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09
دعا إلى جتديد وثائق السفر واحلصول على تأشيرة للخدم املرافقني

الراشد: جوازات السفر بالغة األهمية ووقوعها 
في أيدي الغير يتعارض مع األمن الشخصي

الست. وأشار اللواء الراشد إلى أن 
هناك كثيرا من املراجعني يغفلون 
عن جتديد أو استخراج جوازات 
الس����فر إال قبيل السفر بلحظات 
العمل  مما يعوق سفرهم ويربك 
ويسبب ازدحاما شديدا في اإلدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر مما 
ينعكس سلبا على تسهيل إجراءات 

اجناز معامالت املراجعني.

اللواء عبداهلل الراش����د إن وزارة 
الداخلية بدأت ف����ي اتخاذ جميع 
االستعدادات واإلجراءات األمنية 
في جميع قطاعاتها املختصة تأهبا 

لبدء موسم الصيف والسفر.
الراش����د أن  اللواء  وأوض����ح 
أع����دت برنامجا  الداخلية  وزارة 
التنسيق املستمر  شامال لضمان 
بني جميع قطاعات وزارة الداخلية 
ذات العالقة لضمان التنفيذ املتكامل 
لهذا البرنامج، وتوفير كل األسباب 
لنجاحه. وأضاف أن اإلدارة العامة 
السفر اتخذت  للجنسية ووثائق 
جميع التدابير الالزمة إلنهاء جميع 
إجراءات استخراج وجتديد جوازات 
السفر بسهولة ويسر وفقا آللية 
عمل متكاملة اجلوانب توفر اجلهد 
والوقت وللحيلولة دون حدوث 
زحام على الرغم من مناشداتنا كل 
عام ومع قرب عطلة الصيف ضرورة 
االستعداد املبكر في إنهاء إجراءات 
جتديد اجلوازات واحلصول على 
التأشيرات وغيرها والتي تسبب 
عادة في تأخير املسافر. ودعا اللواء 
الراشد أصحاب جوازات السفر إلى 
التأكد من صالحية اجلواز وتاريخ 
انتهائه، وكذلك املرافقون واخلدم 
املنتهي����ة الصالحية إلى ضرورة 
مراجع����ة اجلهات املعنية ومراكز 
اخلدمة املنتش����رة في احملافظات 

مع قرب حلول موس����م اجازة 
الصيف وعطلة املدارس ورحالت 
الس����ياحة والس����فر وما اتخذته 
وزارة الداخلي����ة م����ن إج����راءات 
واعدته من خطط أمنية ملواجهة 
متطلبات التعامل األمني مع تلك 
العطلة الطويلة وما يظهر خاللها 
من س����لوكيات تتطلب نوعا من 
احل����رص وااللت����زام بالقوان����ني 
والتعليمات والتعاون مع أجهزة 
األمن وغيرها من هيئات ومؤسسات 
الدولة املعنية إلى جانب التأكد من 
صالحية جوازات السفر واحلصول 
على التأش����يرات الالزمة والڤيزا 
للمرافق����ني واخل����دم عل����ى وجه 
اخلص����وص إضاف����ة لإلجراءات 
االحترازي����ة الواجب اتخاذها في 
احلفاظ على جوازات السفر والتي 
تعتبر وبدقة بالغة األهمية ويتعني 
عدم وقوعها في أيدي الغير حتى 
ال تس����تخدم في أعمال تتعارض 
مع األمن الشخصي واألمن العام 
للدولة. وحول استعدادات قطاع 
شؤون اجلنسية واجلوازات ملوسم 
املدارس  اجازات الصيف وعطلة 
ومغادرة الكثير من العائالت واألسر 
م����ن املواطنني واملقيم����ني للقيام 
برحالت متعددة للسياحة والسفر. 
وقال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء عبداهلل الراشدلش����ؤون اجلنس����ية واجلوازات 

»برقان« نّفذ خطة إخالء اضطرارية

أعلن بنك برقان انه نفذ مؤخرا تدريبا مفاجئا جلميع 
موظفيه على عملية اإلخالء في حاالت الطوارئ حيث 
لم يكن جميع املوظفني ومسؤولي األمن والسالمة في 

البنك على علم مسبق بهذا التدريب.
ويأت����ي هذا انطالقا من حرص البنك على ضمان 
وقياس مدى اجلاهزية لهذه احلاالت ملا فيها من حفاظ 

على سالمة املوظفني واملنشآت.
وحضر التدريب املفاجئ ممثلون عن إدارة الدفاع 
املدني بوزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء وممثلو 
الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة للمساعدة في 
تنفيذ العملية وتقييم آلية اإلخالء باإلضافة إلى الدعم 

الفني والتوعوي في مثل هذه احلاالت.
وعن هذا التدريب ق����ال رئيس مديري العمليات 
في بنك برقان فينكات مينون: »إن سالمة موظفينا 
هي في قمة أولوياتنا«. يعكس هذا التدريب حرص 

البنك على تطبيق أفضل إجراءات األمن والس����المة، 
كما أنه يس����اعد على رفع مستوى األداء والتصرف 
الصحي����ح لدى املوظفني في ح����االت الطوارئ التي 
بدورها تتطلب حركة منظمة وانسيابية تضمن أفضل 
النتائج اآلمنة«. وبعد االنتهاء من هذا التدريب تقدم 
بنك برقان بالشكر إلى اجلهات املشاركة ممثلة بإدارة 
الدفاع املدني بوزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء 
وممثلي الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة على 
مساندتهم وتقدميهم الدعم والنصائح ملا فيه سالمة 
املوظفني. ويحافظ البنك كذلك على التواصل الفعال 
مع اإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة الصحة وإدارة الدفاع 
املدني وذلك بهدف تقدمي الدورات التدريبية والتوعوية 
ملوظفي البنك والتي تشمل خطط الطوارئ وإجراءات 
السالمة العامة وورش عمل حول اإلسعافات األولية 

لضمان سالمة اجلميع.

جانب من عمليات اإلخالء االضطرارية

4 اعتدوا على آسيوية
بعد خطفها وسلب 400 دينار

4776 بطل خمر بحاوية مهملة 
منذ 90 يوماً في »الشعيبة«

»مكافحة املخدرات« ُتسقط 
عصابة »املاريغوانا«

حملة الفروانية.. تنتهي بضبط 
مطلوبني وخمور ووكر قمار

شن رجال مديرية امن الفروانية بقيادة مديرهم 
العميد غلوم حبيب حملة امنية في منطقة الفروانية 
اسفرت عن توقيف 36 آسيويا مخالفا لقانون االقامة 
بينهم مطلوبون ومت ضبط آسيويني يتاجران باخلمور 
احمللي���ة الصنع، فضال عن ضبط وكر للعب القمار 

واحيل املتهمون الى جهات االختصاص.
وتولى قيادة احلملة األمنية قائد منطقة الفروانية 
العقيد وليد شهاب وبرفقته املالزم عبدالرحمن السويد 
وعدد من رجال األمن واس���تمرت نحو 6 س���اعات 
متواصلة اسفرت عن ضبط املطلوبني باالضافة الى 
آسيويني بحوزتهما 46 قنينة خمر يتاجران فيها ومتت 
مداهمة وكر للعب القمار يديره 7 آسيويني كما متت 

احالة 6 مطلوبني ملباحث الهجرة و3 للمخافر.
هاني الظفيري  ٭

كلف رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
بضبط أربعة وافدين من جنس���ية آسيوية ارتكبوا 
جرمية مزدوجة متثلت في س���لب بالقوة وتناوب 

االعتداء على آسيوية.
وقال مصدر أمني ان وافدتني آسيويتني تقدمتا الى 
مخفر أبوحليفة وأبلغتا عن ان 4 وافدين دخلوا الى 
مسكنهما واختطفوا صديقتهما وسلبوهما 400 دينار، 
وأضاف املصدر: فور تقدم اآلسيوية بالبالغ حضرت 
الوافدة املختطفة وأبلغت عن ان اجلناة اعتدوا عليها 

داخل ساحة ثم تركوها حلال سبيلها.
عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش  ٭

صادر رج���ال إدارة جمرك الش���عيبة نحو 450 
كرتون خمر مستوردة كانت على منت حاوية وصلت 

الى البالد منذ 90 يوما.
وقال بيان صادر عن اإلدارة العامة للجمارك ان 
معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ابراهيم الغ���امن بأن هناك حاوية ظلت داخل امليناء 
دون ان يتس���لمها احد وان هناك شكوكا بأن تكون 
محتوياته���ا من اخلمور املس���توردة ليعطي الغامن 
تعليماته الى مس���اعد مدير ميناء الشعيبة سلطان 

احلميلي بفتح احلاوية للوقوف على محتوياتها.
وأضاف البيان ان مدير إدارة التحري راشد البزلة 
انتقل برفقة قوة من اإلدارة لإلشراف على فتح احلاوية 
ليعثر بداخله���ا على 4776 زجاجة خمر بواقع 398 
كرتون فودكا و52 كرتون ريد ليبل، هذا ومت التحفظ 
على املضبوط���ات وإحالة ملف احلاوية الى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
أمير زكي  ٭

واص���ل رجال اإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
بقيادة مدير عام اإلدارة اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
مالحقتهم لتجار املواد املخدرة في البالد بإلقاء القبض 
على وافدين آسيويني عثر معهما على كيلوغرام من 

مادة املاريغوانا.
وبحس���ب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة عن ان وافدا آسيويا ذاع 
صيته في االجتار باملواد املخدرة، وعليه كّلف احدى 
االدارات التابعة لإلدارة العامة وعليه مت االستقرار 
على ان يناط مبهمة ضبط اآلس���يوي وشركائه الى 
ادارة املكافحة احمللية والتي يرأس���ها العقيد احمد 
الشرقاوي ومس���اعده املقدم عبداحملسن العباسي 
ليتم تكليف املالزمني األول���ني علي حبيب وناصر 

العجيمان مبهمة الضبط.
وأضاف املصدر ان رجال املكافحة اتفقوا مع اآلسيوي 
األول على شراء نص كيلو من مادة املاريغوانا مقابل 
900 دينار ليتم فور التسلم والتسليم في كمني معد 
لذلك توقيف اآلسيوي في منطقة الساملية وبالتحقيق 
معه اعترف على شريكه ليتم ضبطه والعثور بحوزته 
على نص كيلو من م���ادة املاريغوانا ليبلغ اجمالي 

الكمية كيلوغراما بحوزة املتهمني.

اخلمور املضبوطة في ميناء الشعيبة

املتهمان وامامهما املضبوطات

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

دامغة وقوية على وجود االتهام 
وتؤيد مطالبن����ا بأننا نريد ان 
تأخذ العدالة مجراها، وأن يأخذ 
كل ذي حق حقه، فال مبرر واحدا 
لكس����ر إحدى فقرات العنق وال 
مبرر واحدا للضرب بهذه القسوة 
وال سبب واحدا يدعو الى ذلك، 
فنحن في بل����د يحكمه القانون 
وال يج����وز أن يكون املعيار أن 
من يتعدي أكثر تكون الترقية 
أكثر، فالش����جاعة  واملكافأة له 
ال تكون بضرب ش����خص أعزل 
مس����الم يؤدي واجبه واألمن ال 
ميكن أن يتوافر مع القوة املفرطة 
واالستخدام الفج لها، وإني لعلى 
يقني من قضائنا الشامخ النزيه 
الذي يسمي االشياء مبسمياتها 
ويطبق القواعد مبقصود الشرع 
منها ويفرق بني الواجب والتعدي 
والقوة والقسوة والعقل والتهور 
ليق����ول القض����اء كلمت����ه فيما 

حدث.

وبصفة شهرية مع الزامه مببلغ 
2000 دينار ثمن قيمة سيارة.

وبني محامي الزوجة احملامي 
محمد كمال ان احلكم جاء إنصافا 
حلقوق الزوج����ة واألبناء، وان 
ذلك يأتي استكماال ملا سبق ان 
نشر من حكم براءة ملوكله شقيق 
ال����ذي قضت احملكمة  الزوجة 
ببراءته من هتك عرض خادمة 
زوج ش����قيقته لوجود خالفات 
مع زوج ش����قيقته، مشيرا الى 
ان احلك����م في النفق����ة جاء في 
ارتباط مع القضايا املس����تمرة 
التي حاول الزوج التخلص منها 
فيما التزال الزوجة مستمرة في 

قضية الطالق للضرر.

انقضائها، ومبلغ 800 دينار 
نفقة متعة لها عن طالقه املشار 
اليه اعتبارا من تاريخ تطليقها 
على اقساط شهرية متساوية، 
والزمته احملكمة باملصاريف 
ومبلغ 50 دينارا مقابل اتعاب 

احملاماة.
وكان���ت احملامية عصمت 
اخلربوطلي التي مثلت املواطنة 
امام احملكمة قد قدمت صحيفة 
دعوى طلبت في ختامها الزام 
املدعى عليه بأن يؤدي ملوكلتها 
نفقة زوجية بنوعيها واجرة 
مس���كن زوجية وحضانة من 
تاريخ االمتناع وحتى تاريخ 
ثبوت الطالق، كما طلبت الزام 
املدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 

نفقة العدة ونفقة املتعة.
وطلب���ت احملامي���ة اثبات 
حضانة موكلتها لولديها ومنع 
املدعى عليه من التعرض لها في 

شؤون حضانتها لهما.

على الصحافي محمد س����ندان 
الندوة  أثن����اء  املطيري، وذلك 
التي كانت بديوان النائب جمعان 

احلربش.
حيث أكد الشهود أنهم شاهدوا 
املقدم عبداهلل السفاح وآخرين 
يعتدون على املجني عليه، وان 
ذلك كان س����ببا فيما أصابه من 
الى حد  إصابات بالغة وصلت 
العاهة املستدمية، وكانت النيابة 
العامة قد أجلت االس����تماع الى 
أقوال الشهود حتى ورد التقرير 
الطبي اخل����اص بالواقعة الذي 
التي  الكسور واإلصابات  أثبت 

أملت باملجني عليه.
وقد أكد احملامي نواف ساري 
املطيري وكيل املجني عليه: اننا 
أرفقن����ا للنياب����ة العامة صورا 
فوتوغرافي����ة وطلبنا س����ماع 
ش����هادة الش����هود وهم الكثير 
ممن ش����هدوا الواقعة وأكدوها، 
وذلك تأكيدا عل����ى وجود أدلة 

قض����ت دائ����رة األح����وال 
الشخصية برئاسة القاضي أحمد 
الضبيعي وبحضور أمني السر 
سعد الهاجري بإلزام زوج بأن 
يؤدي نفقة زوجية لزوجته مببلغ 
270 دينارا شهريا من تاريخ رفع 
دعواها وبصفة مستمرة واثبات 
حضانتها لبناتها الثالث وطفلني 
حديثي الوالدة )توأم( مع إلزام 
الزوج بنفقة للبنات الثالث مببلغ 
180 دينارا شهريا وان يؤدي نفقة 
130 دينارا للتوأم من األوالد مع 
إلزامه مببل����غ 50 دينارا أجرة 
خادمة للمحضونني من تاريخ 
احضارها وبصفة مستمرة شهريا 
ومبلغ 60 دينارا اجرة للسائق 

مشعان باثبات حضانة مواطنة 
لولديها من طليقها مع تعهده 
بعدم التعرض لها، كما ألزمته 
احملكمة بأن ي���ؤدي لطليقته 
نفقات كاملة قيمتها 800 دينار 
من تاريخ امتناعه عن االنفاق 
عليها وعل���ى ولديها وحتى 

تاريخ الطالق.
وألزمت احملكمة املدعى عليه 
ان ي���ؤدي للمدعية مبلغ 100 
دينار نفقة بنوعيها للولدين 
وعشرة دنانير اجرة حضانة 
لهما ومبل���غ 60 دينارا اجرة 
مسكن من تاريخ رفع الدعوى 
ومبلغ 50 دينارا اجرة خادمة 
من تاريخ رفع الدعوى ومبلغ 
300 دينار مصاريف استقدامها 

تدفع ملرة واحدة.
وألزمت احملكمة املدعى عليه 
ايضا ان يؤدي للمدعية مبلغ 
600 دينار كاملة نفقة عدتها 
من طالقه له���ا وحتى تاريخ 

ألزم���ت دائ���رة االح���وال 
الكلية  الش���خصية باحملكمة 
برئاس���ة املستش���ار محم���د 
اجلدعان وامانة س���ر محمد 

النيابة العامة استمعت إلى الشهود
في قضية اعتداء القوات اخلاصة على السندان

الزوجة تالحق زوجها قضائيًا بعد براءة 
شقيقها من تهمة هتك عرض اخلادمة

إثبات حضانة مواطنة لولديها من طليقها 
مع تعهده بعدم التعرض لها

»االستئناف« تؤيد حبس أميركية 10 سنوات

براءة مواطن من إتالف جواز سفر زوجته

أي����دت الدائ����رة اجلزائية الس����ابعة مبحكمة 
االس����تئناف برئاسة املستشار س����الم اخلضير 
وعضوية املستش����ارين مفرح اجلداوي ومحمد 
عبداملنعم حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس 
أميركية وبنغالي 10 سنوات لكل منهما مع إبعادهما 
عن البالد بعد تنفيذ العقوبة علما بأنهما يعمالن 

في اجليش األميركي مبعسكر الدوحة.
وحيث ان الواقعة حس����بما استقرت في يقني 
احملكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها 
مس����تخلصة من أوراق الدعوى وما مت فيها من 
حتقيقات وما دار في شأنها في جلسات احملاكمة 
ان ضابط الواقعة استصدر إذنا من النيابة العامة 

بضبط املتهمة األول����ى حليازتها وإحرازها مواد 
مخدرة بقصد االجتار.

ونفاذا لهذا اإلذن مت ضبطها في عملية تسليم 
وتسلم في كمني وسلمت املصدر املادة املضبوطة 
وتسلمت منه نقود املباحث املرقمة، واعترفت أمام 
املباحث بأنها تتحصل على هذه املادة من املتهم 
الثاني. وفي الي����وم التالي مت عمل كمني آخر مع 
األخير ومت ضبطه وتفتيش����ه وعثر على أكياس 
من النايلون الش����فاف وجميعها بها مواد مخدرة 
وميزان حساس وأكياس فارغة واعترف بأن املواد 
املضبوط����ة تخصه لالجتار بها وأقر املتهمان في 

التحقيقات بضبط املخدرات بحوزتهما.

قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية برئاسة 
القاضي د.محمد التميم���ي ببراءة مواطن من 

اتالف جواز سفر زوجته.
وتتحصل الواقعة فيما ابلغت به املجني عليها 
وقررته في التحقيقات ان زوجها اتصل عليها 
وابلغها ان كانت تريد جواز سفرها فاجابته بنعم 
فحضر ملسكن والدتها وقام بتسليمها اجلواز 
وكان ممزقا وهو عبارة عن وثيقة س���فر مادة 
17 وكان قصده هو االساءة اليها بسبب وجود 
خالفات زوجية بينهما واك���دت في بالغها ان 
دليلها على ادعائها قيام املتهم بتمزيق جوازها 

هو تسليمه بيده لها.

وقالت شقيقة املجني عليها انها لم تشاهد 
املتهم يتلف اجلواز ولكنها كانت تعلم بتهديده 
بتمزيق اجلواز كما اكدت صديقتها انها لم تشاهد 
املته���م يقوم بتمزيق اجل���واز في حني ذكرت 
وال���دة املتهم ان االخير قام بتقدمي بالغ تغيب 
ضد زوجته ومت ضبطها ف���ي املطار واحيلت 
الى املخفر. وقالت احملكمة في حيثيات حكمها 
»يكفي في احملاكمات اجلزائية ان تشكك محكمة 
املوضوع في صحة اسناد التهمة الى املتهم لكي 
تقض���ي له بالبراءة اذ مرجع األمر في ذلك الى 
م���ا تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها 

يفيد بأنها محصت الدعوى.

احملامي نواف ساري

احملامي محمد كمال

احملامية عصمت اخلربوطلي

استمعت النيابة العامة الى 
أقوال الش����هود ومنهم النائبان 
مسلم البراك وخالد الطاحوس 
في قضية اعتداء القوات اخلاصة 


