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األمن العام يشن حمالته على احملافظات الـ 6 واحلصيلة العديد من املخالفني

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

انطلقــت يوم أمس األول 
حمالت جديدة لقطاع األمن 
العــام بتعليمــات من وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
محمــود الدوســري حلفــظ 
األمن ولالستمرار في متابعة 
مخالفي القانون من املطلوبني، 
وعليــه أمر رجــال دوريات 
محافظــة اجلهراء بإشــراف 
مباشر من وكيل قطاع األمن 
العام باإلنابة اللواء ابراهيم 
الطراح وتنفيــذ اللواء علي 
ماضــي ومســاعده العميــد 
علي احليمر بضبط عدد من 
املطلوبني منهم مواطن مدين 
مببلــغ ١٠٠٠ دينار، وآخر بـ 
٢٠ ألف دينار ومواطن بـ 5٨ 
ألف دينــار، كما متت إحالة 
العديد من الوافدين لقانون 
اإلقامة، باإلضافــة الى عدم 
حملهــم أي اثبــات ومت رفع 

تقرير بالواقعة.
محافظة مبارك الكبير اسفر 
االنتشــار األمنــي عن ضبط 

وافد من اجلنسية اآلسيوية 
خالل دخوله الى نقطة تفتيش 
وتبني بعد االستعالم عنه أنه 
مطلــوب للحبــس 3٠ يوما، 
وعليه متت إحالة الشــخص 
إلى جهة االختصاص كما أردف 
املصدر بأن رجال أمن مبارك 
الكبيــر قامــوا بتوقيــف 4٧ 

مخدرة، باإلضافة إلى ٢٧ حبة 
أخــرى و٧ حبــات متنوعة، 
وتبني ان الشــخص مطلوب 
للتنفيــذ اجلنائي وأمر مدير 
األمن اللواء فؤاد األثري برفع 

تقرير.
وإلــى محافظة حولي فقد 
متــت إحالــة 9 وافديــن إلى 

وخمس أشخاص ال يحملون 
اثبــات ومت حتريــر ٢٨  أي 
مخالفة ووافدين من العمالة 

السائبة.
أمــا فــي محافظــة األحمدي 
فقــد أمر العميد عبداهلل ســفاح 
بإحالة 3 مواطنني مطلوبني منهم 
مطلــوب بإلغاء القبض للحبس 

وافدا من مختلف اجلنسيات 
ملخالفتهم قانون اإلقامة وعدم 
حملهم االثبات، كما مت ضبط 
3 مواطنــني مطلوبني مببالغ 
ماليــة وأحيلــوا إلــى جهــة 
االختصاص، كمــا مت ضبط 
مواطن على طريق الفحيحيل 
الســريع وبحوزته ١٢6 حبة 

اإلبعاد بعد ضبطهم في مناطق 
مختلفــة ملخالفتهــم قانــون 
اإلقامة بأمر من اللواء عابدين 
العابدين، ومن جانب آخر فقد 
أحــال رجــال أمــن العاصمة 
بقيادة العقيد ناصر العدواني 
ومدير العمليات العقيد نايف 
احلجرف 3 مواطنني مطلوبني 

ملدة شهر، كما مت ضبط وافد من 
اجلنسية اإليرانية وآخر مواطن 
عثر معهم ١34 حبة مخدرة، وكمية 
من احلشيش وقنينتني من اخلمر 

احمللي.
الفروانية  وفي محافظــة 
قــام اللواء ركــن صالح مطر 
بإحالــة ٢3 وافدا من مختلف 
اجلنسيات ملخالفتهم القانون 
باإلضافــة الــى 4 مواطنــني 

مطلوبني.
من جهة اخرى، بناء على 
الثابتة  التعليمــات واألوامر 
بشــأن التواجــد واالنتشــار 
األمنــي، أجــرى رجــال أمن 
قيادة الفردوس جولة تفقدية 
أسبوعية معتادة شملت بعض 
األماكــن فــي منطقــة جليب 
العارضية  الشيوخ ومنطقة 
احلرفية تخللها بعض نقاط 
التفتيش السريعة وأسفرت 
عن ضبط عدد ١9 شخصا من 
ضمنهم 5 رجال بتهمة مدين 
و١٠ رجال و4 نساء ال يحملن 
اي إثبات ومت حترير ١٢ مخالفة 

مرورية.

اللواء ابراهيم الطراح

حبوب أخرى مت التحفظ عليها احلبوب التي مت ضبطها مع أحد املتهمني

العميد عبداهلل سفاحاللواء صالح مطراللواء عابدين العابدينالفريق محمود الدوسري

نافذة على األمن
الفريق م. طارق حمادة

فلترة القضايا 
واستبعاد الكيدية

بشكل شبه يومي تطالعنا الصحف احمللية بقضايا تظهر- 
بغير احلقيقة- ان هناك انفالتا امنيا وتزايدا في معدالت 
اجلرمية بصورة تدخل الفزع واخلوف في النفوس، وال 

جدال بان عددا من هذه القضايا حقيقية ولكن وبحكم 
خبرتي األمنية في قطاع البحث اجلنائي وقطاع األمن 

العام فإن الكثير منها كيدية وتأخذ الكثير من جهد رجال 
األمن ورجال املباحث والقضاة.

هناك العديد من القضايا يحصل فيها اجلناة على البراءة 
بعد ثبوت عدم صحة البالغ ويحق ان يطلب املدعى 

عليهم التعويض جراء ما حلق بهم من أضرار نفسية. كم 
اجلرائم التي تسجل في املخافر يتم احتسابها كجرائم 

رغم عدم صحتها وبالتالي تخرج علينا احصائيات تظهر 
لغير املختصني بأن هناك خلال أمنيا بخالف احلقيقة 

الساطعة، نعم هناك جرائم من الصعب تقبلها كتلك التي 
ارتكبت في وضح النهار وتعلقت باالعتداء على صراف 

إيراني في منطقة املباركية وسلبه ١١ ألف دينار ظهرا 
على مرأى من العشرات وهذه القضايا البد من التعجيل 
بضبط اجلناة باالستعانة بالتكنولوجيا املتوافرة وشبكة 

الكاميرات املنتشرة وشبكة الهواتف النقالة وخطوات 
اخرى معروفة لدى أجهزة البحث اجلنائي مع اإلسراع 

في تقدمي اجلناة إلى العدالة.
احلل األنسب لفرز أو فلترة القضايا بحيث ال تظهر 
اإلحصائيات ان تسجل القضايا بعد اجراء التحري، 
مبعنى أن متنح املخافر صالحيات بأن حتيل بعض 

القضايا املشكوك في منطقيتها إلى املباحث. على سبيل 
املثال ال احلصر ميكن منح رجل األمن في املخفر 

صالحية احالة قضايا بعينها إلى البحث والتحري قبل 
تسجيلها وان ال يلزم بتسجيل قضية إال بعد افادة من 

مكتب التحري وسأضرب مثاال: تقدم شخص ببالغ 
يقول فيه ان أشخاصا يعرفهم سلبوه باإلكراه، ولديه 
معرفة تامة بهوية وأسماء اجلناة وإذا متت احالة هذه 

النوعية من اجلرائم للتحقيق للمباحث ميكن اكتشاف أن 
هناك خالفا ما بني املدعي واملدعى عليهم وال يوجد سلب، 

وبالتالي يعاد تصنيف القضية من جناية إلى جنحة. 
ومثال آخر هو أن تأتي سيدة وتزعم بأن شخصني أو 
اكثر قاموا باستدراجها واالعتداء عليها، نعم قد تكون 

قضية حقيقية ولكن أيضا قد تكون قضية كيدية 
ومكاتب التحقيق اخلاصة باملباحث وقبل تسجيل قضية 
باستطاعتها ان تستمع إلى إفادات املدعية وقد يظهر ان 

لديها سوابق في االبتزاز واالدعاءات الكاذبة، وميكن 
بدال من تسجيل قضية اعتداء ان تسجل للمدعية قضية 

البالغ الكاذب.
فلترة القضايا من قبل أجهزة البحث والتحري ليس 
فيها إجحاف بحق املدعي ولكن ميكن من خالل هذه 

اآللية التي اقترحها الوصول إلى أرقام حقيقية للجرائم 
وأنواعها ومبا ميكن االجهزة املختصة من التحليل 
ووضع حلول للجرائم احلقيقية واستبعاد اجلرائم 

الوهمية أو الكيدية، وال بأس من دراسة املقترح من 
متخصصني قانونيني.

آخر الكالم: إلقاء أحداث ومراهقني الطابوق على وسائل 
النقل خاصة باصات النقل العام ومركبات وافدين في 

مناطق محددة باعتقادي قضية خطيرة جدا وتنمي ظاهرة 
العنف لدى هذه الشريحة العمرية، كنت في حديث مع 

احد كبار الضباط وحتدث معي عن هذه النوعية وطلب 
مني تناولها في نافذتي األسبوعية، مرتكبو هذه اجلرائم 
ال يدركون أبعاد ما يفعلونه، فهم بذلك قد ارتكبوا جرائم 

إتالف مال الغير وقد تتطور األمور إلى إحلاق األذى البليغ 
أو رمبا القتل، فـ »الطابوقة« قد تكون أداة للقتل وألن من 

يلقي بها ال يعرف أين ستستقر وإذا ما كانت ستهشم 
الزجاج فقط أم تصيب السائق أو من على منت الباص أو 

املركبة في رأسه، املطلوب من أولياء االمور توعية أبنائهم 
ألنهم هم من سيحملون التبعات آجال أو عاجال، وأيضا 

على أجهزة الداخلية مراقبة بعض الطرقات التي تشهد هذه 
املمارسات وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى نيابة األحداث 

ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم.

 VIP مجهوالن اقتحما مزرعة
وهددا احلارس بالقتل و»انحاشوا«

محمد الدشيش

شــرع رجال مباحث 
األحمدي في البحث عن 
مجهولني اقتحما مزرعة 

VIP وبحوزتهما ســالح 
ناري هــددا به احلارس 
وهربا، وقال مصدر أمني 
ان احلــارس أبلغ مخفر 
الوفرة، حيث تقع املزرعة 

بأنه شاهد شخصني على 
مركبة داخل املزرعة وفي 
أيديهما سالح ناري أطلقا 
منه عدة أعيرة لتهديده 
وقــدم  بالفــرار  والذا 

احلارس وهو آســيوي 
الى رجال األمن أوصاف 
 الـشخصـــني واللذيــن 
كانت بحوزتهما أسلحة 

صيد.

»الداخلية« حتذّر من الفراولة السريعة
مشاري المطيري

حذر مصدر أمني من خطورة انتشار نوع من احللوى 
حتتــوي على مــادة مخــدرة تدخل في تصنيــع حبوب 

الترامادول املخدرة.
حتذير املصدر األمني جاء ردا على سؤال لـ »األنباء« 
حول انتشــار تلك احللوى بني صفوف الطالب وتناولها 
الى جانب مشــروبات الطاقة. وأشار املصدر الى ان هذه 
املؤثرات العقلية لهــا تأثير بالغ اخلطورة على األجهزة 
العصبية وتؤدي الى اإلدمان وال يستطيع الطالب االستغناء 
حبوب الفراولة اجلديدةعنها وبالتدريج يتحول تعاطي هذه احللوى الى إدمان.

»اإلطفاء« أخمدت نيران »رباعية« في تيماء

ممرضة فشلت في االنتحار بخيطان
هاني الظفيري

نقل رجال امن الفروانية 
وافدة من اجلنسية الهندية 
الــى الطــب النفســي بعد 

محاولتهــا االنتحــار عن 
طريــق القفــز من شــباك 
البناية التي كانت بداخلها، 
وعليه متت السيطرة على 
الوافدة التي تعمل ممرضة 

وإحالتها الى الطب النفسي. 
وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الــى غرفــة عمليــات 
الداخلية عــن قيام وافدة 
بالشــروع فــي االنتحــار 

فانطلق على الفور رجال 
مخفــر خيطــان، حيث مت 
التدخل ومنع الوافدة التي 
اتضح انهــا في حالة غير 

طبيعية.

محمد الجالهمة

متكن رجال مركز إطفاء 
اجلهراء احلرفي من اخماد 
نيران مركبة التي اندلعت 

بها في منطقة تيماء دون أن 
يخلف احلريق أي إصابات.
وقال مصدر أمني إن بالغا 
ورد فجر أمس عن حريق مركبة 
في منطقة تيماء، وعلى الفور 

توجــه رجال اإلطفــاء بقيادة 
النقيــب فهــد العنــزي ومتت 
الســيطرة علــى احلريق دون 
وصوله إلى املنزل الذي تقف 

املركبة بجانبه.

.. وبعد اخمادها املركبة أثناء اشتعالها

حترير مخالفة

ضبط آسيويات ميارسن أعماالً منافية لآلداب
عبداهلل قنيص

متكنــت اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة من 
ضبــط 3 إنــاث ميارســن 
لــآداب،  أعمــاال منافيــة 
وكانت معلومات قد وردت 

للمباحث عن قيام شــبكة 
يديرها آسيويون ملمارسة 
أعمال منافية لآداب مقابل 
مبالغ مالية وتضم نســاء 
وفتيات يحملن سمة دخول 

عمل أهلي.
تلــك  علــى  وبنــاء 

تكثيــف  مت  املعلومــات 
التحريات وبعد التأكد من 
صحتهــا مت اخــذ اإلجراء 
القانونــي وضبطهــن في 
مســكنهن وإحالتهــن إلى 

اجلهات املختصة.
وقالت اإلدارة إن اإلدارة 

العامــة ملباحث شــؤون 
اإلقامة ستكون باملرصاد 
ملثــل هــذه التصرفــات 
الدخيلــة علــى املجتمــع 
واتخــاذ كل اإلجــراءات 
القانونية الالزمة بحقهم 

وإبعادهم عن البالد.

براءة ضابط مخفر ومواطن
من استعمال القسوة مع مواطنة

إلزام مواطن بدفع 2400 دينار
نفقتي متعة وعدة ملطلقته

مجهول الهوية إلى املارة باجلابرية: 
»أنا ربكم األعلى«

هاني الظفيري

أحــال رجــال دوريات األمن والنجدة شــخصا ال يحمل أي 
إثبات الى الطب النفسي بعد قيامه بتوقيف املركبات في منطقة 
اجلابرية والصراخ بوجه املارة بعبارة »أنا ربكم األعلى« ومت 

إحالة الشخص الى الطب النفسي.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات من رواد 
احد طرقات محافظة حولي وحتديدا في منطقة اجلابرية وعند 
توجه الدوريات اتضح أن الشخص ال يحمل اي اثبات وحاول 
مقاومة رجال النجدة ومتت الســيطرة عليه وطلب االسعاف، 

حيث مت نقله الى جهة االختصاص.

عبدالكريم أحمد

قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية ببراءة ضابط برتبة نقيب 
يعمل كرئيس ألحد املخافر ومواطن من اســتعمال القســوة ضد 

مواطنة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي.
وكانت املجني عليها قد أبلغت في 
التحقيقات أن الضابط حضر ملسكنها 
إلخالئه مع املتهم الثاني الصادر له 
حكم بيع باملزاد العلني، وأنها فوجئت 
بدخول أشخاص إلى منزلها وتوجههم 
إلى غرفة نومها، حيث سحبها األول 
وقيد يديها بالرغم من عدم اعتراضها 
بل إنها طلبت مهلة لتجميع أغراضها 
غير أنه تعسف معها إذ قام واآلخر 
بسحبها وإخراجها من املنزل بحالة 
يرثــى لها وشــهدت الواقعة خالتها 

وابن خالتها.
وأسند االدعاء العام للمتهم األول 
أنه استعمل القسوة على املجني عليها وذلك اعتمادا على الوظيفة 
كونه رئيس مخفر بأن قام بسحبها وجرها فأحلق بها اإلصابات 
املوصوفــة بالتقرير الطبي، وإلى املتهــم الثاني أنه ضربها على 

نحو محسوس فأحلق بها اإلصابات.
وأمام احملكمة أكد احملامي خالد املطيري موكال عن الضابط أن 
ما ورد في التحقيقات مجرد أقوال مرسلة من املجني عليها دون 
دليل يقيني يؤيدها، مشــيرا إلــى أن املتهمني قابال هذه االتهامات 

باإلنكار واستعانا بشاهدي نفي.

ألزمت احملكمة الكلية برئاسة املستشار مصطفى مرزوق الصنيدع 
مواطنًا بأن يؤدي ملطلقته املدعية ١٨٠٠ دينار نفقة متعة و6٠٠ نفقة 
عــدة. ترافع أمام احملكمة عن املدعية احملامي محمد القطان احملامي 
وقال ان موكلته كانت زوجة املدعى عليه مبوجب عقد زواج صادر 
من ادارة التوثيقات الشرعية قد دخل بها وعاشرها معاشرة االزواج 
ورزقت منه باألبناء ولكن انفضت عرى 
الزوجية بينهما مبوجب إشهاد طالق 
صادر من إدارة التوثيقات الشعرية 
وحيــث ان موكلته قــد اكتملت فترة 
عدتها وقد طلقهــا دون رضائها ولم 

يوفها نفقة عدة ومتعة.
واستند احملامي القطان الى مواد 
القانــون »نص املــادة ١6١ من قانون 
االحوال الشخصية بأنه )جتب النفقة 
املعتمــدة مــن طالق أو فســخ أو من 
دخول في زواج فاسد أو شبهة(. والى 
نص املادة ١63 من ذات القانون التي 
نصت عليه انــه )تعتبر نفقة العدة 
دينــا فــي ذمة الرجل مــن تاريخ وجوبها، وال تســقط إال باألداء أو 
اإلبراء، ويراعى في فرضها حالة يســرا وعسرا(. كذلك نصت املادة 
رقــم ١65 من ذات القانون قد قرر بأنــه )إذا انحل الزواج الصحيح 
بعد الدخول تســتحق الزوجة ـ سوى نفقة عدتها ـ متعة تقدر مبا 

ال يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج(.

احملامي خالد املطيري

احملامي محمد القطان

اللواء فؤاد األثرياللواء علي ماضي


