
الخميس
8 يوليو 2010

5
االمنية

الصفحة
تس���لم وزي���ر الداخلية 
الركن م.الش���يخ  الفري���ق 
جابر اخلالد رسالة اخوية 
من النائ���ب الثاني لرئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلي���ة باململكة العربية 
السعودية األمير نايف بن 

عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك خالل استقبال 
الش���يخ جابر اخلالد اليوم 
الداخلية  املستشار بوزارة 
الس���عودية محمد بن احمد 
اللهيب الذي نقل رسالة األمير 

نايف.

ش���هد طريق امللك فهد وش���ارع حمد املبارك في الفترة بني السادسة 
والس���ابعة من مساء أمس حادثني مروريني أوديا بحياة 3 وافدين، 2 من 
اجلنسية السورية والثالث من اجلنس���ية اآلسيوية، كما أصيب وافدان 

سوريان مت نقلهما في حالة حرجة الى مستشفى العدان.
وق���ال مصدر أمني ان انقالب مركبة على طريق امللك فهد أودى بحياة 
سوريني وأصاب آخرين، اما في شارع حمد املبارك فقد توفي آسيوي دهسا 

ومت ضبط اجلاني وهو من جنسية آسيوية.

مصرع 3 وافدين في حادثين مروريين الخالد يتسلم رسالة من نايف بن عبدالعزيز

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء عن قيامها با�ستبدال 

حمب�سني للمياه العذبة العاملة على اخلطوط 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة غ����رب ال��ف��ن��ي��ط��ي�����س مل����دة )8( 

�ساعات، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/8 من 

ال�ساعة الثانية ع�سر لياًل وحتى ال�ساعة الثامنة 

من �سباح يوم اجلمعة املوافق 2010/7/9.

ان��ق��ط��اع املياه  اأع��م��ال اال���س��ت��ب��دال  و�سيرتتب على 

العذبة عن املناطق التالية:

جابر العلي )قطعة 1-6-7-8 وجزء من قطعة2(

الرقة )قطعة 6-5-4-3-2-1(

مبارك الكبري )قطعة 8-7-6-5-4-2-1(

هدية )قطعة  1-3 وجزء من قطعة 5(

حمطة تناكر اأبو فطرية، حمطة �سخ امل�سيلة.

و�شـــكــــراً،،،

»الجنايات« تعيد محاكمة مواطن في قضية أمن دولة
بعد االمتناع عن النطق بعقابه في قضية سابقة

قررت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
عادل الهويدي إعادة محاكمة مواطن أدين في 
قضية أمن دولة جديدة بعد أن كانت محكمة 
االستئناف قد امتنعت عن النطق بعقابه في 
قضي����ة أمن الدولة رق����م 2004/3 املتهم فيها 

باجلهاد في العراق وأفغانستان.
كانت محكمة االستئناف قد قضت باالمتناع 
ع����ن النطق بعقاب املتهم على أن يقدم تعهدا 
بحسن السير والسلوك ملدة سنتني ثم مت ضبطه 
في قضية أمن دولة أخرى حيث أسندت له تهمة 

القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.
كان املتهم )ف.ف( أحد 4 متهمني أسندت 
لهم النيابة العامة عدة تهم تتعلق بالتدريب 
على حمل الس����الح للقيام بعمل عدائي ضد 

دولة أجنبية وحيازة سالح وذخيرة بدون ترخيص. ومت تقدمي 
املتهمني األربعة إلى احملاكمة اجلزائية.

وبتاريخ 2005/5/8 قضت محكمة اجلنايات بحبس )ف.ف( 
ملدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. واستأنف املتهم احلكم فقضت 
»االستئناف« بتاريخ 2007/11/29 بإلغاء حكم أول درجة وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم 
فيه بحسن السير والسلوك ملدة سنتني عن التهمة املسندة إليه 
بالبن����د رابعا. وحيث ان املتهم )ف.ف( ق����د مت ضبطه من قبل 
مباحث أمن الدولة بتاريخ 2009/3/19 لقيامه وآخرين باالشتراك 
مع مجهولني بطريق االتفاق واملساعدة على ارتكاب عمل عدائي 

ضد دولتني أجنبيتني )العراق � أفغانستان( 
هو محاربة قوات التحالف بهما وقيدت الواقعة 
برق����م 2008/5 جنايات أمن الدولة. وبتاريخ 
2009/8/19 أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة 
املتهم )ف.ف( وآخرين للمحاكمة اجلزائية طبقا 

لتقرير االتهام في القضية املذكورة.
ومل����ا كان الثابت من القضية رقم 2008/5 
جنايات أمن الدولة أن املتهم )ف.ف( قد أخل 
بشروط التعهد املقضي به ضده في حكم محكمة 
االستئناف الصادر في 2007/11/29 األمر الذي 
يتع����ني معه املضي في محاكمته إعماال لنص 
املادة 81 من قانون اجلزاء التي تنص على أنه: 
»إذا اتهم ش����خص بجرمية تستوجب احلكم 
بحبس����ه جاز للمحكمة إذا رأت من أخالقه أو 
ماضيه أو س����نه أو الظروف التي ارتكب فيها جرميته أو تفاهة 
هذه اجلرمية، ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى اإلجرام، أن 
تقرر االمتناع عن النطق بعقابه وتكلف املتهم تقدمي تعهد بكفالة 
ش����خصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيها مراعاة شروط 
معينة واحملافظة على حسن السير والسلوك واملدة التي حتددها 
احملكمة على أال جتاوز سنتني. وللمحكمة أن تقرر وضعه خالل 
هذه املدة حتت رقابة ش����خص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا 
الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار املتهم بذلك. وإذا انقضت 
املدة التي حددتها احملكمة دون أن يخل املتهم بش����روط التعهد 

اعتبرت إجراءات احملاكمة السابقة كأن لم تكن.

املستشار عادل الهويدي

نيران الصيف تلتهم سيارتين في حريق حوطة بالشويخ تسبب في احتجاز أشخاص داخل المصاعد وتعطل بعض اإلشارات الضوئية

حريق يلتهم عدة مناجر في الفحيحيل و6 مراكز إطفاء تحاصره انقطاع فجائي للكهرباء في منطقتي النقرة والقصور
هاني الظفيري

قال مدير إدارة العالقات العامة 
في »اإلطفاء« املقدم خليل األمير ان 
ستة مراكز إطفاء تعاملت مع حريق 
عدة مناجر في منطقة الفحيحيل 
 الصناعي����ة. وق����ال ف����ي تصريح 
ل� »األنباء« ان أكثر من ستة مراكز 
تعاملت م����ع احلريق ومتكنت من 
محاصرته نس����بيا حتى التاسعة 
مساء أمس. ومن جهته، قال مفتش 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحميد 
ان 4 س����يارات اس����عاف تواجدت 
احتياطي����ا في موقع احلريق فيما 
لم يعرف بعد اسبابه والتي البد من 
الوقوف عليها من جهات التحقيق 
وق����د أدى احلريق إل����ى إصابة 10 
أشخاص باختناق  منهم 7 إطفائيني 
مت نقلهم إلى املستشفى. كما متكن 
رجال اطفاء مركز الشويخ واالسناد 
من الس����يطرة على حريق مخزن 
للمهالت وكراتني اخلضرة كما متكن 
رجال االطفاء من اخماد النيران في 
مركبتني احداهما شاحنة واالخرى 
مرسيدس. ويأتي هذا احلريق بحسب 
وصف مصدر اطفائي ضمن سلسلة 
ادارة  حرائق الصيف. وقال مدير 
العالقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل االمير ان بالغا بحريق حوطة 
مهم����الت ورد الى عمليات االطفاء 
ظهر ام����س يفيد بان����دالع حريق 

.. والنيران تلتهم مرسيدس في املوقف

)محمد ماهر(

رجال اإلطفاء يكافحون النيران التي التهمت الشاحنة

رجال اإلطفاء أثناء التعامل مع حريق املناجر

استمرار تقديم طلبات 
الطلبة الضباط والطلبة 

االختصاص والدفعة 
الثالثة للهيئة المساندة

احتجاز مواطن 
تسبب في 12 غرزة 

برأس زوجته

أوضح مدير ادارة التسجيل 
والقبول بأكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية املقدم باسم املطر 
ان األكادميية مستمرة في تلقي 
طلبات الطلبة الضباط الدفعة 
)40( بكلية الش���رطة والطلبة 
ضباط االختصاص الدفعة )22( 
حتى 15 اجلاري خالل الفترة من 
الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا. 
وطالب املق���دم املطر املتقدمني 
بااللتزام مبوعد املراجعة وموعد 
الرياضة حسب ما هو  اختبار 
محدد بالظرف باليوم والساعة 
أما بالنسبة للشهادات الصادرة 
من اخل���ارج فعليهم التأكد من 
احضار شهادة معادلة حديثة 

االصدار.

هاني الظفيري
احتجز مواطن في مخفر 
النعي���م ووجهت اليه تهمة 
إحلاق أذى بليغ وذلك بعد 
ان تقدم���ت زوجته وأبلغت 
عن تعرضها للضرب من قبل 
زوجها، كم���ا أرفقت تقريرا 
طبيا يشير الى جرح قطعي 
في الرأس استدعى عمل 12 

غرزة.
وقال���ت الزوجة ان هذه 
االصابة حلقت بها جراء قيام 
زوجها بإلقاء صحن عيش 
عليها اثن���اء تناوله الطعام 
وسجلت قضية وجار اتخاذ 

ما يلزم.

عبدالهادي العجمي
شهد عدد من شوارع منطقة النقرة حالة من 
االرتباك الش���ديد اثر انقطاع التيار الكهربائي 
بشكل فجائي عن عدد من الشوارع وهو ما أدى 
الى احتجاز أش���خاص داخ���ل مصاعد وتعطل 

اإلشارات الضوئية.
وقال مصدر أمني ان وزارة الداخلية أوعزت 
لقطاعات املباحث اجلنائية واألمن العام والدوريات 
واملرور االنتشار في املنطقة حلني عودة التيار 
الكهربائي، كما فتح خط اتصال مباشر بني االسعاف 
واإلطفاء وعمليات الداخلية البالغهم بشكل دوري 

عن حاالت احتجاز األشخاص والتعامل معهم.
كما انقطع التيار في منطقة القصور في محافظة 
مبارك الكبير بس���بب عطل ف���ي أحد احملوالت 

الكهربائية.

في حوطة في الشويخ الصناعية 
مقابل طريق الغزالي مشيرا الى ان 
رجال االطف����اء ولدى انتقالهم الى 
موقع البالغ تبني ان هناك مركبتني 
متوقفتني الى جوار احلوطة حيث 
طالتهما النيران واتت عليهما متاما. 
واشار املقدم االمير الى ان اسباب 
احلريق جار الوقوف عليها، مشيرا 

الى ان رجلي اطفاء اصيبا باجهاد 
حراري واقتصرت اخلسائر على 
املركبتني. م����ن جهة اخرى تعامل 
رجال مركز اطفاء اجلهراء مع حريق 
منزل في منطق����ة الصليبية ولم 
يسفر احلريق عن اصابات بشرية 
واقتصرت خس����ائره على مادية 
وحضر املالزم اول عبداهلل العويهان 

ووكيل ضابط خالد الشمري. على 
صعيد اخر تقدم مسؤول في وزارة 
الطاقة وابلغ عن تعرض عدد من 
الكيبالت الى احلريق العمد مبنطقة 
الساملي وسجلت قضية. يذكر ان 
بالغا مماثال سجل قبل ايام في مخفر 
الس����املي وكان موقع احلريق هو 

بر رحية.

)كرم دياب(الظالم غطى منطقة النقرة أمس 


