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أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة الى نيابة املخدرات يوم أمس وافدين 
احدهما مصري والثاني بنغالي بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار وأرفق ف���ي ملف احالة الوافدين 140 غرام 
هيروين بح���وزة البنغالي و1000 حبة هلوس���ة بحوزة 

البنغالي.
وقال مصدر أمني ان ضبط 
الوافد املصري جاء بعد معلومات 
وردت الى مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات عن اجتاره في 
الهيروين ف���ي املهبولة، حيث 
مت االيعاز ال���ى ادارة املكافحة 
العقيد احمد  احمللية بقي���ادة 
الش���رقاوي ومس���اعده املقدم 
عبداحملس���ن العباسي وفريق 
عمل مؤلف من املالزمني أولني 
ناصر العجيمان وعلي عبداهلل، 
واس���تدرج املص���ري لبيع 4 
غرامات من الهيروين مقابل 100 دينار وقبض عليه لدى 

تسليمه الهيروين وتسلمه املبلغ املرقم.
وبالتحقيق معه اعترف باخفائه كمية أخرى من الهيروين، 
ام���ا البنغالي فضبط هو اآلخر ف���ي منطقة اجلليب بعد 
معلومات عن اجتاره وحيازته للمخدرات واس���تدرج هو 
اآلخر لبيع كمية من املخدرات بغرفة يقطنها وعثر بداخلها 

على 100 غرام من الهيروين و1000 حبة مخدرة.
عبداهلل قنيص  ٭

قطع رج���ال ادارة بحث وحت���ري محافظة الفروانية 
وحتديدا مباحث اجلليب شوطا كبيرا في إغالق نحو 16 
قضية سلب باإلكراه مسجلة في مخافر الفروانية وغرب 
اجللي���ب، وذلك بعد ضبط بنغالي اعترف على 3 آخرين 

بأنهم شكلوا فيما بينهم عصابة للسلب باإلكراه.
إن  أمن���ي  وق���ال مص���در 
رجال مباحث الفروانية، واثر 
تزايد جرائم السلب باإلكراه، 
وبتعليمات من مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية العميد 

محمود الطباخ.
الى  انتهت  قاموا بتحريات 
أن آسيويني هم من وراء هذه 
اجلرائم ومن ثم جرى حتديد 
أحد املتهمني والذي اعترف بأنه 
وآخرين وراء هذه اجلرائم ومت 
عرضه على ع���دد من املجني 
عليهم والذي���ن تعرفوا عليه 
وس���ط عدة طوابير عرض، ومت���ت إحالته الى التحقيق 

عن كل القضايا املتورط فيها.
عبداهلل قنيص  ٭

حتولت حادثة التحرش بالفتيات في احد املجمعات التجارية 
الى اعتداء على رجال األمن بعد رفض اجلناة وهما شابان من 
غير محددي اجلنسية االلتزام بتعليمات رجال األمن مبغادرة 

املجمع التجاري ورفضهما ابراز هوياتهما في بادئ األمر.
وكان رجال األمن قد طلبوا من الش���ابني مغادرة املجمع 
نتيجة لشكوى من العائالت والفتيات من تعرضهن للمضايقات 
واملعاكس���ات وعليه مت تسجيل قضية اعتداء وإهانة رجال 
األمن الى جانب قضية معاكس���ة العائالت والتس���كع. من 
جانب آخر، تعرض���ت دورية تابعة ملديري���ة أمن اجلهراء 
لالصطدام بها من اخللف بواسطة مركبة مدنية أخرى كان 
يقودها شاب لم تعرف هويته حيث الذ بالفرار دون ان يتم 

ضبطه الى اآلن.
وأمر مدير عام أمن اجلهراء العميد محمد طنا بتس���جيل 
قضية باحلادث حتت مسمى اصطدام وهروب. اجلدير بالذكر 
ان قائد املركبة رفض التوقف عقب اصطدامه بالدورية وفر 

مسرعا بني الطرق الداخلية حتى توارى عن األنظار.
هاني الظفيري  ٭

لقي وافد آس���يوي مصرعه دهس���ا حتت عجالت مركبة 
يقودها حدث يبلغ من العمر 15 عاما »غير محدد اجلنسية« 
اثناء قيام االخير باالستعراض مبركبة داخل منطقة العيون 
في محافظة اجلهراء في حني اصيب آخر كان برفقة الضحية 

سيرا على االقدام.
وبني مصدر امني ان البالغ ورد 
الى غرفة عمليات وزارة الداخلية 
عن وقوع حادث الدهس وانه فور 
ذلك مت توجيه الدوريات وضبط 
»احلدث« والذي أفاد شهود عيان 
بأنه قام بحركات اس���تعراضية 
مبركبة نوع »جاكوار« فقد معها 
السيطرة على املقود وانحرفت 
املركبة باجتاه اآلسيويني اللذين 
كانا يس���يران على احد ارصفة 

الطريق.
وكان النقيب غنيم املطيري 
واملالزم اول ثالب الهاجري اول 

الواصلني الى موقع احلادث كما امر مدير امن اجلهراء العميد 
محمد طنا حينه���ا بضبط الداهس وإحالته فورا للتحقيق، 
كما تواجد رجال إدارة الطب الش���رعي لنقل اجلثة في حني 
نقلت سيارة االسعاف املصاب والذي اودع العناية الفائقة 

في مستشفى اجلهراء.
هاني الظفيري  ٭

أمر وكيل نيابة حولي بتس���جيل قضية خطف ومواقعة 
باإلكراه وتصوير فتاة بقصد ابتزازها، وكلف رجال مباحث 
حول���ي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل بس���رعة ضبط 
اجلاني، وعلى الفور س���ارع رجال مباحث حولي ومتكنوا 
من ضبط املتهم واحتجازه متهيدا إلحالته الى النيابة العامة 
الستكمال التحقيقات بشأن ادعاء 

املجني عليها.
أمن���ي إن فتاة  وقال مصدر 
كويتية أبلغت مخفر النقرة عن 
ان ش���ابا تعرفت عليه ووعدها 
بالزواج، اال ان الشاب استدرجها 
الى شقة واعتدى عليها ثم صورها 

رغما عنها أثناء االعتداء.
وأض���اف املص���در ان الفتاة 
)املجن���ي عليه���ا( زودت رجال 
املباحث بأوصاف اجلاني ورقم 
هاتفه ليتم إبالغ النيابة العامة 
أم���رت بتس���جيل قضية  التي 
وضب���ط اجلاني لينفذ رجال املباحث مهمتهم بضبط املتهم 

والذي أنكر مزاعم املجني عليها.
هاني الظفيري  ٭

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

العميد محمود الطباخ

غنيم الظفيري

العقيد عبدالرحمن الصهيل

1000 حبة هلوسة و140 غرام 
هيروين مع مصري وبنغالي 

»كرمي« التجميل شوه
وجهها فلجأت للمخفر

سقوط عصابة اآلسيويني
األربعة للسلب باإلكراه

اعتداء على رجال األمن في مجمع 
جتاري واصطدام بدورية ثم الهروب

مصرع آسيوي دهسًا
حتت عجالت ابن الـ 15 عاماً

مباحث حولي تضبط شاب خطف 
فتاة وصورها بعد االعتداء عليها

30 ألف دينار طارت باستيالء 
اللصوص على خزينة منزل

افتتاح حتويلة على طريق 
الدائري السادس

سلب إيراني بالقوة
على يد »زمالء السكن«

اس���تولى مجهولون على 30 ال���ف دينار من اخلزينة 
املوجودة داخ���ل منزل احد املواطنني في منطقة س���عد 
العبداهلل في حادثة س���رقة تعرض لها املنزل في غياب 
صاحبه الذي اكتش���ف الواقعة فور عودته الى البالد من 

رحلة عمل خارجها.
وق���ال املواطن البالغ من العم���ر )45 عاما( انه الحظ 
فور وصوله الى املنزل تبعثر محتويات الغرف ووجود 
كس���ر في باب اخلزينة وان اجلاني استولى على جميع 
محتوياتها من األموال وهي 22 ألف دينار و100 ألف ريال 
سعودي باالضافة الى االس���تيالء على عدد من األجهزة 

الكهربائية.
وكان رجال أمن اجلهراء برئاس���ة رئيس مخفر تيماء 
النقيب غنيم الظفيري تواجدوا في مسرح اجلرمية، كما 
ق���ام رجال األدلة اجلنائية برف���ع البصمات من اخلزينة 
والباب اخلارج���ي للمنزل متهيدا إلج���راء املضاهاة لها 

وحتديد هوية اجلاني.
هاني الظفيري  ٭

اعلنت االدارة العامة للمرور انه سيتم افتتاح حتويله 
على طريق الدائري الس���ادس مقابل صناعية اجلهراء 
وذلك للعمل على انشاء جسر ومسارات فرعية وعكسية 

اعتبارا من الساعة الواحدة فجر غد السبت.

تقدم مقيم ايراني اجلنسية ببالغ الى مخفر ميدان حولي 
ضد اثنني يقيمان معه في سكن للعزاب متهما اياهما بسلب 
مبلغ 100 دينار منه بالقوة بعد ان اعتديا عليه بالضرب اثر 

خالف نشب بينهما.
واضاف االيراني انه يعرف احد اجلناة، ان الثاني ليس 
لديه بياناته الكاملة حيث انه قريب للمتهم االول ودخل باذن 
زيارة من قبل، وعليه مت تسجيل بالغ وجار ضبط املتهمني 
اللذين تواريا عن االنظار. من جهة اخرى تقدم وافد مصري 
ببالغ الى مخفر النقرة وادعى ان 3 أش���خاص اوقفوه فجرا 
وهدده احد اجلناه بطعنه، وجاء ايضا في ادعائه ان املتهمني 

سلبوه هاتفا نقاال ومبلغ 36 دينارا.
محمد الدشيش  ٭

أدت الصدمة التي أصيبت بها مواطنة عند رؤيتها ملنظر 
وجهها في املرآة في الصب���اح الباكر الى التوجه الى مخفر 
املنطقة وتسجيل قضية ضد احدى شركات بيع املستحضرات 
التجميلية بعدما حتصلت على تقرير طبي من املستش���فى 
عما حلق بها من ضرر اس���تخدام كرمي إزالة البقع السوداء 

وشد اجلفون أسفل العني.
وكان التقرير الطبي انتهى الى اصابة املجني عليها بآالم 
شديدة واحتقان في محيط العينني مع تقرحات متفرقة في 

الوجه وتورم اجلفون.
وبّينت املواطنة في شكواها انها اشترت كرميا للتجميل 
من احدى الشركات عبر احد االعالنات املنشورة التي يقوم بها 
صالون نسائي معروف على امل حتسني وجتديد خاليا البشرة 
والقضاء على الهاالت والبقع السوداء أسفل العني استعدادا 
حلفل زفاف ش���قيقها اال انها فوجئت في أول يوم استخدام 
للمستحضر بأن وجهها أصيب بالكثير من املشاكل اجللدية 
األمر الذي دعاها الى التقدم ببالغ ضد الش���ركة والصالون 
ليس فقط حلفظ حقوقها في الرجوع عليهم بالتعويض ولكن 

النقاذ باقي النساء من خطر »الكرمي« البشع.
هاني الظفيري  ٭

صورة من التقرير الطبي الذي قدمته املواطنة في ملف القضية

رفضت الرد على هاتفه النقال وزيارته في شقته

مواطن ميطر صديقته العراقية بأعيرة نارية
ومواطنة تتهم مدرس »إعالنات« باالعتداء على قاصر

متكن رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي من ضبط مواطن 
امطر صديقت���ه العراقية بوابل 
من الطلقات النارية وقد اعترف 
املواط���ن بانه اطل���ق النار بعد 
ان فاض به الكي���ل جراء تعمد 
صديقته عدم ال���رد على هاتفه 

النقال وزيارته في شقته.
وقال مص���در امني ان بالغا 
ورد الى عملي���ات الداخلية عن 
سماع صوت اطالق نار في سلوى 

وس���ارع رجال األمن وشوهدت 
عراقية وقد تضررت س���يارتها 
بأعيرة نارية وباالس���تماع الى 
اقواله���ا حددت اوصاف اجلاني 
ونوع مركبته ليتم عمل عدة كمائن 
انتهت بضبط اجلاني وبالتحقيق 
معه اعت���رف بأنه كانت تربطه 
عالقة عاطفي���ة باملجني عليها، 
وملا لم ت���رد على اتصاالته جن 
جنونه وذهب الى منزلها ومبجرد 
ان شاهدته صرخت وهربت الى 

سيارتها ليقدم على محاولة قتلها 
واطالق النار عليها ومت التحفظ 

على السالح الناري.
من جهة اخرى اتهمت مواطنة 
مدرسا حتصلت على معلومات 
عنه من خالل مجلة اعالنية وقالت 
املواطنة في بالغ الى مخفر شرق 
انها استدعت املدرس لتلقني ابنها 
القاصر درسا خصوصيا وبعد 
امل���درس وجلس مع  ان حضر 
الطفل في احدى الغرف سمعت 

صراخ ابنها فسارعت ملعرفة ماذا 
حدث فوج���دت املدرس يركض 
الى خ���ارج املنزل وابلغها ابنها 
بأن املدرس حاول االعتداء عليه، 
املواطن���ة رجال  ه���ذا وزودت 
مخفر ش���رق باوصاف اجلاني 
النقال واملدون في  ورقم هاتفه 
اجلريدة اإلعالنية، وجاء ضبط 
امل���درس ومواجهت���ه بادعاءات 

املجني عليها.
أمير زكي  ٭

أكد على أن قانون املرور سيطبق بكل حزم في »تظليل السيارة«

الزعابي: الزجاج األمامي يجب أن يكون شفافًا

حجز 25 مركبة معروضة للبيع في العيون

الراشد كرّم الفضلي بحضور السيف

في حملة جديدة ملديرية امن 
اجلهراء وبالتع���اون مع بلدية 
اجلهراء مت رفع 25 مركبة عرضها 
اصحابها للبيع في ساحة منطقة 
العيون عصر أمس االول ومت نقل 

املركبات الى حجز املرور وحررت 
65 مخالفة مرورية اثر ذلك.

وقال مصدر امني ان تنسيقا 
امني���ا مت بايعاز م���ن مدير امن 
العميد محمد  محافظة اجلهراء 

طنا واش���راف من رجال بلدية 
اجلهراء انطلقت معه احلملة امس 
االول ومت نقل املركبات املخالفة 
واملتوقفة رغم وضع ملصقات منذ 
اكثر من ثالثة اشهر واشار املصدر 

الى ان هذه احلمالت مس���تمرة 
دون توقف ملنع عرض املركبات 
في الساحات واملرافق العامة مبا 

يشكل مخالفة للقانون.
هاني الظفيري  ٭

في إطار السياسة التي أرست 
قواعده���ا القيادة العليا لوزارة 
الداخلية بتكرمي املخلص واملجد 

واملتفاني في عمله.
كّرم وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون اجلنس���ية 
واجل���وازات بالنياب���ة الل���واء 

عبداهلل خليفة الراش���د صباح 
أمس بحضور مدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء سيف 
محمد السيف ومساعده العميد 
صالح يوس���ف الورع، املوظف 
عامر عبدالرحمن الفضلي رئيس 
شعبة الهجرة مبركز خدمة السالم 

املس���ائي وذلك ألدائ���ه املتميز 
وأسلوبه الراقي واالبداع في مجال 
العمل. وهنأ اللواء الراشد املكرم 
على جه���وده املخلصة وطالبه 
املزيد من اجلهد والعطاء  ببذل 
وحتفيز زمالئه لالقتداء به من 

أجل خدمة الوطن العزيز.

من جانبه، أعرب الفضلي عن 
سعادته بالتكرمي من قبل وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنس���ية واجلوازات بالنيابة 
اللواء عبداهلل خليفة الراش���د، 
وعدد من السادة الضباط منتسبي 

اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة.

من يخالف ذلك فسيعاقب بغرامة 
تصل إلى 15 دينارا أو يتم الصلح 

مقابل دفع عشرة دنانير.
وذكر أن املادة 52 من قانون 
املرور تن���ص على أنه ال يجوز 
وضع إضافات على املركبة مثل 
الزجاج امللون العاكس أو أنوار 
عاكس���ة أو مصابيح إضافية أو 
لوحات أرقام تختلف عن تلك التي 
تصدرها إدارة املرور، وال يجوز 
تركيب أجنحة على املركبات أو 

تركيب هوائيات ألجهزة الالسلكي 
غي���ر املصرح بها م���ن اجلهات 
املختصة أو وضع أي كتابات أو 
ملصقات غير رسمية على جسم 

السيارة.
واختتم اللواء الزعابي مناشدا 
االلتزام بهذه  املركب���ات  قائدي 
القواع���د والقوانني حرصا على 
سالمتهم وسالمة من يرافقونهم 
وحتى ال يواجهوا دفع الغرامات 

املقررة.

أك���د وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون املرور اللواء 
د.مصطفى الزعابي أنه على يقني 
بأن رجال قطاع املرور يقومون 
باملهام والواجبات املوكلة إليهم 
بكل كفاءة واقتدار، موضحا أنه 
سيتم تطبيق قانون املرور بكل 
حزم، مشددا على ضرورة التقيد 
بقواعد األمن والس���المة حماية 

ملستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن هناك الكثير من 
التساؤالت حول استخدام الزجاج 
املظلل في املركبات، موضحا أن 
املادة 46 مكرر من قانون املرور 
تن���ص على أنه مين���ع تركيب 
الزجاج املظلل � على أن ال تتعدى 
درجة التظليل 50% من شفافية 
الزجاج � في سيارات )البوكس، 
الڤان( للنوافذ خلف القائد مباشرة 
من جهة اليمني والشمال وكذلك 
للنواف���ذ اجلانبية الطولية، أما 
النافذة اجلانبية للقائد والنافذة 
املواجهة له والزج���اج األمامي 
واخللفي فيجب أن يكون من النوع 
الشفاف املأمون حسب املواصفات 

القياسية اخلليجية.
ويس���مح بتركي���ب الزجاج 
املظلل م���ن اخللف فقط جلميع 
أنواع الس���يارات املع���دة لنقل 
الركاب واألشياء ويحظر تركيب 

الزجاج العاكس.
وأضاف اللواء د. الزعابي أن 

صورة توضيحية للمركبات املسموح بتظليل اجزاء منها

اللواء د. مصطفى الزعابي

السيارات املخالفة في طريقها جلراج احلجز

اللواء الراشد متوسطا قيادات وزارة الداخلية ومراكز اخلدمة واملوظف املكرم


