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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 برعاية وحضور مدير عام االدارة العامة للتدريب 
اللواء حميد السماك ومدير معهد القادة االمني للدراسات 
والتدريب االهلي الفريق متقاعد مساعد الغوينم ومدير 
ادارة التنسيق واملتابعة باالدارة العامة للتدريب العقيد 
ناصر بورســـلي، اختتمت صبـــاح امس دورة تنمية 
احلس الوطني والتي عقدت خالل الفترة من ٩ الى ١٣ 
اجلاري مبعهد القادة االمني للدراســـات حتت اشراف 

االدارة العامـــة للتدريب والتحق بها ١٥ مشـــاركا من 
مختلف الرتب بقطاعات وزارة الداخلية.

  تهدف تلك الدورة الى تنمية مهارات احلس االمني 
لدى العاملني في االجهزة االمنية املختلفة وتزويدهم 
بالقدرات الشخصية الالزم توافرها لدى رجال االمن.

  وفي اخلتام، قام اللواء الســـماك بتوزيع اجلوائز 
على منتسبي الدورة. 

 اختتام دورة تنمية الحس األمني 

 مركز رياض  مركز رياض 

 شهدت البالد أمس االول حادثني مؤسفني راح 
ضحيتهما شابان من شباب الكويت االول هو 
العسكري الشهيد عبدالرحمن الوادي العنزي 
والثاني الشاب املرحوم املتهم محمد املطيري 

وعليه اذكر اآلتي:
  من اوائل مسؤوليات أي حكومة في أي دولة 

هو حتقيق االمن الفردي:
  يعني ضمان قدر من الطمأنينة يســــتطيع 
الفرد بفضلها وحسب القوانني املعمول بها ان 

ينظم شؤون حياته ويخطط ملستقبله.
  ما يعني ضرورة ان توفــــر الدولة لالفراد 
الضمانات التي تولد عندهم قدرا من الشعور 
باالطمئنان بأنه في منجى من االعمال التعسفية 
املادية كالقبض واحلبس بدون وجه حق، العقاب 

الظالم املستبد وهو ما حترص على تأكيده دائما الدساتير وتفنده 
عادة قوانني االجراءات اجلزائية ولهذا سمي القانون االخير بأنه 
الدرع الواقية لســــائر احلريات واملنظم الرئيسي للعالقة ما بني 

السلطة واالفراد.
  وقد تأتي اهمية القانون وما ورد به من حقوق في زمن الدولة 
احلديثة والتكنولوجيا حيث اتسعت رقعة التجرمي والعقاب وذلك 
نظرا التساع اغراض الدولة احلديثة وتعدد اختصاصاتها فدخلت 
في دائرة التجرمي والعقاب قوائم طويلة من اجلرائم السياســــية 
واالقتصادية واالجتماعية، صارت بفضلها فئات كثيرة من افراد 
املجتمع معرضة لالتهام اجلنائي وما هي اال خطوات بسيطة جدا 
قد تنعدم في أي حلظة والي سبب ويتحول مبوجبها أي شخص 
مهما عال مقامه الى متهم وهذا ما اكده الدستور الكويتي في املواد 
(٢٩) بأن الناس سواســــية في الكرامة (٣٠) احلرية الشــــخصية 
مكفولة (٣١) ال يجوز القبض.. وال يعرض أي انســــان للتعذيب 
او املعاملة احلاطــــة بالكرامة.. (٣٢) ال جرمية وال عقوبة اال بناء 
على قانون.. (٣٤) املتهم بريء حتى تثبت ادانته.. الى آخره من 
املواد التي تؤكد حق الفرد في األمان الفردي.. والتي فندها قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية بكثير من التدقيق، وبتطبيق هذا 
على موضوعنا أعاله نقول اآلتي: أوال: بالنســــبة للمرحوم محمد 
املطيري توجد روايتان تناقلتهما الصحف مثل القبس وعالم اليوم 
وبعــــض االعضاء الذين حاولوا اســــتغالل هذا احلادث في تأكيد 
رغبتهم السياسية في عدم التعاون مع احلكومة عموما ومطالبة 
بإقالة او اســــتقالة وزير الداخلية ولكن بالنسبة لي فاني سوف 
اتناول املوضوع بصفة فنية وقانونية وانســــانية مجردة نظرا 

ألهمية هذا االمر بالنسبة لي والي مواطن وللبلد عموما:
  فالقول بأن املتهم املرحوم قد تعرض للتعذيب وان هذا هو سبب 
الوفــــاة وان اثار التعذيب ظاهرة في جثة املتوفى.. فبالتأكيد هذا 
أمر مرفوض وجرمية شــــنعاء يجب محاسبة مرتكبيها حسب ما 
تنص عليه القوانني.. ويجب على وزير الداخلية ان يتخذ الالزم 
حيال هذا االمر، ان صدقت هذه الرواية. اما الرواية األخرى وهي 
بيان الداخلية واألرجح حسب تعاملنا مع هذا اجلهاز.. اال نه مع 

هذا فان هذا ال يعفي الداخلية من املسؤولية كاآلتي:
  املتهم مت ضبطه يوم السبت املوافق ٢٠١١/١/٨ مبنطقة اجلليب 
بعد اخذ إذن النيابة العامة الجتاره باملشروبات الروحية وضبطه 
متلبســــا اثناء كمني شــــراء مع املباحث، وصاحب عملية الضبط 
مقاومة املتهم للقوة املكلفة بضبطه، حيث أشهر آلة حادة (سكينا) 
محاوال طعن الضابط والقوة املرافقة معه والذ بالفرار.. متسلقا 
أسوار البنايات وبعد محاصرته تناول (لوحا خشبيا) استغله في 
ضرب الضابط وأفراد القوة املشاركة، إال أنه قد متت السيطرة عليه 
وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة باإلصابات املوصوفة 

بالتقارير الطبية.
  وملا كان املتهم قد ضبط متلبســــا باجلرمية، بعد اســــتصدار 
إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد اعترف بجرميته، 
ومن ثم فليــــس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات حتت 

ضغط أو إكراه.
  وقد أفاد املتهم بأنه يشــــعر بآالم بصدره، وعلى ضوء ذلك مت 
اســــتدعاء سيارة االسعاف، حيث قام املسعفون بإجراء الالزم له 
وبعد فترة شــــعر باأللم ذاته ومت نقله إلى مستشفى شركة نفط 
الكويت باألحمدي، حيث وافته املنيــــة هناك. علما بأن املتهم قد 
ســــبق أن مت ضبطه في عدة جرائم، وهي: حيــــازة مواد مخدرة 
بقصد التعاطي. ترويج أو شــــراء مســــكرات. قيادة مركبة حتت 
تأثير مشروبات روحية. اعتداء بالضرب.. واألذى البليغ. من واقع 
بيــــان وزارة الداخلية يتضح لدينا اخللل الفني في االمر وهو ان 
املتهم من اصحاب السوابق حيث مت ضبطه في عدة جرائم حيازة 
مواد مخدرة ترويج وشراء مســــكرات.. الضرب.. االذى البليغ.. 
الخ.. أي اننا نتكلم عن انسان متعاط للمخدرات وهذا النوع من 
الشــــباب الذي وقع في براثني هذه اآلفة وما اكثرهم فقد ال تخلو 
اسرة من واحد او اكثر من شبابها فلذات كبدها اال وتعرض لعدد 
من اصحاب ســــوء أغــــواه لتعاطي مخدر ما او الســــتغالل جتار 
الســــموم. ولهذا وجب التعامل الفني الطبي الدقيق والسريع مع 
مثل هؤالء خالل عملية ضبطهم او حجزهم او التحقيق معهم. من 
كل ما سبق يتضح لنا أن الشخص املضبوط في واقعة مخدرات 

او مؤثرات عقلية او خمور او استنتج الضابط 
له انه واحد من هؤالء فان عليه فورا ان يحيله 
للمباحــــث املختصة في هذا وهي جهة اخلمور 
واملخدرات. فمتعاطي املواد املخدرة او املؤثرات 
العقلية يكون شرسا في اغلب االحيان ومستعدا 
لفعل أي شــــيء واي جرم مهما كبر في سبيل 
حصوله على املــــادة محل التعاطي ولو اخذنا 
على سبيل املثال اعراض بعض املواد املخدرة 
خاصة في حالة توقفه فجــــأة عن اخذها (أي 

االعراض االنسحابية) كاآلتي:
  االفيــــون: يحدث اضطرابــــا في اجلهاز 
الهضمي واجلهاز العصبي وينتهي باجلنون 
وفي حالة االقالع عنه ينتاب املريض اعراض 
مثل االسهال الشديد وبرودة االطراف واالالم 

الشديدة في كل االعضاء.
  املورفني: يضعف الشعور واالحساس ويجعل االنسان عصبي 
املزاج يهمل نفســــه في ســــبيل احلصول على املخدر بأي وسيلة 
كانت حتى ولو كان املقابل ان يرتكب ابشــــع جرمية. ويؤثر على 
اجلهاز العصبي الرئيسي واملعدة عند تعاطيه وتقل حركة االنسان 
االختيارية ثم يحدث تثاقال ثم انعاشا ثم نوما. الهيروين: اعراضه 
شرود الذهن، يكون مهمال في حياته العامة واذا ما زادت اجلرعة 
استولت على الشخص حالة هياج شديد واعترته تشنجات تنتهي 
في اغلب االحيان الى املوت بســــبب انقطاع النفس. احلشــــيش: 
يؤدي اســــتعماله الى فقدان شعور الشخص ورغبة في الضحك 
بدون ســــبب كما يعبر عن شــــعوره بصورة مبالغ فيها ويعتبر 
احلشــــيش وعند اســــتعماله بكميات كبيرة يكون تأثيره مماثال 
ملواد الهلوسة. هذا باالضافة الى املخدرات التخليقية او الصناعية 
وهي كثيرة ومنتشرة في اوساط الشباب باسماء شعبية كثيرة 
ولها اســــماء علمية كثيرة مثل املاكســــتون فورت وميثامينامني 
والنزورين والدكساڤيتامني والديفنيامني وهي جميعا تؤثر على 
اجلهاز العصبي املركزي وتسبب هياجا لدى متعاطيها باالضافة 
الى عقاقير او حبوب الهلوسة املختلفة. وعليه فواجب هذه اجلهة 
ان تتعامل مع هذا الشــــخص باعتباره مريضا.. وان كنا في ذات 
الوقت نرى انه في حقها استخدام القوة في القدر الالزم للتنفيذ 
واجلدية واحلزم في تتبع اجلرمية وضبط مرتكبيها حفاظا على 
عدم ســــقوط ضحايا جدد بهذه السموم اال اننا مع هذا نلزم هذا 
اجلهاز بضرورة التعامل مــــع هؤالء باعتبارهم مرضى وضحايا 
ســــابقني.. وأال يستغل او يسئ تفســــير عنفهم وعدم انصياعهم 
للقانون بســــهولة ولالمر ومبرونة الن اجســــامهم مسممة ولهذا 
وجــــب على جهاز املخدرات فور ضبط أي متهم في هذا احلقل ان 
يعرضه على اخصائي نفسي متخصص في هذا املجال، ويجرى 
له التحاليل الالزمة.. ويصــــرف له العالج الضروري الذي يقيه 
من التشــــنجات واالالم او املوت. وال يجوز بأي حال من االحوال 
(كما يحدث كثيرا) اســــتغالل االعراض واآلاللم التي يتعرض لها 
املتهم لنزع اعتراف منه او تأليمه لضبط متعاط او متهم اخر.. الن 
هــــذا ليس عنفا عاديا وامنا عنف قاتل امتنى من االخوة الضباط 
ومسؤولي الداخلية ان يعيدوا النظر فنيا وطبيا في كيفية التعامل 

مع متهمني ومتعاطني للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية عموما.
  ثانيا: اما بالنســــبة لشهيد الواجب عبدالرحمن الوادي والذي 
مــــازال يعتبر حدثا من وجهة نظر القانون املدني النه من مواليد 
١٩٩٠ أي لم يكمل ٢١ ســــنة أي سن الرشد وان الواقعة باختصار 
حســــب ما نقلتها جريدة الوطن ص٤١ ليــــوم ٢٠١١/١/١١ (تفاصيل 
الواقعة بدأت ظهر امس عندما شاهد افراد زوارق خفر السواحل 
زورقا عراقيا داخل امليــــاه االقليمية قرب جزيرة فيلكا فتوجهوا 
اليه واوقفوه وكإجراء احترازي ودوري نزل الشهيد الى زورقهم 
للتفتيش ولوجود ممنوعات معهم امسك به اربعة عراقيني وجردوه 
من مسدسه وساموا رجال خفر السواحل على تركهم يذهبون او 
انهم سيقتلون الرهينة وفروا ومعهم العسكري الكويتي فطاردهم 
الزورق الكويتي وخالل ذلك اخذوا يضربون الشــــهيد ثم اطلقوا 
النار عليه من مسدسه واغمي عليه فتم اطالق النار عليهم من قبل 
زورق خفر السواحل والذي طلب اسناد بقية الزوارق والطيران 
العمودي خالل املطاردة وبعد تكثيف اطالق النار ثم اغراق زورق 
العراقيني ومت انتشال العســــكري والذي اسعف للمركز الصحي 
التابع للجيش في جزيرة فيلكا لكنه فارق احلياة متأثرا باصابته 
والقي القبض على اجلناة). باختصار شــــديد ان أي متتبع لهذه 
القصة يجد هناك اخطاء عديدة فيها واخطاء جسيمة يجب على 
جهاز مثل خفر السواحل أال يقع فيها.. اولها نزول الشهيد وحده 
في مركب عراقي فيه اكثر من شــــخص.. «سن الشهيد وخبرته .. 
» وطريقة تغطيــــة وتعامل القوة مع القراصنة واملتهمني خاصة 

بعد هيمنتهم على الشهيد.
  احلقيقة هــــذه بعض املالحظات الفنيــــة واملهنية والقانونية 
رأيت عرضها في تعليقي هذا بغرض االفادة مستقبال.. وحتى ال 
نفقد مزيدا من الشباب، وعليه نتمنى من الصحافة احمللية نشر 
تصريحنا هذا بعيدا عن احلســــابات السياســــية الن القصد منه 

املصلحة االنسانية والوطنية.
 www.riyad-center.com  

 لكي ال نفقد مزيداً من الشباب 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 الخالد يجمّد قياديين ويأمر الفريق العمر بإعداد صحيفة اتهام لضابطين و٦ أفراد 
 بعد بيان أكدت من خالله مصرع المطيري بشبهة جنائية 

 الفريق غازي العمر 

الوزراء  لســـمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد اال ان املصادر 
اوضحت احتمال ان يتم تكليف 
املبـــارك بأعباء  الشـــيخ جابر 
الوزارة فـــي املرحلة االنتقالية 
حلني االستقرار على اختيار وزير 

يناسب املرحلة املقبلة.
  الى ذلك، اكد مصدر قانوني 
في اتصال هاتفي مع «األنباء» ان 
املتهمني باالعتداء على املطيري 
داخل مباحث االحمدي يواجهون 
تهما جنائيـــة تتمثل في ضرب 
افضى الى املـــوت وهي جناية 
عقوبتهـــا العزل والســـجن ١٠ 
سنوات الى جانب اساءة استعمال 

السلطة. 

الســـتة  الضابطـــني واألفراد 
املتهمني بتعذيب املواطن حتى 
املوت داخل مقر اإلدارة العامة 
للمباحـــث اجلنائيـــة على ان 
يتم إحالتهم الى النيابة العامة 
ومرفق معهـــم ملف حتقيقات 

وزارة الداخلية.
  وكشف مصدر امني ان مواطنا 
يدعى (ص.ر) وهو احد الشهود 
في قضية االعتداء على املواطن 
محمد غزاي املطيري مت نقله الى 
املباحث اجلنائية نقال من مخفر 
االندلس حيث كان محتجزا هناك 
مشيرا الى ان قرار نقل املواطن 
الشـــاهد جاء بعد تردد عدد من 
الشخصيات عليه داخل النظارة 

خلص الى ان هناك شبهة جنائية 
وراء مصرع املواطن محمد غزاي 
املطيـــري، وجاء نـــص البيان 

كالتالي:
الشـــفافية    تأكيدا على مبدأ 
وتوضيح احلقائق للرأي العام 
الذي تنتهجه وزارة الداخلية على 
النحو الذي أشارت اليه في بيانها 
السابق حول حادثة وفاة املواطن 
محمد غزاي امليموني املطيري، 

رحمه اهللا.
  تود وزارة الداخلية ان حتيط 
الـــرأي العام علما بأن جلنة من 
األطباء املختصني بالطب الشرعي، 
والتي شكلتها الوزارة للوقوف 
على أسباب الوفاة، قد أثبتت ان 

املسجون فيها في االندلس لالطالع 
على إفاداته بشأن االعتداء.

  واشـــار املصدر الى ان هناك 
متهما ثالثا اطلق ســـراحه من 
مباحـــث االحمـــدي، حيث كان 
موقوفا هـــو اآلخر مع املطيري 
املتوفـــى وهو «ص.ر» ســـيتم 
استدعاؤه مرة اخرى الى املباحث 
لالســـتماع الى اقواله بشأن ما 
تعرض له املواطن محمد غزاي 

املطيري.
  وعن الوزير املتوقع تكليفه 
مبهام وزارة الداخلية على فرضية 
قبول استقالة الشيخ جابر اخلالد، 
قالت مصادر امنية لـ «األنباء» 
ان هذا االمر هو اختصاص اصيل 

يثبت جتاوزه أو مخالفته لألحكام 
القانونية املعمول بها.

  هذا، وعلمت «األنباء» أن وزير 

الداخلية وقبل تقدمي استقالته 
أمر بتجميد ضابطني كبيرين في 
املباحث اجلنائية أحدهما برتبة 
عقيد كما كلف اخلالد وكيل وزارة 
العمر  الفريـــق غازي  الداخلية 
ومدير إدارة الشؤون القانونية 
في الوزارة العميد اسعد الرويح 
بالتحقيق مـــع ضابطني برتبة 
مـــالزم أول و٦ عناصر من قوة 
مباحث االحمدي متهيدا إلحالتهم 
الى النيابـــة العامة مبوجب ما 
اســـتجد من معلومات تضمنها 
تقرير اللجنة املشكلة من اطباء 

في الطب الشرعي.
  وقال مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخليـــة أمر باحتجاز 

هناك شـــبهة جنائية وراء وفاة 
املواطن املذكور، وقد مت حتويل 
القضيـــة برمتها مـــع األطراف 
النيابة  الى  بالـــوزارة  املعنيني 
العامة التخاذ اجراءاتها في هذا 

اخلصوص.
  كمـــا حتيط الـــوزارة الرأي 
العام علما بـــأن وزير الداخلية 
قـــد أمر بإجراء التحقيق مع من 
أفـــاد باملعلومات غيـــر الدقيقة 
التـــي تضمنها البيان الســـابق 

للوزارة.
التأكيد على  الوزارة    وتعيد 
انها لن تتوانى عن اتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية والتأديبية 
املقررة ضد أي من منتسبيها ممن 

 مريم بندق - فرج ناصر- هاني الظفيري
  قـــال وزير الداخلية الشـــيخ 
جابر اخلالد لـ «األنباء»: تقدمت 
باستقالتي رسميا الى سمو رئيس 
الوزراء الشـــيخ ناصـــر احملمد 
وحتملت مسؤولياتي وواجباتي. 
وكانت مصادر مطلعة نقلت عن 
الوزير أمس قوله: «تنفيذا ملا قلته 
في جلسة األربعاء املاضي «فإنه 
ال يشرفني البقاء في وزارة تعذب 
املواطنني»، لذا وضعت استقالتي 
حتت تصرف سمو رئيس الوزراء 
وســـأخدم القيادة السياسية في 

أي موقع.
  وعلى الصعيد ذاته، أصدرت 
وزارة الداخليـــة بيانا صحافيا 

 الطويح: بيان الداخلية أكد أن «النظارات» ما هي إال معتقالت تعذيب 
  وعقب الطويح على اســـتقالة وزير 
الداخلية بقوله: يكفي ان وزير الداخلية 
اعتـــرف بأن وزارته ما هـــي اال معتقل 
لتعذيب املواطنني واملقيمني، مشددا على 
ضرورة ان يقوم الوزير املقبل للداخلية 
بتطهير الوزارة من الكثير من القيادات 
الفاســـدة والتي تتعامل بازدراء شديد 
مـــع كل املواطنني وأهمية اخذ اجلوانب 
االنسانية في عني االعتبار وعدم النظر 
الى كل االشخاص الذين يتعاملون معهم 

كأعداء. 

 سادت حالة من االرتياح وسط عائلة 
محمد غزاي املطيري واعتبروا استقالة 
الوزير مبنزلة اعتراف صريح بأن نظارات 

وزارة الداخلية ما هي اال معتقالت.
  وكشـــف فيصل الطويح في اتصال 
هاتفي مع «األنباء» عن ان اسرة املتوفى 
محمد غزاي املطيري سترفع ١٢٠ قضية 
من بينها التشهير والسب والقذف والقتل 
العمد وان االســـرة ســـتختصم وزارة 
الداخلية وليس الفريق الركن الشـــيخ 

 فيصل الطويح جابر اخلالد.

 المباحث الجنائية تضبط
  راقيًا و٤ نسوة في بنايته بالجليب

 طعن حدث في مشاجرة طالبية 

 رشّوه بمادة مجهولة وسلبوه 

 أمير زكي
العامة    واصل رجال اإلدارة 
للمباحث اجلنائية بالتعاون مع 
جلنة «حسبنا» ملواجهة أدعياء 
بالقرآن وبالرقية  االستشـــفاء 
الشـــرعية حمالتهـــم لضبط 
املزيد ممن يدعون مقدرتهم على 
العـــالج بالرقي، ومتت مداهمة 
منزل يســـتغل فـــي الرقية في 
منطقة جليب الشـــيوخ حيث 
جرى توقيف مواطن في العقد 
اخلامس من عمره وكان في منزله 
وقت املداهمة ٣ سيدات ينتظرن 

ادوارهن وأخرى كان يجلس معها 
في غرفته.

  وقال مصدر أمني إن رجال 
املباحث اخضعوا املنزل للتفتيش 
وعثروا على كميات كبيرة من 
االحجية والطالســـم، مشـــيرا 
الـــى ان الراقـــي الكويتي قال 
إنه مجرد انســـان يقرأ  القرآن 
مبقابل مادي ولكنه ال يستخدم 
اي طالســـم. وحول الطالســـم 
واالحجية املضبوطة في منزله 
قال املصدر ان الراقي ادعى بان 
هـــذه املضبوطـــات يطلب من 

النساء الالتي يترددن عليه نزعها 
قبل البدء بالقراءة ومن ثم يقوم 

بالتخلص منها حسبما زعم.
  واشار املصدر الى ان رجال 
األمن طلبوا من الراقي تسليمهم 
عقد االيجار حتى يتم استدعاء 
صاحب البناية ألخذ تعهد  عليه 
بعدم تأجيره شققا متارس فيها 
أعمال مشـــبوهة ليفاجأ رجال  
املباحث بأن البناية املؤلفة من ٧ 
طوابق تعود ملكيتها للراقي وانه 
يستغل كامل الطابق السفلي من 

البناية الستقبال زبائنه. 

 هاني الظفيري
  أسفرت مشاجرة طالبية في محافظة الفروانية عن إصابة حدث 

بجرح نافذ اثر تلقيه طعنة في الكتف وأخرى في الصدر.
  وقال مصدر أمني ان الطالب املصاب مصري اجلنســـية وقد 
نقل للعالج في مستشفى الفروانية، وسجلت قضية شروع في 

قتل، وجار ضبط الطاعن وهو طالب أيضا. 

 هاني الظفيري
  شهدت منطقة اجلهراء واقعة سلب بالقوة غريبة في تفاصيلها، 
حيث أقدم ٣ مجهولني على رش وافد مصري مبادة مجهولة أفقدته 
القدرة على اإلبصار لبعض الوقت ومن ثم ســــلبوه حافظة نقوده 
وبها ٧٠ دينارا وهويات بنكية وأخرى رسمية. وقال الوافد في بالغه 
ان اجلناة باغتوه ولم يســــتطع أن يحدد أوصافهم وسجلت قضية 
سلب باإلكراه. على صعيد آخر تقدم حدث الى مخفر النعيم وأبلغ 

عن ٣ أشخاص يستقلون مركبة قدمية قاموا بتوقيفه وسلبه. 

 لقيط في قطعة العثور على أحجية وطالسم ادعى بأنها تعود لمن يحضرن إليه 
  قماش بالعدان 

 نزيل إيراني يتاجر 
بالمخدرات في «المركزي» 

 ٩٦ مطلوبًا ومتغيبًا ومخالفًا 
في حملة «الفروانية» 

 هاني الظفيري
العمليات    ابلغ مواطن غرفة 
مساء امس عن وجود لقيط في 
منطقة العدان فانطلق رجال االمن 
على الفـــور بقيادة الرائد نايف 
احلجرف ومت نقل الطفل الى غرفة 
عناية العدان ومت تسجيل قضية 

باحلادثة.
  وقال مصدر امني ان مواطنا 
اثناء ذهابه لصالة املغرب سمع 
صوت بكاء طفل بالقرب من إحدى 
االشجار احمليطة بأحد املنازل في 
العدان قطعة ٣ وعندما  منطقة 
توجه إلى مكان صدور الصوت 
وجد طفـــال موضوعا في قطعة 
قمـــاش فأبلغ رجال االمن حيث 
مت نقل الطفل من قبل الطوارئ 
الطبية إلى املستشفى وهو اآلن 

في حال صحية جيدة. 

 عبداهللا قنيص
  أحال مدير الســـجن املركزي 
اللـــواء خالد الديـــني الى نيابة 
املخدرات نزيال إيرانيا الى نيابة 
املخـــدرات بتهمة حيـــازة مواد 
مخدرة بقصد التعاطي واالجتار 

بها داخل السجن.
  وقال مصـــدر أمني ان حملة 
مفاجئة ملدير عام السجن بإشراف 
املقدم شـــريدة  الســـجن  مدير 
الشمري في عنبر رقم ٥ أسفرت 
عن ضبط ظرف هيروين وكمية 

من احلبوب.
  هـــذا وأكد مصـــدر أمني ان 
اإليرانـــي وهو محكـــوم عليه 
بالسجن املؤبد قاوم رجال األمن 
وحاول التخلص من املضبوطات 
بإلقائها في دورة املياه، إال انه لم 

يفلح في محاولته. 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  شن رجال امن الفروانية حملة 
واســـعة في عـــدة مناطق منها 
اجلليب وخيطـــان والفروانية، 
اســـفرت عن ضبـــط ٤٦ رجال 
وســـيدتني و١٨ مطلوب تغيب 
و٢٦ انتهاء إقامة الى جانب ضبط 
آسيويني وبحوزتهما كمية من 
اخلمور، وشخصني مطلوبني مدنيا 
وقال مصدر امني ان املوقوفني 
في حملة الفروانية متت إحالة 
عدد منهم الى االختصاص خاصة 
اولئك املسجلة بحقهم قضايا، أما 
بقية املوقوفـــني فتم نقلهم إلى 

إدارة اإلبعاد.
  جاءت احلملة بإشراف ومتابعة 
مدير أمن الفروانية العميد غلوم 

حبيب. 

 النواف شهد اختتام برنامج المنهجية المتكاملة 
 حتت رعايـــة وحضور وكيل 
وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ 
احمد النواف ووكيل وزارة الداخلية 
املســـاعد لشـــؤون املؤسســـات 
االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء 
انور الياســـني ومدير عام االدارة 
اللـــواء حميد  العامـــة للتدريب 
السماك ومدير عام االدارة العامة 
للمؤسســـات االصالحيـــة اللواء 
خالد الديـــني، اختتم صباح امس 
املتكاملة إلعداد  املنهجية  برنامج 
وتأهيل قادة املستقبل في املؤسسات 
االصالحية والتي عقدت خالل الفترة 
من ٢٠١٠/١١/٢١ الى ٢٠١١/١/١٣ وشارك 

 الفريق الشيخ أحمد النواف متوسطا خريجي البرنامج فيها مجموعة من الضباط. 


