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أمير زكي ـ هاني الظفيري
واصل رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة مالحقة جتار السموم املخدرة 
ومتكنوا امس األول من توقيف احد 
جتار التجزئة وضبط بحوزته على 
250 غراما من الهيروين ومبلغ مالي 
هو حصيلة االجتار في املواد املخدرة 
حسب اعتراف املتهم، الى جانب ضبط 

كمية من املؤثرات العقلية.
أمني ان معلومات  وقال مصدر 
وردت الى مدير عام املكافحة العميد 
احمد اخلليفة عن اجتار شاب كويتي 
في املواد املخدرة )مادة الهيروين( 
وعليه كل����ف العميد اخلليفة ادارة 
العمليات وأوعز الى مساعده العميد 
صالح الغنام مبهمة متابعة القضية 
واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية 
حتى ال يجد املتهم ثغرة لإلفالت من 
العقوبات املترتبة على االجتار في 

السموم املخدرة.
وأضاف املصدر األمني: قام مدير 
ادارة العمليات ومساعده باالستقرار 
على فري����ق عمل مؤلف من النقيب 
محمد القبن����دي واملالزمني عبداهلل 
الربيعة وعبدالعزيز اظبيه واملالزم 
عبداللطيف الراشد وبدأ الفريق في 
عمل حترياتهم والتي انتهت الى ان 
املتهم يحوز هيروين ليتم استدراجه 

الى بيع كمية من الهيروين عبارة عن 50 غراما من 
الهيروي����ن مبقابل 1000 دينار وح����دد املتهم مكان 
تسلم املبلغ املالي قيمة املخدرات وتسليم املخدرات 
على مقربة من مس����كنه في الفردوس وما ان سلم 
املخدرات وتس����لم املبلغ املرقم حتى ألقي القبض 
عليه. وبالتحقيق معه اعترف انه يخفي كمية من 
الهيروين واحلبوب أعلى سطح منزل أسرته وأرشد 

رجال العمليات عن املخدرات املخبأة في أجواء حارة 
للغاية كفيلة بإتالف اي مادة مخدرة، كما عثر رجال 
املكافحة على 800 دينار أخرى بخالف املبلغ الذي 
تسلمه من مصدر املكافحة واعترف بأن هذا املبلغ 
هو حصيلة اجتاره في الهيروين ليحال الى النيابة 
بتهمة حيازة مخ����درات ومؤثرات عقلية وتهريبها 

بقصد االجتار.

هاني الظفيري
ش���ن رجال أمن اجله���راء يوم امس حملة موس���عة على 
املتسولني في محافظة اجلهراء وأسفرت احلملة عن ضبط 15 
متسولة ومتسوال من جنس���يات مختلفة ومت اتخاذ ما يلزم 

من إجراءات.
على صعيد آخر، تقدم مواطن وأبلغ عن دخول 3 لصوص إلى 

جاخور وسرقة 16 رأس غنم وسجلت قضية سلب بالقوة.

ضبط 15 متسواًل ومتسولة في الجهراء

رجال اإلطفاء يستخدمون الجرافات لمكافحة حريق »بنشر«
عبدالهادي العجمي - عبداهلل قنيص 

متكن رجال االطفاء بعد جهود استمرت الكثر من 4 ساعات 
من السيطرة على حريق محل تصليح سيارات وتغيير زيوت 
مبنطقة الرقة وقال مصدر اطفائي ان احلريق اخمد وعادت 
النيران لترتفع الى مسافات بعيدة جراء الزيوت التي امتأل 
بها احملل الى جانب اطارات ومواد اخرى قابلة لالش���تعال. 
وق���ال مدير ادارة العالقات العامة ف���ي االطفاء املقدم خليل 
االمير ان غرفة عمليات االطفاء تلقت عصر امس االول بالغا 
باندالع حريق في محل بنشر في الرقة حيث مت توجيه عدة 
مراكز للتعامل مع احلريق وهي الفحيحيل واملنقف والشعيبة 
الصناعي ومشرف واالسناد. واضاف املقدم االمير: لدى وصول 
رجال االطفاء تبني لهم ان احلريق التهم الكراج بالكامل بسبب 
املواد سريعة االش���تعال التي مت تخزينها بالكراج كزيوت 

وبطاريات السيارات وقطع الغيار. 
واضاف االمير ان رجال االطفاء قاموا مبحاصرة النيران 
ومكافحتها باس���تخدام مادة »الفوم« ولكن املواد س���ريعة 
االشتعال املخزنة بالكراج وانهيار بعض اجزاء املبنى ادى 
الى إعاقة عمل رجال االطفاء فاضطروا الى استخدام اجلرافات 
لهدم احد حوائط الكراج لعمل التهوية الالزمة ولعمل مدخل 
لرجال االطفاء ملكافحة احلريق ومتت السيطرة على احلريق 

بعد ذلك واخماده.
من جهته قال مدير اطفاء منطقة االحمدي العقيد جمال 
بليهيص ان التخزين السيئ للزيوت في الكراج اعاق عمل 
رج���ال االطفاء ولكنهم ضاعفوا جهوده���م من اجل اخماده 

والسيطرة عليه.
 ووج���ه العقيد جمال بليهي���ص نصيحته الى اصحاب 
الكراجات واملخازن واملنش���آت التباع التعليمات والشروط 
التي وضعته���ا االدارة العامة لالطفاء بخصوص اس���لوب 
التخزين السليم وتطبيق نظام مرشات املياه املناسبة لنوع 
املادة املخزنة باالضافة الى مطفأة احلريق وكاشفات الدخان 
وذلك لتفادي احلوادث والكوارث التي قد تقع بسبب التخزين 

السيئ.
وبني ايضا ان املواد س���ريعة االشتعال يجب ان تخضع 
الساليب معينه في التخزين وذلك ملا لها من خطورة كبيرة، 
مؤكدا ان االدارة العامة لالطفاء تقوم بزيارات تفقدية للمنشآت 
للكشف على املخالفات وشدد على ان االدارة لن تتهاون في 
تطبيق العقوبات على من يخالف الش���روط الوقائية التي 

الرغوة تغطي أرضية محل »البنشر« أثناء مكافحة رجال اإلطفاء للنيرانوضعت من اجل سالمة اجلميع.

تاجر هيروين شاب يحّول منزل أسرته بالفردوس 
إلى مخزن للمخدرات

 مصري يلقي بنفسه أمام دورية شرطة
ليبلغهم عن حادثة طعن وسلب بالقوة

الخليفة كّرم رجال دوريات الجهراء

القبض على خليجي حرض فتاة على الهرب

قام مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي ضباط وأفراد 
االدارة العامة لدوري���ات اجلهراء وذلك بحضور 
مدير عام الدوريات العميد زهير نصراهلل والوكيل 
املساعد للعمليات اللواء د.مصطفى الزعابي وذلك 
جلهودهم في ضبط قضايا خاصة باملخدرات، وأثنى 
على جهود رجال الدوريات في ضبطياتهم في شهر 

رمضان املبارك، وقام بعدها بتكرمي ادارة املعلومات 
ب���االدارة العامة ملكافحة املخ���درات وذلك بقيادة 
العقيد محمد احلريص ومساعده الرائد عبداهلل 
الصقعبي والنقيب خالد غلوم وذلك لضبطهم العديد 
من القضايا املهمة في ش���هر رمضان، وأكد اللواء 
اخلليفة انه دائما يحرص على مبدأ الثواب والعقاب 

الخوانه منتسبي رجال وزارة الداخلية.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
وحتديدا رجال مباحث الصليبخات من توقيف خليجي 
متورط في قضية االعتداء على فتاة متغيبة وهروبه 
من منزل اسرتها. وقال مصدر امني ان رجال مباحث 
العاصمة توصلوا الى معلوم���ات ان خليجي وراء 
هروب فتاة من منزل اسرتها واالعتداء عليها وعليه 
مت ضبطه قبل خروجه الى موطنه وبالتحقيق معه 

اعترف بأنه وراء هروب الفتاة مشيرا الى انها اقامت 
لديه عدة ايام وال يعرف اين هي اآلن. على صعيد آخر، 
متكن رجال مباحث الصليبخات بقيادة ضابط مباحث 
الصليبخات من توقيف مواطنني عثر بحوزتهما على 
سالح كالشينكوف و800 طلقة وقال مصدر امني ان 
معلومات سرية وردت الى مباحث الصليبخات عن 
حيازة ا ملواطنني لألسلحة والذخيرة ليتم استصدار 

اذن نيابي وضبطها في منزلهما في الصليبخات.

بالغ »مسلحون إرهابيون يقتحمون بناية في حولي« 
ينتهي بقضية شاب »بدون« يبتز مراهقة كويتية بصورها

عبداهلل قنيص  
 بدال من أن يقوم وافد مصري باالتصال بعمليات 
الداخلية ليبلغ عن جرمية سلب بالقوة شهدها بأم 
عينيه قرر أن يبلغ بطريقة مبتكرة حيث وقف في 
منتصف الش����ارع قاطعا الطري����ق على دورية أمن 

كانت تسير فيه.
وفي تفاصيل هذا البالغ قال مصدر أمني ان رجلي 
دورية الشرطة التابعة ألمن األحمدي فوجئا بشاب 
يقفز في وجه الدورية التي كانت تسير بسرعة 50 
كيلومترا في الس����اعة ما دعا قائدها إليقافها بقوة، 
وعندما ترجل رجال األمن الس����تطالع س����بب إقدام 
الشاب على إلقاء نفس����ه أمام الدورية أبلغهما بأن 
جرمية س����طو مس����لح حتدث اآلن وأنه شهدها بأم 
عينيه وعندما ملح دورية األمن قرر أن يوقفها وأوضح 

املصدر أن الش����اب الذي تبني أنه مصري ركب في 
الدورية مع رجلي األمن وتوجها معه إلى البقالة التي 
قال إنها تعرضت للس����طو املسلح على ايدي ثالثة 
شبان، وحال وصول رجلي األمن مع الوافد املصري 
وجدوا صاحب البقالة اآلسيوي ملقى على األرض 
مضرجا بدمائه ويصرخ من األلم، وقام رجال األمن 
بأخذ إفادته بش����كل سريع واتصال بسيارة إسعاف 
لتنقله إلى املستش����فى خاصة أنه تعرض لطعنة 

نافذة في القدم.
وقال اآلسيوي في بالغه ان ثالثة شبان اقتحموا 
بقالته وأحدهم يحمل سكينا وقاموا بسلبه بالقوة 
وعندما حاول مقاومتهم قام حامل الس����كني بطعنه 
في قدمه ليسقط على األرض ومتكن اللصوص من 

االستيالء على 650 دينارا وكروت اتصاالت.

مواطن يضرب أمه لرفضها إعطاءه المال
هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

متك����ن رجال جندة االحمدي من ضبط ش����اب عاق اعتدى على امه، 
واعترف الشاب بانه ضرب امه ألنها رفضت منحه مبلغا من املال لشراء 
جرعة مخدرات. وقال مصدر امني ان الشاب العاق مت توقيفه في منطقة 

ابوحليفة واحيل الى النيابة للتحقيق معه.
من جهة اخرى، اقدمت مواطنة على طعن خادمتها اآلسيوية، وسجلت 
قضية بحق املواطنة حملت عنوان »الشروع في القتل«، وبررت املواطنة 

االعتداء على اخلادمة بانها كانت في حالة دفاع عن نفسها.

هندي يتهم ضابط شرطة بضربه
من أجل التنازل عن قضيته ضد مغربية

مؤمن المصري
تقدم وافد هندي بشكوى ضد احد ضباط مخافر محافظة حولي ووافدة 
مغربية وآخر عراقي بس����بب تعديهم عليه للتنازل عن الشكوى التي 
قدمها. وبحسب بالغ الوافد الهندي أن إحدى الوافدات املغربيات تركت 
س����يارتها أمام أحد املنازل في منطقة سلوى ملدة تتجاوز الشهر وفجأة 
ظهرت وطلبت من الهندي الذي يعمل سائقا إزاحة إحدى السيارات لدى 
املنزل الذي يعمل به وحيث ان السائق أمضى وقتا في ذلك انهالت عليه 
الوافدة املغربية بالشتائم والضرب أمام املارة. فتوجه الهندي إلى املخفر 
لتقدمي شكوى اعتداء بالضرب ضد املغربية إال أنه تعرض للضرب من 

قبل أحد الضباط في املخفر بإيعاز من املغربية وحتريض منها.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
استنفر رجال أمن حولي إثر ورود عدة بالغات 
من سكان إحدى البنايات الواقعة في منطقة حولي 
يبلغون فيه عن اقتحام مسلحني للبناية، ومن بني 
البالغات التي أمطر بها سكان البناية عمليات الداخلية 
وفق مصدر أمني »ألو يا عمليات مسلحني برشاشات 
دخلوا البناية« وآخر »يا ش����رطة حلقوا علينا فيه 

إرهابيني مسلحني دخلوا البناية«.
وأوض����ح املصدر أن 3 دوريات أمن توجهت إلى 
البناي����ة التي ورد منها أكثر من 6 بالغات متتالية، 
وفور وصول رجال األمن تبني أن املس����لحني ما هم 
سوى أفراد املباحث اجلنائية كانوا يقومون مبداهمة 
إلحدى الش����قق في البناية لكون صاحبها مطلوبا 

عل����ى ذمة قضية ابتزاز. وق����ال املصدر آنه مبجرد 
وصول رجال األمن شاهدوا بالفعل ثالثة مسلحني 
يقتادون شخصا رابعا مكبال وقام املسلحون بكشف 
هويته����م لرجال األمن قائلني: »نحن رجال املباحث 
اجلنائية ومعنا إذن من النيابة العامة للقبض على 
هذا الشخص وهو بدون ومتهم بابتزاز فتاة كويتية«. 
وحول قضية البدون املبتز الذي ألقى القبض عليه 
رجال املباحث قال املصدر تب����ني أنه متهم بابتزاز 
فتاة كويتية قام بتصويرها خلسة بواسطة هاتفه 
النقال وأنه منذ أسبوع دأب على االتصال بها يهددها 
بفضحها بصورها اخلاصة جدا والتي كان قد التقطها 
لها بعد عالقة ربطته بها، وعندما انفصلت عنه بدأ 

يهددها بصورها.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة متوسطا اللواء الزعابي والعميد زهير نصراهلل وعددا من املكرمني
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املتهم وأمامه املضبوطات

  الجيش األميركي: ال بالغات 
عن صهاريج وقود مسروقة تابعة لنا

وردنا من اجليش األميركي توضيح للخبر الذي نشرته »األنباء« السبت 
املاضي حول سرقة صهريج وقود تسبب في استنفار أمني في الداخلية 
واجليش األميركي، وجاء في توضيح ادارة العالقات العامة في اجليش 
االميركي الثالث - معسكر عريفجان انه »ال توجد لدينا اي معلومات عن 

اي صهاريج وقود مسروقة او مفقودة تابعة للجيش األميركي«.


