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عريف يلقي القبض 
على زميله الشرطي

ان رجال األمن في كل دول العالم هم الذين يقع على 
كاهلهم عبء األمن العام، لذلك فإن من أهم ما مييز رجل 
الشرطة هو أن يكون سلوكه سلوكا مشرفا وأن يتجنب 

الشبهات وسوء استخدام الوظيفة وأن يكون قدوة حسنة 
للجميع وأن يكسب ثقة املواطن واحترامه وال يتأتى ذلك 
إال بااللتزام والسلوك والهيبة الالزمة ملمارسته الوظيفة، 

ويجب على رجل األمن أن يؤدي العمل املنوط به على 
أكمل وجه وأن يخصص الوقت ألداء واجبات وظيفته ال 

الرتكاب اجلرائم ومخالفة القانون والقبض على الناس 
من دون وجه حق والتعدي على احلقوق واحلريات العامة 
للمواطنني واستغالل الزى الرسمي للشرطة في التسلط 

على عباد اهلل وارتكاب املخالفات واجلرائم بأنواعها وسوء 
استغالل الوظيفة العامة.

والذي نشاهده في الواقع يختلف كثيرا عن السمات 
واآلداب العامة التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة، 
حيث جند أن بعضهم ميضى منساقا وراء نزواته وال 

يتحلى أبدا باخللق القومي وكثيرا ما يستغل الزى الرسمي 
وسلطته ووقت خدمته في التعرف على الساقطات 
وأصحاب الدعارة ومعرفة أو محاولة التعرف على 

السيدات والبنات وتعاطي املخدرات بكل أنواعها ألنه يعلم 
علم اليقني انه ال يوجد من يحاسبه.

وهذه املقدمة مهمة وضرورية ملا يتم نشره في الصحف 
احمللية عن مخالفات وتعديات رجال األمن وخرقهم للقانون 

باإلضافة إلى ما مت نشرة بجريدة »الوطن« يوم األحد 
املوافق 2012/5/20 حتت عنوان »بعد 10 سنوات كاملة 

من تعامله مع سوابق »عريف ألقى القبض على مرافقه 
الشرطي لتعاطيه وبيعه املخدرات في الدورية، وتفاصيل 
اخلبر على طريقة أفالم هوليوود البوليسية التي تكشف 

اجلانب السيئ في شخصية رجل األمن، جتسد املشهد 
في محافظة مبارك الكبير عندما اكتشف عريف أن زميله 

ومرافقه في الدورية يتعاطى املخدرات ويبيع ويشتري 
فيها مستغال وجوده في الدورية ولكنه لم يتوقع في يوم 

من األيام ان الصدفة ستكشفه أمام زميله في الدورية 
الذي صعق وغار على مهنته فانتفض وطبق القانون على 
زميله وضبطه وأحاله إلى جهة االختصاص، وكان العريف 

ومرافقه الشرطي يقومان بجولتهما في منطقة العدان 
وطلب الشرطي من العريف أن يتوجه إلى أحد املنازل وعند 

وصولهم ترجل الشرطي وبدأ يتحدث مع أحد األشخاص 
خرج من احدى الديوانيات وبالتدقيق اكتشف العريف 
أن الشخص الذي يتحدث معه زميله الشرطي صاحب 

سوابق وسبق ان ضبطه بتهمة تعاطي املخدرات ثم الحظ 
العريف ان الشرطي والسوابق تبادال بعض األشياء ثم 

ركب الشرطي الدورية، وقال لزميله هيا لنذهب نبحث عن 
متعاطني لضبطهم.. الخ، فتوجها إلى اإلدارة وعندما ترجل 

انقلب العريف على صاحبه، فقال له ضع ما في جيبك على 
الدورية ومباشرة بادر الشرطي باالعتداء على العريف، ثم 
أخرج كمية من احلشيش ووضعها في فمه فصاح العريف 
مستنجدا بالضابط الذي ألزم الشرطي بإخراج الكمية من 

فمه ومت حتريزها وتسجيل قضية وإحالة الشرطي إلى 
جهة االختصاص التخاذ الالزم.

إذا البد من بيان املنظار القانوني للواقعة فإن الشرطي 
يتعرض لعقوبة املادة 33 مكرر بتهمة التعاطي للمواد 

املخدرة والتي تنص على »يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 5 
سنوات وال تزيد على 10 سنوات وغرامة ال تقل عن 5 آالف 

دينار وال تتجاوز 10 آالف دينار كل من جلب أو حاز أو 
أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل مواد مخدرة 

وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي«، 
باإلضافة إلى ما تسفر عنه حتقيقات من جرائم أخرى 

ومخالفات جسيمة بسبب أداء وظيفته ومعاقبته إداريا من 
قبل وزير الداخلية هذا من الناحية القانونية.

واملستفاد من هذه الواقعة ان بعض رجال األمن بعيدون 
عن األخالقيات املهنية الشرطية ألن عددا كبيرا منهم 

بتمتعهم بنفوذ فعلي وصالحيات كبيرة ميارسون عملهم 
بعيدا عن أي رقابة، لذلك يفعلون ما يريدون من مخالفات 
للوظيفة وللعمل الشرطي، فيجب أن ميارس الشرطي أو 
رجل األمن أعمال وظيفته ضمن إطار قانوني يحدد بدقة 

كبيرة بطبيعة وأوصاف هذا العمل.
آن األوان للنهوض بهذا اجلهاز األمني ابتداء بإعادة 

الهيبة واالحترام له التي فقدت بتداخل األمن مع السياسة 
ومحاسبة املفسدين وإقصائهم من مناصبهم وتعيني األكفأ 

امللتزمني فقط ألن الوقت والظروف التي متر بها البالد 
وما تواجهه من مخاطر نتيجة الثورات العربية وعدم 
االستقرار باملنطقة كلها يجعلنا نكرس اجلهد لتطوير 
هذه املؤسسة األمنية ذات الطابع الشديد اخلصوصية 

واملتعدد االرتباط والعمل من أجل إعادة بناء جهاز 
قوي لألمن الداخلي قادر على أن يكون هو جهة أمنية 

وحضارية واجتماعية الئقة وأن يكون رجل الشرطة مرآة 
حقيقية للقانون وينأى عن جتاوزاته ومخالفته له والقيام 
بالواجبات العظيمة امللقاة على عاتقه خلدمة الوطن وأمنه 

واستقرار املواطن وحريته.

إسقاط حضانة أم البنتها
وضمها لوالدها

حريق محدود في مكيف 
مبستشفى العدان

قضت دائرة األحوال الشخصية باحملكمة الكلية اجلعفرية 
برئاسة القاضي أش���رف علوان بإسقاط حضانة أم البنتها 

وضمها لألب بسبب زواجها من رجل أجنبي.
وقال���ت احملكمة في حيثيات حكمه���ا إن األم قد تزوجت 
بأجنبي ومن ثم تس���قط حضانتها للبن���ت وتنتقل البنت 
حلضانة والدها الذي يلي األم في احلضانة ومن ثم جتيب 
احملكمة املدعي إلى طلبه على نحو ما سيرد باملنطوق السيما 
وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد عدم أمانته 
وال يغير من ذلك ما قدم من مستندات تفيد أنه دائم السفر 

إذ أن ذلك ال ينال من صالحيته حلضانة ابنته.
مؤمن المصري  ٭

تعامل رجال اطفاء القرين صباح امس مع حريق اندلع 
في وحدة تكييف خاص مبستشفى العدان. وقال مصدر في 
االطفاء ان بالغا تلقته عمليات الداخلية عن اندالع حريق، 
وبانتقال رجال االطف���اء تبني ان احلريق نتج عن متاس 
كهربائي وان كمية م���ن املهمالت الى جوار الوحدة كادت 
ان تزي���د من قوة احلريق، اال ان رجال االطفاء متكنوا من 

التعامل مع هذا احلريق بكفاءة وسرعة كبيرة.
محمد الجالهمة  ٭

ربع كيلو حشيش على طريق املغرب 
وإبر مخدرة مع خليجي »في القصر«

ضبط وافد يستغل بطاقات 
مواطنيه في قضايا نصب وتزوير

»الداخلية« تدعم حملة
»لي متى زحمة«

»الداخلية« أجرت تشغياًل جتريبيًا 
لصافرات اإلنذار اإللكترونية

أحيل شاب خليجي الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد وجود ابر مخدرة كانت بحوزته اثناء ضبطه في منطقة 

القصر مساء امس االول وسجلت قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر أن بالغا ورد من احد 
املارة لغرفة عمليات الداخلية عن وجود ش���اب بحالة غير 
طبيعية خلف احدى البناي���ات الواقعة في منطقة العماير 
االستثمارية ليتوجه على الفور رجال االمن بتعليمات من 
قائد املنطقة الى موقع البالغ حيث وجد الش���اب الذي بادر 
بالقول لرجال االمن انتم »ما تخلون احد يرتاح« وبتفتيشه 
عثر معه على عدد من االبر املخدرة التي احيل بس���ببها الى 

االدارة العامة ملكافحة اخلدرات.
من جهة اخرى احال رجال امن الطرق اجلنوبية مواطنا 
الى االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات بعد ضبط 250 غراما 
من مادة احلش���يش بحوزته، وقال مص���در ان رجال االمن 
انتبهوا الى مواطن يسير بسيارته على طريق املغرب السريع 
ولدى الطلب منه التوقف رفض وتظاهر بأنه في طريقه الى 
املستشفى، اال ان رجال االمن اجبروه على التوقف، وبتفتيش 

سيارته عثر بداخلها على املواد املخدرة.
هاني الظفيري  ٭

احال رجال جندة حولي الى مباحث حولي وافدا مصريا 
كان مطلوب���ا على ذمة عدة قضايا نص���ب واحتيال، وكان 
مطلوبا منذ العام 2011، واستنادا الى مصدر امني فإن نقطة 
تفتيش في منطقة حولي اوقفت وافدا لالستعالم عنه تبني 
انه مطلوب للمباحث، مشيرا الى ان الوافد املوقوف تبني انه 
يقوم بس���رعة بتصوير البطاقات املدنية اخلاصة بأصدقاء 
ل���ه ويقوم من خالل صور البطاقات املدنية بش���راء اجهزة 

وخطوط هاتف ويعيد بيعها.
واكد املصدر ان الوافد مطلوب الكثر من 16 قضية نصب 
وتزوير وان جميع املس���جلني قضايا وجه���وا اليه اصابع 
االته���ام، الفتا الى ان اعادة التحقيق م���ع الوافد انتهت الى 

اعترافه بجرائمه.
محمد الدشيش  ٭

كونا: أكد مدير ادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
ومدير إدارة اإلعالم األمن���ي باإلنابة في وزارة الداخلية 
العقيد عادل احلش���اش حرص ال���وزارة على دعم حملة 
»لي متى زحمة« من أجل إجناحها واملساهمة في حتقيق 

أهدافها.
وقال العقيد احلشاش خالل لقاء مت مع مسؤول احلملة 
حسني عاشور مبناسبة انطالق أنشطتها بحضور رئيس 
قسم التوعية املرورية الرائد عبداالله العبدالسالم ورئيس 
قس���م اإلعالم األمن���ي الرائد ناص���ر بوصليب ان جميع 
املقترحات واحللول اخلاصة باحلملة س���تتم دراس���تها 

وإحالتها جلهات االختصاص.
ودعا املواطنني والوافدين الى املش���اركة بتلك احلملة 
الش���بابية والتفاعل معها، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب 
وتفعي���ل أدوارهم باملجتمع واألخ���ذ بآرائهم فهم نصف 

احلاضر وكل املستقبل وبسواعدهم سيتم بناء الوطن.
وأوضح أن تنفي���ذ برامج وتوصيات وزارة الداخلية 
بشأن االزدحامات املرورية يسير وفق اخلطة االستراتيجية 
الوطنية الش���املة للمرور ملعاجلة تلك املش���كلة عالجا 
جذريا بعدما أصبحت متثل هاجسا لكل قطاعات املجتمع 
وتس���بب قلقا كبيرا ملرتادي الطرق في ضوء ازدياد عدد 

املركبات.
ودعا العقيد احلشاش املواطنني والوافدين ومؤسسات 
املجتمع املدني الى التعاون والتكاتف من أجل العمل على 
تخفيف االزدحامات املرورية وااللتزام بتعليمات وقوانني 

وإرشادات املرور.

بحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء عبداهلل املهنا قام���ت اإلدارة العامة للدفاع املدني 
صباح امس بإجراء التشغيل التجريبي لصافرات اإلنذار، 
حيث انطلقت الصافرات االلكترونية ذات التقنية العالية 
والتي تدور على قاع���دة دائرية إليصال النغمات بتردد 
ثابت، وصاحب إطالق النغمات تسجيل صوتي للتعريف 
مبدلول النغمة، وكذلك رسائل مسجلة باللغتني العربية 

واالجنليزية.
كما قامت اإلدارة العامة للدفاع املدني بنشر فرق بجميع 
احملافظات لالستماع للصافرة وتسجيل أي مالحظات عليها 
باإلضافة إلى تلقي غرف���ة عمليات اإلدارة العامة للدفاع 

املدني أي مالحظات من املواطنني واملقيمني. 
وأش���ارت إلى أنه مت تشغيل اللوحات اإلرشادية على 
الطرق السريعة قبل االنطالق مبدة 24 ساعة وأثناء إطالق 

صافرات اإلنذار.
وذلك بحضور مساعد مدير إدارة العمليات املقدم احمد 
حس���ن الكندري ورئيس قسم االستقبال مبكتب الوكيل 
املساعد لشؤون العمليات املقدم ناصر الطراروة ورئيس 
قس���م أنظمة اإلنذار الرائد مناحي العتيبي ورئيس قسم 

غرف العمليات الرائد فواز محمد القطان .

اللواء عبداهلل املهنا يتابع مراحل التشغيل التجريبي

املجني عليها أقرت باعتداء أحادي وتعرفت على املتهم وصديقه

عريف استأذن صديقه الشرطي بخلوة مع فلبينية في الدورية
فأحيال للنيابة بتهمتي املواقعة باإلكراه والتستر على جرمية 

اعتراض���ا ق���ال لي »أن���ا آمر 
الدورية«، مضيفا لم متض دقائق 
على اطالق س���راح الفلبينية 
حتى وجدنا اش���ارة بالتوجه 
الى مديرية أمن اجلهراء، مؤكدا 
ان صديقه بدت عليه عالمات 
الشديد وحتول لون  االرتباك 
وجهه الى »األصفر«، ومن ثم 
طلب مني ان أتوقف وسلمني 
سالحه الرسمي وقال لي: »أنا 
اعتديت على الوافدة وأرجوك 
ان تبلغ الضابط بأن يغلق ملف 
القضية بأسرع وقت ومن دون 

فضائح«.
وق���ال املصدر: ق���ام اللواء 
إبراهيم الطراح بإحالة الشرطي 
املباحث وس���رعة ضبط  الى 
املته���م، وبالفع���ل مت ضب���ط 
املتهم ال���ذي كان مختبئا لدى 
احد أصدقائه، وبالتحقيق معه 
اعترف باالعتداء على الوافدة، 
مش���يرا الى ان ما حدث حلظة 

طيش حسبما قال.
وأشار املصدر الى ان فريق 
التحقيق���ات والتحريات  أمن 
سيجري حتقيقا مع الشرطي 
للتأكد من حقيقة تلقيه بالغا 
بالتعام���ل مع حري���ق اطار، 
ان الشرطي متورط  الى  الفتا 
في اجلرمية من خالل التستر 
خاصة ان روايته غير مقنعة 
فهو ليس من صالحياته ومهام 
عمله إخماد حريق يندلع في أي 
مكان كان فهذا من اختصاص 

اإلطفاء.
 ٭هاني الظفيري ـ محمد 
الجالهمة ـ محمد الدشيش

الفالش  وجدت دورية تشغل 
لسائق السيارة، ولدى توقف 
السائق مت الطلب منها الصعود 
ال���ى الدوري���ة لع���دم حملها 

اثباتا.
ومضت املجني عليها بالقول: 
صعدت الى املقعد اخللفي واذ 
الى  الدورية يتوجه  بس���ائق 
منطق���ة برية، ولس���بب غير 
معروف نزل س���ائق الدورية 
وتركني برفقة مرافقه ولم متر 
حلظات حتى قام مرافق سائق 
الدورية بالنزول والصعود الى 
املقع���د اخللفي واالعتداء علي 
كرها رغم توس���التي له بعدم 

فعل ذلك.
وأشار املصدر: ما ان انتهت 
املجني عليها من رواية شهادتها 
حتى حضر رج���ل أمن برتبة 
شرطي وقال ان مرافقه العريف 
هو م���ن اعتدى عل���ى املجني 
عليها، وأضاف: أوقفنا الوافدة 
لعدم حملها اثباتا وكنا بصدد 
نقلها الى املخفر، وأش���ار الى 
انه وخالل قيادته للدورية جاء 
لهما بالغ بالتوجه الى منطقة 
قريبة من مضخة مياه اجلهراء 
لوجود حريق، مستدركا بالقول: 
تبني لي ان احلريق عبارة عن 
اطار، وطلب مني آمر الدورية 
النزول للتعامل مع احلريق، وال 
أعرف ماذا حدث في الفترة التي 
تعاملت فيها مع احلريق والتي 

تصل الى 10 دقائق.
وأردف بالقول: ما ان عدت 
حتى وج���دت صديقي يطلق 
سراح الوافدة، وحينما أبديت 

ادارة اإلعالم األمني  ذكرت 
بوزارة الداخلية ان رجلي أمن 
دورية ش���رطة جندة اجلهراء 
واللذين مت توقيفهما على خلفية 
تهم���ة االعتداء عل���ى الوافدة 
الفلبيني���ة قد قي���دت بحقهما 
القضية رقم 2012/126 جنايات 
تيماء � هتك عرض واحالتهما 
ال���ى النيابة العامة وأكدت في 
بيان مقتضب انه ال أحد يعلو 
فوق القانون وان إحالة القضية 
الى النيابة اجراء يتم اتخاذه من 
قبل سلطات التحقيق للوقوف 
على حيثيات القضية واحلكم 

فيها بالبراءة او االدانة.
وحس���ب مصدر أمني فإن 
وافدة فلبينية أبلغت عمليات 
الداخلية عن تعرضها العتداء 
داخل دورية »أبيض وأسود« 

كان بداخلها عسكريان.
وقال مصدر أمني: فور تلقي 
عمليات الداخلية بالغا بالواقعة 
مت نقل البالغ ال���ى مدير أمن 
اجلهراء اللواء إبراهيم الطراح 
الذي ع���اد الى مقر عمله وأمر 
باس���تدعاء جميع الس���يارات 
ذات اللون األبيض واألس���ود 
الدفع«، وعليه جرى  »رباعية 
الدوريات  التعميم على عموم 
ذات املواصفات التي أدلت بها 
الواف���دة باحلض���ور الى مقر 

املديرية.
وأضاف املصدر: فتح اللواء 
الطراح حتقيقا مع الوافدة التي 
قالت انها كانت برفقة شقيقتها 
داخل سيارة تاكسي في طريقها 
الى العاصمة، مشيرة الى انها 

اللواء ابراهيم الطراح

»دماء على الكبوت« تدفع مباحث اجلليب للبحث
في قضية دهس وهروب بحق مواطن

صاحب املركبة زعم أن الدماء تعود لـ »قطوة«

احال رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية مركبة مواطن الى 
االدلة اجلنائية للتأكد من ان الدماء 
التي رصدت عل����ى املركبة تعود 
لقطوة وليست دماء بشرية، وتزامن 

احالة املركبة لالدلة اجلنائية مع 
البحث في بالغات تتعلق بتصادم 
وهروب او دهس وهروب. واستنادا 
الى مصدر امني، فإن احدى دوريات 
جندة الفروانية وخالل جولة لها 

في منطقة عبداهلل املبارك رصدت 
مركبة مقدمته����ا ملطخة بالدماء، 
حيث مت توقيف قائد املركبة والذي 
تبني انه استعار املركبة من زميله، 
وباستدعاء صاحب املركبة نفى ان 

تكون الدماء جراء دهس شخص 
وزعم انه دهس قطوة، وانه كان 
بصدد غس����ل املركب����ة في احدى 

محطات الغسيل.
عبداهلل قنيص  ٭

اللواء عبدالفتاح العلي

مواطن ضرب وأهان طبيبًا مصريًا في »األميري«
وتوقيف 45 مخالفاً لإلقامة بالفروانية في 4 ساعات

تقدم طبيب مصري إلى مخفر شرق واتهم مواطنا 
باالعتداء عليه بالضرب وإهانته خالل عمله في 

املستشفى األميري، وقال الطبيب إن املدعي عليه كان 
يراجع في املستشفى وحاول جتاوز الدور والدخول 

عليه باعتباره مستأذنا من عمله وحينما أبلغه 
الطبيب بأن هناك مراجعني وعليه أوال االستئذان منه 
قام باالعتداء عليه بالضرب وسبه ومن ثم انصرف 

إلى جهة غير معلومة.
 من جهة أخرى واصل رجال أمن الفروانية بقيادة 

اللواء عبدالفتاح العلي حمالتهم لتطهير احملافظة 
من مخالفي قانون االقامة وأسفرت حملة امتدت 4 

ساعات وشملت شوارع رئيسية عن توقيف 45 
وافدا مخالفا، واشار املصدر إلى أن جميع من مت 

توقيفهم ستتم معرفة ما إذا كانوا مخالفني لإلقامة أم 
أنهم ال يحملون إثباتات على أن يبعد كل املخالفني، 

وشدد املصدر على ضرورة حمل اإلثبات الشخصي 
خالل التنقل.

محمد الجالهمة  ٭

.. ومواطن يتهم فلبينية بالنصب عليه بـ 12 ألف دينار
وقضية رقم 280 حملاٍم اتهم صاحبة صالون باالحتيال

تقدم مواطن الى مخفر ميدان 
حولي واتهم وافدة فلبينية بالنصب 
عليه ب� 12 الف دينار. وقال املواطن 
انه ميتلك مكتبا للخدم وانه يتعاقد 
من الباطن مع فلبينية تقوم بجلب 
عمالة له بأس���عار زهي���دة دون 

اخلوض في القرارات املتعلقة بسجل 
العمالة من هذا البلد، واضاف: انه 
اعطى الوافدة 1200 دينار للتجربة، 
واستطاعت ان حتضر لي وافدتني 
ومن ثم قدمت لها 12 الف دينار حتى 
جتلب لي 20 خادمة، لكنها هربت 

بعد تسلمها املبلغ. من جهة اخرى، 
تقدم محام الى مخفر ميدان حولي 
واته���م في قضية حملت رقم 280 
صاحبة سلسلة صالونات بالنصب 
عليه، مش���يرا الى ان���ه تعاقد مع 
صاحبة الصال���ون لتولي جميع 

القضايا اخلاصة بالسلس���لة وان 
التعاقد يلزم صاحبة الصالون بدفع 
مبلغ محدد ملكتبه، اال ان صاحبة 
الصالون اخلت باالتفاق ولم متنح 

صاحب املكتب اي مبالغ مالية.
محمد الدشيش  ٭

ضبط 84 ألف طلقة شوزن مع وافدين مصريني
التحقيق معهما ملعرفة ما إذا كان هناك من يقف وراءهما

أح���ال رجال أم���ن محافظة 
اجلهراء مساء أمس وافدين من 
اجلنسية املصرية عثر بحوزتهما 
على نحو 84 ألف طلقة من نوع 
ش���وزن، وف���ي التفاصيل التي 
أمني فإن إحدى  يرويها مصدر 
دوريات أمن اجلهراء اش���تبهت 
في سيارة نقل )هاف لوري( بها 
وافدان، فتم توقيف السيارة ولدى 
تفتيشها تبني ان بها 336 كرتونا 
حتوي في مجملها نحو 84 ألف 

طلقة شوزن.
ومن املقرر ان يخضع الوافدان 
اذا كان  للتحقي���ق ملعرفة م���ا 
هناك أي ش���خص يعاونهما في 
ادخال هذه الكمية الضخمة من 

الطلقات.
هاني الظفيري  ٭

الكراتني املضبوطة والتي حتتوي على طلقات الشوزن


