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الصفحة
عبداهلل قنيص

شن قطاع األمن العام والذي يترأسه اللواء 
خليل الش����مالي حملة مفاجئ����ة على وكرين 
لالتصاالت الدولية في منطقة النقرة ومتكن رجال 
األمن من ضبط 6 وافدين ومصادرة كمية كبيرة 
من أجهزة االتصاالت الدولية. وقال مصدر امني 
ان معلومات وصلت الى مدير امن حولي العميد 

عبداللطيف الوهيب عن وجود وكرين لالتصاالت 
الدولي����ة، حيث أوعز الى قائ����د منطقة النقرة 
بالوكالة املقدم إبراهيم الهاجري ورئيس مخفر 
النقرة املقدم بدر الناصر بالتنسيق مع وزارة 
املواصالت والنيابة العامة ملنحهم إذنا باملداهمة، 
وقام الهاجري والناصر مبداهمة الوكرين وضبط 

الوافدين ال� 6 وأجهزة االتصاالت.

ضبط 6 وافدين يديرون وكري اتصاالت في النقرة

املتهمون وأمامهم كمية احلشيش املضبوطة

جمل�س الإدارة

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

�إعـــــالن
تعلن جمعية �ضاحية عبداهلل املبارك التعاونية عن رغبتها يف 

التعاقــد مع �صركة متخ�ص�صة 

يف الأمــن واحلــرا�صـــة
فعل�������ى ال�ض�������ركات وامل�ؤ�ض�ضات م�������ن ذوي االخت�ضا�ص واخلربة 

يف ه�������ذا املج�������ال التقدم بعرو�ضه�������م يف اأظرف مغلق�������ة اإىل اإدارة 

اجلمعية خالل م�اعيد العمل الر�ضمية ال�ضتالم كرا�ضة ال�ضروط 

نظ�������ر مبلغ وقدره )30( د.ك اعتبارًا من ي�م )اخلمي�ص( امل�افق 

2010/8/26 وحتى نهاية دوام ي�م )اخلمي�ص( 2010/9/2.

ملحـوظــة :

تق�������دم الطلب�������ات مرفقا بها �ض��������رة من الرتخي��������ص التجاري 

واعتم�������اد الت�قي�������ع و�ضابقة االأعم�������ال، علما باأنه ل�������ن يعتد باأي 

طلبات تقدم بعد التاريخ املحدد.

مواطن وخليجي يدخنان السجائر الملفوفة في فندق 5 نجوم 
ويسقطان مع ثالث بـ 8.5 كيلوغرامات من الحشيش

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
املخدرات يوم امس مواطنني وخليجي بتهمة حيازة واالجتار في املواد املخدرة وأرفق 

في ملف القضية نحو 8.5 كيلوغرامات من مادة احلشيش.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن اجتار مواطن في املواد املخدرة وعليه قام مساعد مدير 
عام املكافحة العميد صالح الغنام بتكليف إدارة العمليات والتي يرأس���ها املقدم محمد 
الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد واملالزمني أوائل ناصر الديحاني وعبداهلل الربيع 
وزيد صلبوخ واملالزم عبداللطيف الراشد لرصد وجمع املعلومات عن املواطن املتاجر 
باحلش���يش. وقال املصدر ان رجال مباحث العمليات متكنوا من استدراج املتهم لبيع 
كيلو من مادة احلشيش مبقابل 1300 دينار في منطقة الصليبية، وانتهج رجال العمليات 
خطة للتعرف على مصدر املتهم األول ومت تتبعه حتى وصل إلى منطقة خيطان وحال 
تأكد رجال العمليات ان املتهم األول في طريقه الى منزله وليس في طريقه الى مصدر 
املخدرات أو شريكه مت ضبطه وعثر معه على نصف كيلو آخر وبالتحقيق معه ارشد عن 
مصدره في احلشيش وهو خليجي يقيم في احد الفنادق بالفروانية ويستأجر جناحا 
ملكيا ليتم التواصل مع النيابة والدخول الى الفندق وتعريف ادارة الفندق بأن هناك احد 
جتار املخدرات مطلوبا للقبض عليه فسارعت إدارة الفندق بتقدمي التسهيالت ليداهم 
رجال العمليات اجلناح وتبني ان اخلليجي برفقته مواطن وكانا يدخنان احلشيش في 
نهار رمضان وبتفتيش الغرفة عثر رجال العمليات على 6.5 كيلوغرامات من احلشيش 
وأشار املصدر الى ان املخدرات املضبوطة بحوزة املتهمني الثالثة كانت من نوعي جميلة 
وابوالشباب بواقع 6 كيلو أبوالشباب والبقية من حشيشة جميلة. واشار املصدر الى 
ان املتهم اخلليجي اعترف بان الكويتي الذي كان يقيم معه في الفندق ش���ريك له في 

االجتار باملمنوعات وانهما يعمالن لصالح نزيل في املركزي. جثة النيبالي قبل نقلها إلى الطب الشرعي 

انتحار نيبالي في السالمي يتحول إلى جريمة قتل 
ورجال مباحث الجهراء يشرعون في البحث عن القاتل

أمير زكي ـ هاني الظفيري
امر وكيل نيابة اجلهراء 
بتسجيل قضية مصرع نيبالي 
ش���نقا في احدى اخليام في 
منطقة الس���املية باعتبارها 
قضية قتل عمد، وكلف رجال 
ادارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء بالبحث عن اجلاني 
القضية حتت رقم  وسجلت 

2010/235 جنايات تيماء.
واستنادا الى مصدر امني، 
فإن بالغا تلقته عمليات وزارة 
الداخلي���ة اول من امس عن 
وج���ود جثة لواف���د نيبالي 
معلق���ة في خيم���ة مبنطقة 
الس���املي، وفور تلقي البالغ 
سارع الى موقع البالغ مدير 
امن اجلهراء العميد محمد طنا 
والرائدان مطر سبيل وغنيم 
الظفيري ال���ى جانب وكيل 
نيابة اجله���راء والذي رصد 
آثارا في موقع اخليمة تشير 
الى ان النيبالي )28 عاما( لم 
ينتحر، وهناك شبهات في ان 
الوفاة شنقا ناجتة عن امور 

غريبة.

مواطنة تبلغ عن »إرهابيين« في منزلها.. 
وتفجير قنبلة غازية في منطقة الزهراء

أمير زكي ـ هاني الظفيري
استنفرت يوم امس اجهزة وزارة الداخلية ومنها جهاز أمن الدولة 
ومديرية امن العاصمة وذلك بعد بالغ ورد الى عمليات الداخلية من 
سيدة قالت ان املنزل القريب من منزلها يأوي ارهابيني وانها تسمع 

صوت طلقات نارية.
وق���ال مصدر أمني فور تلقي عمليات وزارة الداخلية هذا البالغ 
اخلطير انه مت ابالغ ادارة أمن الدولة ومدير أمن العاصمة اللواء طارق 
حمادة ومت االنتقال الى موقع البالغ وتبني عدم وجود اي ارهابيني 
كما تبني ان املبلغة مريضة نفسية وتعاني مما يعرف ب� »التهيؤات« 

ليتم تسجيل قضية البالغ الكاذب وازعاج السلطات.
من جهة اخرى ابلغت عمليات وزارة الداخلية يوم امس عن وجود 
قنبلة داخل احدى بالوعات املجاري في منطقة الزهراء، ومت االيعاز 
الى ادارة املتفجرات ليتب���ني ان القنبلة املتواجدة في البالوعة هي 

قنبلة غازية ليتم التعامل معها باحتوائها وتفجيرها.

التحقيقات: بالغات قضايا التعليم اإللزامي
تنظر في »التربية« وليست »الداخلية«

دعت وزارة الداخلية احملامني الراغبني في بالغ لصالح احد الوالدين 
بقضية مخالفة قانون التعليم االلزامي الى مراجعة وزارة التربية كونها 
املعنية بالتحقيق في مثل هذه القضايا وليست االدارة العامة للتحقيقات 
كما جاء في بيان الداخلية الذي وزعته امس وجاء فيه: اعلنت االدارة 
العام���ة للتحقيقات انه لوحظ في اآلونة االخيرة قيام بعض احملامني 
واالزواج بتق���دمي بالغات ضد احد الوالدي���ن مبخالفة قانون التعليم 
االلزامي بالنس���بة لتعليم ابنائه او بناته في املدارس احلكومية، وقد 
متت مخاطبة وزارة التربية التي افادت بأن اجلهة املخولة بتقدمي مثل 
هذه البالغات هي ادارة مراقبة االمتحانات وش���ؤون الطلبة. واشارت 
االدارة العامة للتحقيقات الى انها ترى توجيه احملامني او أولياء األمور 
الى تقدمي مثل هذه البالغات الى وزارة التربية والتي بدورها ترسلها 

اليها اذا كانت تشكل مخالفة لقانون التعليم االلزامي.

السماك: قدمنا 357 دورة 
و4500 مشارك خالل عام

كش���ف مدير عام اإلدارة العامة للتدريب اللواء حميد السماك ان 
اإلدارة تقوم باإلشراف على 3 أنواع من التدريب هي: التدريب الداخلي 
واحمللي واخلارجي، وان عدد دورات التدريب الداخلي بلغ 220 دورة 
ويق���در عدد املتدربني ب� 3529 متدربا، اما في مجال التدريب احمللي 
فقد مت تنفيذ 67 دورة تدريبية شارك فيها 481 متدربا، وفيما يتعلق 
بالتدريب اخلارجي مت عقد 70 دورة تدريبية ش���ملت 490 متدربا، 
اي ان العدد اإلجمالي للدورات بلغ 357 دورة وعدد املتدربني 4500 
متدرب خالل املوسم التدريبي 2010/2009، هذا باإلضافة الى البعثات 
واملنح الدراسية. وأملح اللواء حميد السماك الى ان الدورات التدريبية 
الداخلية شملت العديد من قطاعات الوزارة ومن بينها قطاع املرور، 
األمن اجلنائي، امن احلدود، األمن اخلاص، أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية )معهد تدريب الضباط(، واإلدارة العامة لتأهيل ضباط 
الصف واألفراد، وقطاع تكنولوجيا املعلومات وجميع قطاعات وزارة 
الداخلي���ة األخرى. واختتم قائال ان اإلدارة العامة للتدريب تواصل 
تطوير برامجها التدريبية وفق���ا للبرامج املوجودة في أكثر الدول 

تقدما في هذا املجال.


