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بعد توثيق حركات بهلوانية على »التواصل االجتماعي«

»الداخلية« تبعد وافدًا تخلص من النفايات في األحمدي
وتالحق صاحب شركة خرسانة بقانون البيئة

»املرور« تبحث عن القائد املستهتر في »أم الهيمان«

هاني الظفيري

امنــي  كشــف مصــدر 
املقطــع  ان  لـــ »األنبــاء« 
املصور الذي مت تداوله على 
بعض من وسائل التواصل 
ويتضمن قيام خالط أسمنتي 

محمد الجالهمة

امنــي  مصــدر  أبلــغ 
»األنبــاء« ان قطاع اإلدارة 
العامــة للمرور بــدأ امس 

بإلقــاء النفايات واملخلفات 
االســمنتية فــي االحمــدي 
كان محل اهتمام خاص من 
قبل وكيل قطاع االمن العام 
اللواء ابراهيم الطراح، الذي 
استطاع حتديد هوية السائق 
وأمــر بإحالته الــى اإلبعاد 

حصر املركبات التي تتشابه 
مع مركبة قام قائدها بعمل 
حركات بهلوانية في منطقة 
أم الهيمــان، مشــيرا الــى 
ان ضبــط قائد الســيارة 

الشــركة  اإلداري ومالحقة 
التــي يعمل بها وفق قانون 
البيئة الذي يعاقب من يسيء 
الى البيئة بعقوبات رادعة. 
وبحسب املصدر فإن اللواء 
الطــراح متكن عــن طريق 
أجهزة معاونــة من حتديد 

املســتهتر ســيتم خــالل 
ساعات.

وكانت وسائل التواصل 
االجتماعي قامت ببث مقطع 
استهتار ورعونة في منطقة 

رقم املركبــة، ومن ثم متت 
الشــركة وحتديد  مخاطبة 
هويــة الوافد اســتنادا الى 
اللوحــة، وتبــن انه هندي 
اجلنسية، وسجلت قضية 
وأحيــل ملفها الى شــرطة 

البيئة بحكم االختصاص.

أم الهيمــان لتقوم اجهزة 
الداخليــة برصــد  وزارة 
املقطع متهيدا لضبط قائد 
الســيارة علــى ان حتــال 

املركبة الى كراج احلجز.

الوافد يتابع التخلص من املخلفات االسمنتية في الساحة الترابية

.. ويستعد ملغادرة موقع اجلرمية معتقدا أنه سيفلت من العقاب

قائد املركبة يستعرض بحركات بهلوانية مقابل دوار في ام الهيمان

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

إحداهن بررت وجود طالسم سحر لتجنب الضبط األمني

مصادرة 1750 دينارًا وأدوات سحر 
من 3 متسوالت في »الصباحية«

وافدة تتهم مواطنًا بافتراسها 
خالل حفلة عشاء »مُسْكرة« في »حولي«

البصمة كشفت عن متهم في 3 قضايا سلب 
والسجن 5 سنوات ومدين بـ 45 ألف دينار

وافد فقد هاتفه مبكاملة وهمية
ومجهول سرق أسطوانات غاز من منزل مواطن

تهديد مواطنة بإحلاق األذى
بوضع مادة حارقة وكبريت على سيارتها

»خيانة أمانة« مبركبة في ميدان حولي
وأخرى بأغراض »منقولة« في السرة

أحيلت وافدة أردنيــة من مواليد ١9٧١ الى 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية متهيدا إلحالتها 
الى اإلبعاد اإلداري والوقوف على عالقة كفيلها 
بتهمة التســول التي ضبطت بها، فيما يرجح 
ان يتــم إبعاد زوج الوافــدة معها. هذا ومتت 
مصادرة مبلغ مالي قدره ٧5٠ دينارا الى جانب 

أدوات سحر وشعوذة.
وفي التفاصيل ان رجال امن األحمدي وفي 
إطار مالحقة املتسولن في منطقة الصباحية 
شاهدوا سيدة تستجدي املارة بطريقة مستفزة، 
وعليه مت ضبطها ومن ثم إحضار عناصر من 
الشرطة النسائية لتفتيشها، وتبن حيازتها 

مبلغ ٧5٠ دينارا كانت مخبأة على مقربة من 
احد أجزاء جسدها احلساسة، الى جانب أدوات 
ســحر وشــعوذة، وقالت الوافدة ان األدوات 
املضبوطــة بحوزتها إلبعاد رجال األمن عنها 

وحتى ال ميسكون بها خالل التسول.
وفي املنطقة نفســها ضبطت ايضا وافدة 
اردنية مقابل سوق شعبي، وعثر معها على ٧5٠ 
دينارا كانت تضعها في جسدها ايضا، وكذلك 
ضبطت اردنية عثر معها على ٢5٠ دينارا، هذا 
ومتت مصادرة جميع املبالغ املالية التي ضبطت 
مع املتســوالت الـ 3 ومن ثم اتخاذ اإلجراءات 

املناسبة بحق كفيلي املتسولتن األخرين.

أحمد خميس

على وقع فيلم »حــالوة روح« من بطولة 
هيفاء وهبي، تعرضت وافدة مصرية العتداء 
من قبل مواطن بعد دعوة شــيطانية مخادعة 

بّيت فيها النية مسبقا.
تفاصيل القضية كما وردت على لسان مصدر 
امنــي ان وافدة مصرية تقدمــت ملخفر هدية 
وابلغت بأنها تلقت دعوة على العشاء من قبل 
مواطن من مواليد ١98٧ وقدم لها شرابًا يشتبه 
بأنه مادة ُمسكرة، وانتظرها حتى »داخت« ثم 

اعتدى عليها وحاول متزيق مالبسها، فقاومته 
مقاومة شــديدة فاعتدى عليها بالضرب ألنها 

لم تطعه وواصل االعتداء عليها.
وقــال مصدر امني ان مصرية اســتنجدت 
بعمليــات الداخلية ومت نقلها الى مستشــفى 
العدان ومت القبض على املواطن والتحقيق معه 
حيث انكر في التحقيق ذلك مرددا »بيتنا طاهر«.
واشار املصدر الى ان الوافدة متت احالتها 
الى الطب الشرعي لتوثيق االعتداء، مشيرا الى 
انها قالت انها لبت دعوة العشاء حيث اوهمها 

املدعى عليه بأنه سيتزوجها حسب افادتها.

هاني الظفيري

أحــال مدير عــام مديرية أمن مبــارك الكبير 
اللواء فؤاد األثــري الى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة مواطنًا من مواليد ١988 التهامه في 3 
قضايا سلب باإلكراه في الساملية وحولي، على 
أن يحال الحقا بعد التحقيق الى التنفيذ اجلنائي 
لقضاء 5 ســنوات حكم نهائي متهيدا لنقله الى 

السجن املركزي. وكانت إحدى دوريات أمن مبارك 
الكبير أوقفت املواطن في حملة تفتيشية، حيث 
زعــم أنه ال يحوز إثباتا، ليتم إلزامه بالتبصيم 
الذي كشــف عن انه مطلوب للسجن 5 سنوات 
في قضية سرقة بالتهديد واستخدام العنف، كما 
تبن أنه مطلوب ملخفري حولي والساملية على 
ذمة 3 قضايا سلب بالقوة، هذا الى جانب كونه 

مدينا مببلغ ٤5 ألف دينار.

سعود الدعيج

سجل مخفر شــرطة جنوب السرة قضية 
ســرقة بعد أن تقدم مواطن ببالغ عن تعرض 
منزله للســرقة في املنطقة نفسها، حيث قال 
إن مجهوال دخل منزله وسرق أسطوانتي غاز 
والذ بالفرار. من جهة أخرى، أبلغ وافد آسيوي 

مخفر شــرطة حولي عن مجهول سرق هاتفه 
بحيلة وهمية بعدما طلب من الوافد عمل اتصال 
هاتفي، حيث كان يشــغل مركبة رباعية والذ 
بالفرار الى جهة غير معلومة، وقد زود الوافد 
رجال الشــرطة مبعلومات رقم اللوحة ونوع 
املركبة، وسجلت قضية سرقة جنح وأحيلت 

الى جهة االختصاص.

أحمد خميس

شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن 
مجهول هدد مواطنة باحلرق بوضع مادة سائلة 
على سيارتها يرجح أنها حارقة، الى جانب أعواد 
كبريت. وجاءت خطوة البحث بعد ان تقدمت 

مواطنة في العقــد اخلامس  ببالغ الى مخفر 
الســرة قالت فيه إنها فوجئت بوجود ســائل 
وأعواد كبريت على مقدمة مركبتها، مشيرة الى 
ان األشــياء التي وضعت على سيارتها بهدف 
احلرق، ورفضت اتهام أحد بعينه تاركة حتديد 

اجلاني ألجهزة وزارة الداخلية.

أحمد خميس ـ سعود الدعيج

أبلغ مواطن صاحب شركة تأجير مركبات 
مخفر ميدان حولي عن تعرضه خليانة أمانة 
من قبل مواطن مواليــد ١99٠، حيث قال: قام 
اجلاني باســتئجار مركبة ملدة 3 أيام ولم يقم 
بإعادتها الى الشركة، وسجلت قضية جنح رقم 

٢٠١٧/١96 وأحيلت الى جهة االختصاص. من 
جهــة، اخرى، أبلغت مواطنة من مواليد ١955 
مخفر الســرة عن سرقة أغراض تقدر قيمتها 
بـ ١٠٠٠ دينار متهمة وافدا مصريا من مواليد 
١956، حيث سلمت األغراض بهدف التوصيل 
الى مصر لكنها اختفى، وكان التسلم من قبل 

٤ شهور، وحتى اليوم لم تصل.

براءة مغرد من نشر أخبار كاذبة عن تزوير االنتخابات
عبد الكريم أحمد

قضت محكمة االستئناف 
برئاســة املستشــار نصــر 
ســالم آل هيــد بتأييــد براءة 
املغــرد خليفة احلشــاش من 
إذاعة أخبار كاذبة عن تزوير 
االنتخابات واملســاس برجال 

القضاء.
واتهمت النيابة العامة املتهم 
خليفة احلشاش بأنه أذاع عمدا 
أخبارا وإشاعات مغرضة عن 
األوضــاع الداخلية في البالد 
عبــر حســابه فــي »تويتر« 
بعدة مقاطع اّدعى كذبا تزوير 
االنتخابــات في مجلس األمة 

٢٠١6 عــن طريق التالعب في 
الصناديق املخصصة لالقتراع، 
وأخل باالحترام الواجب لرجال 
القضاء والنيابة العامة عندما 
شــكك بنزاهة رجال القضاء 
وأهان املشرفن على التصويت 

في الدائرة اخلامسة.
وفي حن أنكر احلشاش ما 
أسند إليه من اتهام، خلصت 
إلــى براءتــه مــن  احملكمــة 
االتهامات املســندة إليه لعدم 
ثبوت االتهامات عليه، خاصة 
أن املتهم أكد أمام احملكمة أنه لم 
يقصد املساس برجال القضاء 
والنيابة العامة مؤكدا احترامه 

املستشار نصر سالم آل هيدلهم.

إبعاد وافدة تحرض الخادمات على الهروب وتشغلهن بـ 200 دينار شهرياً

إحالة عامل نظافة ومندوب للنيابة لتزوير معامالت »شؤون«
محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة »إدارة 
البحث والتحري« من القبض 
علــى وافدين من جنســية 
آسيوية أحدهما عامل نظافة 
)فــي إدارة العمــل( واآلخر 
منــدوب إلحدى الشــركات 
يقومان بتزويــر املعامالت 

مقابل مبالغ مالية.
وكانت قد وردت معلومات 
إلى إدارة البحث والتحري 

تفيــد بأن عامــل نظافة في 
إدارة عمل محافظة الفروانية 
يقوم بإجناز معامالت بطرق 
غير قانونيــة مقابل مبالغ 

مالية.
االجــراء  أخــذ  وبعــد 
القانوني مت القبض عليهما 
وبحوزتهمــا معاملــة طلب 
تعديــل مهنــة وطلــب إذن 
حتويــل عمل على شــركة 

املندوب.
كفيلــه  وباســتدعاء 
أقــر بعــدم علمــه باألمــر، 

ومت حتويلهمــا إلــى جهــة 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.
وفــي الســياق نفســه، 
أســفرت حملــة ملباحــث 
شــؤون اإلقامة والتي تعد 
إحدى اإلدارات التابعة لقطاع 
اجلنسية واجلوزات والتي 
يرأسها اللواء الشيخ مازن 
اجلــراح، عــن القبض على 
وافدة آسيوية تقوم بتهريب 
العامالت من كفالئهن ومن 
ثم تقوم بتشغيلهن باليوم 

مبقابل مادي.
وكانــت قــد وردت عدة 
بالغات وشكاوى من مواطنن 
تفيــد بوجــود عاملة تقوم 
بتحريــض العامــالت على 
الهروب وتشــغيلهن مقابل 
٢٠٠ دينار شــهريا، وعليه 
قامت إدارة اخلدمات املالية 
البحث  واإلداريــة بإجــراء 
والتحري التي أثبتت صحة 
ذلك ومت عمل كمن لها، وذلك 
باالتفاق معها بجلب عاملتن 

للعمل بالنظام اليومي.
اللواء الشيخ مازن اجلراح

دليڤري هندي سقط في قبضة »الفروانية« بـ 57 كيس شبو وهيروين

تفتيش احترازي لـ 3 مواطنني يكشف عن كوكتيل مخدرات

هاني الظفيري

أحال رجــال األمن العام 
إلــى اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخــدرات 3 مواطنــن بعد 
ضبطهــم في مناطق شــرق 

والفروانية والفنطاس.
وبحسب مصدر امني، فإن 
رجال امــن العاصمة أوقفوا 
مواطنا لالشتباه في طريقة 
سيره مبركبة، وبتفتيشه عثر 
معه على كيس شبو وظرف 
هيروين وسيجارتن بهما آثار 
حشيش وأدوات تعاط. وفي 
الفروانية مت ضبط مواطن من 

مواليد ١9٧9، حيث عثر معه 
على كيس هيروين وحبتن 
من نوع روش وظرف به مادة 
لون بيــج )هيروين(. وفي 
الفنطاس مت ضبط مواطن بعد 
االشتباه فيه حيث عثر معه 
على مواد مخدرة نوع شبو 

وماريغوانا وسالح أبيض.
مــن جهة اخــرى، أحال 
مديــر عــام مديريــة امــن 
الفروانية الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وافدا هنديا 
من مواليد ١988 الى االدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
وأرفــق معه ملــف اإلحالة 

عــدد ٢8 كيــس هيرويــن 
و٢9 كيس شــبو، وبحسب 
مصــدر امنــي فــإن دورية 
وخالل جولة لها في منطقة 
الفروانية اشتبهت في وافد 
حيــث حاول الهــرب جريا 
على األقدام تــاركا مركبته 
ولكن رجال األمن متكنوا من 
اإلمساك به وعثر بحوزته 
املذكورة،  علــى املخــدرات 
من جهة اخرى ألقى رجال 
األمــن العام القبــض على 
وافد مصري بعد االشتباه 
بأنه في حالة غير طبيعية، 
وبتفتيشــه عثر معه على 

مادة عشبية يرجح انها مادة 
مخدرة، وأحيل الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
على صعيد آخر، أســفر 
االنتشار األمني لرجال األمن 
العام عن ضبط خمور محلية 
ومت  مســتوردة،  وأخــرى 
التحفــظ علــى املضبوطات 
وإحالة وافديــن عثر معهما 
إلــى  علــى هــذه اخلمــور 

االختصاص.
وقال مصدر أمني إن الوافد 
األول ضبط في اجلليب، بينما 
ضبــط الثانــي فــي منطقة 

املنقف.

من ضبطيات األمن العام مخدرات متنوعة وخمور وحصيلة بيع الشبو والهيروين

خمور محلية 
ومستوردة في عهدة 

األمن العام


