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 استعدادا لكرنڤال االحتفال بالذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم 
والذكرى اخلمسني الستقالل الكويت والعشرين 
علـــى التحرير، عقدت اللجنـــة املنظمة لهذه 
االحتفاليـــة اجتماعا ضم وكيل وزارة الدولة 
لشـــؤون مجلس االمة م.احمد املرشد ووكيل 
العمليات  الداخلية املساعد لشـــؤون  وزارة 

اللواء د.مصطفى الزعابي ومدير عام االدارة 
العامة املركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ 
العام  الطبية واالطفـــاء  الطـــوارئ  وممثلي 
واحتاد اجلمعيات التعاونية وشـــركة النقل 
العام، واعضـــاء اللجنة االمنية «قطاع االمن 
العام ـ قطاع املرور ـ قطاع العمليات ـ قطاع 
االمـــن اجلنائي ـ قطاع امـــن الدولة واالدارة 

العامة للرقابة والتفتيش»، وناقش احلضور 
انشـــطة الكرنڤال. وقام رئيس قسم االسناد 
في ادارة اخلطـــط واوامر اخلدمة في االدارة 
العامة املركزية للعمليات الرائد احمد ابا اخليل 
مســـتعينا باخلرائط بتقدمي شرح واف عن 
أنشـــطة الكرنڤال، موضحا انه مت تخصيص 

غرفة عمليات مشتركة. 

 اجتماع تنسيقي لكرنڤال االحتفاالت الوطنية

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 السجن ٦ أشهر لشابين تشبها بالنساء

 البراءة لعسكري اتهم باختطاف فلبينية

 البذالي لـ «األنباء»: طلبت من االدعاء حفظ دعوى عاشور لكيديتها

 «الجنايات» تحيل قاتل صديقيه بالديوانية إلى الطب النفسي
 اقررت الدائرة اجلزائية السابعة باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي إحالـــة املواطـــن 
(و. م.) املتهم بقتــــل صديقيه عمدا بديوانية أحدهما إلى الطب 
النفســــي للكشــــف على قواه العقلية وحددت جلسة ١٦ مارس 
للمثول أمام اللجنة وجلسة ١٨ مايو أمام احملكمة. وتخلص واقعات 
الدعوى فيما شــــهد به ضابط مباحث قيادة منطقة اجلهراء بأن 
حترياته السرية أكدت أن املتهم قام بقتل املجني عليهما (ف.ع.) 
و(م.ف.) بديوانية املجني عليه األول وذلك باستخدام سكني بعد 
أن استهزآ به ألنه اعتنق مذهبا غير مذهبه، وأضاف الضابط أنه 

قام بضبطه مبستشفى الطب النفسي. ومبواجهته بالتحريات 
أقر له بقيامه بقتل املجني عليهما ألنهما سخرا منه واستهزآ به 
عندما علما بأنه قام بتغيير مذهبه، وأرشــــده الى مكان السكني 
املســــتخدم في قتلهما واملالبس التي كان يرتديها وقت الواقعة. 
وبتوقيع الكشــــف الطبي على املتهم تبــــني أنه يعاني من حالة 
انفصام في الشخصية واضطرابات عقلية ونفسية وأنه يراجع 
مستشفى الطب النفسي وله هناك ملف منذ أكثر من ١٦ عاما حيث 
انه يعاني من اضطرابات عصبية ونفســــية تفقده القدرة على 

التحكم في أفعاله وجتعله عاجزا عن إدراك طبيعة أفعاله. 

 بعد التحقيق معه على خلفية تهديده للنائب

الواقعة مبنطقة الشعب البحري ويقوم 
باســـتقبال الراغبني في املتعة احلرام 
«اللواط» كونه متشبها بالنساء، وأجرى 
عدة عمليات منها نفخ الصدر واألرداف 
مما جعله يفوق كثيرا بنات حواء جماال 

به املجني عليهـــا األولى بأنها في يوم 
٢٠٠٩/١١/٩ وحال عودتها مع شـــقيقتها 
إلى شـــقتهما مبيدان حولي تقابال مع 
ســـيدة فلبينية بإحدى البقاالت قامت 
باستدراجهما إلى ســـيارة املتهم األول 
الذي أبرز لهما هويته العسكرية وأمرهما 
املتهم  بركوب سيارته وكان بصحبته 

الثاني.
  وتوجهوا باملجني عليهما إلى شقة 
مبنطقة الساملية وأجبروهما على النزول 
من السيارة والصعود إلى الشقة. وقد 

على خلفية البالغ املقدم من النائب صالح 
عاشور متهما إياه بأنه قام بسبه وتهديده 
على موقع الــــ  U-Tube عن موضوع 

 أيدت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وعضوية املستشارين محمد 
بيومي ود.السيد محمد جبر حكم أول 
درجة القاضي بحبس مواطنني ستة أشهر 
مع الشغل والنفاذ كما أيدت براءتهما من 

تهمة إدارة وكر للدعارة.
  وفي التفاصيل ان معلومات وردت 
لرجال مباحث حولي عن وجود شـــقة 
ملمارسة الدعارة الشاذة يديرها شابان 
كويتيا اجلنســـية مقابل مبالغ مادية 
حيث يستأجران شقة في منطقة الشعب 

البحري لبيع املتعة احملرمة.
  وكشـــف املصدر أن عملية املراقبة 
التي قام بها رجال املباحث أسفرت عن 
كشف نشـــاط الشابني اللذين يرصدان 
بعض األماكن التي يرتادها الشباب مثل 
املقاهي واألماكن الترفيهية، باإلضافة إلى 
أحد املعاهد التعليمية التي يدرس فيها 
أحدهما لعرض بيع «اجلنس» مقابل مبلغ 

٧٠ دينارا كما في اعترافاتهما.
  وكشفت املعلومات التي وصلت إلى 
رجال املباحث عن مواطن شـــاب يبلغ 
عمره ٢٢ عاما يدير شبكة دعارة في شقته 

الدائرة اجلزائية اخلامســـة   قضت 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
العبيد وعضوية املستشارين  إبراهيم 
لطفي ساملان وعلي حسني نصر بتعديل 
حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس 
عســـكري في الداخلية حبســـا مؤبدا 
وقضت ببراءته من تهمة خطف ومواقعه 

امرأة.
  وخالل جلسة احملاكمة ترافع دفاع 
املتهم احملامى فيصل عيال العنزي ودفع 
التهم املنسوبة ملوكله  بانتفاء أركان 
حيث من املقـــرر قانونا أن «جرمية 
اخلطف املنصـــوص عليها في املادة 
١٨٠ من قانون اجلزاء تتحقق وعلى ما 
جرى عليه قضاء هذه احملكمة بإبعاد 
املجني عليه عن املكان الذي خطف منه 
بإحدى الطرق الواردة فيها بالقوة أو 
التهديد أو احليلة بقصد ارتكاب فعل 
من األفعال املذكورة بها ومنه املواقعة 

وهتك العرض».
  كما دفع بعـــدم توافر أركان جرمية 
اخلطف واملواقعة وهتك العرض والقبض 
واالحتجاز. ودفع العنزي بانعدام أركان 
جرمية املواقعة وهتك العرض واالحتجاز 
ودفـــع بكيدية االتهـــام وتلفيقه وعدم 
معقولية الواقعة وتناقض الدليل القولي 
مع الدليل الفني ودفع بشأن التحريات 
وعدم جديتها خلو األوراق من أي دليل 

إدانة يدين املتهم.
  وتخلص واقعات الدعوى فيما شهدت 

 أنهى االدعاء العام أمس التحقيق مع 
الناشط اإلســـالمي مبارك البذالي على 
خلفية القضية املرفوعة ضده من النائب 
صالح عاشور والتي اتهمه فيها بسبه 

وقذفه وتهديده وحتقير مذهبه.
  وجاء في الشكوى املقدمة من النائب 
صالح عاشور أن ما بثه البذالي فيه إثارة 
للفتنة وتفتيت للوحدة الوطنية كما أن 

فيه مساسا بكرامة النائب الشاكي.
  وعقب انتهاء التحقيق مع البذالي 
صرح لـ «األنباء» بأن االدعــاء العام 
وجه له ثالثة اتهامات: ســـب وقذف 
النائب صالح عاشور وتهديده وازدراء 
وحتقير املذهب الشيعي. وقد سجلت 
القضيـــة حتـــت رقـــم ٢٠١١/٤١ جنح 

الصليبخات.
  وقد أنكر البذالي االتهامات املسندة 
إليه جملة وتفصيـــال مؤكدا أن النائب 
الشاكي اسمه صالح أحمد عاشور بينما 
كان كالمه كله يتعلق بشـــخص اسمه 

عاشور ولم يقصد النائب املذكور.
  وأضاف البذالي أنه مت التحقيق معه 

وإثارة. ويقوم الشاب باصطياد ضحاياه 
عبـــر التواجد في األماكن الســـياحية 
واملقاهي وعلى شارعي اخلليج واحلب 
على أن يتفق معهم هاتفيا مقابل مبالغ 
مالية تتراوح ما بني ٥٠ و١٠٠ دينار في 
األوقات املسائية كونه طالبا في املعهد 
التطبيقي وقـــام رجال املباحث بعد أن 
اكتملت التحريات عن هذا اجلنس الثالث 
بإرسال مصدر ســـري ومعه مبلغ ٧٠ 
دينارا مرقمة إلـــى املتهم األول (طالب 
التطبيقي) واتفق مع األخير على ممارسة 
املتعة احلرام في شقته مبنطقة الشعب 
البحري وعندما دخل شقته أدخله املتهم 
األول إلى غرفتـــه وبعد اجللوس على 
الســـرير ووضع املبلغ في أحد األدراج 
بالقرب من الســـرير خلع املتهم األول 
مالبسه وحينها أرسل املصدر إشارته 
لرجال املباحث الذين قبضوا عليه باجلرم 
املشهود بعد استصدار إذن من النيابة 

العامة القتحام الشقة.
  وألقى رجـــال املباحث القبض على 
املتهم الثاني وهو عاطل عن العمل في 
غرفة أخرى بالشقة ويبلغ عمره ٢٢ عاما 

وكان ينتظر أحد زبائنه أيضا.

قام املتهم األول باصطحاب املجني عليهما 
إلى إحدى الغـــرف وترك املتهم الثاني 
والفلبينية املجهولة بالصالة. وحاول 
املتهم األول االعتداء على املجني عليها 
األولى فرفضت وقاومته، فقام بضربها 
ثم اعتدى على املجنـــي عليها الثانية، 
ثم خرج وطلب من املجني عليها األولى 
الثاني فرفضت وحضر  املتهم  مواقعة 
املتهم الثالث وحـــاول أيضا مواقعتها 
فرفضت من جديد فتوعدها املتهم األول 
وقام باالتصال بالشرطة وأبلغ أنهما بدون 
إثباتات، فحضرت دورية واصطحبتهما 

إلى مخفر الساملية.
  وتوجه املتهـــم األول معهما وأثبت 
بنفسه بدفتر األحوال على خالف احلقيقة 
أن تسجيلهما مت بناء على أوامر رئيس 
املخفر ثم سلمهما إلى سجن اإلبعاد بعد 
أن قام بتصويرهما وأوصى بســـرعة 
ترحيلهما إال أنهما متكنتا من االتصال 
بكفيلتهما التي حضرت إلى سجن اإلبعاد 
وأبلغتاها بالواقعة فقامت بتسجيل قضية 

ضد املتهمني.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥ قضت محكمة 
اجلنايات مبعاقبة املتهم األول باحلبس 
املؤبد وأمـــرت بإبعاده عن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة، كما قضت باالمتناع عن 
النطـــق بعقاب املتهمني الثاني والثالث 
على أن يقدم كل منهمـــا تعهدا بكفالة 
مالية قدرها ٥٠٠ د.ك. يتعهد فيها بحسن 

السير والسلوك ملدة سنة.

الكويتي الهارب ياسر احلبيب الذي اتهم 
بسب الصحابة خالل برنامج بثته بعض 

القنوات الفضائية.
  وقرر البذالي أن لديه تقريرا صادرا 
عن موقع SATAGE املتخصص في رصد 
العالم  حركات األقمار الصناعية حول 
والذي أظهر أن هناك ست قنوات شيعية 
تبث من القمـــر الصناعي «آموس» من 
خالل شركة «R R SAT» اإلسرائيلية التي 
تعـــود ملكيتها لرجل األعمال اليهودي 

ديڤيد رايف. 
  وأضـــاف البذالي أن هذه الشـــركة 
تقوم منذ ينايـــر ٢٠٠٢ بتقدمي خدمات 
التداول عبر األقمار الصناعية من اإلذاعة 
إدارتها  والتلفزيون، ويـــرأس مجلس 
راموت جلعاد، وهو عميد احتياط في 
قوات الدفاع اجلوي اإلسرائيلي. وقرر 
أنه بصدد رفع دعـــوى ضد إدارة قناة 
«األنوار» التي تعرض برامجها من خالل 
القمر الصناعـــي اليهودي باعتبار أنها 
خيانة وجرمية أمن دولة يعاقب عليها 

القانون.

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 احملامي فيصل عيال العنزي 

 مبارك البذالي 

 رجال نجدة حولي يوقفون مواطنًا
  سرق سيارة «سوبر بان» تابعة ألمن الدولة

 أمير زكي
  بعد مطاردة مثيرة شملت عدة مناطق متكن 
رجال جندة محافظة حولي من العثور على 
سيارة دورية سوبر بان تابعة ألمن الدولة 
كانت قد تعرضت للسرقة قبل أيام، وتبني 
ان اللص هو مواطن يدعى (ع. ع) وهو من 

أرباب السوابق.
  وقال اللص بعد توقيفه انه كان يعتقد ان 
الدورية هي سيارة مدنية ولم يتخيل للحظة 
ان السيارة التي سرقها ويكشخ بها هي دورية 

تابعة ألحد أهم أجهزة وزارة الداخلية.
  ووفق مصدر أمني فإن دورية تابعة ألمن 
الدولة رصدت في منطقة الرميثية من قبل 

إحدى الدوريات حيث قام قائد الدورية بالطلب 
من قائدها التوقف إال انه رفض وحاول الهرب 
متجاوزا عدة إشـــارات ضوئية في محاولة 

يائسة منه للهرب.
  وأضاف املصـــدر ان رجال جندة حولي 
متكنوا من إقامة عدة نقاط تفتيشية وتسيير 
دوريات راجلة وبعد مطاردة استغرقت نحو 
الســـاعة متكن رجال النجدة من إجبار لص 
الدورية علـــى التوقف على مقربة من دوار 
البدع، واعترف املواطن اللص بأنه ســـرق 
املركبة أثناء وجودها في إحدى مناطق محافظة 

العاصمة.
  من جهة أخرى، أحيل الى إدارة أمن الدولة 

وافد سوري  ملعرفة أسباب حيازته ٣ بذالت 
عسكرية تابعة ألمن احلدود وعدد ٤ قبعات 

ورتب وكيل ضابط ورقيب أول.
  وقال مصدر أمني ان رجال منفذ الساملي 
اشتبهوا في وافد سوري يغادر البالد مستقال 
باص نقل عام، حيث طلب من الوافد النزول 
ومت تفتيشـــه ذاتيا ومن ثم تفتيش أمتعته 
ليعثر رجال األمن على املضبوطات. هذا ولم 
يبرر احلدث السوري أسباب حيازته للبذالت 

العسكرية وملاذا هربها الى موطنه.
  هذا ومن املقرر ان تســـتكمل التحقيقات 
مع احلدث الســـوري داخل مقـــر جهاز أمن 

الدولة. 

 عقد مدير عام االدارة العامة 
لالطفـــاء اللواء جاســـم علي 
املنصـــوري االجتماع الدوري 
املكافحة ممثال  االول لقطـــاع 
العـــام لقطاع  املدير  بنائـــب 
املـــوارد  املكافحـــة وتنميـــة 
العميـــد يوســـف  البشـــرية 
االنصاري ومديري احملافظات 
ورؤســـــاء مراكز االطفاء في 
املبنى الرئيسي لالدارة العامــة 
لالطفاء حيث متت مناقشـــة 
اجنازات العام املاضي وما حققه 
قطاع املكافحة من خطة االدارة 
العـــامة لالطفـــاء من تطوير 
آلليــة العمل والتجهيز للمراكز 
اجلديدة ومدى حتقيق الفائدة 
من خطط التدريب التي خضعت 

لها مراكز االطفاء.
  واشاد اللواء جاسم املنصوري 
بجهود قطاع املكافحة التي بذلها 
رجال االطفاء خالل العام املاضي 
مؤكدا ان تلك االجنازات نراها 
من خـــالل الصـورة االيجابية 
التـــي تنعكس من خالل رؤية 
املجتمع لرجـــال االطفاء ومن 
خالل وسائل االعالم التي تساند 

 خالل االجتماع الدوري لقطاع المكافحة

 المنصوري: وسائل اإلعالم تساند دور رجال اإلطفاء

 اللواء جاسم املنصوري في مقدمة حضور االجتماع

دور رجـــال االطفاء من خالل 
الدور التوعوي الذي تنقله عبر 

اجهزتها.
  وقال املنصـــوري ان العام 
املاضي كان عامـــا لالجنازات 
ويجب علينـــا ان نقوم بجهد 
العـــام احلالي  فـــي  مضاعف 

لتحقيق تطلعـــات املواطنني 
واملقيمني الذين ينتظرون من 
رجال االطفاء الكثير، مبينا ان 
العام احلالـــي يجب ان يكون 
عام التميز ويجب ان يكون هذا 
التميز عمال نراه ونتلمسه من 
خالل اداء رجال االطفاء وليس 

مجرد شعار نحمله.
  واكد ان االدارة العامة لالطفاء 
ملتزمة بتنفيذ خطتها اخلمسية 
التي تنبثق من خطة التنمية 
العامة للدولة والتي ستنعكس 
ايجابيا على مستقبل العمل في 

االدارة العامة لالطفاء. 

 منشورات في مشرف 
تستفز «الداخلية»

 مواطن يبلغ عن اختفاء 
شقيقته ومسن يبلغ

  عن اختفاء ابنته

 محمد الجالهمة
  شرع رجال إدارة امن الدولة 
في البحث عن أشخاص مجهولني 
قامـــوا بتوزيع بروشـــورات 
بأعـــداد كبيرة علـــى عدد من 
املركبـــات املتوقفة في منطقة 
مشرف وتتضمن ان نشــــطاء 
سياسيون يستغربون املوقف 
إزاء أحداث  الكويتي الصامت 
النشـــطاء  ثورة مصـــر وان 
يعبرون عـــن رفضهـــم لهذا 
املوقف السلبي حسبما زعموا 

في املنشور.
  وقال مصدر امني ان مواطن، 
رصد هـــذه املنشـــورات على 
سيارته ليبادر بإبالغ عمليات 
وزارة الداخلية حيث مت إبالغ 
إدارة أمـــن الدولة ومت جتميع 
عدد من املنشورات على ان يتم 
إجراء املزيد من التحريات حول 
التي وزعتها واملطبعة  اجلهة 

التي قامت بطباعتها.

 هاني الظفيري
  أقدمت فتاتـــني في منطقة 
مبارك الكبير ومنطقة الصليبية 
على الهرب من منزل أسرتهما 
ليتم تســـجيل قضية تغيب، 
وقال مصـــدر امني ان مواطنا 
ابلغ عن تغيب شقيقته البالغة 
من العمر ١٧ عاما ألكثر من ٢٤ 
ساعة بعد ان خرجت من منزلهم 
الكائن في منطقة مبارك الكبير 
حيث زود رجال األمن ببيانات 
شقيقته الذي استغرب اختفاءها 
خصوصـــا انها مـــن الفتيات 

امللتزمات دينيا وأخالقيا.
  من جانب آخر، تقدم مسن 
إلى مخفر الصليبية مبلغا عن 
ابنتـــه التي لـــم يجدها داخل 
منزله ألكثر من يوم، حيث قال 
مصدر امني ان الرجل وهو في 
اخلمسني من عمره أجهش في 
الذين  أمام رجال األمن  البكاء 
ابنــته ذات  زودهم ببيانـــات 
الـ ١٦ عاما، وعليه مت تسجيل 
قضية وجار البحث عن الفتاتني 

املتغيبتني. 

 اتهام عسكري بتهريب مخدرات وهواتف إلى سجناء «المركزي»

 مواطن يطرد أمه لعيون زوجته!

 جراغيات االحتفاالت ترعب سكان مبارك الكبير

 موظف مركز صحي تحرش بطفلة!

 تظليل يقود إلى كشف مطلوب

 هاني الظفيري
  أحال وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ األحكام اللواء أنور 
الياسني عســـكريا في أمن السجون يعمل سائقا 
بتهمة تهريب مواد مخدرة وشرائح هواتف نقالة 
الى الســـجناء، اال ان العسكري نفى هذه التهمة 

مؤكدا انه بريء.
  وقال مصدر أمني ان باص نقل الســـجناء مت 
اخضاعـــه للتفتيش بعد وصوله عائدا من قصر 
العدل وكانت املفاجأة ان املقعد الذي يجلس عليه 
السائق يتواجد داخله عدد ٢ كبسولة و٨ شرائح 

نقال، وجار استكمال التحقيقات مع العسكري.

 هاني الظفيري
  «ابني طردني أنا وبناتي الثالث بعد زواجه، 
فإلـــى أين أذهب خاصـــة ان وثيقة ملكية املنزل 
باسم زوجي؟» بهذه العبارة تقدمت مواطنة الى 
مخفر منطقة سعد العبداهللا، مشيرة الى ان ابنها 
تزوج منذ ٣ أشهر ومنذ زواجه بدأت املشاكل بينها 

وبني زوجته اجلديدة، وقالت املواطنة: أمس األول 
قام ابني بطردي وشقيقاته الثالث، وذلك بعد ان 
اتهمني بأنني أريد ان أخرب عليه زواجه، وفور 
انتهاء األم من أقوالها مت تسجيل قضية بحق االبن 
العاق وابالغ وكيل النيابة الذي أمر بتمكني األم 

من املسكن واتخاذ ما يلزم نحو طرد االبن. 

 محمد الجالهمة
  تلقت عمليات وزارة الداخلية مساء امس ما يزيد 
على ٤٠ اتصاال هاتفيا وتضمنت جميع االتصاالت 
تلك ســـماع صوت اطالق نيران وتفجيرات في 

نطاق محافظة مبارك الكبير.
  وقال مصدر أمني انه وفور تلقي  تلك البالغات 

قام رجال األمن بتمشيط املنطقة بحثا عن مطلقي 
النـــار والتفجيـــرات، وخالل رحلـــة البحث عن 
التفجيرات وردت برقية الـــى عمليات الداخلية 
تشير إلى محافظة مبارك الكبير تنظم احتفاالت 
مبناسبة احتفاالت الكويت ويتخلل هذه االحتفاالت 

اطالق ألعاب نارية، ومتت طمأنة املتصلني.

 محمد الجالهمة
  أبى مواطن مسّن ان يترك موظفا في أحد املراكز 
الصحيـــة دون العقاب الذي يناســـبه خاصة ان 
املتضررة من تصرف املوظف هي ابنته القاصر، 
وقال مصدر امني ان مواطنا اســـتنجد بعمليات 
وزارة الداخلية مشـــيرا الى ان موظفا في املركز 

حترش ابنته القاصر بصورة مســـتفزة وحينما 
تدخل لوقف املوظف عن هذا السلوك املشني تعرض 
لإلهانة على يد املوظف وفور تلقي البالغ سارع 
رجال األمن باالنتقال إلى املركز الصحي واحتجاز 
املوظف وتســـجيل قضية بحقـــه حملت عنوان 

«حتريض على الفسق والفجور».

 محمد الجالهمة
  متكن رجال جندة حولي من ضبط مواطن بقضية 
جنائية. وقال مصدر امني ان املواطن مت توقيفه في 
حملة تفتيشية ولدى االستعالم عنه تبني انه مطلوب 
للسجن ٩ سنوات. وبحسب مصدر امني ان ما قاد 
الى ضبط املواطن كان مخالفة تظليل سيارته، بعد 
ان استوقفته دورية مرور عادية وباالستعالم عن 
بياناته تبني انه مطلوب لســــداد دين قدره ١٥ الف 

دينــــار، وكانت مواطنة ابلغت عــــن ان قائد مركبة 
مظللة يتحرش بها ليتعامل رجال النجدة مع البالغ 

وتبني ان قائد املظللة مطلوب.
  وفي منطقة الساملية اسفرت حملة تفتيشية عن 
توقيف وافدتني آسيويتني تبني انهما متغيبتان قبل 
اشهر. وفي مبارك الكبير مت ضبط بنغالي مطلوب 
في قضية سرقة ومسجل بحقه قضية تغيب وضبط 

البنغالي في منطقة اسواق القرين.


