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أردني ـ كويتي..
صادوه »إقامة العاصمة«

مصري مشى على صخور البحر 
للدخول إلى منطقة محظورة

أحمد خميس

 توجه منتحل ش���خصية الى ادارة شؤون االقامة 
بالعاصم���ة ببطاقة مدنية تخص مواطنا، فاكتش���فه 
موظف االستقبال، وحدث مشهد »اكشن« يشرحه مصدر 
امني مبباحث الهجرة، بقوله: استطاع مدير وموظفو 
االستقبال في ادارة شؤون االقامة مبحافظة العاصمة 
القبض عل���ى وافد اردني كان ينتح���ل صفة مواطن 
حيث قدم ملوظف االستقبال بطاقة مدنية يشتبه بانها 
مزورة، فقال له املوظف: أعطني اي هوية اخرى ألتأكد 
من انك صاحب البطاقة، فوضع االردني يده في جيبه 
ليوهم املوظف بأنه يري���د اخراج اثبات آخر. وخالل 
ذلك ابلغ املوظف مدي���ر االدارة بالوكالة املقدم ناصر 
علوش الذي حضر عل���ى الفور للقبض على االردني 
الذي هرب واطلق س���اقيه للريح، ولكن مدير االدارة 
وموظفي االس���تقبال كانوا له باملرصاد، ومت القبض 
عليه، واتضح انه مخالف قانون االقامة من س���نتني، 

ومتت احالته ملباحث الهجرة للتحقيق معه.

احمد خميس

ألقى رجال امن الرقابة االمنية في ميناء االحمدي 
على وافد مصري مواليد 1991 داخل املنطقة احملظورة 
في امليناء فتمت احالت���ه جلهات االختصاص ملعرفة 

هدفه من الدخول ملنطقة محظورة.
وقال مصدر امني انه بعد التحري عنه والتحقيق 
معه اتضح انه دخل الى داخل امليناء عن طريق الصخور 
التي في البحر غرب احد املجمعات ومت تسجيل قضية 

وأحيل جلهاز امن الدولة.

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

قانون اإلرهاب
الشعوب العربية تتخوف حني تتحدث احلكومة 

أو اجلهات التشريعية عن رغبتها في سن تشريع 
يحارب اإلرهاب وهذا التخوف ينطلق من وجود 

ارتباط يعتقد البعض أنه وثيق بني تلك القوانني وبني 
الزج بالناس األبرياء في السجون.

الناس تطالب مبحاربة اإلرهاب ومعاقبة اخلاليا 
واألشخاص اإلرهابية وتطالب بإنزال اقصى 

العقوبات وهي إعدام اجلناة حني يتعرضون لألعمال 
اإلرهابية.

السلطات األمنية عندما تضبط متهمني إرهابيني 
وتعرضهم على احملكمة فإن القاضي حني ينظر إلى 

قضية تضم مجموعة من املتهمني باإلرهاب فإنه 
يضطر إلخالء سبيل البعض من الشركاء لعدم 

وجود نصوص قانونية جترم االشتراك بالتخطيط 
أو تقدمي الدعم املادي أو املعنوي لبقية العصابة.
والدول الكبرى وأوالها أميركا قدمت العديد من 

التشريعات الدولية لألمم املتحدة والتي تطبقها داخل 
حدودها وبدأت بفرضها على العالم من خالل وضعها 

باتفاقيات دولية ملزمة.
وهذه االتفاقيات الدولية بها نصوص قانونية مشددة 

حتاسب فيها أيضا السلوك اإلجرامي منذ البدء 
بالتخطيط واالستعداد والتجهيز والتحضير الى 

مرحلة التنفيذ.
االتفاقيات الدولية حال املوافقة عليها فإنها تكون 

ملزمة لكل دول العالم التي وقعت عليها ويجب سن 
تشريعات وطنية تتواءم مع تلك االتفاقيات دون أي 

اعتراض من احلكومات األوروبية أو اإلسالمية أو 
العربية.

وقوانني مكافحة اإلرهاب مطلب قانوني حلماية 
الدولة من األعمال اإلرهابية وليس للتعرض للناس 
وزجهم بالسجون دون محاكمة ومن دون تهم كما 

يعتقد البعض.
كما أن وجود قانون ملكافحة اإلرهاب يحمي البلد 

والناس أفضل من عدم وجود قانون قد يؤدي الى 
تعسف السلطة في سبيل مكافحة اإلرهاب او انه 
يسمح للخاليا االرهابية بالعبث بأمن البلد دون 

خوف ألن الشركاء سيحصلون على البراءة لعدم 
وجود نصوص قانونية أو تشريع واضح يعاقب 

اإلرهابيني وشركاءهم.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

مطلوب لـ 16 قضية و927 ألف 
دينار سقط بعد مطاردة ماراثونية

هاني الظفيري

متكن رجال أمن العاصمة وأثناء حملة تفتيشية 
بإشراف من مدير األمن بالوكالة العقيد ناصر العدواني 
وتنفيذ املقدم نايف احلجرف واملالزم أول حس���ني 
عبدالرحمن من ضبط خليجي بعد هروبه من نقطة 
التفتيش حيث تبني أنه مطلوب للسجن 9 سنوات 

وأحيل إلى جهة االختصاص.
وقال مصدر أمني إن مطاردة بدأت حينما هرب 
ش���خص من تفتيش قرب طريق دمشق وحتديدا 
قرب منطقة الروض��ة وت���م ط���لب اإلس���ناد حتى 
ترك الشخص مركبته وانطلق ج���ريا على األق��دام 
وبضبطه تبني بالبص��م���ة التعريفية انه خليجي 
مطلوب في 16 قضية ومببل���غ إج���مالي 927 ألف 
دين���ار، وأحيل إلى جهة االختص���اص بعد رفض 
العقيد العدواني واملقدم احلجرف تدخل واسطات 

لصاحله.

طالسم ولعبة قمار في النويصيب

عبدالعزيز فرحان ـ محمد الدشيش

أحال رجال جمارك منفذ النويصيب شابا خليجيا 
الى التحقيقات بعد وجود مجموعة من الطالسم التي 
عثر عليها حتت مقعد القيادة مساء أمس وجار التحقيق 

معه.
وعل���ى صعيد متصل، فقد قام ايضا رجال جمارك 
النويصي���ب نوب���ة »ب« باحتجاز لعب���ة روليت مع 
محتوياتها ومت ابالغ املس���ؤولني الذي���ن طلبوا رفع 

تقرير بالواقعة.
وقال مصدر أمني ان رج���ال اجلمارك النويصيب 
فوجئوا بكرتون مغلف وبتفتيشه تبني انه لعبة خاصة 
ب� »القمار« فتم التحفظ عليها وتسجيل بيانات املسافر 

وهو مواطن إلخضاعه للتحقيق.

الطالسم التي مت ضبطها مع اخلليجي

لعبة القمار التي مت التحفظ عليها

طائرة »بيان«
لعبة غير مزودة بكاميرا

محمد الجالهمة

قال مصدر أمني إن الطائرة الصغيرة التي عثر 
عليها رج���ال األمن قبل أيام في ق���صر بيان تعود 
حلدث من سكان املنطقة، وتبني أنها ال حت��وي أي 

كاميرا.
احلدث نفسه أبلغ األجهزة املختصة بأنه اشترى 
الطائرة للهو بها واست�خدمها بواسطة رميوت كنترول 
وانه فقد التحكم بها لتعلق بإحدى أشجار القصر.

املواطن املصاب داخل املستشفى

جناة مواطن اخترقت جسده عصا
هاني الظفيري

أدخ���ل مواط���ن غرف���ة 
العملي���ات ف���ي مستش���فى 
العدان بعد ان اخترقت عصا 
تس���تخدم للتنظيف جسده 
فقام رجال االطفاء مبساعدة 
األطباء باستخدام آلة مثبتة 
لقطع اخلشب واستكمال اجراء 

العملية بنجاح.
وقال مصدر أمني: ان بالغا 
الى رج���ال االطفاء من  ورد 
مستشفى العدان يفيد بوجود 
مواطن اخترقت جسده عصا، 
وعليه توج���ه رجال االطفاء 
حيث قاموا باستخدام مثبت 
للعصا دون حترك ومت قطعها، 
فقام األطباء بإدخال املواطن 
الذي كان ممسكا بالعصا أثناء 
جريه داخل املنزل فس���قط 
عليها، ما جعلها تنغرز قرب 
الكتف. وبحسب بيان صادر 
عن اإلطفاء، فإن املواطن كان 
ممسكا مبكنسة يدوية وهو 

يجري مسرعا، وفجأة تعثرت 
إحدى قدميه ليس���قط على 
اخلشبة التي كانت في يده، 
وحينها دخلت من حتت ذراعه 
اليسرى واس���تقرت بداخل 

جس���ده، وتضمن البيان ان 
األطباء واجهوا مشكلة عند 
املكان  عمل األش���عة ملعرفة 
الذي اس���تقرت به اخلشبة 

نظرا حلجمها.

االسلحة مت التحفظ عليها

ضبط 4 مواطنني بـ »كالشينكوف«
ومسدسات وأسلحة صيد وذخائر

العام���ة  اإلدارة  متكن���ت 
ملباحث السالح من ضبط أربعة 
مواطنني بحوزتهم أس���لحة 

وذخائر غير مرخصة.
أدارة  وكانت حتري���ات 
البحث والتحري قد توصلت 
إل���ى قيام مواط���ن بحيازة 
أسلحة وذخائر غير مرخصة، 
وعلي���ه مت اس���تصدار إذن 
م���ن النيابة العامة لضبطه 
وتفتيشه، حيث متت مداهمة 
مس���كنه في منطقه سلوى 
وضبطه، وبتفتيش مسكنه 
العث���ور على رش���اش  مت 
كالشينكوف وسالح صيد 
شوزن. كما متكنت اإلدارة 
العامة ملباحث الس���الح من 
ضبط مواطن ثان بحيازته 

أسلحة وذخائر غير مرخصة 
وبعد اتخاذ اإلجراء القانوني 
الالزم متت مداهمة مسكنه 
الس���الم  في منطقه صباح 
وضبطه، وبتفتيش مسكنه مت 
العثور على عدد 4 مسدسات. 
كم���ا مت ضبط مواطن ثالث 
بحيازته أسلحة وذخائر غير 
مرخصة، وبعد استصدار إذن 
من النيابة العامة متت مداهمة 
مسكنه في منطقه أم الهيمان 
وضبطه، وبتفتيش مسكنه 
مت العثور على كمية ذخيرة، 
كذلك مت ضبط مواطن آخر 
في منزله وبحوزته سالح 
صيد غي���ر مرخص، ومتت 
إحالته���م واملضبوطات إلى 

جهة االختصاص.

الرائد سلمان اجلعيدي

»اإلطفاء«: مؤهلون للتعامل
مع جميع احلرائق مبا فيها حرائق النفط

قال مدي���ر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم باإلنابة الرائد 
س���لمان اجلعيدي ان رجال 
اإلدارة العامة لإلطفاء لديهم 
القدرة العالي���ة في مواجهة 
حرائق النفط والتس���ريبات 
الكيميائية، وان اإلدارة تبذل 
جهودا كبيره في تأهيل رجال 
اإلطفاء ورفع مستواهم املهني 
ملواجهة كافة أنواع احلرائق 
مبا فيها احلرائق النفطية، كما 
أكد أن هنالك تعاونا مستمرا 
مع القطاع النفطي من خالل 
االجتماعات الدورية التي مت من 
خاللها وضع خطط الطوارئ 
لرفع مستوى التعاون وضمان 
الطرف���ني، ووفقا  جاهزي���ة 

للتعاون الدائم واملشترك ما 
العام���ة لإلطفاء  بني اإلدارة 
وشركات القطاع النفطي هنالك 
ما يقارب عشر دورات سنوية 
لتأهيل رجال اإلطفاء والتي 
تقام في مراكز تدريب القطاع 
النفطي ومدتها ثالثة أشهر، 
وللسنه الرابعة على التوالي 
مت تدريب ما يقارب 400 رجل 
إطفاء ما بني ضابط وضابط 
صف وكما هو متوقع إحلاق 
100 رجل إطف���اء في الدورة 
القادمة واملزعم  التدريبي���ة 
انعقادها في شهر سبتمبر من 
السنه احلالية، كما يتضمن 
هذا التعاون على العديد من 
التدريبات والتمارين امليدانية 

التي تشترك فيها اإلدارة مع 
النفطي،  القط���اع  ش���ركات 
وإضافة على ذلك تقوم اإلدارة 
العامة لإلطفاء بإيفاد عدد من 
رجال اإلطفاء لدورات خارجية 
ذات تخصص وهذه الدورات 
تكون في جميع أنواع احلرائق 

ومنها احلرائق النفطية.
كما أش���ار اجلعيدي على 
وج���ود مركز إطف���اء مبارك 
الكبير للمواد اخلطرة وهذا 
املركز على قدره عالية ملكافحة 
حرائ���ق امل���واد اخلطرة مبا 
الغازية  التس���ريبات  فيه���ا 
والكيميائية، مجهز باملعدات 
واآلليات اخلاصة واملتطورة 

للتعامل مع تلك احلوادث.

وفاة مصري وأربعة مصابني على طريق امللك فهد
محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

نقلت جثة وافد من اجلنسية 
الش����رعي  الطب  الى  املصرية 
فيما قام رجال االسعاف بنقل 
4 آخرين الى مستشفى العدان 
بعد تعرضهم إلصابات جراء 

انقالب سيارتهم.

وقال مصدر أمني: ان بالغا 
ورد مساء أمس األول الى رجال 
أمن عملي����ات وزارة الداخلية 
يفيد بانقالب مركبة على طريق 
امللك فهد، فتوجه رجال األمن 
الى مكان احلادث،  واالسعاف 
فتبني وفاة شخص فيما مت نقل 
أربعة مصابني كانوا برفقته الى 

املستشفى بإصابات بني حرجة 
وطفيفة.

م����ن جهة اخ����رى، تقدمت 
مواطنة تعمل في وزارة الداخلية 
ببالغ ع����ن تعرضها للضرب 
واملواقعة من ش����خص معلوم 
وزودت رجال األمن ببياناته، 
ومت تسجيل قضية. وأفاد مصدر 

أمني بأن بالغا تقدمت به مواطنة 
مساء أمس الى رجال أمن مخفر 
التابع ملنطقة فهد األحمد وزودت 
رجال األمن ببيانات شخص قام 
باالعت����داء عليها داخل منزلها 
والذ بالف����رار، حيث قام رجال 
األمن باالتصال على هاتفه اال 

انه كان مغلقا.


