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أربعينية ضربها مواطن 
بعد مطاردة في »الزور«

وفد أمني اطلع على املنظومة 
األمنية ملطار حمد الدولي

بروسلي كوري »طق« وجه هندي

انفجار غاز أدخل
3 آسيويني املستشفى

عبداهلل استقبل شاه 
بعد عودته من رحلة العالج

النيابة تخلي سبيل اللبناني 
املتهم باإلساءة إلى الذات 

اإللهية بكفالة مالية

اللصوص سرقوا 1500 دينار 
من شقة باكستاني

محمد اجلالهمة

تلقى مخفــر الزور بالغا تقدمت بــه مواطنة بالعقد 
الرابع، وقالت في بالغها انها قد تعرضت خالل تواجدها 
في شاليهات الزور الى االعتداء بالضرب والقذف واإلهانة 
واالعتداء اجلسدي من قبل مواطن كان يطاردها من مكان 
الى مكان آخر، وعلى ذلك قامت بالتوجه الى الســلطات 
األمنية في مخفر الزور وأبلغتهم وقدمت البيانات اخلاصة 
باملواطــن، ومت إخطار وكيل النيابة الذي أمر بتســجيل 

القضية وإحالتها الى النيابة العامة.

ذكرت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أول من أمس الثالثاء أن وفدا أمنيا برئاسة وكيل 
وزارة الداخلية املســاعد لشؤون امن املنافذ اللواء منصور 
العوضي يرافقه عدد من القيادات األمنية قام بزيارة مطار 
حمد الدولي بدولة قطر الشــقيقة، حيث كان في استقباله 
العميد عيســى الرميحي - مدير أمن املطار والعميد محمد 
املزروعي - مدير جــوازات املطار.   وتوضح اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني انه قد مت عقد اجتماع بني اجلانبني 
لشرح دورة العمل باملطار، كما تفقد الوفد مطار حمد الدولي 
واملنظومة األمنية املستخدمة.   تأتي هذه الزيارات لالطالع 
والوقوف على آخر املستجدات األمنية والتقنيات احلديثة 
في مجال التكنولوجيا األمنية والعمل على تبادل اخلبرات 

بني املنظومات األمنية في املنطقة العربية.

محمد اجلالهمة

تعرض وافد هندي اجلنسية الى االعتداء بالضرب 
من قبل وافد كوري اجلنسية أثناء تواجدهما بالعمل 
في منطقة الزور، حيث وقع خالف بينهما مما أدى الى 
تطور املشكلة ومت التعارك باليد، ولكن الكوري وبخفة 
يد وبقوة تذكر بنجم افالم احلركة بروسلي ضرب خد 
الهنــدي الذي قام بإحضار تقرير طبي باالصابة. ومت 

تسجيل قضية في مخفر الزور.

محمد الدشيش

شــهدت محافظة الفروانية انفجار أســطوانة غاز 
داخل أحد سكن العزاب، ما أسفر عن وقوع إصابات بني 
الوافدين، وهم 3 أشخاص مت نقلهم من قبل اإلسعاف 

إلى املستشفى، ووصفت حالتهم باملستقرة.

اســتقبل نائب املدير العام لقطــاع الوقاية اللواء خالد 
عبــداهلل فهد مســاء أمس الثالثاء الرقيب أول مهدي شــاه 
بعد رحلة عالج استمرت في جمهورية فرنسا ملدة ١١ شهرا 
وتكللــت بفضل من اهلل عز وجل بالنجاح، وقد نقل اللواء 
خالد عبداهلل فهد للرقيب شــاه حتيــات وتقدير مدير عام 
اإلدارة العامــة لإلطفــاء الفريــق خالد املكــراد وأمنياته له 
بالشــفاء العاجــل. رافق اللــواء خالد عبــداهلل مدير إدارة 
وقاية محافظة مبارك الكبير العميد حســن النعمة ومدير 
إدارة املركبات واملعدات العميد زكريا أشــكناني ومجموعة 

من ضباط اإلدارة العامة لإلطفاء.

عبدالكرمي أحمد

أخلت النيابة العامة سبيل املقيم اللبناني املتهم بالتطاول 
على الذات اإللهية، بكفالة 5٠٠ دينار مع منعه من الســفر، 
وذلــك بعد احتجازه ملدة أربعة أيــام بتهم تتعلق مبخالفة 

قانوني اجلزاء واجلرائم اإللكترونية.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد تداولت تصويرا 
للمتهم وهو يخاطب متابعيه عبر البث املباشر في برنامج 
انستغرام ويتلفظ بعبارات رأت جهة االتهام أنها مسيئة إلى 
الذات اإللهية. وقد أعلنت وزارة الداخلية القبض على املتهم 
وإحالته إلى النيابة، مشــددة على أنها ســتتخذ اإلجراءات 
القانونيــة الرادعــة ضد كل من يقــوم بالتعدي على الذات 

اإللهية أو الدين اإلسالمي.

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن لصوص 
قاموا بسرقة مبلغ ١5٠٠ دينار من شقة وافد باكستاني في 
محافظــة الفروانية دون ان يشــير الوافــد بأصابع االتهام 
الى احد، وســجلت قضية. وقال مصدر امني إن بالغا ورد 
الــى غرفة عمليات الداخلية من وافد باكســتاني بانه اثناء 
عودته من العمل اكتشف أن لصوصا قاموا بفتح قفل الباب 
والتســلل الى غرفة نومه حيث كان بداخلها املبلغ املذكور 
واستولوا عليه، وجار البحث عن اللصوص، حيث سجلت 

قضية جناية حتت مسمى سرقة.

اللواء منصور العوضي خالل زيارته ملطار حمد الدولي

اللواء خالد عبداهلل اثناء استقباله الرقيب األول بعد عودته للبالد

»بدون« سقط بعملة مزورة
محمد الدشيش

متكن رجال مباحث األحمدي من ضبط شخص »بدون« 
بحوزته عملة كويتية مزورة أمس األول.

وقال مصدر مطلع انه بعد البحث والتحري عن متهم 
بحوزته عملة كويتية مزورة مت ضبطه بوقت قياســي 

وتبني أنه »بدون«، ومتت إحالته الى اجلهة املختصة.

خطف بنغالي واحتجازه 3 أيام حتت التعذيب 
في جاخور بكبد.. على طريقة »خطف احملامي«

سعود عبدالعزيز

اســتطاع رجــال دوريات 
النجدة إلقاء القبض على وافدين 
قاما باختطاف وافد من منطقة 
الفروانيــة واحتجــازه داخل 
جاخور في منطقة كبد وتعذيبه 
على مدار 3 ايام من قبل 3 جناة 
حتــى اســتطاع الفــرار منهم 
يوم امس ليقــوم اثنان منهم 
مبطاردته إال أنهما لم يستطيعا 
اإلمســاك به حتــى وصل الى 
ســوق اخلضار ليجــد دورية 
النجدة التي قام بإبالغها وعلى 
الفور مت طلب اإلسناد ومالحقة 
اجلانيــني اللذين حاوال الفرار 
ومت ضبطهما وأمر وكيل النيابة 
باحتجازهما. وقال مصدر امني 

توجهه من منطقته في حولي 
الى منطقــة الفروانية لزيارة 
احــد االصدقاء قام اشــخاص 
مجهولون باختطافه بسيارتهم 
واالعتداء عليه بالضرب حتى 
وصل الى جاخور في كبد منذ 

3 ايام واســتمر االعتداء عليه 
بالضرب حتى استطاع الفرار 
منهــم واجلري علــى األقدام، 
حيث قاموا مبطاردته اال انهم 
فشــلوا في االمســاك به وقام 
بإبالغ الدورية التي قام رجالها 
مبطاردة املتهمني والســيطرة 
على اثنني منهم فتبني انهم من 
نفس جنسية املجني عليه وأمر 
النائب العام بتسجيل قضية 
جنايــة وجــار التحقيــق في 

الواقعة.
وأضاف املصــدر أن رجال 
املباحــث يبحثــون عن املتهم 
الثالث شريك اجلانيني. ويذكر 
أن هــذه الواقعة متاثل قضية 
خطــف احملامي التي شــهدت 
وقائعها منطقة كبد قبل أشهر.

اجلناة قاموا بتقييده وهرب منهم إلى »فرضة اخلضار«

صورة ارشيفية الحد الوافدين وهو مكبل اليدين

ان بالغا تقدم به وافد يوم امس 
األول الــى رجال املخفر مبلغا 
عن تعرضه للضرب واإلصابة 
واالختطاف حيــث اصطحب 
تقريــرا طبيــا وأردف املجني 
عليه وهــو بنغالي بأنه اثناء 

»اإلعالم األمني«: حتويل »االعتداء على املواطنة« 
من قبل آسيويتني إلى جهة االختصاص

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
أنــه مت  الداخليــة  بــوزارة 
حتويل واقعة االعتداء على 
مواطنة من قبل آســيويتني 
إلى جهة االختصاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
ومت تســجيل قضية تبادل 
بالضرب وإتالف عمد حتت 
رقم 4٩١/٢٠١٩ جنح النقرة.

وكانت مواطنة قد تقدمت 
ببالغ إلى مخفر شرطة النقرة 

تفيــد بتعرضهــا لالعتــداء 
بالضــرب من قبــل عاملتني 
مــن اجلنســية اآلســيوية 
في مكتــب للعمالة املنزلية 

مبنطقه النقرة.
أثنــاء  أنهــا  وأضافــت 
تواجدهــا فــي املكتب حدث 
نقاش بينها وبني العاملتني 
على اثــره اعتدت العاملتان 
عليها بالضرب داخل املكتب 
وأحضرت تقريرا طبيا بذلك.
وفي نفــس الوقت تقدم 

صاحب مكتب العمالة وهو 
كويتي اجلنسية إلى مخفر 
النقــرة وابلــغ أن مواطنــة 
اعتــدت علــى عاملتني لديه 
وأتلفــت مســتندات خاصة 

بعمله.
مت تسجيل قضية تبادل 
بالضرب وإتالف عمد حتت 
رقم ٢٠١٩/4٩١ جنح النقرة، 
ومت حتويــل القضيــة إلــى 
اجلهــات املختصــة التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة.

سجلت قضية تبادل بالضرب وإتالف عمد

العميد توحيد الكندري

حادث مروري في اجلليب كشف عن كوكتيل مخدرات
سعود عبدالعزيز

وقوع حادث تصادم بني 
مركبتني فــي منطقة جليب 
الشيوخ كشــف عن تاجر 
مخدرات يقوم بترويجها، فقد 
الفروانية  امن  تلقت دورية 
بالغــا عن احلــادث وعند 
وصولهــا الى مكان احلادث 

متت مشــاهدة قائد إحدى 
املركبتني وهو مواطن مواليد 
١٩٩٦ بحالــة غيــر طبيعية 
وعندما رأى رجــال األمن 
قام بإلقاء كيس كان يخفيه 
وتبني ان بداخله ٧ أكياس من 
املخدرات املتنوعة وعثر على 
٢٤٨ دينارا. ومتت إحالته الى 

كمية املواد املخدرة واملبلغ املالي الذي عثر عليه مع املواطنإدارة مكافحة املخدرات.

آسيويان خارج نطاق التغطية باجلهراء 
محمد اجلالهمة - محمد الدشيش

قامــت احــدى الدوريــات 
األمنيــة علــى طريــق امللــك 
فهد باجتاه الشــاليهات اثناء 
جتوالها في الطريق، بإيقاف 

مركبة يقودها شخص بحالة 
هيســتيرية، كما انه يعرض 
اآلخرين ملضايقاته ويســبب 
عرقلة حركة الســير، وتبني 
ان من يقودها وافد آســيوي 
وهو بحالة غير طبيعية، وعلى 

ذلك متت احالة اآلسيوي إلى 
مخفر النويصيب. من جانب 
آخر، ألقى رجال أمن اجلهراء 
القبض على وافدين آسيويني 

مخمورين أمس األول.
وذكــر مصدر مطلــع أنه 

خالل عمل رجال األمن نقطة 
تفتيش فــي أحد الشــوارع، 
شــاهد رجال األمن شخصني 
بحالة غير طبيعية وعند التأكد 
من إثباتاتهما تبني أنهما وافدان 

آسيويان بحالة سكر.


