
 السبت
  11 ديسمبر 2010  

 6 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أمير زكي
  أقدم نزيل في الســـجن املركزي على 
الشروع في االنتحار داخل عنبره إال أن رجال 
األمن استطاعوا احليلولة دون أن يتوفى 
ومت تسجيل قضية في مخفر الصليبية. 
وفي التفاصيل التـــي يرويها املصدر أن 
حرس أمن الســـجن ابلغوا من نزالء في 

املركزي ان مواطنا وهو محكوم بالسجن 
ملدة ١٣ عاما يقوم بقطع أحد شرايني يده 
ليتم التدخل ونقله إلى مستشفى الفروانية 
السعافه وعمل  االجراءات الالزمة له ليتم 
تسجيل قضية في حقه، هذا ومت التحفظ 
على «موس» استخدمه النزيل في متزيق 

شرايني يده. 

 ٧ متهمين إلى النيابة بعد أن تخصصوا في إجهاض فتيات الليل محكوم بـ ١٣ عاماً حاول االنتحار بـ «موس» في «المركزي» 
  عبداهللا قنيص

  أحال رجال مباحث األحمدي ٤ وافدين من اجلنســـية املصرية وباكســـتانيا 
واندونيســـيتني الى النيابة العامة بتهمة ارتـــكاب عمليات اجهاض ودفن نتاج 
االجهاض في ســـاحات ترابية، بعدما أرشـــد املتهمون عن جثة طفل في عملية 
اجهاض في الشهر السابع. وقال مصدر أمني ان املتهمني اعترفوا امام مدير مباحث 
األحمـــدي العقيد عادل احلمدان بارتكابهم عدة قضايا اجهاض مبقابل مادي وان 

املستفيدات من عمليات االجهاض هن فتيات الليل. 
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املا�سية بالأقرا�س 

 مركز رياض 

الكهرباء عن   انقطاع 
بعض املناطق في البالد قد 
يكون أمرا معتادا نتيجة 
للحمل الزائد واستخدامنا 
للكهرباء بصورة خاطئة 
وقد حدث هـــذا نتيجة 
موجة احلرارة الشديدة 
التي اجتاحت البالد في 
األونة األخيرة وذلك في 
فترة الصيف املاضي أما 
اآلن وحتديدا يوم األحد 
املاضـــي فقـــد انقطعت 
الكهرباء عن عدة مناطق 
منها املهبولة والفنطاس 

والفنيطيس وأبو احلصانية، األمر الذي 
أثار تعجب املختصني في وزارة الكهرباء 
حيث اننا في شهور ال حتتمل هذا االنقطاع 
وال يوجد حمل على استعمال الكهرباء وهو 
ما جعلهم يحددون موقع اخللل في محطة 
حتويل رئيسية ومقرها الفنطاس وعلى 
الفور توجه فريق الطوارئ ملعرفة السبب 
ومعاجلته إال أن املفاجأة أن فريق الطوارئ 
وجـــد ثالثة فنيني فـــي احملطة يقومون 
بعملهم اإلجرامي وهو ســـرقة الكيبالت 
واثناء اإلمساك بهم أفلت اثنان منهم بينما 
لم يتمكن الثالث من الهرب ليكون مصيره 
الوقوع في أيدي فريـــق الطوارئ الذين 
بادروا بإبالغ اجلهات املســـؤولة فأبلغت 
وزارة الداخليـــة باألمر ومت اقتياد املتهم 
ملخفر الفنطاس للتحقيق معه وقد اعترف 
املتهم وهو مهندس كهرباء ال يعمل بالوزارة 
مبا قام به مع شـــركائه الهاربني لسرقة 
الكيبالت الكهربائية والتي تصل قيمتها 
إلى ٣٦٠٠٠ ألـــف دينار وذلك من مناطق 
مختلفة إال أن الغريب واملثير للدهشة من 
اعتراف ذلك املهندس واملضبوط باجلرم 
املشهود أن األماكن التي قام بسرقتها مع 
آخرين وشهدت تلك السرقات مت دخولها 
دون كسر ألبواب بعض احملوالت ومحطات 
التحويل الرئيسية والثانوية وهو ما يشير 
إلى احتمال تورط وتعاون بعض العاملني 
في الوزارة من الفنيني واملهندســـني معه 
السيما أنه ضبط بحوزته مفاتيح تطابق 
أقفال بعض احملطات التي قاموا بسرقة 
كيبالت منها وهو ما يعزز تلك الفرضية 
وهو ما يجعلنا نشير الى ضرورة أن تأخذ 
التحقيقات منحى آخر بالبحث عن أطراف 
متورطة من داخل الوزارة في تلك السرقات 
وبعد قراءتي لهذا املوضوع تساءلت: ألهذا 
احلد وصلت اجلرأة بهذا املهندس وأعوانه 

لسرقة كيبالت كهربائية؟ 
  ومن املتورط معه في تلك الســـرقات 
الســـيما أن دخـــول تلـــك املواقـــع التي 

سرقت حدث دون كسر 
أو ما شابه ذلك  ألبواب 
بل دخلها مبفاتيح معه 
تطابق األقفال املوجودة 
باحملطـــات ممـــا يثير 
عالمات تعجب والبد لها 
من إجابة مقنعة؟ واإلجابة 
أفراد  تكمن في اشتراك 
الفنيني واملهندسني  من 
الكهربـــاء مع  بـــوزارة 
املضبـــوط  املهنـــدس 
باجلرم املشهود في تلك 
السرقات والتي البد من 
قيام املباحث بالتحري 
عن الواقعـــة ملعرفة تفاصيلها حتى يتم 
اإليقاع باملتسببني العاملني بالوزارة الذين 
سهلوا لهذا اللص ســـرقة تلك الكيبالت 
الكهربائية، واملنظار القانوني لهذه الواقعة 
يثير نقطة مهمة أن املتهم باجلرم املشهود 
مهندس كهرباء ال يعمل بوزارة الكهرباء 
وأن الذي سهل له االستيالء على الكيبالت 
موظفون أو فنيون أو مهندســـون داخل 
الوزارة، األمر الذي أفرد املشرع اجلزائي 
نص املادة ١٠ من قانون السنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية األموال العامة لهذه الواقعة والتي 
تعاقب كل موظف عام أو مستخدم أو عامل 
استولى بغير حق على مال الدولة أو سهل 
ذلك للغير، فالشـــك أن شركاء املهندس 
املضبـــوط موظفون عموميـــون بوزارة 
الكهرباء وأنهم ســـهلوا له وعاونوه على 
ارتكاب تلك اجلرائم في مناطق كثيرة في 
البالد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء منها وهو 
األمر املجرم عليه باملادة سالفة الذكر والتي 
أفرد لها املشرع اجلزائي عقوبة السجن 
املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات، 
فضال عن عقوبة العزل التي تالحق هؤالء 
املوظفني املتورطني مع اللص عمال باملادة 
١٦ من نفس القانون وال يغيب عن األذهان 
عقوبة اإلبعاد التي تالحق ذلك املهندس 
ألنه أجنبي وهو األمر الذي نصت عليه 
املادة ٢/٧٩ مـــن قانون اجلزاء وذلك بعد 
تنفيذ احلكم في تلك اجلناية، وفي النهاية 
البد أن تأخذ تلك اجلرمية مبلغ اجلد من 
قبل املباحـــث وأن يأخذ التحقيق منحى 
آخر وذلك للكشف عن املوظفني والفنيني 
املتورطني مع ذلك املهندس في سرقة تلك 
الكيبالت والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء 
عن البالد في اآلونة األخيرة وذلك حتى 
ميكن للقانـــون أن يقتص منهم وينالوا 
جزاء ما اقترفته أيديهم امللوثة بســـرقة 

أموال الدولة واإلضرار بها. 
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 ٤ وفيات في حوادث مرورية بكبد والعبدلي والمطالع والوفرة 

 املركبة املقلوبة على طريق كبد

 اللواء الشيخ علي اليوسف 

 سجين جنّد آسيويين لبيع ٢ كيلو ماريغوانا 

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  أســـفرت ٥ حوادث مرورية 
وقعت أمس فـــي أماكن متفرقة 
عن مصرع ٤ مواطنني واصابة 
ما ال يقل عن ٥ آخرين بجروح 

وكسور متفرقة.
  وقال مصدر امني ان اول هذه 
احلـــوادث شـــهدته منطقة كبد 
انقلبـــت مركبة يقودها  حينما 
شـــاب كويتي ١٩ عاما واســـفر 
احلادث عن مصرع الشاب فور 
االنقالب وتعرض املركبة لتلفيات 
جسيمة وقال املنسق االعالمي في 
ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 

بوحيمد ان رجال االســـعاف ولدى وصولهم الى 
موقع البالغ كان الشـــاب قد لفظ انفاسه االخيرة 
وهو ما دعا رجال الطوارئ الى ابالغ االدلة اجلنائية 
متهيدا لنقل اجلثة الى الطب الشرعي وفتح حتقيق 

في احلادث.
  وعلى طريق العبدلي كيلو ٥ وقع حادث تصادم 
بني مركبتني واســـفر احلادث عن مصرع شخص 

يدعى «م.م.ع» ٣٥ عاما واصابة 
مواطنـــني (٢٣ و٢١ عاما)، حيث 
مت نقلهما الى مستشفى اجلهراء 
وســـجلت قضية حادث تصادم 

ووفاة.
  على صعيد ذي صلة باحلوادث 
املرورية فقد توفي مواطن (٣٥ 
عاما) في حادث انقالب مركبته 
على طريق املطالع ونقلت اجلثة 
الى الطب الشرعي وقد حضر الى 
موقع البالغ واشـــرف على نقل 
اجلثمان ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي.
  وفي منطقة الوفرة فقد تعرض 
مواطن في العقد الثالث من عمره للدهس من قبل 
مركبة يستقلها مواطن وقد توقف الداهس وحاول 
إســـعاف املدهوس ولكنه وجده بال حراك ليبلغ 
عمليات الداخلية عن واقعة الدهس وسجلت قضية 
دهس ووفاة. وعلى طريق اجلهراء فقد وقع حادث 
بني ٥ ســـيارات اسفر عن اصابة ٣ مواطنني نقلوا 

للعالج الى مستشفى اجلهراء. 

 هاني الظفيري
العامة  االدارة    أحبط رجال 
للمباحث اجلنائية والتي يرأسها 
اليوسف  الشـــيخ علي  اللواء 
محاولة ضخ ٢ كيلو غرام من 
مادة املاريغوانا، وذلك بعد ضبط 
وافدين من اجلنسية البنغالية 
يتاجران في هذه املواد املخدرة، 
وقد اعترفا في التحقيقات معهما 
بأنهما يعمالن حلساب نزيل في 
السجن املركزي جار استدعاؤه 
من السجن ملواجهته بحقيقة 
جتنيـــده اآلســـيويني في هذه 

التجارة غير املشروعة.
أمني،  الى مصدر    واستنادا 
فإن معلومات وردت الى مدير 
العامة للمباحث  االدارة  عـــام 

 معتاد تحرش  وتحريض 
  سقط للمرة الثانية في مبارك الكبير

  
  هاني الظفيري

  أحال رجــــال ادارة بحــــث وحتري مبــــارك الكبير مواطنا 
الى النيابة العامة بتهمة حتريـــض على الفســـــــق والفجور 
وإســـاءة استخـــدام الهاتـــف، فيمــــا تبني مـــن خالل فحص 
السجل اجلنائي للمتهـــم أنـــه سبــق ان تــورط في قضيـــة 

مماثلــة.
  وقال مصدر أمني ان سيدة تقدمت الى احد مخافر محافظة 
مبارك الكبير متهمة شــــخصا مجهوال بأنه اعتاد على ارسال 
مسجات فاضحة على هاتفها النقال، وقدمت لرجال األمن رقم 

هاتف الشخص احملرض.
  وأضـــاف املصدر: مت التنسيـــق مـــع شركة لالتصـــاالت 
املتنقلـــة وتـــم حتديـــد بيانــــات احملرض وضبطه، وقد ادعى 
ان الســــيــدة هي مـــن منحتـــه رقـــم هاتفهـــا، وبتفحـــص 
ســــجلـــه اجلنـــائي تبني انه ســــبق ان تــورط في قضيـــة 

مماثلـــة. 

 مواطنان اعتديا على صيادلة 
ورجال أمن في «األميري» 

  
  أمير زكي

  احتجـــز مواطنان في مخفر 
شرق ووجهت اليهما تهمة اهانة 
صيادلة في املستشفى االميري 
والتعدي على رجال امن. وقال 
مصـــدر امنـــي ان صيادلة في 
االميري ابلغوا عمليات الداخلية 
عن محاولـــة التهجم عليهم من 
الباب اخللفي، ولدى وصول رجال 
االمن قام املواطنان باالعتداء على 
رجـــال االمن وجار الوقوف عن 
اسباب محاولة اقتحام املواطنني 

لصيدلية املستشفى. 

 برنامج «أممي» لتحديث 
العدالة ومكافحة المخدرات

  
  اطلقت االمم املتحدة وجامعة 
الدول العربية امس األول البرنامج 
االقليمي املعني مبكافحة املخدرات 
وحتديـــث العدالة اجلنائية في 
الدول العربية في الفترة من ٢٠١١ 
حتى ٢٠١٥. ويهدف البرنامج الى 
تقدمي املساعدة القانونية في مجال 

حتديث العدالة اجلنائية.
البرنامج اجلزائر    ويشـــمل 
والبحريـــن، ومصـــر والعراق 
واالردن والكويت ولبنان وليبيا 
واملغرب وسلطنة عمان وقطر 

والسعودية والسودان. 

الشـــيخ علي  اللواء  اجلنائية 
اليوســـف عن اجتار آسيويني 
يقطنان منطقة اجلليب في املواد 

املخدرة، حيـــث مت االيعاز الى 
ادارة بحـــث وحتري محافظة 
العقيد  الكبير بقيـــادة  مبارك 
وليد الدريعي ومساعده املقدم 
سالم اجلويســـري واملالزمني 
أوليني سالم شهاب وعبدالرحمن 
الكندري، واستطاع رجال ادارة 
بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير اســـتدراج اآلســـيويني 
الـــى بيع ١٥٠ غرامـــا من مادة 
املاريغوانـــا، ليتـــم ضبطهما 
وبنفس الغرفـــة التي يقيمان 
فيها عثر بداخلهـــا على بقية 
املخـــدرات املقدرة بــــ ٢ كيلو 
ماريغوانا وستتم إحالتهما الى 
النيابة العامة بتهمة حيازة مواد 

مخدرة بقصد االجتار. 

 «متعملق» فشل في ترقيم فتاة فاعتدى على شابين
 هاني الظفيري

  اغلق رجــــال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير قضية حملت عنوان التحريض على الفســــق 
والفجور واالعتداء بالضرب واتالف مال الغير وذلك 
بعد ضبط مواطن يتميــــز بالقوة البدنية وضخامة 
البنية. وكانت مواطنة استنجدت بعمليات الداخلية 
مشيرة الى انها كانت تسير مبركبتها وبرفقتها ابنتها، 
حيث وجدت شابا يستقل مركبة يابانية يحاول ترقيم 
ابنتها فاوقفت مركبتهــــا لتوبيخه على تصرفه، اال 
ان املواطن قام بسب املواطنة واتلف مركبتها عمدا، 
في هذه االثناء تدخل شابان اال ان املواطن املتعملق 
اعتدى عليهما بالضرب وهرب ليتمكن رجال مباحث 
مبارك الكبير من ضبطه واحالته الى االختصاص، هذا 
واشرف على عملية ضبط املواطن املالزم اول محمد 

شهاب من قوة مباحث مبارك الكبير. من جهة اخرى، 
اندلعت مشاجرة دامية بني مجموعة من الشبان في 
منطقة تيماء مساء اول من امس اسفرت عن دخول 
شــــخص في العقد الرابع من العمر العناية الفائقة 
مبستشــــفى اجلهراء. وقال مصدر امني ان مشاجرة 
بدأت بني شــــابني تدخل فيها اقارب واشــــقاء كل من 
الشابني في منطقة تيماء وحتديدا قطعة ٢ ليتم فض 
االشتباك من قبل اجليران، اال ان احد اطراف املشاجرة 
لم يكتفي بانتهاء املشاجرة فاستعان بشقيقيه ليدخال 
مسكن اجلار االربعيني وينهالوا عليه طعنا بالسكني 
وتركــــوه غارقا في دمائه، ليتــــم نقل االربعيني الى 
مستشفى اجلهراء حيث ادخل غرفة العناية الفائقة 
اثر ما تعرض له من طعنات متفرقة بأنحاء جســــده 

ومت تسجيل قضية وجار ضبط اجلناة. 

 عبدالعزيز بوحيمد 


