
األمنية
السبت 16 مارس 2013

33

رجال أمن الفروانية يضبطون حدثًا عمره 13 عامًا 
يستعرض بسيارته حتت شعار »عكر مزاج اآلخرين«

العام اللواء محمود الدوسري 
والوكيل املس���اعد لشؤون 
قطاع املرور اللواء د.مصطفى 
الزعابي، اما االشراف امليداني 
فكان بقي���ادة كل من مدير 
العميد زهير  النجدة  ادارة 
النصراهلل والعميد احسان 
العويش والعقيد منصور 
الصانع والنقيب جاس���ر 

عماش املطيري.

وأوض���ح املص���در أن 
املضبوطني ستتم إحالتهم 
الفروانية  الى مديرية أمن 
للتدقيق على بياناتهم على 
ان يتم إطالق سراح من ال 
يثبت عليه شيء ويتم إحالة 
املخالفني إلى اإلبعاد اإلداري 

فورا.

A ٭ هاني الظفيري

حدث يبلغ من العمر 13 عاما، 
والذي على الرغم من صغر 
س����نة كان يقوم بحركات 
بهلوانية خطرة بالسيارة 
م����ع صاحبي الس����يارتني 
األخريني قبل أن يتم إيقافهما 
بعد إغالق مداخل ومخارج 
املواقف، وقام رجال الفرقة 
بحجز املركبات وإحالتها إلى 
جهة االختصاص، فيما مت 
حترير 20 مخالفة مرورية 

له����م وإحالة احل����دث إلى 
نيابة األحداث الس����تكمال 

التحقيقات معه.
الطري����ف ف����ي األمر ان 
احلدث وض����ع جملة على 
الزجاج اخللفي لس����يارته 
اليابانية التي كان يستعرض 
به����ا تق����ول: »عك����ر مزاج 

اآلخرين«.

عبداهلل قنيص  ٭

باالضاف���ة الى حترير عدد 
من املخالفات املرورية التي 
ال���� 300 وحجز  زادت عن 
اكث���ر من 12 مركبة مخالفة 
املتانة والسالمة،  لشروط 
وقال مصدر أمني ان احلملة 
جاءت بن���اء على تعليمات 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
غازي العمر، واشرف عليها 
الوكيل املساعد لشؤون األمن 

شكلها مدير أمن الفروانية 
الل����واء عبدالفت����اح العلي 
قامت بحملة ش����ملت عددا 
من مناطق الفروانية لضبط 
املستهترين واملستعرضني 
بالس����يارات ومتكن رجال 
الفرقة من ضبط 3 سيارات 
كان أصحابه����ا يقوم����ون 
باالس����تعراض في مواقف 
امل����دارس وكانت  إح����دى 
املفاج����أة أن قائ����د إحداها 

ش���ن رجال األمن حملة 
واس���عة في سوق اجلمعة 
ظه���ر أمس ش���اركت فيها 
عدة قطاعات منها مديريتا 
أمن اجله���راء والفروانية 
وقطاع���ا النج���دة واملرور 
واس���فرت احلمل���ة الت���ي 
اس���تمرت نحو 4 ساعات 
عن ضبط عشرات مخالفي 
قان���ون االقامة واملتغيبني، 

متكن رجال أمن الفروانية 
من ضبط ح����دث يبلغ من 
العمر 13 عاما، ويعتقد أنه 
أصغر مس����تهتر يتم إلقاء 
القبض عليه في الكويت، بعد 
أن مت ضبطه أثناء استعراضه 
مبركبة يابانية في منطقة 
الفروانية مس����اء أول من 
أمس، وف����ي التفاصيل كما 
يوردها مصدر أمني أن رجال 
فرقة مكافحة االستهتار التي 

تقدم وافد آس���يوي الى 
مخفر اجلليب في بالغ عن 
تعرضه للسلب بالقوة على 
يد شخص ال يعرفه وقام 
باالس���تيالء على مبلغ 70 

دينارا وهاتفه النقال.
أمني ان  وقال مص���در 

وافدا من اجلنسية البنغالية 
تقدم مساء امس االول الى 
مخفر اجللي���ب عليه آثار 
اعت���داء وأفاد بأنه كان في 
اقامته  الى مق���ر  طريق���ه 
واعترض طريقه ش���خص 
ال يعرفه اشهر سكينا وقام 

باالعتداء عليه بالضرب وقام 
باالس���تيالء على حافظة 
نق���وده والذ بالف���رار الى 
جهة غير معلومة وسجلت 
قضية حملت مسمى سلب 

بالقوة.
وم���ن جان���ب آخر فقد 

الى مخفر  تقدمت مواطنة 
األندلس في بالغ عن تعرض 
الدراج���ة النارية اخلاصة 

بابنها من امام منزلهم.
ان  املص���در  وق���ال 
املواطنة افادت في شكواها 
بأن الدراج���ة كانت مقيدة 

ام���ام املنزل  بالسالس���ل 
وفوجئت بع���دم وجودها 
األمر الذي دفعها لتسجيل 
قضي���ة دون ان تتهم احدا 

بالسرقة.

هاني الظفيري  ٭

حيازة سالح ناري وتهديد 
بالقت���ل وإتالف عمد جميع 
هذه القضايا س���جلت ضد 
مواطن من قبل طليقته بعد 
ان قام باالصطدام بسيارتها 
عمدا وتهديدها أثناء توجهها 

الى منزلها في منطقة النهضة 
وعليه جار استدعاء املتهم 
والتحقيق معه فيما نسب 

اليه من طليقته.
وف���ي التفاصي���ل التي 
يرويه���ا مص���در أمني فإن 

بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية صباح أمس األول 
من مواطنة تفيد بتعرضها 
الى االصط���دام في منطقة 
ي���د طليقها،  النهضة على 
ليتوجه رجال األمن الى موقع 

البالغ ووجدوا املواطنة التي 
كانت شبه منهارة من البكاء 
داخل سيارتها التي تعرضت 

لالصطدام مرات عدة.
وأف���ادت املواطن���ة ان 
طليقها قام باالصطدام بها 

وأجبرها على التوقف وقام 
باشهار سالح ناري في وجهها 
وتهديده���ا بالقتل بس���بب 

خالفات عائلية بينهما.

هاني الظفيري  ٭

التدقيق على أوراق بعض العامالت في السوق

النقيب جاسر املطيري

)هاني الشمري( العميد إحسان العويش والزميل هاني الظفيري في احلملة  

اجلملة التي وضعت على سيارة احلدث سيارة احلدث أثناء نقلها لكراج احلجز 

رجال األمن واملرور خالل احلملة التي استمرت 4 ساعات 

سلب بنغالي في اجلليب وسرقة »نارية« في األندلس

اصطدم بسيارة طليقته وهددها بالقتل

مجهولون يحرقون باص شركة

أقدم مجهولون على احراق مركبة تعود الحدى 
الشركات في الطريق الفاصل بني دوار النسيم 
ودوار النعي����م حيث قاموا بس����رقتها قبل عدة 
اس����ابيع من احدى مناط����ق محافظة الفروانية 
وعليه مت كف البحث ورفع البصمات من املركبة 

لضبط اللصوص.
وق����ال مصدر امني ان بالغ����ا ورد الى غرفة 

عمليات الداخلية ان بالغا ورد لرجال االطفاء عن 
احتراق مركبة في الطريق الفاصل بني النسيم 
والنعيم وعليه مت اخماد حريق املركبة قبل التهام 
ألس����نة اللهب لها وبعد االس����تعالم عن الباص 
الصغير تبني انه مسروق وقام اجلناة باالستهتار 
به واحراقه بعد االنتهاء منه الخفاء بصماتهم.

هاني الظفيري  ٭

السيارة كما تركها املجهولون بعد حرقها

شاركت فيها مديريتا أمن اجلهراء والفروانية والنجدة واملرور

ضبط عشرات املخالفني بحملة أمنية في سوق اجلمعة

إصابة 4 أشخاص وإتالف زجاج املستشفى

»صفعة« تشعل مشاجرة دامية في مستشفى مبارك 

ثالثة مواطنني حاولوا تهريب شقيقهم
من نظارة مخفر أبو حليفة

أحيل اربعة اشقاء الى املباحث اجلنائية، ثالثة 
منهم بتهمة محاولة تهريب متهم، وأما الرابع فهو 
شقيقهم الذي كان محتجزا في نظارة املخفر، وفي 
تفاصيل القضية ان ثالثة أشخاص أقدموا على 
اقتحام مخفر ابو حليفه محاولني تهريب شقيقهم 
من نظارة املخفر ومتت السيطرة عليهم من قبل 

رجال األمن بعد وصول تعزيزات للمخفر.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان 

بالغا ورد من مخفر ابو حليفة عن اقتحام ثالثة 
اشخاص مخفرهم وتوجه على الفور رجال االسناد 
ومت ضبط االش����خاص الثالثة حيث تبني انهم 
مواطنون حاولوا اخراج شقيقهم من نظارة املخفر 
بعد ان ضبط يوم امس االول بتهمة االش����تباه 
بالتعاطي وعليه احي����ل املضبوطون للمباحث 

اجلنائية.
محمد الجالهمة  ٭

الى غرفة عمليات الداخلية من 
مسؤولي امن مستشفى مبارك 
عن وجود مشاجرة دامية داخل 
املستشفى تسببت بإتالف زجاج 
املستشفى. واشار املصدر إلى 
أنه بعد ضبط اطراف القضية 
أوضح التحقيق االولي ان حادثا 
وقع ملواطن وطفليه مبنطقة 
اجلابرية فاجتهوا الى املستشفى 
لعالج االصابات التي حلقت بهم. 
وهناك وج����د املواطن املصاب 
طليقته الت����ي كانت قد قدمت 
لالطمئنان عل����ى طفليها بعد 
ان علمت بأمر احل����ادث فقام 
بصفعها امام الزوار، االمر الذي 
دفع مراجعني الى الدفاع عنها، 
ثم تطورت األمور ليزداد عدد 
اطراف املشاجرة، حتى بلغ نحو 
20 شخصا متت احالتهم فيما 
بعد الى مخفر اجلابرية. واضاف 
املتش����اجرين  ان احد  املصدر 
وجهت له قضية اهانة عسكري 
لتلفظه على أحد العس����كريني 
بألفاظ نابي����ة وجار التحقيق 
مع املتهمني. من جانبه، صرح 
الكبير  مدير مستشفى مبارك 
د.حسن الدوسري ل� »األنباء« 
الى ما  امتدت  بان املش����اجرة 
يقارب الساعة وأصيب خاللها 
احد املسعفني اثر تدخله لفض 

املشاجرة بني االطراف.
واع����رب الدوس����ري ع����ن 
امله بإيصال رس����الة تنبيهية 
وتوعوي����ة في الوقت نفس����ه 
باحلف����اظ عل����ى االماكن ذات 
اخلصوصية الشديدة في عملها 
االنس����اني مثل املستشفيات 
نظرا النها تتعلق مبرضى قد 
يدخلونها في حاالت طارئة يجب 
التعاطي معها بس����رعة وحذر 
وهذا م����ا ال يتيحه وجود مثل 
هذه املشاجرات او غيرها مما 

ميكن ان يعيق العمل.

حنان عبدالمعبود ـ هاني الظفيري   ٭
ـ عبداهلل قنيص

جانب من الهوشة

وه����و االمر الذي دفع ش����ابني 
مراجعني للتدخل دفاعا عنها، 
وبعدها تطور االمر إلى اشتباك 
باأليدي ب����ني أقرباء وأصدقاء 
املواطن من جه����ة ومجموعة 
أخرى م����ن أصدقاء املراجعني 
اللذين كانا قد تدخال دفاعا عن 
املطلقة. ومتت السيطرة على 
املتشاجرين بعد وصول تعزيزات 
أمنية من امن محافظة حولي 
بقيادة العمي����د غلوم حبيب. 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد 

اندلع����ت مش����اجرة دامية 
أمس بني عدد م����ن املراجعني 
في مستش����فى مبارك الكبير. 
وأدت املش����اجرة إل����ى إصابة 
اربعة أشخاص وتدخل رجال 
امن املستشفى حملاولة السيطرة 
على املتشاجرين، وقد اندلعت 
املشاجرة بسبب قيام مواطن 
بصفع طليقته داخل املستشفى 

»الداخلية«: الترقيات ما فوق »مقدم« تتم باالختيار
أكدت وزارة الداخلية ان الترقية بني ضباط 
ومنتسبي الوزارة تخضع لضوابط حتى رتبة 
مقدم، وما فوق هذه الرتبة تكون الترقية باالختيار 
ووفق معايير موضوعي����ة. وقالت الوزارة في 
تعقيب لها على مقالة للزميل حمد الس����ريع ان 
كل الترقي����ات تتم وفقا مليزانية الوزارة. وفيما 

يلي نص توضيح »الداخلية«:
نتوجه اليكم بخالص التحية وعميق التقدير 
على اسهامكم التنويري املتميز ودوركم االعالمي 
الواضح في خدمة قضايا األمن واملجتمع، وعلى 
تواصلك����م الدائم معنا من اجل حتقيق الصالح 
العام، مؤكدين ان هذا التفاعل اخلالق بني وسائل 
االعالم برؤاها املخلصة واملستنيرة من ناحية، 
وبني املؤسسة االمنية من ناحية اخرى، ال غنى 
عن����ه في دعم العمل االمن����ي وتفعيله وتوعية 
املواطنني واملقيمني وتبيان احلقائق بكل شفافية 

وموضوعية.
وباالشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد 
رقم »13273« الصادر بتاريخ 2013/2/14 في زاوية 

»سوالف أمنية« حتت عنوان »ترقيات الضباط« 
بشأن ترقيات ضباط وزارة الداخلية، نود افادتكم 
بأن االدارة العامة لشؤون قوة الشرطة اوضحت 
ان احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام 
قوة الشرطة وتعديالته ينص صراحة على ان 
تكون الترقية طبقا ملن يكمل احلد االدنى للبقاء 
في الرتبة، اما فيما زاد عن رتبة املقدم فإنها تكون 
باالختيار ووفق معايير موضوعية محددة بعد 

اخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة.
وتؤكد االدارة العامة لشؤون قوة الشرطة ان 
كل الترقيات تتم وفقا ملا هو محدد في ش����واغر 
ميزانية وزارة الداخلية وقبل انتهاء السنة املالية. 
وهك����ذا فإن الترقيات تتم وف����ق القانون املقرر 
واللوائ����ح واالنظمة املعمول بها وال مجال فيها 
ألي مزاجية او شخصانية، لذا يرجى نشر الرد 

للتوضيح.
شاكرين لكم وللصحيفة تواصلكم وتعاونكم 

الدائم معنا.
وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام.

تدخل رجال األمن للفصل بني املتشاجرين


