلك اعتب���ارا من تاريخ 
2010/2/11 حسب كشف األسماء 

املرفق التالي:
بدر عبدالستار احمد املال

محمد سعود محمد الطراروة
بدر سعدون عبداهلل علي

حم���د يوس���ف عبداحلمي���د 
االثري

احمد عبداالمير وائل املهنا
حمد فهد حمد احلمد

مساعد احمد مبارك سلطان
سالم سعد السلطان السالم
محمد اسحق احمد الكندري

عبداهلل صالح عبداهلل املاص
جعفر فاض���ل عبدالرس���ول 

ليرى
طارق مشعل يوسف الدرباس
عثمان حجي عثمان احلالبيك
محمد مصطفى احمد الراشد

عبدالوه���اب محم���د عبداهلل 
العريفان

حجي وليد حجي احلجي
حسن محمد حسن عبدالرزاق
خالد عبداهلل يوسف املعيوف
محمد راشد عبداهلل الكندري
علي عبدالكرمي مهدي الصفار

عل���ي  جاس���م  عبدالعزي���ز 
الكندري

مب���ارك  يعق���وب  مصع���ب 
املجدلي

فهد علي أحمد املنصوري
عماد الدين رياض مهدي حامت

عبدالوه���اب جاس���م محم���د 
حسن

مش���عل عبدالواح���د عبداهلل 
الناقة

عب���داهلل مب���ارك عب���داهلل 
معتوق

محمد يونس عبداهلل بوربيع
ناصر علي ناصر املعيلي

احم���د عبدالغف���ور محم���د 
العوضي

طالل عدنان خالد بوحمد
مشاري بدر راشد الفهد

عبداحلميد محمد زامل الزامل
عل���ي  عبداللطي���ف  احم���د 

الكندري

اللواء جاسم املنصوري

حمد علي عبداحلميد خلف
حسن احمد ابراهيم املرزوق

علي عبداللطي���ف عبدالرضا 
قبازرد

بالل عادل عبداهلل اخلشان
عب���داهلل  محم���د  عب���داهلل 

الكندري
عبداحملسن احمد عبداحملسن 

املاجد
حمد جاسم هالل آل بن علي

عبدالعزي���ز محم���د خلي���ل 
العوضي

اللواء د.مصطفى الزعابي والعميد الشيخ أحمد اخلليفة يتوسطان املكرمني

أمير زكي ـ محمد الدشيش
بحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي، قام مدير 
ع����ام اإلدارة العامة ملكافح����ة املخدرات العميد 
الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي رجال أمن الدوريات 
الشاملة حملافظات الفروانية واجلهراء واألحمدي 
والعاصمة ومب����ارك الكبير وحولي، وأش����اد 
العميد اخلليف����ة باجلهود الكبيرة التي يبذلها 
رجال الدوريات الش����املة في ضبط املتعاطني، 

وضبط مخدرات بحوزة أشخاص من مختلف 
اجلنس����يات، مؤكدا ان قطاع الدوريات هو احد 
القطاع����ات امليدانية الفاعلة والتي تس����هم في 
احلد من قضايا االجتار في املخدرات وحيازتها 

بقصد التعاطي.
هذا وحضر احلفل مدير الدوريات الشاملة 
العميد زهير نصراهلل ومساعد مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة العميد صالح الغنام الى جانب 

مديري الدوريات.

أمير زكي
احتجز رجال أمن حولي شابني كويتيني ومتت احالتهما إلى النيابة 
العامة بتهمة حجز حرية ومواقعة بالرضا فيما اضطر رجال األمن إلى 
مداهمة ش����قة تقع في منطقة حولي وكسر بابها اخلارجي في اعقاب 
سقوط وافدتني آسيويتني من الطابق الثاني وتلقي عمليات الداخلية 
بالغا بهذا اخلصوص. وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية ابلغت 
عن س����قوط وافدتني اسويتني من الطابق الثاني الحد أبنية محافظة 
حولي فس����ارع رجال االمن ومت التحقيق بعجالة مع الوافدتني قبل 
نقلهما إلى مستشفى مبارك، إذ قالتا انهما تعرضتا للخطف واالحتجاز 
وازاء هذه االفادات مت اخطار وكيل النائب العام الذي منح رجال االمن 
إذنا بالدخول إلى الش����قة وكان����ت املفاجأة حال تنفيذ األمر ان هناك 
ش����ابني ووافدتني آسيويتني من اجلنسية الفلبينية في وضع حميم 
ونظرا للغرام لم يش����عروا باألحداث اجلارية خلف البناية واعترف 
الشابان بانهما تعرفا على الوافدتني الفلبينيتني  وانهما ال علم لهما 
بأسباب قفز االندونيسيتني من داخل الشقة السيما ان الشقة تخص 

الوافدتني الفلبينيتني وهذا ما كان محل نفي من املصابتني.

محمد الجالهمة
اس���تطاع رجال مباحث العاصمة برئاسة العقيد منصور 
العتيب���ي وحتديدا إدارة مباحث الفيح���اء ضبط موظف في 
مح���ل تلفونات يق���وم ببيع اخلطوط الهاتفي���ة دون تدوين 
بيانات العميل، كما تبني انه اعتاد على ش���راء الهواتف املبلغ 

عن سرقتها.
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى رئيس مباحث 
الفيحاء عن ان وافدا مصريا يعمل في محل هواتف اس���تغل 
عمله ويقوم ببيع خطوط هاتفية دون بيانات مسجلة مقابل 
50 دين���ارا للخط الواحد رغم ان س���عره ال يتعدى 5 دنانير 

ليتم ضبطه.
 واعترف الوافد بعد ضبطه بأنه اعتاد على شراء هواتف 
مسروقة بأسعار زهيدة رغم علمه بأن هذه الهواتف مسروقة 
وانه يق���وم بإعادة بيعها داخل موطنه لك���ون هذه الهواتف 
ميكن اكتش���اف س���رقته��ا في حال اس���تخدامها، وأحيل إلى 

االختصاص.

مباحـث  رجـال  وأرشـد  النيابـة  وكيـل  أمـام  جريمتـه  مّثـل 
الجهـراء إلى سـالح الجريمة فـي منطقة بّريـة قرب سـكراب أمغرة

ُيعاَلج في مستشفى الطب النفسي ويمتلك ملفًا منذ سنوات بسبب 
معاناتـه  من حالة عـدم التحكم في نوبـات الغضب التـي تنتابه أحيانًا

»األنباء« تنشر فحوى اعترافات المتهم

رجال املباحث واألمن يحيطون باملتهم خشية تعرضه لردة فعل انتقاميةاملتهم بقتل الشابني يستعد لصعود دورية الشرطة قبل متثيل جرميته

»الهجرة« تسقط 7 مصريين ومواطنًا
يزّورون أذونات العمل مقابل 1000 دينار

)أحمد باكير(دوريات األمن وسيارات االسعاف حتيط مبوقع البالغ

البالغ الكاذب التاسع يستهدف »لوذان«
 أمير زكي

اس��تنفر رجال أمن حول��ي وإدارة املتفج��رات أمس اثر 
ورود ب��الغ عن وجود قنبلة في بي��ت لوذان أمس، وأوضح 
مصدر أمن��ي ان بالغا ورد الى مرك��ز إدارة بيت لوذان عن 
وجود قنبلة وهو ما دع��ا القائمني على بيت لوذان الى ابالغ 
عمليات الداخلية ليبدأ رجال إدارة املتفجرات بتمشيط املركز 
وال��ذي انتهى الى عدم العثور على أي قنبلة أو متفجرات أو 
مواد مشبوهة. وأوضح املصدر ل� »األنباء« ان االتصال حدد 

مصدره من خارج البالد وجار حتديده.
يذكر ان هذا هو البالغ الكاذب التاسع الذي تلقته عمليات 
الداخلي��ة خالل األيام العش��رة املاضية، وكان��ت كالتالي: 3 
مجمع��ات جتارية ومطعم راق ومركز تس��وق وإدارة مرور 

العاصمة والسفارة الفلبينية وكلية خاصة.


