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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

  محمد الدشيش
  احتجز ٣ شـــباب من اجلنسية السورية واملصرية 
في مخفر اجلليب لتبادل االعتداء بالضرب فيما بينهم 
واستخدام أدوات حادة في املشاجرة، وقال مصدر امني 
ان املشـــاجرة سببها موقف ســـيارة، مشيرا الى بالغ 
مبشـــاجرة عربية تعاملت معهـــا وزارة الداخلية ومت 

توقيف املتشاجرين الثالث. 

 موقف سيارة يشعل مشاجرة عربية في الجليب

 املتهمان وأمامهما املضبوطات وعبوات التهريب

 املقدم وليد شهاب العميد غلوم حبيب

 المخدرات تم تهريبها للبالد في عبوات «كورن فليكس»

 مدير مطعم وأميركي يسقطان بكيلو ونصف ماريغوانا و١٠ آالف دينار  

  أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
   أحال مدير عــــام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات يوم امس الى نيابة املخدرات وافدين 
أحدهما لبناني ويعمل مديرا في احد املطاعم 
ووجهت اليه تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار، واآلخر أميركي يعمل مدنيا في اجليش 
األميركي ووجهــــت اليهما تهمة جلب مواد 
مخدرة بقصد االجتار وهي عقوبة قد تصل 
مبن يرتكبها الى اإلعدام متى ما تيقنت احملكمة 
من تلك التهمة، كما أرفق في ملف االحالة نحو 
كيلو ونصف من مخدر املاريغوانا و١٠ آالف 
دينار ضبطت بحوزة املتهمني وهي حصيلة 

بيع املواد املخدرة.
  ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت 
الى وكيل وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون 
األمــــن اجلنائي باإلنابة مدير عــــام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار لبناني في املواد املخدرة 
وانه مينح زمــــالءه عينات بقصد التجربة 
وعليه اجتمع اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
مع مساعده العميد صالح الغنام وطلب منه 
اختيار فريق عمل للتنسيق بشأن اإليقاع 

باللبناني ومن يتعامل معه وذلك بالتنسيق 
املتواصل مع النيابة العامة ليستقر العميد 
الغنام على إدارة العمليات والتي يرأســــها 
املقدم محمد الهزمي ومســــاعده الرائد محمد 
قبازرد باعتبار إدارة العمليات من اإلدارات 
الدقيقة فــــي التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأضاف املصدر األمني: اختار املقدم الهزمي 

ومساعده الرائد قبازرد فريق عمل لهذه املهمة 
وكان الفريق مؤلفا من املالزمني أوائل عبداهللا 
الربيعة وزيد صلبوخ وعبدالعزيز اظبيه 
ومن ثم قام رجــــال العمليات بالتقرب من 
اللبناني من خالل التردد على املطعم الذي 
يعمل به مديــــرا حتى اقتنع بانهم مدمنون 
وطلــــب فريق العمل من اللبناني ان يعطي 

لهم مخدرات للشراء وابتلع اللبناني الطعم 
ليبيع لرجال العمليات ربع كيلو ماريغوانا 
مقابل ١٢٠٠ دينار ليتم ضبطه بعد ان كشف 
فريق العمليات عن هويتهم كرجال مباحث 
في قطاع املكافحة وباالنتقال الى مسكنه في 
سلوى عثر رجال املكافحة على كمية أخرى 
من املخدرات ومبلــــغ ٥٠٠٠ دينار واعترف 
اللبناني بانه يتاجر في املخدرات حتى يحقق 
أرباحا من خاللها يستطيع تأمني مستقبله بعد 
الزواج، وبالتحقيق معه في جزئية مصدر هذه 
املخدرات اعترف على أميركي حيث سمح له ان 
يتواصل مع األميركي ويطلب منه شراء كمية 
من املخدرات وبالفعل أجرى اللبناني اتصاال 
مع األميركي واتفق معه على شراء كيلو من 
املاريغوانا مبقابل ٤٥٠٠ دينار، ولدى حضور 
األميركي لتسليم املخدرات ألقي القبض عليه 
بعد ان تســــلم املبلغ املرقم وبالتحقيق مع 
األميركي بعد االنتقال الى منزله والعثور على 
كمية أخرى من املخدرات اعترف بانه يهرب 
املاريغوانا في عبوات «كورن فليكس» من 
موطنه وأرشد رجال املكافحة علي العبوات 

التي كان يهرب فيها املخدرات. 

 رجـال المكافحة تخفـوا في صفـة «مدمنين» والمتهمـان تواصال عبـر البالك بيري 

 املاريغوانا واملبالغ املالية املضبوطة

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة العميد صالح الغنام

 مصرع مصري في اإلبعاد
  ووفاة باكستاني سقط من رافعة

 مواطن مدمن يحرق سيارة والدته 
  ويحطم أثاث منزل أسرته  

 بعد رفضها منحه مبلغاً مالياً لشراء المخدرات 

 أمن الفروانية يحرر ٣ أطفال
  اختطفهم والدهم من أمهم الحاضنة

  أمير زكي
  نقلت جثة نزيل مصري في ســـجن االبعـــاد يدعى (ح.ع) 
(٥٣ عاما) الى الطب الشـــرعي لمعرفة سبب وفاته على وجه 
التحديد رغم ان كل الموشـــــرات تؤكـــــد ان وفاتــه نتيجــة 

أزمــة قلبية.
  وقال مصدر امني ان عمليـــات الداخلية تلقت صباح امس 
بالغا بوفاة المصري والذي كان ينتظر ابعاده عن البالد لتتم 

احالة الجثة الى الطب الشرعي.
  من جهة اخرى لقي وافد باكســـتاني (٤٠ عاما) مصرعه اثر 
ســـقوطه من رافعة بناء اثناء عمله في منزل قيد اإلنشـــاء في 
منطقة المهبولة، وتمت احالة الجثة الى الطب الشـــرعي وقام 
رجال المباحث بعمل تحقيق في الحادثة للتأكد من عدم وجود 

شبهة جنائية. 

 آثار اإلتالف كما بدت على سيارة الشاب 

 ٣  أشخاص ضربوا شابًا وأتلفوا مركبته
  هاني الظفيري

  تقدم مواطن في العقــــد الثاني من العمر ببالغ الى غرفة عمليات 
الداخلية مساء أول من امس يفيد بتعرضه لالعتداء بالضرب واتالف 
مركبته من قبل ثالثة أشخاص مبنطقة سعد العبداهللا، ليتم تسجيل 

قضية في مخفر تيماء.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن كان يقود مركبته 
في احدى قطع منطقة سعد العبداهللا وفوجئ بثالثة شبان يوقفونه 
مبركبته ويقومون بتكسير مركبته واالعتداء عليه بالضرب دون ان 
يعرف األسباب ليقوم باالستنجاد بعمليات الداخلية حيث توجه رجال 
األمن وقاموا بسحب املركبة الى مخفر تيماء وجار ضبط الشبان الثالثة 

والتحقيق معهم ملعرفة سبب االعتداء وإتالف املركبة. 

  أمير زكي
  أحال رجال أمن االحمدي يوم امس شابا كويتيا يدعى (م.س) 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات بتهمة تعاطي مواد مخدرة، 

وحرق مركبة والدته عمدا.
  وقال مصدر امني ان مواطنة استنجدت بعمليات الداخلية 
النقاذها من ثورة ابنها املتعاطي، مشيرة الى ان ابنها طلب منها 
مبلغا ماليا للتعاطي وحينما رفضت اخذ يهشـــم أثاث املنزل، 
مشيرا الى ان رجال األمن سارعوا الى التعامل مع البالغ ولدى 
وصولهم الى موقع البالغ في منطقة املنقف شاهدوا الشاب الى 
جوار ســـيارة والدته بعد ان أحرقها عمدا بسكب بنزين عليها 

واضرام النار فيها.
  واضاف املصدر: مت توقيف الشـــاب وقـــد بدا في حالة غير 
منضبطة وواقعا حتت تأثير املواد املخدرة واعترف الشـــاب 
بحرق ســـيارة والدته وهي أملانية موديل ١٩٩٢ بعد ان رفضت 

اعطاءه مبلغا ماليا لشراء جرعة هيروين.
  واشار املصدر الى ان الشاب سبق ان القي القبض عليه في 

قضايا مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة. 

  عبداهللا قنيص
  أغلق رجال أمن الفروانية صباح أمس وبعد التنسيق مع النيابة 
العامة ملف اختطــــاف ٣ أطفال من قبل والدهم أو مت حترير االطفال 
الثالثة وتسليمهم الى أمهم، السيما أن األم لديها حكم باحلضانة، وجار 
توفيق والد االطفال والذي هرب من موقع االختطاف لدى وصول رجال 
األمن.ووفق مصدر أمني، فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية 
تضمن استغاثة ٣ أطفال من نافذة منزلهم في الفروانية والطلب من 
املواطنني واملقيمني إخراجهم وعليه نقل البالغ الى مدير أمن الفروانية 
العميد غلوم حبيب والذي أمر قائد منطقة الفروانية املقدم وليد شهاب 
معرفة حقيقة اســــتغاثة االطفال وهوية مــــن يحتجزهم، وعليه قام 
املقدم شهاب بعمل حتريات والتي انتهت الى ان االطفال مختطفون من 
قبل األب، ليتم اســــتصدار إذن نيابي لتحرير االطفال ومن ثم إخراج 
االطفــــال الثالثة واالتصال بأمهم والتي حضرت الى مخفر الفروانية 

وتسلمت أبناءها الثالثة. 

 اللواء حمادة: الخطة األمنية تم تطبيقها قبل العيد 

 بعد مطاردة بدأت على الخليج وانتهت في سلوى

 «اإلسناد» حالت دون تهريب فتاة كانت مع شاب في وضع  فاضح

 أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام باالنابة اللواء طارق حماد ان اخلطة األمنية 
املواكبـــة لعطلة عيد االضحى املبارك مت تطبيقها 
منذ الســـبت املاضي، وان التواجـــد األمني فعال 
على مدار الساعة، مشـــيرا الى توزيع العديد من 
الدوريات الثابتة واملتحركة في كل املناطق وعلى 
الطرق الرئيسية والفرعية، باالضافة الى مناطق 
التخييم والشاليهات واألماكن الترفيهية وربطها 
جميعا بغـــرف عمليات لتلقي البالغات والتعامل 
الفـــوري معها فور ورودها. مشـــيرا بذلك الى ان 
النقاط األمنية في البر بها فريق عمل متكامل من 
رجال األمـــن واالطفاء والطوارئ الطبية للتعامل 

الفوري مع أي احداثيات طارئة.
  ودعا اللـــواء حمادة املواطنـــني واملقيمني الى 

االنتبـــاه لالبناء في االماكن الترفيهيـــة واملجمعات التجارية والبر 
والشـــاليهات، وكذلك عدم تركهم في األماكن املزدحمة دون مراقبة 

حفاظا على سالمتهم وعدم ترك املمتلكات الثمينة 
داخل املركبات.وأشـــار الى ان التعليمات واضحة 
وصريحة لرجال األمن بالتعامل الراقي مع اجلميع 
وحمايتهم من أي سلوكيات خاطئة قد تعكر صفو 

هذه العطلة.
  وأكـــد ان هناك العديد من االجراءات القانونية 
سيتم اتخاذها بحق املخالفني مهما كان نوع املخالفة، 
مؤكدا حرص االجهزة األمنية على توفير احلماية 
للجميع، متمنيـــا لهم قضاء أوقات طيبة في هذه 

االيام املباركة.
  بدورها، أكـــدت ادارة االعالم األمني ان اخلطة 
االعالمية املواكبة أيضـــا لعطلة عيد االضحى مت 
تنفيذها عبر وسائل االعالم املختلفة، حيث ان هناك 
العديد من الرسائل األمنية والفالشات التوعوية 
مت بثها عبر الصحف واالذاعة والتلفزيون، وذلك ملزيد من التوعية 

واإلرشاد خالل هذه االحتفاالت. 

  هاني الظفيري
  متكن رجال مـــرور العاصمة من ضبط 
مواطن مطلوب وفتاة متغيبة مســـاء امس 
األول بعد مطاردة بدأت في شـــارع اخلليج 

مرورا باجلابرية وانتهاء في سلوى.
  وفي التفاصيـــل التي يرويها املصدر ان 
دورية تابعة ملرور العاصمة شاهدوا مواطنا 

وفتاة في وضع مخل داخل مركبتهما املتوقفة 
امام شارع اخلليج  العربي وباالقتراب منهما 
ادار املواطن محرك سيارته لينطلق دون ان 
يتوقف حيث اخذ رجال املرور اإلذن مبالحقة 
الهارب ليتم طلب االسناد من دوريات جندة 
حولي حيث حاول  قائد املركبة انزال الفتاة 
التي معه عند احدى عمارات منطقة اجلابرية 

اال ان الوقت لم يســـعفه في انـــزال الفتاة 
خصوصا لسرعة رجال االمن خلفه لينطلق 
مرة أخرى متجها الى منطقة سلوى حيث مت 
ضبطه بعد تضييق اخلناق عليه وتبني انه 
مواطن مطلوب بـ ١٣ قضية وتبني ان الفتاة 
التي كانت معه متغيبة وهي مواطنة، احيال 

بعدها إلى جهة االختصاص. 

 ضبط وافد مطلوب وآخر مخالف 
   وثالث بال إثبات سكارى  في العاصمة

  محمد الدشيش
  احال رجال أمن العاصمة ٣ وافدين الى مخفر الشامية بتهمة 

السكر واقالق الراحة.
  وقال مصدر امني ان الوافدين الثالثة كانوا ســـكارى وتبني 
ان احدهمـــا مخالف والثاني مطلـــوب والثالث ال يحمل اثبات 
شـــخصية، هذا وتبني ان اآلســـيويني الثالثة احتسوا خمورا 
محلية فـــي طريق عامة قبل ان يتـــم توقيفهم من قبل احدى 

دوريات العاصمة. 

 طارق حمادة 

 آثار احلريق تبدو على واجهة الشقة

 حريق شقة في السالمية والخسائر اقتصرت على مادية
  هاني الظفيري

  تمكن رجال مركـــزي اطفاء 
السالمية والســـالمية الجنوبي 
من التعامل مع حريق شـــقة في 
الطابق الثاني بمنطقة السالمية 
ولم يسفر الحريق عن اصابات 
بشرية وانما اقتصرت خسائره 

على مادية.
  وقـــال مديـــر ادارة العالقات 
العامـــة فـــي االطفـــاء باالنابة 
المقدم ناصر االنصاري ان وحدة 
التحقيق شرعت في البحث عن 
اســـباب الحريق، الفتـــا الى ان 
الحريق يرجح ان يكون ســـببه 
تماسا كهربائيا، اال انه اشار الى 
ان تحديد سبب الحريق بصورة 
واضحـــة يكون بعد االنتهاء من 

عمل وحدة التحقيق. 


