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و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 محمد الجالهمة
  أحيلت جثة سيدة مسنة الى الطب الشرعي للتأكد من حقيقة وفاتها، 

وهناك ترجيحات بشكل كبير للغاية بأن وفاتها طبيعية.
  وقال مصدر أمني ان حارس بناية ابلغ عن صدور روائح كريهة من 
منزل سيدة (٨٨ عاما)، حيث مت استصدار اذن نيابي والدخول الى شقة 

السيدة وتبني ان جثتها أوشكت على التحلل.
  وقد أفاد الطبيب الشرعي بأن الوفاة مر عليها ما ال يقل عن ٥ أيام. 

 هاني الظفيري
  أقدمت وافدة من اجلنسية اآلسيوية على سرقة ٣٣٠٠ دينار من جتوري خاص 
مبخدومتها وهربت الى موطنها. وقال مصدر امني ان ســـيدة مسنة تقدمت الى 
مخفر مبارك الكبير وابلغت عن انها اكتشفت سرقة ٣٣٠٠ دينار من خزينة داخل 
غرفة نومها من قبل مخدومتها، مشيرة الى انها سارعت لالستطالع عن الوافدة 
لتصطدم بأنها هربت الى موطنها وســـجلت قضية سرقة وهروب، وادرج اسم 

الوافدة على قوائم املطلوبني في حال حضرت الى البالد مرة اخرى. 

 خادمة سرقت ٣٣٠٠ دينار وانحاشت إلى موطنها جثة سيدة متحللة إلى الطب الشرعي

 الخالدي: ٢٠٠٠ دينار تعويضًا 
  لكل متضرر من تسّرب غاز األحمدي

 ابن فطيس يقاضي المسيئين إليه 

 تأجيل نظر استئناف قاتل المصري 
  بالجليب لالطالع على دفتر األحوال

 

 قام احملامي جـــراح العنزي من مجموعة 
الوهيب القانونية، الوكيل القانوني في الكويت 
لشاعر املليون للنسخة األولى، القطري محمد 
بن فطيس برفع دعوى قضائية ضد عدد من 
املجالت الشعرية نسبت إليه قصائد مكذوبة 
متس بكرامات الناس وحتط من شأنهم، األمر 
الذي أدى إلى إحراج الشاعر ابن فطيس على 
املستوى األدبي واالجتماعي. وقد استنكر ابن 
فطيس استخدام اســـمه في بعض الصحف 
واملجالت الفنية ونشر قصائد ومقوالت تنسب 
إليه عارية عن الصحـــة متاما، وأضاف أنه 
لن يتهاون مع من يتاجرون باســـمه إضرارا 
ببعض األســـماء والشخصيات املرموقة من 
إلصاق أشعار إليه حتط من كراماتهم وتشوه 

صورهم احلقيقية أمام اجلماهير املختلفة. وقد 
وكل ابن فطيـــس احملامي جراح العنزي من 
مجموعة الوهيب القانونية في اتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية ضد من يزجون باسمه 
في مجالتهم وصحفهم لالســـتفادة من تلك 
القصائد املكذوبة من أجل شهرتهم. من جانبه 
قال احملامي العنزي في تصريح صحافي: «إن 
املجموعة قامت برفع دعاوى قضائية ضد من 
قاموا بتناقل اسمه في قصائد ليست له في 
الواقع، بل استخدموا اسمه ألغراض تشويهية 
يسعون من خاللها لشهرة مجالتهم وبيع أعداد 
كبيرة منها». وأفاد بأن املجموعة قامت بتحريك 
دعاوى قضائية ضدهم القترافهم أفعاًال تدخل 

حتت طائلة قانون اجلزاء الكويتي. 

 قررت الدائرة اجلزائية السادســــة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار علي الدريع 
وأمانة سر عبداهللا الزير تأجيل نظر استئناف 
الســــوري (حمد أ.) املتهم بقتــــل وافد مصري 
مبنطقة جليب الشيوخ وفصل رأسه عن جسده 
في أواخر ٢٠٠٨ جللسة ٣١ اجلاري لالطالع على 

دفتر األحوال.
  كانت جثة املجني عليه قد وجدت مساء يوم 
٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨ مفصولة الرأس عن اجلسد أعلى 
سطح إحدى البنايات بعد أن قام القاتل بفصل 
الرأس عن اجلسد وإلقائهما أسفل أحد خزانات 

املياه وتغطيتهما بأكياس بالستيكية.
  وقد أســــفرت التحقيقات األولية عن وجود 
عالقة بني القتيل واملتهم البالغ من العمر خمسة 

وعشرين عاما، وبالبحث عن املتهم تبني أنه غادر 
البالد بعد ثالث ساعات من ارتكابه اجلرمية، مما 
أكد للسلطات األمنية أنه قد يكون هو اجلاني 

احلقيقي.
  ومتت مخاطبة الســــلطات األردنية، حيث 
كان املتهم متواجدا لديها رهن التحقيق عندما 
مت إبالغ السلطات هناك بأمر املتهم، ثم مت إيفاد 
بعثة أمنية كويتية لتسلم املتهم من السلطات 

األردنية والعودة به إلى الكويت.
  وبالتحقيق مع املتهــــم فور عودته اعترف 
بارتكاب اجلرمية مبررا ذلك برغبته في التخلص 
من ديون مالية واحلصول على عشرة إيصاالت 
أمانة كان قد وقعها للقتيل مقابل تنازل األخير 

عن محل للهواتف. 

 إلزام زوج بدفع ١٠٠٠ دينار 
  نفقة لزوجته بدًال من ١٥٠ 

 أعلن رئيس جلنة أهالي 
منطقة األحمـــدي قطعة ١ 
املتضررين من تسرب الغاز 
احملامي عيدان اخلالدي عن 
رفع دعاوى قضائية من قبل 
أهالي املنطقة ضد عدد من 
اجلهات احلكومية بسبب 
اخلســـائر التي حلقت بهم 
من تسرب الغاز في املنطقة، 
مشيرا إلى أنه سينظر فيها 

قريبا.
  وأضاف في تصريح أمس 
املرفوع ضدها  أن اجلهات 
القضائية  الدعـــاوى  تلك 

تتمثل في وزارة الصحة واإلسكان والداخلية 
والكهرباء واملواصالت، باإلضافة إلى الهيئة 

العامة للبيئة وشركة النفط.
  وذكر أن الغاز تسرب في منطقة األحمدي 
في تاريخ ١١ من نوفمبر املاضي، والذي مت على 
أثره عمليات حفر وتنقيب داخل املنازل، وقيام 
الدفاع املدني بتهجير بعض األهالي من املنطقة، 
باإلضافة إلى أنه تسبب في انفجارات في بعض 

املنازل مما أدى إلى أضرار جسيمة.
  وزاد: وخوفا مـــن زوال هذه األدلة وعدم 
إثباتها على أرض الواقع طالب املدعون برفع 
هذه الدعاوى إلثبات اخلسائر واألضرار التي 
حلقت بالسكان من جراء هذا االنفجار، باإلضافة 
إلى رفع دعاوى على املتسبب في هذه األضرار 
واالحتياطات القانونية والتحفظية التي لم 

تتخذ في مثل هذه الظروف.

  وتابـــع: وحيث انه من 
الثابت قانونا طبقا للمادة 
٧٢ من قانون اإلثبات اتخاذ 
إجراء وقتي من اإلجراءات 
البحتة وذلك  التحفظيـــة 
بطلب إثبات وقائع معنية 
يخشـــى من زوالها وزوال 
دليلها، أو تؤكد معالم قائمة 
املمكـــن أن تتغير مبرور 

الزمن.
اننا    وأوضح اخلالدي: 
طالبنا للمدعني في الدعاوى 
القضائية بعدد من املطالب، 
منها نـــدب خبير مختص 
بصفة مســـتعجلة تكون مهمته االنتقال إلى 
مقر احلادث إلثبات ما حصل، كما طالبنا بإثبات 
نسبة التسمم في اجلو من الغاز املتسرب في 
قطعة ١ جنوب األحمدي في املنازل واملناطق 
املجاورة، باإلضافة إلى حصر األضرار الناجتة 
عن أعمال احلفر والتنقيب عن الغاز، وحصر 
الناجتة عن التسرب واالحتياطات  األضرار 
التحفظيـــة والقانونية التي اتخذت في هذه 
الظروف. وأضاف اخلالدي: طالبنا أيضا بإلزام 
الوزارات املعنية بتعويض املتضررين مببلغ 
٢٠٠٠ دينار شـــهريا بدل منفعة السكن التي 
فقدوها حلني انتهاء املشكلة باعتبار أنهم أعضاء 
في جلنة طوارئ لتسرب الغاز باألحمدي وأنه 
مت إخالء الســـكان عن طريقهم، وقد خسروا 
منفعة السكن حيث أن التملك ليس له اعتبار 

بدون منفعة سكن. 

 عدلت محكمة االستئناف 
حكم أول درجـــة القاضي 
بإلـــزام مواطن بدفع نفقة 
زوجيـــة قدرها ١٥٠ دينارا 
شهريا وألزمته بأن يؤدي 
لهـــا ١٠٠٠ دينـــار كنفقة 

زوجية.
الزوجـــة في    وقالـــت 
الدعـــوى عبر  صحيفـــة 
الـــواوان  محاميهـــا علي 
إنها تزوجت مـــن زوجها 
مبوجب عقد صادر من إدارة 
التوثيقات الشرعية وقام 
مبعاشرتها معاشرة األزواج 

وأجنبت له طفلني وأن حياتهما الزوجية مازالت 
قائمة، إال أنه امتنع عن اإلنفاق عليها وعلى 
ابنيها دون أي مبرر بالرغم من أنه ميســـور 
احلال ويعمل في األعمـــال التجارية احلرة 
ويحضر بضائع من خـــارج الكويت ويقوم 
ببيعها. وأضافت الزوجة في صحيفة الدعوى 
أن زوجها أبلغها في بداية زواجهما بهذه األمور 

ولكن اتضح بعد أن صرحت 
لها احملكمة باستخراج ما 
يثبت دخله الشـــهري أنه 
ميتلك ٣ شـــركات باسمه 
إضافة إلى راتبه الوظيفي. 
وتداولت محكمة أول درجة 
الدعوى في عدة جلســـات 
وقضت بإلزام الزوج بدفع 
١٥٠ دينـــارا كنفقـــة. ولم 
ترتض الزوجة هذا احلكم 
فطعنت عليه باالستئناف 
عبر محاميها علي الواوان 
الذي حضر أمـــام محكمة 
االستئناف وترافع مؤكدا 
صحة ما جاء بأقوال صحيفة الدعوى ملوكلته 
حيث أشارت إلى أن الزوج ميسور احلال وهذا 
ما توصلنا إليه باستخراج شهادات تثبت أن 
لديه شركات وراتبا وظيفيا وال توجد عليه 
التزامات مادية وهذا ما يجعل مطالبتنا بزيادة 
النفقات من صميم متسكنا بحق موكلتي في 

مطالبتها. 

 احملامي عيدان اخلالدي

 احملامي علي الواوان 

 عثر معهم على أدوية مسروقة من مستشفيات حكومية

 ٣ أطباء مزيفون يقدمون الخدمات الصحية 
  لمخالفي قانون اإلقامة في عهدة مباحث العاصمة

 عبداهللا قنيص
  أحال رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة الى 
النيابة العامة ٣ وافدين من اجلنسية اآلسيوية بتهمة 
السرقة ومزاولة مهنة الطب، وعثر بحوزة املتهمني الثالثة 
على كميات من األدوية متت سرقتها من املستشفيات 

احلكومية.
  وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مســـاعد  
مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ 
مازن اجلراح عن ان هناك ٣ اسيويني يقومون بصرف 

وصفات طبية ملرضى آسيويني خاصة املخالفني لقانون 
اإلقامة وغير القادرين على التردد على املرافق العالجية 

بحكم مخالفتهم لقانون اإلقامة.
  واضاف املصدر ان العميد الشيخ مازن اجلراح اعطى 
الضوء األخضر لرجال مباحث العاصمة بسرعة ضبط 
االطباء املزيفني لينطلق رجال مباحث العاصمة ويجروا 
املزيد من التحريات اســـتكماال ملعلومات الشيخ مازن 
اجلراح، واستطاع رجال مباحث العاصمة حتديد موقع 
تواجد االطباء املزيفني في الصاحلية، ومضى املصدر 

األمني بالقـــول: قام رجال مباحث العاصمة بإرســـال 
طعم إلى االطباء املزيفني حيـــث ابلغهم طعم مباحث 
العاصمة بأنـــه ال ميلك اقامة ولديه «عوار» في البطن 
ليقدم لـــه االطباء املزيفون العـــالج ليعطي الطعم أو 
مصدر املباحث اشـــارة املداهمة ويفاجأ االطباء برجال 
املباحث. وبتفتيش مسكنهم عثر بداخله على كميات من 
األدوية واعترفوا بأن هذه االدوية يشترونها من عمال 
في مستشفيات حكومية وجار ضبط مزودي االطباء 

املزيفون باالدوية. 

 العميد محمد الصبر 

 املوقوفون في حملة اجلهراء 

الرســـمي   أعلن املتحدث 
باســـم وزارة الداخلية مدير 
ادارة االعـــالم األمني العميد 
ان وزارة  الصبـــر  محمـــد 
الداخلية ستطرح ورقة عمل 
حول معوقـــات التعاون بني 
املؤسسات األمنية ووسائل 
اإلعالم وذلك خالل انشـــطة 
امللتقى العلمي األول للشرطة 
العربية والذي انطلق امس في 

اململكة األردنية الهاشمية.
  وجدد العميد الصبر التأكيد 
على ان الهدف من امللتقى القاء 
الضوء على الشرطة وعالقاتها 
بالتنمية واكتساب املعارف 

واملعلومات.
  وذكر ان هناك عرضا للدول 
املشـــاركة في اعمال امللتقى 
حول مجاالت االعالم األمني 
والعالقات العامة إلبراز دور 
العمل الشرطي العربي ايضا 
واالطالع على أحدث األجهزة 
الى االجـــراءات  باالضافـــة 
اخلاصة برجال الشرطة من 
أجل ضرورة تبادل اخلبرات 
والتجـــارب االبداعيـــة بني 

األجهزة األمنية.
  واختتم العميد الصبر ان 
مشاركة ممثلني عن وزارات 
الداخلية واإلعالم واجلامعات 
ومراكـــز البحوث والصحف 
العربية باالضافة  الدول  في 
الـــى األجهزة األمنية املعنية 
مبوضـــوع امللتقى واخلبراء 
علـــى  داللـــة  املختصـــني 

أهميته.
  واجلدير بالذكر ان مساعد 
مديـــر ادارة العالقات العامة 
العقيد  املعنـــوي  والتوجيه 
عماد املال يشارك في حضور 

التعاون العلمي بني اجلامعة 
واألجهـــزة األمنية في الدول 
العربيـــة يأتـــي تأكيدا على 
ضـــرورة التواصل لالرتقاء 
مبجمـــل اخلدمـــات األمنية 
على جميع املستويات وفي 
كل املؤسســـات األمنية دون 

تفريق.
  وقد حاضر في اجللســـة 
األولـــى اللواء أحمد ســـعيد 
الصوان عن جتربته في األمن 
العام حتدث فيها عن متطلبات 
العمل في األمن العام حيث انه 
يتعامل مباشرة مع اجلمهور 
تـــردده علـــى مخافر  خالل 
البالغات او  الشرطة لتقدمي 
تســـلم اي معلومات، مؤكدا 
ان عمل األمن العام محوري 
في األجهزة األمنية والبد من 
العديد مـــن الصفات  توافر 
الشـــخصية والذهنية لرجل 
األمن العـــام ملواكبة طبيعة 
العمل واتخاذ القرار املناسب 

في الوقت املناسب.
  كمـــا حتدث اللـــواء ركن 
توفيق حامـــد الطوالبه عن 
املقترحـــة  االســـتراتيجية 
الدارة األزمات، مؤكدا اهمية 
تطبيق االستراتيجية من خالل 
املعايير التي مت التعامل معها 
والفرضيات واملعطيات التي 
يتم استنتاجها والتي من أجلها 
مت وضع هذه االستراتيجية.
  وعقب ذلـــك كانت هناك 
جلسات حول األجهزة األمنية 
ودورها في ترســـيخ األمن 
الوطني والتي حظيت بتفاعل 
من املشاركني نظرا ملا ميثله 
الوطني في حفظ أمن  األمن 

الوطن وأمان املواطن. 

امللتقى.
  وكانت أعمال امللتقى العلمي 
األول للشرطة العربية بتعاون 
جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية ومديرية األمن العام 
باململكة األردنية الهاشـــمية 
انطلقت امس مبشاركة ممثلني 
عن وزارات الداخلية واإلعالم 
البحوث  واجلامعات ومراكز 
والصحف في الدول العربية 
باالضافة الى األجهزة األمنية 
املعنيـــة مبوضـــوع امللتقى 

واخلبراء املختصني.
امللتقـــى بكلمة    وافتتـــح 
العـــام في  من مديـــر األمن 
الهاشـــمية  اململكة األردنية 
الفريق الركن حســـني هزاع 
املجالـــي شـــدد مـــن خاللها 
على أهمية امللتقى باعتباره 
األول مـــن نوعه ويشـــارك 
فيه متخصصون أكادمييون 
وعاملون في األجهزة األمنية 
ملواكبة التطورات العلمية التي 

يشهدها العمل الشرطي.
  وعقـــب ذلك أكـــد رئيس 
جامعة نايف للعلوم األمنية 
د.عبدالعزيز صقر الغامدي ان 

 الصبر: طرح ورقة عمل كويتية حول معّوقات التعاون 
  بين األمن واإلعالم في ملتقى الشرطة العربية باألردن

 ٧ نزالء من العنبر ٧ إلى «السارية» 
  إلصابتهم بمرض الدرن

 خليجي إلى «الجنائية» بتهريب سالح
  وسرقة وانيت ٢٠٠٦ خالل التزود بالوقود

 ضبط ١٠ أظرف هيروين
   وسيجارتين مجففتين في «المركزي»

 محمد الجالهمة
  أعلن مصدر امني ان ادارة امن السجن املركزي 
قررت نقل ٧ نزالء من عنبر رقم ٧ الى مستشفى 
االمراض السارية ووضعهم حتت احلراسة املشددة 
وذلك في اعقاب اكتشاف اصابتهم مبرض الدرن.

  وقال املصدر ان رجال االمن كان يراودهم شكوك 
في وجود ڤيروس غامـــض بني النزالء، حيث مت 
عزلهم عن بقية النزالء ومن ثم ارسالهم الى الفحص، 
وتبينت اصابة ٧ منهم مبـــرض الدرن ليتم نقل 

املصابني الى املستشفى. 

 هاني الظفيري
  أحيل شاب خليجي الى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بتهمة 
محاولة تهريب سالح ناري دون 
ترخيـــص، وكان رجـــال منفذ 
الساملي أوقفوا خليجيا لتفتيش 
مركبته بعد االشتباه به وتبني 
إخفاء اخلليجي لسالح ناري نوع 

«شوزن».

  على صعيد آخر أقدم شـــاب 
على سرقة مركبة وانيت موديل 
٢٠٠٦ أثناء تزويد صاحبها لها 

بالوقود.
  وقال مصدر امني ان شـــابا 
تقدم الى مخفـــر ميناء عبداهللا 
مبلغا بأنه شاهد شابا يشير الى 
املركبات داخل البر حيث توقف 
له وقام باصطحابه الى الشارع 

العام وكان بصدد توصيله الى 
منطقـــة مأهولة ومضى املجني 
عليه بالقول انه دخل الى محطة 
السيارة بالوقود  وقود لتزويد 
ولـــدى نزولـــه للتعبئة فوجئ 
بالشخص الذي توقف له بالبر 
يغلـــق أبواب املركبـــة ويهرب 
بسيارته الى جهة غير معلومة 

وسجلت قضية سرقة مركبة. 

 عبداهللا قنيص
  أحال مدير عام أمن السجن املركزي اللواء خالد 
الديـــني الى نيابة املخدرات نزيلني في العنبر رقم 
٥ الى نيابة املخـــدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 
لالجتار فيها داخل السجن املركزي، ومت إرفاق محضر 
بإحالة ١٠ أظرف بها مادة الهيروين وســـيجارتني 

مجففتني بداخلهما هيروين أيضا.
  وقال مصدر أمني ان حملة مفاجئة على العنبر 
رقم ٥ واخلاص بنزالء قضايا املخدرات أسفرت عن 
ضبط املواد املخدرة في مالبس نزيلني كويتيني، 
الفتا الى ان حملة السجن أسفرت أيضا عن ضبط 

١٨ هاتفا نقاال وعدد ٦ شواحن هاتف نقال. 

 يبيعان المسروقة بأقل من ٧٠٪ من سعرها الحقيقي

 تعميم بأوصاف بطاقة مدنية قاد مباحث حولي 
إلى ضبط سوريين سرقا ١٠ مركبات مؤجرة

 عبداهللا قنيص
  بعد ساعات قليلة من متكن 
العامة ملكافحة  رجال االدارة 
املخدرات من توقيف شـــبكة 
سداســـية ارتكبت ٤٠ قضية 
ســـرقة منها نحو ١٤ قضية 
لسرقة املركبات واعادة بيعها 
لوافـــد مصري في ســـكراب 
امغرة، متكن رجال ادارة بحث 
وحتـــري محافظة حولي من 
توقيف وافدين سوريني قاما 
بسرقة عشر مركبات من مكاتب 
تأجير سيارات مستغلني بطاقة 
مدنية قاما بسرقتها من احدى 

املركبـــات، واعترف الوافدان الســـوريان بأنهما يقومان ببيع 
السيارات املستأجرة وهي من موديالت حديثة بأسعار بخسة، 
اذ قاما ببيع املركبات العشـــر مببالغ مالية ال تتجاوز الـ ١٥٠٠ 
دينار لكل ســـيارة رغم ان سعرها يتراوح ما بني ٥ و ١٠ آالف 
دينار، واكد مصدر امني ان رجال مباحث حولي بصدد توقيف 
وافدين تعاونوا مع الســـوريني في بيع الســـيارات املسروقة 

كقطع غيار.
  وقال مصدر امني ان تعدد قضايا تأجير السيارات بال عودة 
من مكاتب فـــي حولي وميدان حولـــي واجلابرية دفع العقيد 
عبدالرحمن الصهيل الى تشكيل فريق عمل لتتبع هذه املركبات، 
وتبني من خالل التحقيقات ان السيارات التي ذهبت بال عودة 

مت استئجارها ببطاقة مدنية تخص مواطنا.
  واضاف املصدر: قام رجال املباحث بالتعميم على املكاتب على 
البطاقة املدنية التي يتم االستئجار بواسطتها، الفتا الى ان احد 
اصحاب مكاتب التأجير اتصل بالعقيد الصهيل والذي سارع على 
رأس قوة ومت توقيف شاب تبني انه سوري، وبالتحقيق معه 
اعترف انه وآخر ارشد عنه والقي القبض عليه قاما قبل ٣ اشهر 
باستهداف مركبة وسرقتها عن طريق الكسر وعثر بداخلها على 
بطاقة مدنية، ومن خالل هذه البطاقة قاما باستئجار العديد من 
املركبات مستغلني شبها بني احدهما وصاحب صورة البطاقة 
املدنية، واعترفـــا بأنهما يبيعان الســـيارات لكراج في امغرة 
مببلغ ١٥٠٠ دينار، وتبني ان اللصني اعتادا استئجار املركبات 
اليابانيـــة لكونها مرغوبة من قبل صاحب الكراج وجار احالة 

املتهمني للنيابة. 

 العقيد عبدالرحمن الصهيل 

 خيانة بـ «بانشي».. و«تجفيت» ماكينة سيارة
  عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة

  سجلت في مخفري ميناء عبداهللا واجلهراء قضيتان حملتا عنوانا 
مشتركا وهو خيانة أمانة، وكان رجال جندة حولي اوقفوا متهمني 

في القضية وهناك آخر اليزال متواريا عن االنظار.
  وقـــال مصدر امنـــي ان مواطنا تقدم الى مخفـــر ميناء عبداهللا، 
مشيرا الى انه يؤجر بانشيات داخل البر، وتقدم اليه حدث واستلم 
منه «بانشي» وسلم بطاقة مدنية بحقه وزود العامل برقم هاتفه اال 
ان احلدث لم يعد وتبـــني ان هاتفه مغلق على الدوام حال االتصال 
عليه. من جهة اخرى متكن رجال جندة حولي من توقيف شـــابني 
كانا قد ســـجلت بحقهما قضية خيانة امانة وذلك في منطقة حولي 
وكان ميكانيكي ابلغ عن ارقام مركبة، مشيرا الى ان شابًا حضر اليه 
وطلب اعادة تأهيل املاكينة ولدى حضوره وكان برفقته آخر لتجربة 
السيارة وكان عليه  ان يدفع ٣٠٠ دينار قيمة التصليح ولكنه ركب 
السيارة وهرب ومت توقيف املتهمني واحالتهما الى املخفر املسجلة 

فيه قضية امليكانيكي وهو مخفر الصليبية. 

 ضبط مقامرين في الصالحية والمرقاب
  و٧ مزاولين للمتعة الحرام بالجهراء

  عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  شـــن رجال إدارة بحث وحتري محافظـــة العاصمة حملة على 
وكرين للعب القمار في منطقتي الصاحلية واملرقاب، وجرى توقيف 
٦ وافدين ومصادرة أدوات لعب قمار ومبلغ مالي فاق الـ ١٢٠ دينارا، 
وقال مصدر أمني إن مداهمـــة الوكرين جاءت اثر معلومات لرجال 
مباحث العاصمة عن اســـتغالل شقة الستقبال مدمني لعب القمار، 

الفتا الى ان جميع املوقوفني من اجلنسية اآلسيوية.
  على صعيد آخر، شـــن رجال أمن اجلهراء بقيادة العقيد صالح 
الدعاس حملة على وكرين مشـــبوهني في منطقة اجلهراء، وجرى 

ضبط ٤ رجال و٣ نساء وجار إبعاد املوقوفني من الوكرين. 


