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10 متسوالت جديدات سقطن في شباك األمن العام

»الداخلية« تدرس إبعاد كفالء املتسوالت الوافدين ملعاجلة الظاهرة من جذورها
في محافظة العاصمة، وتم 
تصوير عملية التسول حتى 
ال تقوم المتهمة باالنكار، وعند 
ضبطها اتضح بأنها مصرية 
وبحوزتها مبلغ مالي، وأفاد 
المصدر بأن الوافدة تستخدم 
ابناءها لكسب عطف المارة 
واعطائها المبالغ المالية، كما 
العاصمة  أمن  ضبط رجال 
وافدة عربية تقوم بالتسول 
عند فرع جمعية وتم إخطار 
القياديين الذين طلبوا رفع 

تقرير بالواقعة.

وف���ق تعليم���ات الفري���ق 
الفهد وإش���راف  س���ليمان 
المس���اعد لشؤون  الوكيل 
األمن الع���ام اللواء إبراهيم 
الطراح عن ضبط عدد من 
المتس���والت تح���ت قيادة 
العقي���د ناص���ر العدواني، 
وتم���ت إحالة المضبوطين 

إلى جهة االختصاص.
وقال مصدر امني إن رجال 
أمن العاصمة قاموا بضبط 
وافدة مصرية وابنائها الثالثة 
قرب أحد المجمعات الشهيرة 

ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلي���ة الفريق س���لمان 
الفهد بشأن مالحقة ظاهرة 
التسول وتمكن رجال أمن 
الفرواني���ة منفردي���ن يوم 
امس حيث اشرف مدير امن 
الفروانية العميد ركن صالح 
العنزي على الحملة بنفسه 
من ضبط 10 متسوالت من 
جنسيات آسيوية وعربية 
وتمت احالتهن إلى المباحث 

الجنائية إلبعادهن.
كما أسفر االنتشار األمني 

دينية خاصة شهر رمضان، 
واضاف المصدر: منع الكفاالت 
على الوافدين الذين يقومون 
بإحضار زوجاتهم وأبنائهم 
للتسول لم يعد إجراء رادعا 
ويجب على هؤالء األزواج 
ان يبعدوا وزوجاتهم أيضا 
وهو ما تنوي وزارة الداخلية 

اتخاذه.
وعلى صعيد ذي صلة، 
واص���ل قطاع األم���ن العام 
بقيادة اللواء ابراهيم الطراح 
ترجمة تعليمات نائب رئيس 

محمد الجالهمة ـ مشاري المطيري  
هاني الظفيري

ان  أمني  كش���ف مصدر 
وزارة الداخلية تدرس بشكل 
الوافدين  إبعاد كفالء  جدي 
الذين يتم ضبطهم يتسولون 
خاصة لمن هم كفالة مادة 22 
التحاق بعائل، وقال المصدر 
ان الداخلي���ة ت���رى أن هذا 
اإلجراء من ش���أنه معالجة 
جذرية لظاهرة التسول التي 
تزداد مع حلول مناس���بات 

وافدة ضبطت خالل تسولها في مطعم راق

اللواء ابراهيم الطراح الشيخ محمد اخلالد

العميد  صالح مطر اشرف على احلمالت.. االستعانة باألطفال  الوافدة العربية وابناؤها الثالثة ضبطوا بالتسول

أم تستعني بأبنائها 
لكسب العطف

في تسولها

إثيوبي هلل لربح 5000 دينار خالل ساعة
فصدم برسالة 1790 ديناراً فقدت من رصيده

أحمد خميس

ع����ادت جرائ����م النصب 
باجلوائز لتطل برأس����ها من 
جديد مع حلول شهر رمضان 
املبارك، إذ تقدم وافد إثيوبي 

من مواليد 1985 نادبا حظه 
العاثر لرجال مخفر الساملية، 
وقال الوافد انه تلقى اتصاال 
هاتفيا من رقم مميز جدا، حيث 
ابلغه املتصل بأن احلظ ابتسم 
له وفاز في س����حب اجرته 

شركة االتصاالت مببلغ 5000 
املبلغ  ابالعه بأن  دينار ومت 
سيدخل حسابه خالل ساعة 
من الزمن فقط، ومت الطلب منه 
ان يقدم رقم حسابه ورقمه 
الس����ري حتى تتمكن شركة 

االتصاالت من فتح احلساب، 
واضاف املُبّلغ قائال: لم ميض 
على إغالق الهاتف نحو عشر 
دقائق حتى بلغته رسالة من 
البنك الذي يتعامل معه جاء 
فيها: لقد نقص من رصيدك 

1790 دينارا. هذا، وتبني من 
التحريات االولية ان االتصال 
ورد إل����ى املجن����ي عليه من 
دول����ة خليجية، وس����جلت 
قضية نص����ب واحتيال رقم 
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ضبط بداخل السهرة املاجنة مخدرات بأنواع مختلفة

عشريني يقود »اجلنائية« ملداهمة سهرة أقامها مسّرح من اجليش 
بحضور مدني بفستان ومكياج كامل وفتاة مسترجلة

واملؤث���رات العقلية وعليه 
مت استصدار أمر من النيابة 
العامة بتفتيش منزل التاجر 
امل���روج للمخ���درات وهو 
مواطن مسرح من اجليش 
وصادر ضده حكم باحلبس 

16 سنة واجب النفاذ في حقل 
املخدرات ومت ابالغ الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون االم���ن 
اللواء عبداحلميد  اجلنائي 
العوضي الذي أمر بالتحرك 
الف���وري لضب���ط املواطن 
الذي يسكن بالساملية ومت 
مداهمة منزل التاجر وعثر 
على ميزان حساس يستخدم 
بأوزان املخ���درات ومبالغ 
مالية وخزن���ة )جتوري( 
حلف���ظ املمنوعات وضبط 
املداهمة  مخدرات وأثن���اء 
ضبط ش���خص متش���به 
بالنساء عنده باملنزل وهو 
متعاط ويضع املس���احيق 
النسائية ويرتدي فستانا 
الداخلية  ب���وزارة  ويعمل 
مدني���ا كما ضبط���ت فتاة 
معهم وهي بوية متعاطية 
تقوم بعملية توزيع وترويج 
املخدرات واملؤثرات العقلية 
للراغبات من الفتيات وهي 
تعمل في خدمة التاجر املروج 
وعليه مت إحالتهم الى نيابة 

املخدرات.

عمار ثاب���ت املهنا الذي امر 
بضبط الشخص وهو مواطن 
اقتياده  الثاني ومت  بالعقد 
الى االدارة وأثناء التحقيق 
اعترف وأدلى مبعلومات عن 
مصدر ه���ذه املواد املخدرة 

جاسم التنيب ـ أمير زكي 

متكن رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا 
ادارة عملي���ات املباحث من 
القاء القبض على 3 مواطنني 
الس���املية،  وفتاة مبنطقة 
التفاصي���ل قام���ت  وف���ي 
اح���دى الدوري���ات االمنية 
التابع���ة لعمليات  الليلية 
املباحث باالشتباه مبركبة 
)أميركية( تقف في احدى 
الترابية وعند  الس���احات 
إليها ح���اول قائد  التوجه 
املركبة التحرك ولكن رجال 
إيقافها  املباحث استطاعوا 
وطلب من قائدها االثباتات 
الشخصية وكانت مالحظات 
رجال املباحث دقيقة حيث 
الحظ���وا أن هناك كيس���ا 
بالقرب من الشخص يحتوي 
على مادة بلورية الش���كل 
شفافة اللون وهي معروفة 
لرجال املباحث بأنها مادة 
الشبو وعلى الفور مت ابالغ 
مدير عمليات املباحث املقدم 

املضبوطات من املواد املخدرة

عربي بعد ضبطه بـ »حساس«:
أعمل حلساب سجني باكستاني

جاسم التنيب ـ أمير زكي 

أحال وكيل وزارة الداخلية 
املس��اعد لش��ؤون املباحث 
اجلنائية اللواء عبد احلميد 
العوضي إل��ى النيابة العامة 
امس وافدا مصريا الجتاره 
في امل��واد املخ��درة. وقال 
امن��ي إن هن��اك  مص��در 
جه��ودا للتحقيق مع نزيل 
باكستاني أقر املصري بأنه 

يعمل حلسابه.
وف��ي التفاصيل، فقد تلقى 

مدير إدارة العمليات باملباحث اجلنائية املقدم 
عمار ثابت املهنا معلومات من مصادر سرية 
ح��ول وافد عربي ي��روج املخدرات مبنطقة 
س��لوى وعلى ذلك مت طل��ب إذن من النيابة 
العامة لضبط الوافد، حيث مت تش��كيل فرقة 
من ضباط وأفراد املباحث ومت إبالغ الوكيل 
املساعد اللواء عبداحلميد العوضي حول هذه 

املعلومات والتحريات وعلى 
الفور حتركت الفرقة وداهمت 
الشقة وهي عبارة عن غرفة 
في ملحق بعمارة بس��لوى 
وعثر على م��واد مخدرات 
ومؤثرات عقلية يقوم الوافد 
بتوزيعها واملتاجرة بها و3 
وصالت حشيش معدة للبيع 
وكمية من الش��بو. وخالل 
التحقي��ق اعترف لهم ودل 
املباحث على مصدر  رجال 
هذه املخدرات التي يتحصل 
عليها من وافد عربي يسكن 
في الفروانية، وعل��ى الفور توجهت الفرقة 
ال��ى املكان ومت ضبط الواف��د العربي وعثر 
على كمية من املخ��درات واملؤثرات العقلية 
وأدوات التعاطي وميزان حس��اس لألوزان 
حيث اعترف بأنه يدير العمل ملصلحة وافد 
باكس��تاني س��جني باملركزي ويأمتر بأمره 

املضبوطات التي ضبطت مع الوافدويتلقى منه أوامر البيع.

اللواء عبد احلميد العوضي

انتحار مجهول في شقة وافد ال يعرفه

سكران حاول االنتحار بقطع شرايينه
ومصرع تايلندي من علو وسقوط في الوفرة

كبسة على مقهى دفعت فتاة للقفز من مبنى مهجور

محمد الجالهمة

أسعف وافد آسيوي الى مستشفى العدان 
ووضع حتت احلراس���ة األمنية نظرا إلقدامه 
على محاولة االنتحار بتمزيق شرايينه وهو 
في حالة سكر. ولقي وافد تايلندي مصرعه اثر 

س���قوطه من علو في منطقة الشويخ بجانب 
دوار الصباح. وقال مصدر أمني إن الوافد توفي 

من جراء إصابات  حلقت باجلمجمة.
من جهة أخرى، أسعف هندي )32 عاما( في 
حالة حرجة إلى مستشفى العدان إثر سقوطه 

من علو داخل مزرعة في الوفرة.

محمد الجالهمة

أسعفت فتاة الى مستشفى الفروانية للعالج 
من كس���ور عقب اقدامها على إلقاء نفسها من 
مبنى مهجور في منطقة العارضية الصناعية. 
وبحسب مصدر امني، فإن الفتاة كانت جتلس 
مع صديقاتها في مقهى، واذ باشقائها يدخلون 

املقه���ى بحثا عنها، فما كان منها اال ان هربت 
ودخلت الى منزل مهجور وألقت بنفسها. على 
صعيد آخر، يحقق رجال مباحث االحمدي في 
بالغ غريب تضمن اتصال من مواطن قال فيه 
ان شخصا ال يعرفه دخل الى شقته وفوجئ 
بالشخص يندفع نحو النافذة ويلقي بنفسه 

من الطابع الرابع ليسقط جثة هامدة.

11 معاملة حتويل مركبات مع بنغالي
قد تقود »اجلنائية« إلى عصابة تزوير

مشاري المطيري

اقتيد وافد بنغالي يدعى )م.ع.ع( من مواليد 
1975 الى المباحث الجنائية تمهيدا للتحقيق معه 
وسط ترجيحات بأن يكون البنغالي يعمل ضمن 
شبكة لتزوير معامالت تجديد المركبات خاصة 
ان تفتيشه أسفر عن ضبط 11 معاملة لتجديد 

المركبات، كما عثر بحوزة البنغالي على مواد 
مخدرة، وبحسب مصدر امني فإن إحدى الدوريات 
وخالل جولة لها حول أحد المساجد اشتبهت 
في الوافد ولدى طلب هويته حاول الهرب لتتم 
مطاردته وضبطه وكانت المفاجأة انه يحتفظ 
بالمعامالت داخل حقيبة حاول التخلص منها، 

كما ضبط فيها على أدوات تعاط.

معامالت حتويل املركبات التى ضبطت بحوزة البنغالي

طعن مواطن في مشاجرة دامية بالفروانية
محمد الدشيش

جتدد مسلسل العنف والسلوك والعدواني، 
حيث وقعت مشاجرة دامية بالقرب من مركز 
رياضي في محافظة الفروانية بني مجموعة من 

الشباب أدت إلى طعن مواطن أمس األول.
وقال مصدر أمني انه ورد بالغ إلى غرفة 
عملي���ات وزارة الداخلية يفيد فيه بوجود 
مش���اجرة دامية بني مجموعة من الشباب 

بالق���رب من مرك���ز رياضي ف���ي محافظة 
الدوريات  الفور  الفروانية، وهرعت عل���ى 
األمنية وسيارات اإلسعاف إلى موقع البالغ 
بس���رعة قياس���ية وعند وصولهم شاهدوا 
شخصا قد تلقى طعنة في جسده، ومت نقله 
عن طريق فنيي الطوارئ الطبية إلى مستشفى 
الفروانية لتلقي العالج الالزم واتضح انه 
مواطن، في حني كثف رجال املباحث حترياتهم 

لضبط اجلناة.


