
 الثالثاء
  ١١  يناير ٢٠١١ 

 14 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 عبداهللا قنيص
  انطلقت مساء امس االول 
حملة جديـــدة لرجـــال أمن 
األحمدي بقيـــادة مدير األمن 
العلـــي  اللـــواء عبدالفتـــاح 
العميـــد معتوق  ومســـاعده 
العســـالوي مت خاللها ضبط 
١٠ وافدين فـــي وكر للدعارة 
وضبط آخرين بخمور محلية 
واعترفـــوا ببيع ٣٠ بطال في 

منطقة املهبولة.
  وقـــال مصـــدر امنـــي ان 
تعليمات اللواء العلي واشراف 
العســـالوي جاءت  العميـــد 

بضرورة ضبط املخالفني حيث مت ضبط ٢٥ مســـتهترا وحترير 
٦٢ مخالفة مرورية وحجز املســـتهترين، وشهدت احلملة اغالق 
وكر في منطقة الفنطاس يســـتخدم لتقدمي املتعة احلرام وضبط 
بداخله خمس ساقطات وخمسة زبائن، واشار املصدر الى ان احلملة 
استهدفت وكرا لتصنيع اخلمور ومت ضبط وافدين آسيويني. ومتت 

احالة جميع املضبوطني الى جهة االختصاص.
  ومـــن جانب آخر امر مدير أمن محافظة اجلهراء العميد محمد 
طنا بفرز فرقة يترأســـها الرائد مطر سبيل حول املدارس وعليه 
مت ضبط ١٥ متسكعا و٢٠ حدثا بقيادة مركبات دون رخصة قيادة 

ومتت احالتهم الى جهة االختصاص. 

 هاني الظفيري
  كشفت االحصائية السنوية 
الصـــادرة عن ادارة شـــرطة 
النجدة وهـــي إحدى االدارات 
التابعة للعمليات املركزية التي 
يرأسها وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي عن تسجيل 
رقم قياسي في عدد الضبطيات، 
إذ بلغ اجمالي أنشطة ادارات 
النجـــدة ٩٠٢٠٧ مهمات، ومن 
خالل االحصائية السنوية فان 
عموم الدوريـــات أوقفت ٣٧٦ 

مطلوبا جنائيـــا و١٠٥١ مطلوبا مدنيا وضبـــط ٢٧٧ لصا باجلرم 
املشهود، كما مت توقيف ٦٦٩٤ وافدا مخالفا لقانون االقامة وضبط 

٣١٣٦ متغيبا ومتغيبة.
  أما عن املخالفات املرورية، فقد سجلت عموم الدوريات ١٩٢٩٨ 
مخالفة، كمـــا تعاملت دوريات النجدة مـــع ٤٤٦٧ حادثا مروريا 

وتدخلت لفض ١٢٧٢ مشاجرة.
  ومن خالل قراءة لالحصائية السنوية، فإن أكثر االدارات نشاطا 
هي دوريات جندة حولي تلتها جندة العاصمة ثم االحمدي والفروانية 

ومبارك الكبير، ثم جاءت ادارة املهام اخلاصة.

 هاني الظفيري
  متكن رجال منفذ الساملي من ضبط 
مواطن خرج من البالد بصورة غير 
قانونية منذ عام ٢٠٠٧ لتتم احالته 

الى جهة االختصاص.
  وقال مصدر امني ان احد رجال 
الســــاملي قام بإدخال بيانات  منفذ 

مواطن كان قادما من اململكة العربية 
الســــعودية فاتضح له ان املواطن 
مطلــــوب بقضية مخــــدرات وغادر 
البالد في عــــام ٢٠٠٧ بصورة غير 
مشــــروعة ليتم اخطار رجال االمن 
الذين قاموا بضبط املتهم واحالته 

الى التحقيق. 

 ضبط مواطن في السالمي بعد غربة دامت ٤ سنوات

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 حجز دعوى رئيس الوزراء ضد الجاسم
   لجلسة ١٧ الجاري للحكم

 ..وتأجيل نظر دعوى الجاسم إلى جلسة ٣١ الجاري للدفاع

 ..في دعوى رئيس الوزراء ضد خالد الفضالة
  الدفاع يقرر بطالن تشكيل هيئة المحكمة

 حجزت دائرة متييز اجلنح 
أمس برئاسة املستشار نايف 
املطيرات دعوى سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء ضد الكاتب 
القادر  واحملامي محمد عبــــد 
اجلاسم جللســــة ١٧ اجلاري 
للحكم بعد أن استمعت ملرافعة 

محاميه عبداهللا األحمد.
  كانــــت الدائــــرة التجارية 
مبحكمــــة اجلنح قــــد قضت 
بحبس اجلاسم ملدة سنة مع 
الشغل والنفاذ في دعوى السب 
والقذف املرفوعة ضده من سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد. 
إال أن دائرة اجلنح املستأنفة عدلت احلكم إلى 
احلبس ملدة ٣ أشــــهر مع الشــــغل والنفاذ عن 
مقال نشره على موقعه على اإلنترنت بعنوان 

«ناصر السابع عشر» اعتبره 
رئيس الوزراء سبا وقذفا في 
حقه. ومازال اجلاسم نزيال في 
الســــجن املركزي يقضي مدة 

العقوبة.
  يذكــــر أن النيابــــة العامة 
اتهمت اجلاســــم بأنه بتاريخ 
٢٠٠٩/١١/١٩ نشــــر على موقع 
ميزان االلكتروني واململوك له 
ويدار بواسطته مقاال بعنوان 
«ناصر السابع عشر» تعرض 
فيه بشكل مباشر إلى املدعي 
باحلق املدني ونسب له عبارات 
سب وقذف مست سمعته وكرامته وتسيء إلى 
اعتباره وحتط من قدره بني بني وطنه تستوجب 
عقابه إذا ثبتت في حقه، ما حدا باملدعي باحلق 

املدني التقدم بالشكوى ضد املتهم. 

 قررت الدائرة اجلزائية الثانية عشـــرة 
باحملكمة الكلية برئاســـة املستشـــار عادل 
الهويدي وعضوية املستشارين علي سلطان 
وصالح الدين ابو الفتوح وأمانة سر سعد 

األنصاري تأجيل نظر قضيـــة امن الدولة 
٢٠١٠/١ املتهم فيهـــا احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم بالطعن في مسند اإلمارة 

الى جلسة ٣١ اجلاري للدفاع. 

 قررت دائرة اجلنح باحملكمة 
الكلية أمس تأجيل نظر الدعوى 
املرفوعة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء ضد أمني عام التحالف 
الوطني السابق خالد الفضالة 
جللسة ١٧ اجلاري للدفاع بعد 
أن قــــرر دفاع الفضالة بطالن 

تشكيل هيئة احملكمة.
  وحضــــر عــــن الفضالــــة 
الغريب  احملاميــــان حســــني 
العبــــداهللا ودفعا  وحســــني 
ببطالن تشكيل هيئة احملكمة 
ألن عضو النيابة العامة حضر 

اجللســــة بدال من ممثل االدعاء العام. كما دفع 
بعدم اختصاص احملكمة نوعيا بنظر الدعوى 
ألن القضية منظورة أمام محكمة جنح أسواق 
املال بينما من املفترض أن تنظرها محكمة اجلنح 
العادية. كان االدعاء العام قد أسند للفضالة أنه 
في يوم ٢٠٠٩/١١/١٦ بدائرة مخفر شرطة املباحث 
محافظة العاصمة: أســــند في مكان عام وعلى 
مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر 
محمد األحمد اجلابــــر الصباح رئيس مجلس 

الوزراء وقائع تستوجب عقاب 
من تنسب إليه وتؤذي سمعته 
بأن نسب إليه في اخلطاب الذي 
ألقاه في ندوة عقدت بساحة 
اإلرادة أمام مبنى مجلس األمة 
بعنوان «ارحل فنحن نستحق 
األفضــــل» أنــــه اتهم ســــموه 
بارتكاب جرمية غسيل األموال 
وبالفساد السياسي وغيرها من 

األلفاظ الواردة باخلطاب.
  كما أســــند إليــــه أنه أهان 
بالقول موظفا عموميا ســــمو 
الشــــيخ ناصر محمد األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء بأن وجه إليه 
األلفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب 
تأديته ألعمال وظيفته. كانت محكمة أول درجة 
قد قضت بحبس الفضالة ملدة ثالثة أشهر مع 
الشغل والنفاذ عن ســــب رئيس الوزراء كما 
غرمته مبلغ ١٥٠ دينارا عن تهمة إهانة موظف 
عام وأمرت بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة 
املختصة. إال أن دائرة اجلنح املستأنفة عدلت 

احلكم واكتفت بحبسه عشرة أيام. 

 احملامي عبداهللا األحمد 

 احملامي حسني العبداهللا 

 اللواء د.مصطفى الزعابي 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 مجهولون سرقوا بـ «خطاف» مجوهرات تزن ٨ كيلو غرامات ذهب
  والمباحث يحصرون مستخدمي الهواتف النقالة في الفحيحيل

 «اإلطفاء» توّقع اتفاقية تعاون وتدريب مع كلية مورتن مارش البريطانية 

 «النجدة» حررت ١٩٢٩٨ مخالفة وأوقفت ٦٦٩٤ مخالفًا لإلقامة
  وتدخلت لفض ١٢٧٢ مشاجرة وضبط ٣٧٦ قضية سرقة

 وكر للدعارة وآخر للخمور ومستهترون بالجملة في حملتين بالجهراء واألحمدي

 محمد الجالهمة
  شهدت منطقة الفحيحيل واقعة سرقة 
غريبة حيث ظفر جناة مجهولون بنحو
 ٨ كيلو غرامات من الذهب جتاوزت قيمتها
 الـ ١٠٠ الف دينار، ووصف مصدر امني 
احداث اجلرميـــة بأنها مكـــررة خاصة 
ان اجلنـــاة قاموا بتقليد واقعة ســـرقة 
الحد محالت الذهب حيث كســـروا محال 

مالصقًا حملل الذهب ومن ثم قاموا بسرقة 
املصوغات الذهبية.

  وقال مصدر امنـــي ان صاحب محل 
للمجوهرات ابلغ عمليات وزارة الداخلية 
صباح امس عن ان املوظفني اكتشـــفوا 
ســـرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ ٨ كيلو 
غرامات، وفور تلقي البالغ سارع مدير 
امن محافظة االحمدي اللواء عبدالفتاح 

العلي ومدير مباحـــث االحمدي العقيد 
عادل احلمدان الى موقع اجلرمية وتبني 
من املعاينة ان اجلناة كسروا واجهة محل 
للتصوير، ومن ثم حاولوا استحداث فتحة 
توصلهم الى داخل احملل وحينما ادركوا 
ان الوقت يداهمهم دون تنفيذ جرميتهم، 
قاموا بإدخال خطاف حديدي ومتكنوا من 
سرقة مصوغات معروضة داخل احملل.

  واشـــار املصدر االمني الى ان رجال 
مباحث االحمدي وفي خطوة اولى للتعجيل 
بتوقيف اللصوص طلبوا من شـــركات 
االتصاالت املتنقلة حصر جميع اخلطوط 
التي استخدمت في محيط موقع اجلرمية 
اعتبارا من الساعة الواحدة فجرا وحتى 
اخلامسة فجرا وهو الوقت املتوقع لتنفيذ 

واقعة السرقة. 

 وّقعت االدارة العامة لإلطفاء صباح 
امس  عقدا مع كلية اإلطفاء «مورتن مارش» 
من اململكة املتحدة في مبنى االدارة العامة 
لإلطفاء وذلك من اجل االستعانة بخبراتهم 
التدريبية في اإلطفاء واالنقاذ، حيث تعتبر 
كلية اإلطفاء «مورتن مارش» من الكليات 
واملؤسســـات الرائدة في مجال خدمات 
اإلطفاء واالنقاذ وادارة األزمات والكوارث 

على املستوى العاملي .
  وقد اتفق الطرفان على التعاون خالل 

اخلطـــة التدريبية التـــي وضعها قطاع 
املكافحة في االدارة العامة لإلطفاء بناء 
على االستراتيجية التي وضعت لتنمية 
املوارد البشـــرية وتطويرها على جميع 

املستويات .
  حيث ستتم ترجمة هذا التعاون من 
خالل تطبيق اخلطة التدريبية التي ستطبق 
على مرحلتني، إذ تعتبر املرحلة األولى هي 
حتليل االحتياج التدريبي لقطاع املكافحة 
بجميع مستوياته الوظيفية وذلك من خالل 

مراكز اإلطفاء املتخصصة باالضافة الى 
مركز إعداد الرجال وعقد عدة اجتماعات 
مع مدراء املناطق ورؤساء املراكز وذلك 
لتعزيز األداء العملي والتشغيلي واالرتقاء 
باملستوى التدريبي الذي سينعكس على 
كفاءة رجال اإلطفاء في مكافحة احلريق 

وإنقاذ األرواح .
  وستتضمن املرحلة الثانية من اخلطة 
التدريبية عدة دورات تدريبية تشـــتمل 
على التدريب على التطبيقات الصحيحة 

الدارة احلوادث واألزمات بشـــكل فعال 
ومحترف وكذلك تطوير طرق العمل في 
استخدام أجهزة التنفس والتدريب على 
احدث األســـاليب املتبعة في هذا املجال 
لضمان اكبر استفادة من هذه التقنيات 

احلديثة.
  وستشمل ايضا اخلطة التدريبية عدة 
دورات تدريبيـــة لتعزيز قدرات ضباط 
الصف من رجال اإلطفاء ورفع مستوى 

كفاءتهم مبا يتالءم مع طبيعة عملهم. 

 استحدثوا ثقبًا داخل محل تصوير

 حصيلة وكر الدعارة 

 سطو مسلح على محل عطور بمسدس وسكين 
 محمد الجالهمة

  استمع رجال مباحث االحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان الى 
افادات وافد آسيوي يعمل في محل عطور في محاولة لتحديد اوصاف 
لصني نفذا جرمية سطو مسلح باستخدام سكني ومسدس ومتكنا 
من سلب ٩٠٠ دينار كانت داخل احملل الذي يعمل به اآلسيوي. وقال 
مصدر امني ان اآلسيوي ابلغ عمليات الداخلية بأنه فوجئ بعد ان 
فتح محله التجاري بدقائق بشخصني يدخالن الى محله واحدهما 
يشــــهر سالحا ناريا واآلخر بحوزته ســــكني، وطلبا منه تسليم ما 
بحوزته من مبالغ مالية واستجاب اآلسيوي للصني. واشار املصدر 
الى ان رجــــال املباحث قاموا بفحص كاميرات مراقبة داخل املجمع 
التجاري والذي كان مســــرحا للجرمية، مشيرا الى ان املتهمني في 
الغالب لديهم علم بأن حصيلة مبيعات احملل تترك بداخله، وحضر 

رجال األدلة لرفع البصمات. 

 طليق قتيلة بنيد القار مسجل في قوائم المغادرين
  وترجيحات بدخوله تسلالً الرتكاب الجريمة 

 هاني الظفيري
  كشف مصدر أمني أن رجال 
وزارة الداخليـــة تبني لهم ومن 
واقع السجالت الرسمية ان طليق 
املواطنة التي لقيت مصرعها يوم 
أمس االول بساطور، هو مسجل 
في قوائم مـــن هم خارج البالد، 
مشيرا الى ان هناك ترجيح بأن 
يكون طليق املواطنة حضر الى 
البالد بشكل غير قانوني لتنفيذ 

جرميته. واضاف املصدر االمني: 
رغم ان املعلومات املتوافرة تشير 
الـــى ان اجلاني هـــو الطليق أو 
شـــخص من طرفه، فـــإن رجال 
املباحث قاموا باستدعاء عدد من 
أقارب السيدة املجني عليها، ومن 
بينهم عمها وآخرون تعرفهم، الى 
جانب استدعاء جميع االشخاص 
الذين تواصلت معهم املجني عليها 

عبر هاتفها النقال.

  وأشـــار املصدر الى ان رجال 
األمن يكثفون جهودهم لضبط 
السيارة التي هرب اجلاني عليها 
وهي فورد بيضاء، وان شـــهود 
العيان لم يتمكنـــوا من التقاط 

أرقام املركبة.
  وجدد املصدر األمني التأكيد 
على ان كل االحتماالت بشكل هوية 
اجلاني قائمة، الفتا الى ان توقيف 

القاتل هو مسألة وقت ال أكثر. 


