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 هاني الظفيري
  احتجز رجل من فئة غير محددي اجلنسية 
في مخفر اجلهراء بعد ان حاول التهجم فجر 
امس على منزل اهل زوجته ليتم تســـجيل 

قضية.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا 
ورد فجر امس من ســـيدة تفيد فيه بتهجم 

زوجها الذي تركت منزله بعد ان حاول االعتداء 
عليها بالضرب برفقة شقيقها، حيث فوجئت 
السيدة بعد نصف ساعة بزوجها االربعيني 
يتهجم على منزلهم في منطقة اجلهراء لتقوم 
بابالغ العمليـــات وعليه حضر رجال االمن 
ومت ضبط الزوج واحتجازه متهيدا الحالته 

الى النيابة العامة. 

 بدون يتهجم على منزل حماه إلعادة زوجته عنوة 

 خمور الكريسماس سقطت في ميناء الشعيبة
  والبحث عن «بدون» جلب الكمية لبيعها بـ ٢ مليون دوالر 

 بتنسيق بين السلطات في اإلمارات و«المكافحة» و«الجمارك» 

 عمال يرفعون خمور الكريسماس  ضباط من املكافحة ورجال جمارك.. وتنسيق الفت   أحد رجال «الداخلية» يعاين اخلمور املخبأة 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة  إبراهيم الغامن 

الربيعــــة وعبداللطيف الراشــــد 
وعبدالعزيز اظبية للقيام بعمل 
حتريات حول مستورد الشحنة، 
وأسفرت التحريات عن ان املتهم 
لم يحضر وأرسل سائقا ومخلصا 
جمركيا ليتم ضبطهما في محاولة 
من رجال املكافحة لالستدالل عن 

مكان وجود املتهم.
  وأشــــار املصدر الى ان املتهم 
يجلب املواد املسكرة ومت إخضاع 
منزله للتفتيش ولم يتم ضبطه 
ليتم إدراج اســــمه علــــى قوائم 

املطلوب القبض عليهم.
  الى ذلك، أكد مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحــــة املخدرات اللواء 
الشــــيخ احمد اخلليفة ان رجال 
املكافحة بــــكل اإلدارات متنبهون 
حملاوالت جتار اخلمور لضخ كميات 
من املسكرات خالل هذا الشهر وان 
التنسيق بني اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات واإلدارة العامة للجمارك 

على أعلى مستوى. 

الشــــحنة منذ خروجها من ميناء 
فــــي اإلمــــارات حتــــى حطت في 
ميناء الشعيبة يوم امس وخالل 
هذه الفتــــرة كان رجال املكافحة 
وبإشراف مساعد مدير عام اإلدارة 
العميد  العامة ملكافحة املخدرات 
صالح الغنــــام وبتنفيذ من إدارة 
العمليــــات والتــــي جهــــزت قوة 
مؤلفة من املالزمني أولني عبداهللا 

احمد اخلليفة بالتنسيق مع مدير 
عام اجلمارك إبراهيم الغامن ومت 
تشكيل فريق عمل مشترك مكون 
من إدارة العمليات بقيادة العقيد 
محمــــد الهزمي ومســــاعده الرائد 
التحري  محمد قبازرد ومكتــــب 
اجلمركــــي بقيادة راشــــد البركة 

وخالد الرميح.
  وقال املصدر األمني: مت تتبع 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  أحبــــط رجــــال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخــــدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة ورجال اإلدارة 
العامة للجمــــارك بقيادة إبراهيم 
الغامن محاولة إغراق السوق احمللي 
قبل أسابيع بسيطة من إطاللة العام 
اجلديد ويوم الكريسماس بنحو ١٠ 
آالف زجاجة خمر مستورد نوع ريد 
ليبل وسميونوف، وقدرت اخلمور 
املضبوطة بسعر السوق احمللي 
وتزامنا مع هذه املناسبة وارتفاع 
األسعار بأكثر من مليوني دوالر 
أميركي، واستنادا الى مصدر امني 
فإنه في إطار التنسيق والتعاون 
بني دول اخلليج مت إبالغ السلطات 
الكويتية من جمارك دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بأن هناك شحنة 
خمور كبيــــرة فــــي طريقها الى 
البــــالد، وان ظاهر احلمولة فحم 
وعليه قام مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشــــيخ 

 لص البانشيات والدراجات النارية 
باع ١٥ آلية بأسعار بخسة 

 مجهول طلب من عامل حمل جثة 
متعاط على كرسي متحرك وانحاش 

 بالغ إزعاج يسفر عن ضبط
 براءة مواطنة من تهمة تعاطي مخدرات   ٨ متشبهين بالنساء في ميناء عبداهللا

 هاني الظفيري
  ألقـــى رجال أمـــن الطرق اجلنوبية في ســـاعة متأخرة من 
مساء أمس األول القبض على ٨ شباب كانوا يتنكرون في زي 
نســـائي وأحيلوا من مكان ضبطهم في منطقة مخيمات قريبة 
من منطقة ميناء عبداهللا الى املباحث اجلنائية بتهمة التشبه 

باجلنس اآلخر.
  وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
من مواطن ضد أحد املخيمات الذي تصدر منه أصوات مزعجة 
لتنطلق دوريـــات أمن الطرق اجلنوبية الى مكان البالغ حيث 
خرج من املخيم عدد من االشـــخاص الذين كانوا يتنكرون في 
مالبس نســـائية، وعددهم ٨، فيما الذ بالفرار العديد من رواد  

املخيم ومتت إحالة املضبوطني الى جهة االختصاص. 

 قضــــت محكمة اجلنايات ببراءة مواطنــــة من احلبس غيابيا مدة 
٥ ســــنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة حيازة وإحراز مؤثرات 

عقلية «هيروين» بقصد التعاطي.
  وكانت احملكمة قضت بحبس املواطنة غيابيا مدة ٥ سنوات فطعنت 
عليه بتقدمي معارضة، وتأتي تفاصيل القضية مبا شــــهد به ضابط 
الدورية انه واثناء عمله لنقطة تفتيش شــــاهد مركبة املواطنة تقف 
قبــــل الوصول الى النقطة وذهب الى مركبــــة املتهمة بدوريته ولدى 
اقترابه منها قامت املهتمة بالصعود الى مركبتها وأدارت محرك السيارة 
بسرعة جنونية واجتهت نحو نقطة التفتيش معرضة حياة األفراد 
املتواجدين في النقطة للخطر. فتمت مطاردتها وشاهدها تلقي كيسا 
في الشــــارع وبعدها توقفت في الطريق بســــبب انفجار احد اطارات 
مركبتهــــا واستســــلمت ومت العثور في حقيبتها على كيس شــــفاف 
بداخله ٦ حبات بيضاء اللون يشتبه بها وبتفتيش املركبة عثر على 

٣ أصابع حشيش. 

 عبداهللا قنيص
العامة    واصل رجــــال االدارة 
للمباحث اجلنائية بقيادة مساعد 
مدير عام املباحث اجلنائية لشؤون 
احملافظات العميد الشــــيخ مازن 
اجلراح جهودهم في اغالق القضايا 
املسجلة ضد مجهولني، خصوصا 
قضايا السرقات، ومت ضبط «بدون» 
اعترف بسرقة ١٥ بانشيا ودراجة 
نارية، اثناء توقفها في الشوارع 
الرئيســــية خاصة مقابل املطاعم 
ثم احداث تعديالت عليها وبيعها 
بأسعار بخسة، هذا واعترف املتهم، 

والذي القي القبض عليه في منزله في اجلهراء بأنه قام بالســــرقات 
باســــتخدام مفاتيح مصطنعة. وقال مصدر امني ان معلومات وردت 
الــــى مدير ادارة بحــــث وحتري محافظة حولــــي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل ان وراء ســــرقة بانشــــيات ودراجات نارية شخص «بدون» 
وانه اعتاد السرقة ثم يقوم ببيع املسروقات بأسعار بخسة بعد عمل 
تعديالت على مظهرها اخلارجي. واضاف املصدر: مت ضبط الشــــاب 
بعد استصدار اذن من النيابة العامة، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة 
١٥ دراجة وبانشــــيا من مناطق في العاصمة وحولي وانه يتعامل مع 
كراج في الشــــويخ يقوم بتغيير معالم الدراجة ومن ثم يقوم ببيعها 
مشترطا على املشتري ان يشتري الدراجة دون ان يقوم بتسجيلها في 
املرور. هذا، وزود املتهم رجال املباحث مبعلومات عن هوية اشخاص 

اشتروا منه دراجات وبانشيات مسروقة. 

الوفاة ناجتة عن تناول جرعة 
من مادة مخدرة، هذا واشــــار 
املصدر االمني الى ان الشخص 
املتوفى لم يكــــن بحوزته اي 
ان  الى  اثبات شخصية، الفتا 
رجال املباحــــث بانتظار قيام 
االدلة اجلنائية بتحديد هوية 
املتوفى بحيث يتم توقيف من 
ألقى به متوفى ومعرفة هوية 
مــــن كان يتعاطى معهم املواد 

املخدرة. 

 عبداهللا قنيص
  أحيلت جثة شخص يرتدي 
الزي الوطني الى الطب الشرعي 
ملعرفة هويته ومت تسجيل قضية 
بعنوان وفـــاة نتيجة تعاطي 
املواد املخدرة، فيما شرع رجال 
ادارة بحـــث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل ومساعده الرائد وليد 
الفاضـــل فـــي حتديـــد هوية 
اشخاص مجهولني تخلصوا من 
جثة املتعاطي بإلقائها مقابل 

مستشفى مبارك.
  وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد من مسؤولني مبستشفى 
مبــــارك عن شــــخص يرتدي 
املالبــــس الوطنيــــة قد وصل 
متوفــــى الى املستشــــفى وان 
هناك شخصا طلب من عامل 
وضع اجلثة على كرسي متحرك 
ومن ثم هرب الــــى جهة غير 

معلومة.
  واضــــاف املصــــدر: تبني 
الطباء مستشــــفى مبارك ان 

 المباحث تنتظر تقرير األدلة الجنائية  يتعامل مع كراج يغير معالم المسروقات 

 العقيد عبدالرحمن الصهيل  العميد الشيخ مازن اجلراح 

 مواطن يشهر كالشينكوف في وجه رجال أمن
  ويهددهم بالتصفية الجسدية ما لم يغادروا من أمام منزله

 استبدل الـ N بـ R فهوت المركبة على الغزالي 
ومصرع مواطن في انقالب مقابل اإلسطبالت 

 أمير زكي
  حلقت تلفيات جسيمة مبركبة رباعية الدفع فيما 
جنا قائدها وهو وافد عربي من موت محقق، ووفق 
مصدر امني فإن بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن 
سقوط مركبة من علو على طريق الغزالي، وفور 
تلقي البالغ انتقل رجال االطفاء الى مكان احلادث 
ومن خالل معاينة احلادث تبني ان ســــائق املركبة 
وفيما يصف مركبته وبدال من ان يضع اجلير على 
 R وضعــــه باخلطأ على وضعية الـ N وضعية الـ
وحينما وضع قدمه على البنزين رجعت السيارة 
وسقطت من علو. من جهة اخرى، توفي مواطن يدعى 
(ع.م) مــــن مواليد ١٩٧٦ وذلك على طريق الدائري 
السادس مقابل اسطبالت اجلهراء. هذا، وانتقل رجال 
األمن ومت التعامل مع احلادث وقال مصدر امني ان 

وفاة املواطن جاءت جراء انقالب مركبته. 

ذاهبا بزوجته الى املستشفى 
لكونها مريضـــة، لكن رجال 
األمن اكـــدوا انهم لدى رصد
املواطـــن كان منفـــردا داخل 

سيارته.
الى    واشار املصدر األمني 
ان مدير أمن العاصمة اللواء 
طارق حمادة طلب االستعالم 
الســـجل اجلنائي فتبني  عن 
ان ســـجله متخـــم بالقضايا 

اجلنائية.
  هذا ومت حتويل القضية الى 
ادارة بحث وحتري محافظة 
العاصمة لضبط املتهم وضبط 
السالح الناري الذي استخدم 
في جرمية تهديد رجال األمن 

بالقتل. 

  وأضـاف املـصـدر: فور تلقى 
الـصـلـيـبـخـات  رجال مخفر 
اوامـــــر الـنـيـابة، انتقل عدد 

مـن رجــال االمــن الى تـنـفـيـذ 
االمــر النيابي، ولدى ضبطه 
اثـنـاء دخــولــه الى مـنـزلــه 
قام املتهـــم باالصطدام العمد 
بسيارة رجال األمن ومن ثم 
دخل الى منزله وبعد حلظات 
صدم رجـــال األمـــن باملتهم 
وهو يخرج من املنزل حامال 
سالحا ناريا ويهدد بقتل رجال 

األمن.
الكاذب قال  البالغ    وحول 
املصدر األمني ان هذه القضية 
اضيفت الى القضايا املسجلة 
علـــى املواطـــن النـــه اتصل 
الداخلية، مشـــيرا  بعمليات 
الـــى ان هنـــاك دورية طلبت 
انه كان  التوقف فزعـــم  منه 

 عبداهللا قنيص
  أمـــر مدير أمـــن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة 
بتسجيل عدة قضايا ضد مواطن 
السوابق، وشملت  ارباب  من 
القضايا حيازة ســـالح  تلك 
وذخيرة مـــن دون ترخيص 
وتهديد رجـــال األمن بالقتل 
واتالف مـــال الدولة والبالغ 

الكاذب وازعاج سلطات.
  وقال مصدر أمني إن مواطنة 
تقدمت الى مخفر الصليبخات 
وطلبت تسجيل قضية حترش 
والشروع في اخلطف متهمة 
جارها، وعليه امر وكيل نيابة 
القبض على  بإلقاء  العاصمة 

املتهم.

 بعد تقدم مواطنة ببالغ تتهمه فيه بالخطف والتحرش 

 اللواء طارق حمادة 

(محمد ماهر)  السيارة بعد أن هوت على الغزالي 

 اخلمور بعد إفراغها من الكونتينر احململ بالفحم 


