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«تنظيف» سيارة صحافي من  200دينار

املقاول سحب العمال قبل أسبوعني

توقف صيانة «القصر األحمر»  ...لعدم توافر ميزانية
| كتب غانم السليماني |

توقفت أعمال الترميم والصيانة في
مبنى القصر األح�م��ر بمنطقة الجهراء
ب �ع��د ن �ح��و  6أش �ه��ر م ��ن ب� ��دء ال �ع �م��ل به
حيث أوق��ف املقاول املشرف على أعمال
الصيانة والترميم بالقصر لعدم توافر
ميزانية.
وح�س��ب م�ص��در ف��ي املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب فإنه من املنتظر
أن ت �ط��ول ع�م�ل�ي��ة اإلي� �ق ��اف ل �ع��دم ت��واف��ر
م �ي��زان �ي��ة ك��اف �ي��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن أع �م��ال
الترميم توقفت قبل أسبوعني سبقتها
خالفات مع املقاول الذي اشتكى من عدم
وج��ود ميزانية انتهت بقيامه بسحب

العمال وتوقف العمل باملشروع.
وك �ش��ف امل �ص��در أن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ينتظر إق��رار
م� �ي ��زان� �ي ��ة ج� ��دي� ��دة الس� �ت� �ئ� �ن ��اف أع� �م ��ال
صيانة وترميم القصر.
ك��ان��ت «ال � ��راي» ف�ت�ح��ت ج ��راح القصر
األحمر قبل نحو  6أشهر عندما نشرت
تحقيقا موسعا عنه وعن اإلهمال الذي
ي�ت�ع��رض ل��ه وت��م ب�ع��ده��ا إق ��رار ميزانية
م �ف �ت��وح��ة م ��ن رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء إلن �ج��از
أعمال الترميم والصيانة به والتي كانت
م��ن امل �ف �ت��رض أن ت�ن�ت�ه��ي ف��ي اح�ت�ف��االت
األعياد الوطنية في فبراير الفائت حيث
كان من املقرر إقامة احتفال ضخم بهذه
املناسبة.

| كتب عبدالعزيز اليحيوح |

القصر األحمر قبل الترميم

سقوط  6أوروبيات احترفن الدعارة بـ  500دينار لليلة
وض� ��ع رج � ��ال االدارة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�م�ب��اح��ث
الجنائية حدا لنشاط  6من بائعات الرذيلة:
هولنديتني واسبانيتني وخامسة فرنسية،
الى جانب سمسارتهن التي تحمل الجنسية
البريطانية ،وتبني انهن حضرن ال��ى البالد
بفيزات سياحية بهدف م��زاول��ة االت�ج��ار في
املتعة الحرام نظير  500دينار للواحدة في
ال�ل�ي�ل��ة ت��أخ��ذ م�ن�ه��ا ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة  200دي�ن��ار
م �ق��اب��ل ع �ق��ده��ا ال �ص �ف �ق��ات م��ع ال��راغ �ب��ني في
البضاعة املحرمة!

اس�ت��ول��ى ل��ص ع�ل��ى مبلغ  200دي �ن��ار وب �ط��اق��ات بنكية من
سيارة صحافي عندما كانت تقف أمام منزله في الجهراء.
ً
وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل أن م �ج �ه��وال ق ��ام ب�ك�س��ر ال ��زج ��اج الخلفي
للسيارة وفتح أبوابها وقام بسرقة مبلغ  200دينار وبطاقات
بنكية ،وعليه قام صاحبها باالتصال على العمليات واالبالغ
عن السرقة ،إذ تواجد رجال األدلة الجنائية لرفع البصمات.
تم تسجيل قضية بالواقعة لالستدالل على مرتكبها.

ّ
ّ
« 3مترنحني» ترنحوا على رجال األمن

في حملة آداب ضبطت أيضًا شبكة للرذيلة من  48إثيوبية

| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعزيز أحمد |

| كتب عبدالعزيز اليحيوح |

ووفقًا ملصدر امني «ان املباحثيني  -تنفيذًا
لتوجيهات الوكيل املساعد لألمن الجنائي
ال �ل��واء ع�ب��دال�ح�م�ي��د ال �ع��وض��ي  -اس �ت��درج��وا
املتهمات الى شقة ،زاعمني انهم طالب متعة،
حيث ألقوا القبض عليهن وبحوزتهن ادوات
ج �ن �س �ي��ة ص �ن��اع �ي��ة ،وم �ب ��ال ��غ م ��ال �ي ��ة ،ح�ي��ث
كانت معلومات وردت ال��ى الجهات األمنية
ع��ن األوروب �ي��ات الست ال��الت��ي اقمن ف��ي احد
الفنادق ،وتبني ان الوسيطة البريطانية تتفق
م��ع الزبائن على  500دي�ن��ار للواحدة نظير
قضائها ليلة بمشاركة )العميل( وتتقاضى
من املبلغ  40في املئة من عائد الصفقات ،في

حني تحصل هي على  500دينار من الزبون
الراغب في مشاركتها الليلة».
املصدر اكمل «ان رجال املباحث استخدموا
ط��ري�ق��ة ال�ت��دري��ج ل��الي�ق��اع ب��ال�ب��ائ�ع��ات ،حيث
ً
ض� �ب� �ط ��وا ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة اوال ،م � ��ن دون ع �ل��م
ص��دي�ق��ات�ه��ا ،وب �ع��د ادالئ �ه��ا ب�م�ع�ل��وم��ات عن
)العصابة الناعمة( اقدم األمنيون على عقد
ص�ف�ق��ة م��ع ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة الح �ض��ار رفيقاتها
االرب��ع الى الشقة التي اعدوها فخًا لاليقاع
ب �ه ��ن ،م �ق��اب��ل  2000دي � �ن ��ار ،ح �ي��ث اح �ك �م��وا
سيطرتهم عليهن وبحوزتهن املضبوطات،
وم ��ن بينها ث �ي��اب خ��اص��ة وك��ام �ي��را ف�ي��دي��و،

واحالوهن بما معهن على التحقيق».
ف��ي واق �ع��ة م�ش��اب�ه��ة  -وف �ق��ًا مل �ص��در ام�ن��ي
 أل �ق��ى رج� ��ال م �ب��اح��ث اآلداب ال �ق �ب��ض علىش�ب�ك��ة اث�ي��وب�ي��ة ق��وام �ه��ا  48ام� ��رأة يحترفن
الدعارة في محافظتي الجهراء والفروانية،
ب�ع��دم��ا وردت م�ع�ل��وم��ات ع��ن ت��ردده��ن على
منازل يقطنها واف��دون عرب ،حيث يعرضن
ب �ض��اع �ت �ه��ن امل �ح��رم��ة  -ب �م �س��اع��دة س�م�س��ار
م��ن اب�ن��اء جلدتهن  -وت�ب��ني ان�ه��ن متغيبات
ع��ن ك�ف��الئ�ه��ن وم �خ��ال �ف��ات ل �ق��وان��ني االق��ام��ة،
واليزلن محتجزات ،وكذلك سمسارهن ،رهن
التحقيق.

«فوق شينه قواة عينه» ...انطبق هذا املثل على ثالثة سكارى
تحرشوا بمتسوقات في أحد املجمعات وعند ضبطهم اعتدوا
بالضرب على رجلي أمن أصيبا بكدمات متفرقة.
م��ا حصل أن عمليات م��دي��ري��ة أم��ن العاصمة ك��ان��ت تلقت
بالغا من فتاة عن تعرضها للتحرش من قبل شخص داخل
مجمع ف��ي ش ��رق ،ف�ت�ح��رك إل��ى امل �ك��ان رج ��ال دوري� ��ات إس�ن��اد
ال�ع��اص�م��ة ب�ق�ي��ادة ك��ل م��ن ال�ع��ري��ف س��ال��م ال�ع�ن��زي وال�ش��رط��ي
م�ح�م��د امل �ط �ي��ري وال �ش��رط��ي ب ��در ه ��وش ��ان ،ول� ��دى وص��ول�ه��م
وج� ��دوا ث��الث��ة أش �خ��اص ي�ض��اي�ق��ون امل� ��ارة وب�م�ح��اول��ة إل�ق��اء
القبض عليهم اعتدوا على األمنيني بالضرب إال أنهم تمكنوا
م��ن إح�ك��ام سيطرتهم عليهم واق�ت�ي��اده��م إل��ى املخفر بعدما
تبني أنهم في حال غير طبيعية.
وقال مصد أمني إن رجال األمن أصيبوا بكدمات متفرقة
وتم تسجيل قضية إهانة موظف واعتداء واشتباه في حال
غير طبيعية احتجز على ذمتها املتهمون.

«منتحالن» ضربا أردنيا في حولي
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
انهال شخصان انتحال صفة املباحث بالضرب على أردني
في منطقة حولي.
األردن��ي تقدم إلى الجهات األمنية ببالغ ذكر فيه أنه خالل
س �ي��ره ف��ي أح ��د ال� �ش ��وارع ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي ح��ول��ي الح�ق�ت��ه س�ي��ارة
على متنها شخصان وتمكن السائق من إغالق الطريق عليه
وت��وق�ي�ف��ه ع�ن��وة وق ��ال ل��ه أح��ده�م��ا  « :ل�ي��ش مسكر ال�ط��ري��ق »،
وطلبا إليه إب��راز رخصة قيادته ودفتر سيارته بحجة أنهما
من رج��ال املباحث ،ثم طلبا إليه السير خلفهما حتى وصال
إلى منطقة الشعب ثم اعتديا عليه وأحدثا به إصابات مختلفة
أحضر بها تقريرا طبيا.
تم تسجيل قضية اع�ت��داء بالضرب وانتحال صفة أحيلت
على البحث والتحري.

