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حملة تبرع للدم في األحمدي
احلملــة وانســانيتها وان 
عطاء رجل اإلطفاء ال يقف 
حتت سقف معني، وحضر 
العديد من رجــال اإلطفاء 
للتبرع بدمهــم وكان على 
رأســهم نائب املدير العام 
لشــؤن املكافحــة وتنمية 
املــوارد البشــرية العميد 
ومديــر  املكــراد  خالــد 
العالقــات العامة واإلعالم 
العقيد خليل األمير وكان 
على رأس مستقبلي رجال 
اإلطفاء مدير محافظة إطفاء 
األحمــدي العقيــد طــارق 
املنيــس ورؤســاء مراكز 
إطفــاء األحمــدي وضابط 
االرتباط املالزم أول احمد 

العنزي.

نظمــت مراكــز إطفــاء 
األحمدي بالتعاون مع بنك 
الدم حملة تبرع في مركز 
إطفاء الفحيحيل إميانا من 
رجال اإلطفاء بأهمية هذه 

جانب من حملة التبرع بالدم

مصري فارق احلياة بسقوط من الثاني

»املرور«: انتهاء صالحية
تراخيص املركبات اإلماراتية

»التمييز« متدد أجل احلكم في قضية 
الطاحوس والصواغ والداهوم

تبرئة مواطن ووافدة من التزوير والرشوة

»اجلنح املفوضة« تؤجل قضية
جتمهر متهماً فيها 54 مواطناً

»اجلنح املستأنفة« تكتفي بتغرمي
املغرد نامي املطيري 50 ديناراً

محمد الجالهمة

لقي وافد مصري يعمل في البناء مصرعه 
بعد ســقوطه مــن الطابــق الثاني مبنزل 
مبنطقة صباح السالم ومت تسجيل قضية.

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني 

ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن 
ســقوط شخص يعمل على إصالح املنزل 
فــي الطابق الثاني، وفــور وصول رجال 
اإلســعاف تبني انه فارق احلياة فتم نقل 
اجلثة الى الطب الشرعي وسجلت قضية.

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن انتهاء 
صالحية تراخيص املركبات اإلماراتية التي 
حتمل لوحة أبوظبي من فئة اللون األحمر 
واألزرق والرمادي األخضر. وأوضحت انه 

ســيتم ســحب هذه اللوحات عند سيرها 
بالطريق النتهاء املهلة التي حددتها اإلدارة 
العامة للتنسيق املروري بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة الستبدالها.

مؤمن المصري

مددت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز 
أمــس أمد احلكم في قضية أمن الدولة رقم 
13/2012 املتهم فيها النواب السابقون خالد 
الطاحــوس وفالح الصواغ وبــدر الداهوم 
بالعيب في الذات األميرية جللسة 20 يناير 
2014. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني 

الثالثة أنهم تطاولوا على مسند اإلمارة. 
وعند نظر محكمة االستئناف للدعوى 
أيدت قرار إخالء ســبيلهم بالكفالة احملددة 
من محكمة أول درجة اال انها أمرت مبنعهم 

من السفر حلني الفصل في الدعوى.
الدائــرة  وبتاريــخ 5/2/2013 قضــت 
اجلزائية الثالثة عشــرة باحملكمة الكلية 
بحبس النواب السابقني الثالثة 3 سنوات 
مع الشــغل والنفــاذ. إال أن دفاع املتهمني 
تقدموا بتظلم على قرار حبسهم أمام محكمة 
اجلنايات، فأمرت احملكمة بإخالء سبيلهم 
بكفالة مالية قدرها خمسة آالف دينار لكل 
منهم. وبتاريخ 22/7/2013 قضت الدائرة 
اجلزائية الرابعة مبحكمة االستئناف بإلغاء 
حكــم أول درجة والقضاء ببراءة املتهمني 

الثالثة مما أسند اليهم من اتهامات.

مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية العاشرة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عدنان اجلاسر وأمانة 
ســر خالد القيس ببراءة مواطن ووافدة من 
تهمة التزوير والرشــوة. وخالل جلســات 
احملاكمة ترافع احملامي فيصل عيال العنزي 
وكيال عن املتهمني، فدفع بعدة دفوع كان من 
أبرزها عدم صحة االتهام املسند إليهما وعدم 
معقولية الواقعة واستحالة التصوير اجلنائي 
لتلــك الواقعــة وبطالن إجــراءات حتريات 
املباحث وعدم جديتها وانتفاء أركان جرمية 
الرشــوة والتوســط فيها، كما دفع بانتفاء 
القصد اجلنائي وخلو األوراق من ثمة دليل 

إثبات على ارتكابهما لتلك التهم.
وفــي تعليق على احلكم، أكد العنزي أن 

اجلرمية التي تشمل التزوير والرشوة هي من 
اجلرائم املرهقة قانونيا لوجود عدة متهمني 
واالطــالع علــى كثير مــن األوراق اخلاصة 
بتلك اجلرمية، الســيما أن هذه الواقعة هي 
تزوير في محررات رسمية بالشؤون وبيانات 
العاملني وأسمائهم وبيان وظيفة كل متهم، 
مما يتطلب جهدا شــاقا وبحثا كثيرا، وذلك 
لالطالع على البرنتات جلميع بيانات العاملني 
املثبت بجميع الشــركات بوزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل. وأكد العنزي أن احلكم 
هو عني احلقيقة في ظل وجود قضاء عادل 

وحصن ومالذ آمن للمتقاضني. 
كانت النيابة العامة قد أســندت للمتهم 
األول أنه بصفته موظف بإدارة العمل تلقى 
مبالغ على ســبيل الرشــوة لتحويل كفالة 

العاملني بشركات الى شركات أخرى.

مؤمن المصري

أجلت دائرة اجلنح املفوضة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســة املستشار صبري 
عمارة وأمانة سر ناصر دكسن القضية 
رقــم 2013/7 املتهــم فيهــا 54 مواطنــا 

باملشــاركة في مســيرة »كرامة وطن1« 
جللسة 13 يناير 2014 لإلعالن والتعقيب 

على أقوال الشهود.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمني 
تهم التجمهر واالشتراك في مسيرة غير 

مرخصة ومقاومة رجال األمن.

مؤمن المصري

قضت دائرة اجلنح املســتأنفة باحملكمة 
الكلية بالغاء حكم أول درجة القاضي بحبس 
املغرد نامي املطيري شهرا مع الشغل والنفاذ 
في شكوى السب والقذف املرفوعة من عضو 
مجلس األمة املبطل محمد اجلويهل، واكتفت 

بتغرميه مبلغ 50 دينارا.
كان االدعاء العام قد أسند للمطيري أنه 
بتاريخ 2013/1/15 ســب املجني عليه محمد 
ســالم اجلويهل عن طريــق موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« وذلك من احلساب اخلاص 
به بالعبــارات الواردة بالتحقيقات، وطالب 

بعقابه وفقا لنص املادة 201 من قانون اجلزاء.
وكان دفاع املجني عليه احملامي يوسف 
حسني قد ادعى مدنيا مببلغ 5001 دينار على 
سبيل التعويض املؤقت، مؤكدا اكتمال الركن 
املادي واملعنوي بحق املتهم وثبوت التهمة 
يقينيا بحقه، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة 
بحقه. وأضاف احملامي أن املتهم يعلم متام 
العلم أن عبارات الســب التي وجهها ملوكله 
صادرة في حق املجني عليه دون غيره خاصة 
وأن حتريات املباحث جاءت لتؤكد اعتراف 
املتهم بأن احلســاب الصــادرة منه عبارات 

السب هو احلساب اخلاص به.

»الداخلية«: تعرض سيارة مواطن لطلق ناري
و»مجهولة« تصطدم عمداً بسيارة أسرة محام

محمد الجالهمة

شــرع رجــال املباحــث 
اجلنائيــة بالتحقيــق فــي 
حادثة تعرض مواطن إلطالق 
النار من سيارة على طريق 
الدائري السابع، حيث تقدم 
املواطن مطلق السند ببالغ 
يفيــد فيه باقتراب ســيارة 
يوكــن »زيتيــة اللون« من 
مركبتــه وأطلــق قائدهــا 
باجتاهه عدة طلقات نارية 
واخترقــت احداهــا جانب 

السيارة لتستقر في خزان 
الوقــود، وحضر إلى موقع 
البــالغ عدد مــن رجال أمن 
محافظة الفروانية وضابط 
من أمن الدولة ورجال األدلة 
اجلنائيــة وتبــني اختراق 
الرصاصة للجانب اخللفي 
للسيارة ووصولها خلزان 
الوقــود قبــل أن تخترقــه 
وتستقر في املقعد اخللفي، 
فيما شــرع رجــال مباحث 
اليرمــوك ببــالغ تقــدم به 
احملامي عبداهلل األحمد يفيد 

فيه بتعرض أسرته للمالحقة 
مــن قبــل ســيارة مجهولة 
والتي اصطدمت بسيارتهم 

في منطقة اليرموك.
في تعقيــب لها حول ما 
يتردد عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي مــن ادعاء أحد 
املواطنــني بتعرضه لطلق 
نــاري اثنــاء ســيرة علــى 
الدائري السابع ما بني منطقة 
عبداهلل املبارك وبر الدائري 
السابع ذكرت ادارة االعالم 
األمني بوزارة الداخلية انه 

فور تلقــي األجهزة األمنية 
بالغا عــن احلادث توجهت 
على الفــور احدى دوريات 
املبــارك  مخفــر عبــداهلل 
وأجهــزة األدلــة اجلنائيــة 
والتحقيق حيث تبني وجود 
آثار لطلق ناري في مؤخرة 
السيارة وكذلك العثور على 
رصاصة واحدة ملقاة على 
املقعد اخللفي وعند االنتهاء 
من االجراءات والتحقيقات 
الالزمة متت إحالة القضية 
رقم 2013/86 جنايات عبداهلل 

املبارك حيازة ســالح دون 
ترخيص وذلك الى النيابة 

العامة حيث االختصاص.
مــن ناحية أخرى، تلقى 
مخفر اليرموك بالغا مقدما 
مــن أســرة أحــد احملامــني 
تدعي فيه تعرض سيارتهم 
الصطدام من إحدى السيارات 
املــارة بشــكل متعمد حيث 
تتولى حاليا األجهزة األمنية 
والتحقيقات إجراء حترياتها 
الالزمة في البالغ للوقوف 

على مالبسات احلادث.

مواطنان وعربي سقطوا
بـ 120 كيلوغرام حشيش

3 مراكز إطفاء تخمد حريقًا شب 
بشقة في الدور التاسع بحولي

تصادم ثنائي أغلق جزءًا
من »السادس«

متكن رجال إدارة املكافحة احمللية التابعة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من توجيه ضربة موجعة جديدة ملروجي 
املخدرات بضبط تشكيل عصابي يضم اثنني من املواطنني 

ووافد عربي وبحوزتهم )120( كيلوغراما من مادة احلشيش 
املخدرة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أمس ان معلومات وردت 
إلى رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات كشفت عن قيام 

التشكيل العصابي بجلب كمية كبيرة من املواد املخدرة عن 
طريق البحر، وبتكثيف التحريات والتأكد من تلك املعلومات، 

وبعد التنسيق مع اإلدارة العامة خلفر السواحل واتخاذ 
اإلجراءات القانونية ، مت ضبط املتهمني جميعا وبحوزتهم 
)120( كيلوغراما من احلشيش وطراد هو وسيلة التهريب.

وبالتحقيق مع املتهمني اعترفوا بأنهم قاموا بجلب تلك املواد 
املخدرة إلى البالد عن طريق البحر بقصد االجتار ، وجار 

إحالة املتهمني واملضبوطات إلى جهة االختصاص.

قام رجال اإلطفاء بإخالء  سكان بناية بعد أن شب حريق 
في الدور التاسع مبنطقة حولي وقد قامت 3 مراكز إطفاء 

بالتعامل مع احلريق بعد أن مت إخالء جميع الشقق من 
قاطنيها، هذا ولم يتسبب احلريق في إصابات أو خسائر 

في األرواح وكانت اخلسائر مادية فقط ومحدودة في الدور 
التاسع.

وأشار مصدر إلى أن بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
عن وجود حريق في إحدى البنايات مبنطقة حولي مساء 
امس االول ليهرع على الفور رجال اإلطفاء من 3 مراكز 

مختلفة نظرا ألن احلريق كان من على ارتفاع شاهق حيث 
استعان رجال اإلطفاء بالسلم الكهربائي الخماد احلريق 

بعد أن مت إخالء البناية، واضاف املصدر انه من املرجح أن 
يكون سبب احلريق مدفأة كهربائية او متاس كهربائي بسبب 

االحمال الزائدة التي تسببت بها املدفأة.

محمد الجالهمة

أغلق حادث تصادم بني مركبتني ظهر أمس جزءا من طريق 
الدائري السادس السريع وتعامل مع احلادث رجال املرور 

الذين قاموا باالستعانة بونش الداخلية لسحب املركبات حتى 
ال يتسبب احلادث في إغالق الطريق بالكامل.

وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 
عن وجود حادث تصادم ظهر أمس على طريق الدائري 

السادس السريع، وعليه توجه رجال املرور الى موقع البالغ 
ورجال االسعاف ومت نقل قائد إحدى املركبتني الى مستشفى 

الفروانية لتلقي العالج ووصفت حالته باملستقرة.
من جانب آخر، فقد وقع حادث تصادم بني مركبتني عند 

جسر منطقة الظهر وأسفر احلادث عن إصابة مواطن 
بإصابات متفرقة.

املتهمون الثالثة وأمامهم كمية املخدرات املضبوطة والطراد املستخدم في التهريب

إحدى السيارتني املتصادمتني في احلادث

صاحب شركة يستولي على 13 ألفا من أربعينية

سرقة 6500 من حساب عسكري بـ »الداخلية«

6 أشخاص اقتحموا مزرعة بالعبدلي بكالشينكوف

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة في العقد 
الرابــع من العمر ببالغ الى 
رجال أمن مخفر ميدان حولي 
تفيــد بتعرضهــا للنصــب 
واالحتيال على يد صاحب 
مؤسســة جتاريــة والــذي 
حتصل منهــا على مبلغ 13 

ألف دينار مقابل شراء شقة 
لها في مصر، وهو األمر الذي 

اكتشفت انه غير حقيقي.
وقــال مصــدر أمنــي ان 
املواطنة قالت في شــكواها 
لرجال أمن ميدان حولي انها 
طلبت من صاحب الشــركة 
شــراء شــقة لها فــي مصر 
وبعد ان دفعت املبلغ كامال 

توجهــت الى مصــر حيث 
الشقة لتكتشــف ان الشقة 
املباعة لهــا واملوصوفة في 
العقد مسكونة وانه لم يتم 
تسجيلها باسمها كما أفهمها 
صاحب املؤسسة، هذا وجار 
استدعاء صاحب املؤسسة.
من جهــة أخرى، فوجئ 
مواطن صباح أمس بسحب 

مبلــغ وقــدره 6500 دينار 
من حســابه البنكي ليتجه 
على الفور الى مخفر صباح 
السالم مسجال قضية تزوير 

في محرر بنكي.
وقال املصدر ان بالغا تقدم 
بــه مواطن يعمل في وزارة 
الداخلية لرجال مخفر صباح 
 SMS السالم يفيد بأن رسالة

وصلت الى هاتفه تبلغه بأنه 
مت سحب املبلغ املذكور من 
حسابه رغم وجود البطاقة 
البنكية لديه، ليتم تسجيل 
قضية ومراجعة إدارة البنك 
لالستعانة بكاميرات املراقبة 
والوصول الى هوية اجلاني.

هاني الظفيري

أقدم 6 أشخاص على اقتحام 
مزرعــة مواطــن فــي منطقــة 
العبدلي فجر أمس األول بسالح 
ناري نوع »كالشينكوف« وقاموا 

بســلب حــراس املزرعــة وهم 
من اجلنســية اآلسيوية مبالغ 
مالية بعــد أن قاموا بتقييدهم 
في أسرة نومهم والفرار بعدها، 
ومت تسجيل قضية حتت مسمى 
سطو مسلح في مخفر املنطقة.

وقــال مصدر أمني إن بالغا 
تقدم بــه مواطــن مصطحبا 3 
وافدين يعملون لديه كحراس 
للمزرعة التي ميتلكها حيث أفاد 
املواطن وهو في العقد الرابع من 
العمر بأنه فوجئ فور وصوله 

إلــى املزرعة بحــراس املزرعة 
وقد مت ربطهم في أسرة نومهم 
باحلبــال، وبعــد فــك وثاقهم 
أبلغوه بأن مجموعة من الشباب 
وعددهــم 6 اقتحمــوا املزرعة 
وكان أحدهم يحمل سالحا ناريا 

من نوع كالشــينكوف وقاموا 
باالعتداء عليهم بالضرب وقاموا 
بســلبهم حافظات النقود التي 
كان بداخلها 70 دينارا وأخرى 
80 دينــارا والثالثة 90 دينارا، 

وعليه مت تسجيل قضية.

ألسنة النيران ترتفع من الطابق التاسع قبل إخماد احلريق


