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الصفحة
هاني الظفيري

شن رجال أمن محافظة اجلهراء باشراف العقيد سلطان نشمي حملة على الباعة 
املتجولني وباعة االلعاب النارية، واسفرت احلملة التي شملت مناطق في اجلهراء 
وبر اجلهراء عن ضبط 12 ش���خصا من جنسيات مختلفة، ومتت مصادرة االلعاب 

النارية وابعادهم عن البالد ملخالفتهم قانون العمل.
دمن جهة اخرى اخمد رجال اطفاء العارضية حريقا اندلع في محول مبنطقة االندلس، 

وفتح حتقيق للوقوف على اسباب احلريق الذي يرجح انه نتاج متاس.

ضبط 12 بائعًا متجواًل في الجهراء

العميد الشيخ علي اليوسف

الضباط املشاركون في الدورة

املتهمة وأمامها كمية اخلمور املضبوطة بحوزتها

أردنية سقطت بمصنع خمر منزلي
بعد أن باعت رجال المباحث 12 زجاجة عرق

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة من ضبط وافدة أردنية 
بعد نشاطها امللحوظ في تصنيع »العرق« واالجتار 
به وذل����ك بعد ان ابعد زوجها ع����ن البالد لتورطه 
في قضية خمر وقد استطاع رجال املكافحة ضبط 
الواف����دة بجرم االجتار وجرى مداهمة ش����قتها في 
الساملية ليعثر رجال املكافحة على ادوات تصنيع 
اخلمور ومعدات التصنيع. ووفق مصدر أمني فإن 
معلومات وصلت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة عن ان وافدة 
أردني����ة ابعد زوجها عن البالد لتورطه في تصنيع 

واالجتار باخلمور قد تولت مهمة التصنيع والبيع 
بدال من زوجها، وعليه مت االيعاز الى ادارة املكافحة 
احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم 
محمد قبازرد والنقيب عبدالعزيز العقيلي واملالزمني 
اولني علي حبيب وناصر العجيمان. وأضاف املصدر 
األمني: استطاع فريق العمل استدراج الوافدة لبيع 12 
زجاجة عرق ب� 550 دينارا وبتفتيش سيارتها عثر 
رجال املكافحة على مواد تدخل في تصنيع العرق 
ومت الدخول الى منزلها تنفيذا لإلذن النيابي ليعثر 
فيه على براميل معبأة باخلمور وجاهزة للتعبئة، 
وقالت انها اس����تفادت من خبرة زوجها في تصنيع 
اخلمور وبدأت في استكمال مسيرة زوجها املبعد.

مصدر أمني: االعترافات دليل إدانة حتى لو لم نعثر على الجثة

 الطب الشرعي: الملوثات التي عثر عليها في موقع الجريمة 
تعود للمتهم بقتل الفتاة الباكستانية في خيطان 

سـيدة قدمت حذاء الجاني إلى المباحث وتعرفـت عليه في طابور عرض لينهـار ويعترف بجريمة أخرى

خلل في آليـة جمع القمامة وعمال التنظيف يخشـون التورط في التحقيق فال يبلغـون حتى عن الجثث
يخشون التورط أمنيا في حال عثورهم عن 

جثة بشرية أو حتى سالح جرمية.
ومضى املصدر األمن���ي بقوله: قبل 
فترة القي القبض على شخص واعترف 
بجرمية قتل واس���تطاع رجال املباحث 
العثور عل���ى رأس املجني عليها دون 
بقية االجزاء األخرى، رغم تأكيد املتهم 
بأنه قطع اجلثة إلى اجزاء والقى بها في 

عدة حاويات قمامة.
وعن أسباب عدم اصطحاب الطفلة 
التي قالت الس���يدة ان اجلاني كان قد 
اختطفها قال املصدر ان الس���يدة قالت 
انها ال تعرف اسرة الطفلة ولكنها تعرف 

متاما املتهم.
يشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بني 
االدارة العامة لالدلة اجلنائية واملباحث 
اجلنائية كما ان االدارتني تعمالن حتت 
قطاع واحد وهو األمن اجلنائي وهو ما 
يعزز التعاون بني االدارتني احلساستني 

واملهمتني.
ولفت املصدر إلى أن عملية متشيط 
نفايات صبحان امتدت لتش���مل 3 حفر 
للنفاي���ات مخصص���ة لقاطني مناطق 
محافظة الفروانية ولكن لم يتم العثور 

على اجلثة.

كونا: افتتحت وزارة الداخلية امس دورة تنمية 
املهارات القيادية االولى والثانية التي يشارك فيها 
32 ضابطا برتبة مقدم وتنظمها كلية االمن الوطني 
بالتعاون مع احد املراكز التدريبية احمللية وتنتهي 

في الرابع من مارس املقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان الدورة 
تهدف الى تعريف القادة باخالقيات القيادة ومتكينهم 
من العمل بفاعلية في جميع املواقف التي تتطلب 
منهم االضطالع بدورهم القيادي. واوضح البيان ان 
الدورة تهدف ايضا الى تهيئة القادة للقيام بدورهم 
في اعداد املرؤوسني ملمارسة ادوارهم االدارية من 
خالل تفويضهم الس����لطة دون املساس او االخالل 
مبفهوم املس����اءلة او املس����ؤولية وتقوية مفهوم 
اواصر التعاون والعمل اجلماعي. وقال ان الدورة 
جاءت بتوجيهات وكي����ل وزارة الداخلية الفريق 
احمد عبداللطيف الرجيب وبناء على خطط وزارة 
الداخلية وحتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء احمد نواف االحمد 
الصباح. وحضر االفتتاح املدير العام لكلية االمن 
الوطني العميد ركن محمد رافع الديحاني ومساعده 
العميد فوزي يوسف الس����ويلم ومديرو االدارات 

ومساعدوهم في كلية االمن الوطني.

إدارة هجرة الجهراء تنجز 
1100 معاملة يوميًا

فرج ناصر
كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية 
ان ادارة هج����رة محافظ����ة اجلهراء تقوم 
بإجناز 1100 معاملة يوميا تشمل التأشيرات 
والزي����ارات واالقامات، حي����ث تبلغ عدد 
التأش����يرات التي يت����م اجنازها يوميا 110 
معامالت، وكذلك االقامات يبلغ عددها 650 
معاملة يوميا، وكذلك يقوم قس����م خدمة 
املواطن في االدارة في باجناز 220 معاملة 
يوميا، كما تقوم االدارة بإجناز معامالت كبار 
السن واملعاقني، حيث يتم اعطاء االولوية 
لهم في اجناز الكثير من املعامالت في االدارة. 
واضاف ان ادارة هجرة اجلهراء التي يديرها 
العقيد مسعود الرشيدي تتمتع بنظام دقيق 
ملراجعة املعامالت رغم كثرتها خاصة بعد 
ان وضع الرشيدي آلية عمل وضعت لهذا 
الغرض والتي يشرف عليها مساعد املدير 
عدنان الكندري، ويطبقها كل من رؤس����اء 
االقسام في االدارة، رئيس قسم خدمة املواطن 
املقدم محمد السبيعي ورئيس قسم خدمات 

املراجعني الرائد حمد بوعبيد.

صنهات املطيري يكثفون جهودهم للبحث 
عن جثة الباكستانية كاشفا النقاب عن 
أن الطب الشرعي أرسل تقريره وحسم 
جزئية أن احلي���وان املنوي الذي رفع 
من على املالبس التي وجدت داخل أحد 
املدارس في منطق���ة خيطان يعود إلى 
املته���م وبقي ان تتأك���د االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من ان هذه املالبس 
تعود إلى الباكس���تانية مشيرا إلى أن 
التقرير الذي يجزم بأن املالبس تخص 
الباكستانية يحتاج إلى وقت وذلك بعد 

.D.N.A �اجراء حتليل ال
وجدد املصدر التأكيد على ان املتهم 
اعترف دون أي ضغط عليه وانه مثل 

جرميته ايضا دون اي اكراه.
وحول إذا ما كانت جثة الباكستانية 
تشكل عائقا أمام رجال املباحث اجلنائية 
قال املصدر: بالتأكيد اجلثة مهمة ولكن 
االعترافات الصريحة الصادرة عن املتهم 
تشكل دليل إدانة، مشيرا إلى أن هناك 
قضايا عديدة متت احالة املتهمني فيها إلى 
القضاء ونالوا عقوبات مبوجب اعترافاتهم 

دون العثور على جسم اجلرمية.
ولفت املصدر إلى أن مشكلة جتميع 
النفايات يقوم عليه���ا عمالة احيانا ما 

بالسيدة تصرخ مستنجدة باملارة وهو 
ما دفع���ه إلى الهرب من موقع اجلرمية 

خوفا من ان يتم القبض عليه.
وأش���ار املصدر االمني الى ان رجال 
إدارة  املباحث اجلنائية يتقدمهم مدير 
جرائم املال العقيد فراج الزعبي والنقيب 

 أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
كشف مصدر أمني أن سيدة تقدمت 
ي���وم امس إلى النياب���ة العامة وقدمت 
حذاء يعود إلى املتهم بقتل القاصر مرمي 
الباكستانية وهتك عرض أطفال، مشيرا 
الى ان السيدة قدمت حذاء املتهم والذي 
تركه وفر جريا على األقدام، مشيرا إلى 
أن املتهم عالء جرى عرضه على السيدة 
وتعرفت عليه وذكرته باملكان الذي كان 
ميارس فيه جرميته بحق طفلة واعترف 
املتهم بأنه كان ميارس شذوذه في املكان 
الذي صورته السيدة وانه فر هاربا عندما 

رآها قادمة نحوه.
وأش���ار املصدر إلى أن السيدة التي 
تقدمت إلى املباح���ث اجلنائية ال متت 
بصلة قرابة إلى الطفلة التي كان الوافد 
يعتدي عليه���ا ولكنها قالت إنها فعلت 
ذل���ك انطالقا من حرصها على أن يأخذ 
اجلاني العقاب الذي يناسب جرمه وبعد 
أن ش���اهدت صوره في بعض الصحف 
احمللية وتعرفت علي���ه وأنه هو الذي 

رصدته قرب منزلها.
وأشار املصدر الى أن املتهم اعترف بأن 
احلذاء الذي قدمته السيدة يخصه، مشيرا 
الى أنه كان قد اس���تدرج طفلة وفوجئ 

32 ضابطًا في دورة تنمية المهارات القيادية

سرقة أجهزة كمبيوتر من شاحنتين في الصليبية
ومجهول طار بـ 32 حمامة من المطالع

بالغ خطف فتاة تحّول إلى إثبات حالة

جرعة زائدة قتلت مواطنًا ثالثينيًا

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر الصليبية وابلغ 
عن تعرض شاحنتني ميلكهما للسرقة ومتكن 
مجهول من س���رقة عدد 3 أجهزة حاسوب 
وجهاز احلاس���وب اخلاص بعلبة تروس 
الش���احنة وقدرت املس���روقات تلك بنحو 
4000 دينار، اما الش���احنة االخرى فسرق 
من داخلها جهازا حاس���وب، مشيرا الى ان 

الشاحنتني كانتا متوقفتني على مقربة من 
مبنى  الشحن البري في الصليبية ورفض 
املبلغ اتهام احد بالس���رقة وسجلت قضية 

سرقة عن طريق الكسر.
من جه��ة اخ��رى تق��دم خل��يجي وابلغ 
عن سرقة عدد 32 حمامة من قبل مجهول 
الذي ميتلك���ه مبنطقة  تس���ور اجلاخور 

املطالع.

هاني الظفيري
متكن رجال امن محافظة اجلهراء ورجال 
جندة اجلهراء من العث���ور على فتاة ابلغ 
ذووها عن اختطافها من قبل س���يارة وقد 
نف���ت الفتاة 18 عام���ا تعرضها لالختطاف 
ولكنها قال���ت بأنها ضلت طريقها في البر 
حتى شاهدت قاعدة علي السالم العسكرية 

فلجأت إليها.
وقال مص���در امني ان بالغ���ا ورد عن 
اختطاف الف���تاة لترف���ع وزارة الداخلية 
ممثل���ة في االمن العام، الدوريات في حالة 
االستنفار ومتشط ارجاء واسعة من مناطق 

مخيمات ومناطق برية، مش���يرا الى انه بعد 
نحو س���اع���تني من البحث تلقت عمليات 
الداخلي���ة اتصاال هاتفيا يفي���د بأن الفتاة 
دخلت الى احلمام املالصق للمخيم ولكنها 

لم تعد.
واضاف املصدر بعد فترة تلقت عمليات 
الداخلية اتصاال من قاعدة علي السالم افاد 
بوجود فت���اة لديهم واف���ادت الفتاة بأنها 
تعرضت لهجوم من احد الكالب الضالة وهو 
ما دعاها الى ان تركض ملسافة 10 كيلومترات 
على حسب قولها حتى جلأت الى قاعدة علي 

السالم وسجلت إثبات حالة.

هاني الظفيري
لقي مواط���ن يبلغ من العم���ر 38 عاما 
مصرعه جراء تناوله جلرعة زائدة من املواد 
املخدرة وفق التقرير االولي لرجال الطب 
الشرعي، وكان بالغ ورد بوفاة مواطن داخل 

منزله في احدى مناطق الفروانية، وبانتقال 
رجال االمن الى موق���ع البالغ عثروا على 
ادوات تعاط للمواد املخدرة، وسجلت قضية 
اش���تباه في وفاة جراء املخدرات، وأحيلت 

للطب الشرعي.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تمتنع عن النطق بعقاب مواطن سرق 4500 دينار من وافدة

تبرئة 3 مواطنين من تهمتي االتجار والتعاطي

.. وبراءة مواطن من حيازة أسلحة ومخدرات

وق����د حض����ر دف����اع املتهم احملام����ي محمد 
املاجدي الذي دفع ببط����الن القبض والتفتيش 
حلصولهما بغير إذن م����ن النيابة العامة وفي 
غير حالة من ح����االت التلبس كما دفع بانتفاء 
أركان جرمية الس����رقة في ح����ق املتهم بركنيها 

املادي واملعنوي.
ودفع املاجدي ببطالن التحريات وانعدامها 
وبطالن اإلقرار املنس����وب ص����دوره عن املتهم 
وبالتراخي في اإلبالغ عن الواقعة وبخلو احملضر 
من ثمة شاهد وانفراد ضابط الواقعة بأقواله. 

وأضاف املاجدي أنه من املس����تقر عليه فقها 
وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز أن 
القبض عل����ى املتهم باعتباره إجراء خطيرا من 
إجراءات التحقيق حال كونه يستطيل إلى حرمة 
ش����خص املتهم وباعتباره قيدا على احلرية الشخصية يجب أن 
يكون بإذن من سلطات التحقيق املختصة بذلك طاملا أن اجلرمية 

ليست مشهودة ولم تقم دالئل جدية على نسبتها إلى املتهم.

قضت محكمة اجلنايات برئاس����ة املستشار 
صالح احلوطي وبحضور أمني السر هشام سماحة 
باالمتناع عن النطق بعقاب مواطن بعد إدانته 
بسرقة وافدة على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة 
مالية قدرها خمس����مائة دينار يلتزم فيه حسن 

السير والسلوك ملدة سنة. 
وتتلخص الواقعة فيما ش����هدت به املجني 
عليها من أنها وقبل أن تخلد إلى النوم وضعت 
هاتفها النقال على طاولة بالقرب من س����ريرها 
كما وضعت مبلغ 4500 دينار على طاولة أخرى. 
وعندما اس����تيقظت في الصباح لم جتد الهاتف 

أو النقود.
وأضافت الشاكية أن السرقة متت عن طريق 
الدخول لغرفتها من خالل تسلق شرفة الصالة. 

وختمت أقوالها بأن الهاتف املضبوط مع املتهم هو هاتفها املسروق 
ال����ذي يحمل ذات الرقم املتسلس����ل كما يحت����وي على الصورة 

اخلاصة بها.

من إذن صادر من النيابة العامة.
وانتهى العصفور الى قوله: من الضروري 
وبعد إصدار أحكام البراءة للعديد من املتهمني 
ان تراجع وزارة الداخلية حساباتها، خصوصا 
في شأن التحريات وان تكون فيها أدلة يقينية، 
ألن احملاكم ال تأخذ بالشك أو التخمني، أو في 
حالة سير إجراءات التحقيق في غير الطرق 
املصرح لها قانونا. ب���رأت محكمة اجلنايات 
أمس 3 مواطنني من تهمة إحراز مادة احلشيش 
بقصد االجت���ار والتعاطي وذلك لعدم وجود 

إذن صادر من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني أنهم 
حازوا وأحرزوا مادة احلشيش املخدرة وكان 
ذل���ك بقصد االجتار في غير األحوال املصرح 
بها قانونا، كما أسندت اليهم أنهم أنشأوا وأداروا تنظيما كان 

الغرض منه ترويج وبيع املخدرات.
وق���د حضر دفاع املتهمني احملامي عل���ي العصفور ودفع 
ببطالن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات حيث اتضح 
من خالل التحريات ان التفتيش جرى في شقة مختلفة متاما 
عن الشقة التي يسكنها املتهمون، وأوضح العصفور ان ذلك 

دليل على ان التحريات لم تكن جدية.

برأت محكم���ة اجلنايات أمس 3 مواطنني 
من تهمة إحراز مادة احلشيش بقصد االجتار 
والتعاطي وذل���ك لعدم وجود إذن صادر من 

النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أس���ندت للمتهمني 
أنهم حازوا وأحرزوا مادة احلشيش املخدرة 
وكان ذل���ك بقصد االجتار ف���ي غير األحوال 
املصرح بها قانونا، كما أس���ندت اليهم أنهم 
أنشأوا وأداروا تنظيما كان الغرض منه ترويج 

وبيع املخدرات.
وقد حض���ر دفاع املتهم���ني احملامي علي 
العصفور ودفع ببط���الن القبض والتفتيش 
لعدم جدية التحريات حيث اتضح من خالل 
التحريات ان التفتيش جرى في شقة مختلفة 

متاما عن الشقة التي يسكنها املتهمون، وأوضح العصفور ان 
ذلك دليل على ان التحريات لم تكن جدية.

ودفع ببطالن القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة 
العامة ولعدم وجود أي حال���ة من حاالت التلبس ولبطالن 
التتبع بالنس���بة للمتهمني، وطالب العصفور بعدم التعويل 
على التحريات التي س���طرها ضابط الواقعة خصوصا انها 
جاءت فضفاضة ومتهالكة وغير قانونية خاصة انها خالية 

ان القض���اء هو املالذ اآلمن للجميع مل���ا يتمتع به من براعة 
في حتري احلقائق في الدعاوى التي تعرض امامه حيث إن 
احملكمة قضت ببراءة موكلي عندما تشككت في ادلة الثبوت 

التي قدمتها النيابة العامة.
واشار السلطان انه قام بشرح ظروف الدعوى ومالبساتها 
ام���ام محكمة اجلنايات وطلبت ببراءة موكلي وكذلك طالبت 
ببطالن اعتراف املتهم لصوره حتت وطأة االكراه ولعدم كفاية 
الدليل في الواقعة ولتلك االسباب قضت هيئة احملكمة ببراءة 

املتهم من االجتار باملؤثرات العقلية تأسيسا على ذلك.

أكد احملامي خالد السلطان ان محكمة اجلنايات قضت ببراءة 
مواطن من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد االجتار في غير 
االحوال املرخص بها قانونا ومصادرة االس���لحة املضبوطة 

وغرامة مبلغ اربع آالف دينار عن التهمة االخيرة.
وبني السلطان في تصريح صحافي ان النيابة العامة قدمته 
للمحاكمة بتهمة االجتار باملؤثرات العقلية وحيازة عدد ست 
اسلحة وذخائر عدد 678 طلقة دون أن يكون مرخصا له بذلك 
وان���ه مت العثور معه على عدد اربعة اكياس بها كمية كبيرة 
من االقراص املؤثرة عقليا بقصد االجتار بها ولعلمنا األكيد 

احملامي محمد املاجدي

احملامي علي العصفور

العقيد مسعود الرشيدي

لجأت إلى قاعدة علي السالم


