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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أمير زكي
  أدخل شاب كويتي غرفة العناية 
الفائقة في مستشـــفى الصباح جراء 
اصابته بتسمم جراء احتسائه كمية 

كبيرة من املواد الكحولية.
  وقال مصدر امني ان الشاب اسعف 
بواســـطة اصدقائه الى مستشـــفى 

الصباح، وتبينت اصابته بتســـمم 
جراء اخلمر احمللي، وعليه مت ادخاله 
االنعـــاش وعمل غســـيل معوي له 
والتحفظ عليه مـــع اخذ عينات من 
دمه للتأكد من عـــدم تناوله للمواد 
املخدرة الى جانب املسكرة وسجلت 

قضية السكر البني. 

 اصـــدرت ادارة العالقات 
العامة في البلدية بيانا قالت 
القانونية  فيـــه: ان االدارة 
تابعـــت موضـــوع االحكام 
القضائية ملنطقة ابو فطيرة 
احلرفية وحصلت على حكم 
قضائي لصاحلها ولصالح 

اللوائح والقرارات الصادرة 
البلـــدي بعدم  من املجلس 
السماح بتغيير االنشطة من 
حرفية معتمدة في املنطقة 
الى انشـــطة جتارية بعيدة 
عـــن الغـــرض االصلي من 
تخصيص املنطقة على نظام 

الـ B.O.T. واضاف البيان ان 
حكم احملكمة هذا يؤيد موقف 
الســـاعي للتمسك  البلدية 
بطبيعة املنطقة والتراخيص 
التي يجـــب ان تصدر بها، 
كما ان احلكم يصحح مسار 

السلبيات التي وقعت. 

 حكم قضائي يؤيد منع البلدية تغيير األنشطة بالمنطقة الحرفية في أبو فطيرة شرب الخمر حتى الثمالة فتسمم ودخل اإلنعاش 

 مباحث األحمدي أغلقت عيادة للتعاطي
  وحصدت ١٥ حقنة و١٠٠ حبة 

 .. والصقعبي يدعو لمحاربة االتجار بالمواد المخدرة 
 دمشق ـ كونا: دعا مســـؤول امني الى فتح آفاق 
جديدة من التعاون اإلقليمي البناء بني الدول املعنية 
في منطقة الشرق األوسط واألدنى ملواجهة االجتار 
غير املشـــروع باملخدرات واحلد من تفاقم مخاطرها 
وتعاطيهـــا وترويجها وتبادل املعلومات فيما بينها 
بوتيرة سريعة. جاء ذلك في تصريح أدلى به مساعد 
مدير املعلومات في االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بوزارة الداخلية الرائد عبداهللا احمد الصقعبي لـ «كونا» 

قبل بدء اجتماعات الدورة الـ ٤٥ للجنة الفرعية املعنية 
باالجتار غير املشروع باملخدرات واملسائل ذات الصلة 
في الشرقني األدنى واألوسط والتي ستبدأ مبشاركة 
جميع الدول املمثلة في اللجنة. وشدد الصقعبي على 
ضرورة تنســـيق جميع اجلهود وتوحيدها من اجل 
التصـــدي لهذه اآلفة، الفتا الـــى اهمية جدول أعمال 
املؤمتر وما يتضمنه من موضوعات تساعد في اخلروج 

بتوصيات بناءة حتقق األهداف املنشودة. 

يتردد عليها عدد كبير من املدمنني، 
وعليه ابلغ مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ 
علي اليوسف مت االيعاز الى ضابط 
الفنطاس بعمل التحريات وعلى 
مدار ٧٢ ساعة قام ضباط مباحث 
الفنطاس وقــــوة املباحث بعمل 
مراقبة، وتبني تردد اعداد كبيرة 
من املدمنني على الشقة على مدار 

اليوم.
  واضاف املصدر: مت اخطار وكيل 
النيابة بالتحريات والذي اعطى اذنا 
نيابيا بتفتيش الشقة وضبط من 
بداخلها وعليه داهم رجال املباحث 
الشقة ومت ضبط مستأجرها وأحد 
املدمنني وبالشقة نفسها عثر رجال 
املباحث على ١٠٠ حبة و١٥ حقنة 

بها مادة الهيروين. 

  ووفــــق مصــــدر امنــــي، فإن 
معلومــــات وردت الــــى العقيــــد 
العدواني  احلمــــدان ومســــاعده 
عن ان شــــقة في منطقة املهبولة 

 عبداهللا قنيص
  داهم رجال ادارة بحث وحتري 
العقيد  محافظة االحمدي بقيادة 
عادل احلمدان ومســــاعده املقدم 
مشعل العدواني يوم اول من امس 
شقة ذاع نشــــاط مستأجرها في 
استقبال املدمنني ومنحهم احلقن 
الهيروينية والسماح لهم بالتعاطي 
مقابــــل مبلغ ١٠ دنانير ووصفت 
الشقة بعيادة املتعاطني، ومتكن 
رجال مباحث االحمدي من توقيف 
مستأجر الشقة واحد املتعاطني 
واعترف مســــتأجر الشقة بأنه 
استأجر الشقة خصيصا لتوفير 
آمــــن للمتعاطني واالنفاق  مكان 
علــــى حصيلة تعاطيــــه للمواد 
املخدرة عبر توفير حقن جاهزة 

للتعاطي.

 اللواء الشيخ علي اليوسف 

 ضبط ١٣ هاتفًا بينهم «آي فون»
  و٤ كروت و٦ سجائر بـ«المركزي»

 محمد الدشيش
الســــجن    واصل رجــــال امن 
املركزي حمالتهم  لتطهير العنابر 
ادارة  من املمنوعات، حيث قامت 
امن الســــجن املركزي صباح اول 
من امس بشن حملة صباحية على 
عنابر السجناء، واسفرت احلملة 
عن ضبط ١٣ هاتفــــا نقاال اغلبها 
هواتف متقدمة للغاية ومنها آي 
فون و٦ سجائر ملغومة باحلشيش، 
وجرت احالة ٤ نــــزالء على ذمة 
املضبوطات. وقــــال مصدر امني 
ان هــــذه احلملة تأتــــي في اطار 
تعليمات صادرة من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
االصالحية وتنفيذ االحكام، مشيرا 

الى ان احلملة اشرف عليها النقيب 
سليمان السعيدي وشملت عنابر 

املخدرات وعنابر امن الدولة. 

 شروع في سلب بـ «تيماء» 
 هاني الظفيري

  اقدم شــــابان يرتديــــان الزي 
الوطني على الشــــروع في سلب 
شابني آخرين مركبتهما مساء أمس 
في منطقة العيون اال ان الشابني 
اللذين كانا يقودان املركبة استطاعا 
مقاومة املعتدين واحليلولة دون 
اقدامهما على سلب مركبتهما ليتجها 

الى مخفر تيماء ويســــجال قضية 
ضد الشخصني اللذين استوقفاهما 
وزودا رجال األمن مبا لديهما من 

معلومات عنهما.
  من جهة اخــــرى تقدم مواطن 
وأبلغ عن تعرضه للضرب من قبل 
وافدين من اجلنسية االسيوية أثناء 

فضه ملشاجرة. 

 اللواء أنور الياسني 

 توقيف ٥ شباب تحرشوا بطالبات
  المعهد التجاري في حولي 

 «اإلخطبوط» سقط في الجليب وأحيل إلى «الجنائي» 

 أمير زكي
  شن رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي حملة جديدة على 
املتسكعني واملتحرشني لطالبات املعهد التجاري يوم امس واسفرت 
احلملة عن ضبط ٥ شباب منهم ٣ كويتيني ووافد مصري واخلامس 
خليجي. وقال مصدر امني ان حملة مباحث حولي جاءت بتعليمات 
من مساعد مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ 
مــــازن اجلراح وذلك في اعقاب شــــكاوى وردت اليه من أولياء أمور 
طالبات اكدوا خاللها تزايد الشــــباب بصورة الفتة في محيط املعهد 
التجاري في حولي. واضاف املصدر: «قام مدير مباحث حولي العميد 
عبدالرحمن الصهيل بتشكيل فرقة عمل بقيادة ضابط مباحث النقرة 
الرائد حسني دشتي، حيث دخل رجال املباحث بني أوساط املتواجدين 
حتى ال يتم لفت االنتباه اليهم ومتكنوا من توقيف الشباب اخلمسة 
وهم متورطون في التحرش بالفتيات. واشار املصدر الى ان الشباب 
ســــيتم احتجازهم واستدعاء أولياء أمورهم لتوقيعهم على تعهدات 

بالتزام حسن السير والسلوك. 

 عبداهللا قنيص
  أحال مدير إدارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير 
املقدم وليد الدريعي الى إدارة التنفيذ اجلنائي مواطنا 
وصف بـ «اإلخطبوط» لتعدد قضاياه وصعوبة ضبطه 
وذلك في منطقة اجلليب، حيث كان يتخفى وســـط 
أعداد هائلة من العمالة اآلسيوية. وكانت معلومات 
وصلت الى العقيد الدريعي عن ان املواطن املطلوب 

للســـجن عامني ومتورط في جرمية شروع في قتل 
الى جانب كونـــه مطلوبا على ذمة قضايا اجتار في 
املواد املخدرة متـــوار عن األنظار في اجلليب، حيث 
مت جتهيـــز قوة واالنتقال الى حيـــث يقيم ومت عمل 
طوق أمني كامل حول غرفة املتهم ليتم ضبطه بعد 
مقاومة شديدة وبعد وضع الكلبشات في يديه اقتيد 

الى مبنى إدارة التنفيذ اجلنائي. 

 العميد الشيخ مازن اجلراح 

 «األمن الوطني» تحتفل 
بختام «الردع الحاسم ٣»

 حتت رعاية مديــــر عام كلية 
األمن الوطنــــي اللواء ركن محمد 
رافع الديحاني، وبحضور مساعد 
املدير العام العميد فوزي يوسف 
الســــويلم، وبحضور مدير مركز 
إعداد القادة العقيد ناصر إبراهيم 
احلوطي، ومساعد مدير مركز إعداد 
القادة املقدم تركي خليفة املطيري، 
أقيــــم احلفل اخلتامــــي لبرنامج 
«تخطيط التمارينـ  الردع احلاسم 
٣» الذي شارك فيه ١٤ ضابطا من 
قطاع شؤون األمن اخلاص بوزارة 
البرنامج  الداخلية. وقد جاء هذا 
استكماال للتطبيقات امليدانية التي 
مت تنفيذها من قبل اإلدارة العامة 

لقوات األمن اخلاصة.
  وقد تناول عــــدة موضوعات 
تدريبيــــة وهــــي إدارة األزمــــات 
والكــــوارث وتخطيــــط التمارين 
وأسلوب بناء التعليمات التنظيمية 
الفكرة  للتمرين وأســــاليب بناء 

العامة للمعضلة.
البرامج مجموعة من    وتخلل 
التطبيقات واألوراق البحثية لكل 
متــــدرب يتم مــــن خاللها حتديد 
معضلة معينــــة ووضع احللول 
املناسبة لها وذلك في سبيل االرتقاء 
مبســــتوى مهارات وأداء القائمني 
باملهام املكلفني بها بصفة يومية.

  وقد ألقى العميد السويلم كلمة 
بهذه املناسبة نقل من خاللها حتيات 
الوكيل املســـاعد لشؤون التعليم 
والتدريب ومدير عام كلية األمن 
الوطني ومدير عام اإلدارة العامة 
لقوات األمن اخلاصة، وشدد على 
ان هذا التعاون في تنفيذ «تخطيط 
التمارين ـ الردع احلاسم ٣» جاء 
وفق محصلـــة جهـــود مخلصة 
وتوجيهات سديدة وأهداف رشيدة 
من القيادة العليا بوزارة الداخلية 
انصبت كلها حتت رغبة واحدة وهي 
االرتقاء مبستوى الضباط للحفاظ 

على أمن وأمان وطننا الغالي. 

 اللواء ركن محمد الديحاني 

 قتيالن و١٤ جريحًا في حوادث سير
  و«الداخلية» تعلن عن وفاة ٥ في أسبوع 

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  شهدت البالد في غضون األربع والعشرين ساعة 
املاضية سلسلة من احلوادث املرورية املؤملة والتي 

راح ضحيتها ١٦ شخصا ما بني قتيل وجريح.
  وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان مواطنا (٥٥ عاما) توفي في 
حادث انقالب مركبة كورية على طريق الســــاملي، 
كما توفي وافد مصري في حادث مماثل على طريق 

مقابل منطقة الزور.
  وتطرق بوحيمد الى املصابني في احلوادث، الفتا 
الى ان البالد شهدت عدد ٨ حوادث مرورية أدت إلى 

كل هذه اخلسائر سواء في األرواح.
  من جهة أخرى، ذكرت االحصائية االســــبوعية 
حلاالت الوفيات غير اجلنائية (حوادث السيارات) 
الصادرة عن االدارة العامة لألدلة اجلنائية ان الفترة 
من ١ ـ ٢٠١٠/١١/٧ شهدت ٥ حاالت وفاة، منهم ٢ من 

املواطنني و٣ وافدين.
  وأهابت ادارة اإلعــــالم األمني بوزارة الداخلية 
بقائــــدي املركبات ضرورة توخي احليطة واحلذر 
أثناء القيادة وااللتزام بقواعد وآداب املرور وعدم 
جتاوز االشارة الضوئية احلمراء وااللتزام مبدلول 

اخلطوط األرضية. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 وقف عقوبة شاب سرق مركبة مواطنة 
 قضت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة املستشار 
محمد اخللف وأمانة سر طاهر البرديسي بوقف 
العقوبة املقررة من محكمة أول درجة بحبس املتهم 

وذلك عن قضية سرقة مركبة مواطنة.
  كان االدعاء العام قد أسند للمتهم أنه بدائرة 
مخفر شــــرطة الرميثية سرق املنقوالت املبينة 
الوصف والقيمة باحملضــــر واململوكة للمجني 
عليها (م.ن.) وذلك على النحو املبني بالتحقيقات. 
وطالب االدعاء العام مبحاكمة املتهم وفقا لنص 
املواد ٢١٧، ٢١٩ مــــن قانون اجلزاء. ومتت إحالة 

األوراق إلى احملكمة بعد قيدها.
  وبجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٦ حكمت احملكمة غيابيا 
بحبس املتهم شهرا مع الشغل وكفالة ٣٠ دينارا 

لوقف النفاذ وذلك عما أسند إليه. ولم يلق ذلك 
احلكم قبوال لدى املتهم ولصدوره في غيبته، فطعن 
عليه باملعارضة والتي حكم فيها بجلسة ٢٠١٠/٧/١٢ 
بقبول املعارضة شــــكال وفي املوضوع برفضها 
وتأييد احلكم املعارض فيه. وترافع احملامي علي 
محمد العلي أمام محكمة اجلنح املســــتأنفة عن 
املتهم ودفع بعدم جدية التحريات وبطالنها بحق 
املتهم املستأنف كون الثابت باألوراق أن الشاكية 
تأخرت في اإلبالغ عن الواقعة محل االتهام ملدة 
تزيد عن ٤ أشهر كاملة، وقد أقرت باألوراق أنها 
تركت مركبتها مفتوحة وبها أغراضها ولم تتهم 
أحدا بارتكاب الواقعة ولم تقرر ما إذا كان هناك 

أحد برفقتها من عدمه.   احملامي علي محمد العلي 

 دعوى ببطالن 
انتخابات جمعية 
السالم والصديق

 تقدم احملامي عبدالرحمن 
ادارية  البـــراك بشـــكوى 
مستعجلة اختصم فيها كال 
من وكيل وزارة الشـــؤون 
االجتماعية لشؤون التعاون 
ادارة  ورئيـــس مجلـــس 
جمعية السالم والصديق 
التعاونية مطالبا ببطالن 
نتيجـــة انتخابات مجلس 
الســـالم  جمعيـــة  ادارة 
والصديق بصفته وكيال عن 
ثالثة مرشحني النتخابات 
اجلمعية بعـــد ان اعلنت 

نتائج تلك االنتخابات.
   ولـــم يصـــدر اعـــالن 
بنتائجها بصفة رســـمية، 
البـــراك في ختام  وطالب 
دعـــواه بوقـــف نتيجـــة 
االنتخابـــات حلني الفصل 
نهائيـــا في الدعوى املاثلة 
بحكـــم بات، وفي الشـــق 
املوضوعي ببطالن انتخابات 
مجلس ادارة جمعية السالم 

والصديق.

 «الجنايات» تحجز دعوى قاتل صديقه للحكم 
وتؤجل قضية قاتل عشيقته الباكستانية 

أمام  الباكســــتاني (ر.أ.) أمس 
الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية 
بقتل عشيقته املجني عليها بشكل 
مفصل وأمام محاميه الذي انتدبته 
احملكمة للدفاع عنه، وقد أجلت 
احملكمة نظر الدعوى جللســــة 

١٢/٦ الستكمال الدفاع.
  وتخلص الواقعة فيما شهد 
به ضابط مباحث جليب الشيوخ 
بأن املتهــــم كانت تربطه عالقة 
غير شريعة باملجني عليها قبل 
الواقعة وفي يوم احلادث استل 
سكينا من مسكنه وأخذ قفازات 
وكيس قمامة للتخلص من أدوات 
اجلرمية بعد ارتكابها. وأضاف 
أن املتهــــم مــــا أن ظفر باملجني 
عليها حتى استدرجها إلى مكان 
اجلرمية وقام بنحرها ثم تخلص 
مــــن أدوات اجلرمية، وبضبطه 
أرشد ضابط الواقعة إلى مكان 
هذه األدوات، ومبواجهته اعترف 
تفصيليا بالواقعة كما اعترف 
بأنه واقع املجني عليها برضاها 

قبل الواقعة. 

فلم يتمالــــك أعصابه من كثرة 
اإلساءة إليه فالتقط السكني الذي 
كان موجودا بغرفة املجني عليه 
وقام بطعنه بها. وقد أســــفرت 
حتريــــات ضابــــط الواقعة عن 
أن عددا من سكان العقار كانوا 
متواجدين أمام باب غرفة املجني 
عليه وقت خــــروج املتهم منها 
وهو ممسك بالسكني املستخدم 

في اجلرمية.
  من جهة أخرى اعترف املتهم 

الدائــــرة اجلزائية   أجلــــت 
باحملكمة الكلية أمس برئاســــة 
املستشار علي ناصر وأمانة سر 
املتهم  القضية  سعد األنصاري 
فيها وافد من جنسية آسيوية 
(ب.ك.) بقتل صديقه جللسة ٢٢ 
اجلاري للحكم بعد أن استمعت 
لدفاع املتهم املتمثل في احملامي 

بشار النصار.
  وقد ترافع النصار شــــفاهة 
ودفع بتوافر عنصر االستفزاز 
وانتفاء القصد اجلنائي كما دفع 
باخلطأ في القيد والوصف، ودفع 
النصار أيضا بالقصور في تقرير 
الطب الشــــرعي، وطلب أصليا 
االستماع إلى شــــهادة الطبيب 
الشــــرعي د.أنسي فؤاد وشاهد 
آخر (حارس البناية)، واحتياطيا 
تعديل القيد والوصف من القتل 
العمد إلى تهمة الضرب املفضي 
إلى املوت. وبســــؤال املتهم في 
التحقيقات أقر بأنه هو من قام 
بارتكاب الواقعة مقررا أن املجني 
عليه قام باستفزازه بكالم جارح 

 احملامي بشار النصار 

 .. و٩ مواطنين وخليجي وشابان من البدون 
إلى «المكافحة» بحبوب وحشيش وخمور 

 أمير زكي
  متكن رجال قطاعــــي األمن العام والعمليات من 
توقيف ١٢ شــــابا خالل ٢٤ ســــاعة منهم ٩ كويتيني 
وخليجي واثنان مــــن البدون وعثر بحوزتهم على 
كميــــات متفاوتة من اخلمور املســــتوردة واحمللية 
ومواد مخدرة تنوعت بني هيروين وحشــــيش الى 
جانب كميات اخرى من احلبوب وجاء ضبط الشباب 
الـ ١٢ في أماكن متفرقة واحيلوا جميعا الى اإلدارة 
العامــــة ملكافحة املخدرات لتصنف قضاياهم ما بني 
حيازة مواد مسكرة أو مخدرة بقصد االجتار وحيازة 
مواد مخدرة ومســــكرة بقصد االجتار. وقال مصدر 
امني ان مواطنا مت توقيفه من قبل رجال الدوريات 
برئاسة العميد زهير النصراهللا وعثر بحوزته على 

١٦ زجاجــــة خمر محلي و١٢ حبــــة روش كما اوقف 
رجال امن االحمــــدي مواطنني عثر بحوزتهما على 
٤ زجاجات خمر مستوردة و٦ حبات مخدرة. والى 
منطقة اجلهراء فقد مت توقيف مواطن وبدون وعثر 
معهما على نصف كيلو من احلشيش وزجاجتي خمر، 
وفي منطقة ام الهيمان ألقى رجال الدوريات القبض 
على خليجي كان بحوزته مواد مخدرة هيروين، كما 
جرى توقيف شاب من البدون ومعه ٢٥ حبة. وإلى 
منطقة امغرة فقد مت توقيف شــــابني كويتيني عثر 
معهما على ظرفني من الهيروين كما ضبط مواطنان 
في منطقة صباح السالم وعثر معهما على ٧٠ حبة 
روش وأخيرا مت ضبط شاب وعثر معه على ظرف 

هيروين وادوات تعاط. 

 .. و٤ كبسوالت زنة ٤٠ غراماً في عهدة «المخدرات» 
 عبداهللا قنيص

  أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
اجلنائـــي باإلنابة مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشـــيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
املخدرات شـــابا من غير محددي اجلنسية بتهمة 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وأرفق في ملف 
اإلحالة ٤ كبسوالت هيروين زنة ٤٠ غراما وكانت 

معلومات تضمنت اجتار البدون في املواد املخدرة 
وطلب من إدارة املكافحة الدولية والتي يرأسها املقدم 
يوســـف اخلالدي تتبع هذه املعلومات واستدراج 
البدون الى بيع ١٠ غرامات من الهيروين مقابل ٣٠٠ 
دينار ليتم ضبطه بعد ان سلم كبسولة بها املخدر 
وبتفتيش سيارته عثر بحوزته على ٣ كبسوالت 

بخالف التي باعها لرجال املكافحة. 

 مجني عليه في قضية أمن المطار :
  المعتدون تجاوزوا الـ ٢٠ شخصاً 

 هاني الظفيري
  «نتعرض لضغوطات شديدة 
وواســــطات من هنا وهناك لكي 
نتنازل عن االعتداء اجلماعي الذي 
حدث علينا ولكننا صامدون ولن 
القانون يأخذ  نتنازل وسنترك 
مجــــراه»، هكذا بــــدأ احد رجال 
االمن والذي تعــــرض لالعتداء 
اثناء  عليه وآخرين بالضــــرب 
قيامهم بعملهم في مطار الكويت 

الدولي.

  وســــرد احد املجنــــي عليهم 
في اتصــــال هاتفي مع «األنباء» 
تفاصيل ما حدث، مشيرا في بداية 
حديثه الــــى ان ما ذكر من ان ٤ 
اشخاص فقط هم املعتدون كالم 
مغايــــر للحقيقة. واضاف: كنت 
وزميل لي متواجدين امام بوابة 
اجلمارك واملنطقة احملظورة، وكان 
هناك جتمع يتــــراوح ما بني ٢٠ 
و٣٠ شخصا بانتظار شخص قادم 
من رحلة عالج. ومضى بالقول: 

اقترب ٣ شبان وطلبوا الدخول الى 
صالة اجلمارك ملساعدة قريبهم، اال 
اننا طلبنا منهم احضار تصريح 
دخول اال انهم رفضوا، وفجأة قام 
جميع منتظري املريض بالتهجم 
علينا واالعتداء علينا بالضرب 
بالعقال وااليدي، وهذا ما دعانا 
الى طلب اسناد، واستطاع رجال 
امن املطــــار توقيف من ٤ الى ٥ 
من املتهمني اما الباقون فتواروا 

عن االنظار. 

 مدير مطعم «حريص» اتهمته إيرانية بتلمس جسدها 
 أمير زكي

  ورطت فتاة إيرانية مدير مطعم شهير في 
منطقة النقرة في قضية هتك عرض أنثى، 
ووصف مصـــدر امني بالغ اإليرانية بأنه 
مبنزلة رسالة الى جميع الرجال وبضرورة 
االبتعاد عن املشاجرات النسائية ألن التدخل 
يؤدي الى ورطة ورغـــم محاوالت املدير 
الدفاع عن نفسه وانه كان يرغب في فض 
املشاجرة النسائية لسالمة الزبائن ولسمعة 

احملـــل إال ان احملصلة جاءت بقضية هتك 
عرض وإحالة املدير الى النيابة وسط إصرار 
املجني عليها على البالغ وتأكيدها ان املدير 
لم يتدخل ألجل ســـمعة احملل وإمنا ألجل 
تلمس أجزاء حساســـة في جسدها سواء 

من األمام او من اخللف.
  ووفق مصدر امني فإن وافدة إيرانية تقدمت 
يوم امس األول الى مخفر النقرة وقالت انها 
كانت جتلس في املطعم وحدث تالمس بينها 

وبني سيدة اخرى ال تعرفها، حيث اعترضت 
السيدة املدعى عليها على طريقة اإليرانية في 
اجللوس ومالبسها وهو ما انتهى الى تطور 
التالمس الى تشـــابك باأليدي بني اإليرانية 

والسيدة األخرى.
  وأضافت  السيدة: فوجئت مبدير املطعم 
ميسك بي من اخللف بصورة غريبة ويحاول 
إخراجي من املطعم، حيث قمت بنهره، إال انه 
لم يكتف باإلمساك بي وإمنا دفعني من األمام 

وتلمس جسدي. ونفى املصدر األمني بقوله 
مت استدعاء مدير املطعم الذي أبدى استغرابه 
من اتهام اإليرانية، مضيفا: كيف لي أن أرتكب 
مثل هذا اجلرم علـــى مرأى ممن ال يقل عن 
٢٠ ســـيدة ورجل وعمال وموظفي املطعم؟ 
وأضاف املديـــر: ما حدث انني حريص على 
سمعة املطعم ومثل هذه املشاجرات يجب ان 
يتم وضع حد لها حفاظا على سمعة املطعم 

وسالمة الزبائن. 
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