
ملشاهدة الصفحة 12PDFاألمنية
اجلمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧

المحالة إليها من رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في »الدفاع«

»الداخلية«: بدء التحقيقات في قضايا التهرّب من »التجنيد اإللزامي«
صرح مدير عام اإلدارة 
اللواء  العامة للتحقيقــات 
د.فهد إبراهيم الدوسري بأن 
اإلدارة العامــة للتحقيقات 
باشــرت التحقيق بقضايا 
اخلدمة الوطنية العسكرية 
واحملالــة اليهــا من رئيس 
الوطنيــة  هيئــة اخلدمــة 
العســكرية التابعة لوزارة 
الدفــاع تطبيقــا للقانــون 
رقم ٢٠١5/٢٠ بشأن اخلدمة 

الوطنية العسكرية.
الدوســــري  وأهــــــاب 
الى املســارعة  باملواطنــن 
املكلفن  أبنائهم  بتســجيل 
باخلدمة الوطنية العسكرية 
ومراجعة جهة االختصاص 
للتســجيل حتــى ال يقعوا 

حتت املساءلة اجلزائية.
من جهة أخرى، وبرعاية 
اللواء د.الدوسري وبحضور 

نائب املدير العام لشــؤون 
إدارات التحقيق جمال خليفة 
الريش ومدير حتقيق اجلنح 
اخلاصة مدعي عام وفاء املال 
ومدعي عام منتهى عبداهلل 
الهاجري افتتح مكتب حتقيق 
اخلدمة الوطنية العسكرية 
)التجنيد اإللزامي( في مقر 
العامــة للتحقيقات  اإلدارة 
إدارة اجلنــح اخلاصــة في 

منطقة الساملية.
ان إجــراءات  وأوضــح 
التحقيــق مســتمرة فــي 
اإلدارة العامــة للتحقيقات 
حلــن االنتهــاء من جتهيز 
املقر الدائــم لها في منطقة 
العقيلة، وذلــك في املبني 
اخلــاص لهيئــة اخلدمــة 
الوطنية العسكرية، وذلك 
القســم  بحضــور محققي 
عدد من احملققني وضباط من »الدفاع« و»الداخلية« أمام مبنى حتقيق اخلدمة الوطنية العسكريةوممثلي الشرطة العسكرية.

سرقة مركبة طالب إطفائي من أمام منزله في األحمدي 
وموتور أصفر و20 كيس فحم من برّ اجلويهل 

محمد الجالهمة

ســجلت في مخفر األحمدي قضيتان حملتا 
عنوانا مشــتركا وهــو الســرقة، وإن اختلفت 
املســروقات فــي البالغــن اللذين حمــال الرقم 

١٧9/٢٠١٧ والرقم ٢٠١٧/١٧8.
وبحســب مصدر أمني، فــإن مواطنا يعمل 
طالب ضابط في »اإلطفاء« من مواليد ١99٧ قال 

في بالغه في مخفر األحمدي انه ترك سيارته 
وانيــت لونها أبيــض مقابل منزلــه، وفوجئ 
باختفاء الســيارة، وأكد املبلغ ان ســيارته لم 
تكن في وضعية تشــغيل ومفتاحها بحوزته، 
وهو ما يرجح أن تكون قد ســرقت باستخدام 
ونش، ومت تعميم أوصاف املركبة على عمـوم 
قوة الداخلية في محاولــــة لضبطها وإعادتها 
الى صاحبها الطالب الضابط، من جهة أخرى 

تقدمت سيدة مــــن غير محــــددي اجلنسيــة 
)64 عامــا( الى مخفــــر األحمدي وقالــــت إن 
مجهـــــوال ســــرق مــــن داخل مخيم لهــا في 
منطقــــة بر اجلويهل موتـــــورا نــوع روبن 
لونــــه أصفر وعدد ٢٠ كيــس فحم، ورفضت 
املبلغــــة اتهام أحد بالسرقــــة، وانتقــل عدد 
مــــن رجال األدلــة لرفع اآلثـــار التي ميكـــن 

أن تعـــود الى اجلـــاني.

رائد يتهم مواطنًا بإهانته خالل عمله
واملجني عليه: ضربني وآخرين في »هجرة األحمدي«

محمد الجالهمة

تبــادل رائد يعمل فــي إدارة هجرة األحمدي 
ومواطــن اتهامات فيما بينهما، ففي الوقت الذي 
اتهم فيه الرائد املواطَن بإهانته أثناء قيامه مبهام 
عمله، زعم املدعى عليه أنه تعرض للضرب من 

قبل الرائد. وبحســب مصدر أمني، فإن تفاصيل 
القضية التي حملت رقم ١٧١/٢٠١٧ جنح األحمدي 
وعنونت »إهانة موظف عام أثناء قيامه بواجبه 
واســتعمال القســوة« تعود إلــى أن رائدا يدعى 
)ع.ع.( أبلــغ بأن مواطنا من مواليد ١9٧٧ حضر 
الى مقر هجرة األحمدي إلجناز معاملة، وانه لم 

يوافق على املعاملة ملخالفتها القانون واللوائح، 
وإذ بصاحــب املعاملة يقــوم بإهانته على مرأى 
من املراجعن، أما املدعى عليه، فنفى أن يكون قد 
أهان الرائد، مشيرا الى أنه طلب تفسيرا لرفض 
املعاملة، ليقوم الرائد- على حسب زعمه- بضربه 

وآخرين واستخدام القسوة بحقه.

العثور على زجاجة خمر وخرطوم وقطعة 
داكنة مع »مدين« وآخر في العاصمة

هاني الظفيري

أحال مدير عــام مديرية امن محافظة 
العاصمة العقيد ناصر العدواني الى االدارة 
العامــة ملكافحة املخــدرات مواطنن عثر 
بحوزتهما على مشروب مسكر وخرطوم 
يســتخدم للتعاطي وقطعة داكنة يرجح 
انها حشــيش، على ان يحال احدهما الى 
التنفيذ املدني لكونه مدينا بـ 3١5 دينارا 

إلحدى شركات االتصاالت.
وبحسب مصدر امني فإن دورية تتبع 
امن العاصمة اشتبهت في شخصن كانا 
يســتقالن مركبة فــي بنيد القــار ولدى 
توقيفهمــا الحــظ رجــال األمــن ان قائد 
املركبة ومرافقه فــي حالة غير طبيعية، 
وبتفتيشــهما احترازيــا مت العثور على 
املضبوطات وباالستعالم عنهما تبن ان 

املضبوطات احيلت إلى »املكافحة«احدهما مدين.

ضبط 5 جتار خمور محلية في ساحة باجلليب
هاني الظفيري

أمـــن  صـــادر رجــــال 
الفروانيــة كميــة كبيــرة 
من اخلمــور احملليــة بعد 
ضبــط 5 وافدين جميعهم 
مــن اجلنســية اآلســيوية 
في ساحة  ترابية مبنطقة 
اجلليب، وقال مصدر امني 
ان احدى دوريات األمن العام 
رصــدت توقف وافدين في 
وضــع مريــب في ســاحة 
ترابية فــي اجلليب، حيث 
قام رجال األمن بعمل طوق 
وضبط الوافدين ومصادرة 
اخلمور، وأضــاف املصدر 
ان مديــر عــام مديرية امن 
الفروانية اللواء صالح مطر 
أمــر بفتح حتقيــق ملعرفة 
مصــدر اخلمــور او الوكر 
جتار اخلمور وامامهم املضبوطاتالذي اشتراها منه الوافدون.

اتهام أفغاني ومصري بالتزوير
الستغفال رجال األمن في ميناء األحمدي

محمد الجالهمة

اقتيد وافد أفغاني وآخر مصري الى نيابة 
األحمدي بتهمــة التزوير وبرقــم قضية 64/ 

٢٠١٧ جنايات. 
وبحســب مصدر أمني، فإن ضابط الرقابة 
األمنية في ميناء األحمدي اشتبه في تصريح 
دخول الوافدين الى امليناء وهي منطقة محظورة 

بتصاريح ال تخصهما.
وقال ضابط الرقابــة األمنية، وهو برتبة 
مالزم، إن الوافدين حاوال استغفال رجال األمن، 
إذ قدم الوافد األفغاني بطاقة مدنية ورخصة 
قيــادة تخص وافدا أفغانيا آخر، وأن الواقعة 
متــت مبعرفة الوافد املصري، هذا ومت إخطار 
وكيل النائب العــام خالد اجلريوي الذي أمر 

بتسجيل القضية كجناية.

»طراقات« بني مواطن و»مزيونة أميركية«
أحمد خميس

اندلعت »هوشة« بن مواطن وصديقته 
األميركية في منطقة بيان أصيبت فيها الفتاة 

بكدمات وجروح.
وقــال مصدر أمنــي ان الفتــاة مت نقلها 

ملستشــفى مبــارك وتلقت العــالج وكانت 
حالتها مستقرة ولكنها تعاني بعض الكدمات 
الصغيــرة والســحجات بينمــا الذ املواطن 

بالفرار.
وقال مقربون إن سبب الهوشة هي الغيرة 

الشديدة والشك من قبل الطرفن.

موظفان »لطشا« 14 ألف
دينار من خزينة مطعم ومقهى

أحمد خميس

تقدم لدى مخفر ميدان حولي مواطن صاحب 
مطعــم ومقهى وأبلغ ان موظفا مصريا يعمل 
لديه ســرق ايراد املطعم وذهب الى جهة غير 

معلومة.

وقال املصدر األمني ان املواطن قال في املخفر 
ان الوافد وزميله باملكان نفسه الذي يعمالن به 
سرقا من خزينة املطعم واملقهى ١4 ألفا و4٠٠ 
دينار والذا بالفرار وتركا »التجوري« خاليا، 
وعليــه مت تســجيل قضيــة وإحالتها جلهات 

االختصاص.

خيانة أمانة مبركبة الكفيل
وسائق يتهم معزبه بضربه

محمد الجالهمة

أمر محقق مخفر االحمدي بتعميم اوصاف 
مركبة يابانية صالون موديل ٢٠١5 على عموم 
الدوريات لضبطها ومن على متنها، وجاءت 
األوامر تلك في أعقاب تقدم مواطن الى مخفر 
االحمدي وتسجيله قضية خيانة أمانة، قال 
فيها ان سائق املنزل وهو هندي يدعى »يحيى« 
سرق مركبته قبل 3 ايام ولم يعد، مشيرا الى 

ان الوافــد أغلق هاتفه النقــال، الفتا الى انه 
ال يعرف األســباب التي دعت السائق والذي 
يعمل لديه منذ 6 سنوات لفعل هذا التصرف.
 من جهة أخــرى، تقدم وافد هندي يدعى 
»كرمي« الى مخفر شــرطة االحمدي وســجل 
قضية اعتداء بالضرب متهما كفيله بضربه، 
وأرفــق املدعي تقريــرا طبيا يوضح ما حلق 
به من إصابات، وجار اســتدعاء املدعى عليه 

للتحقيق.

األثري يكرّم املشاركني في تأمني احلسينيات

قــام مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك 
الكبيــر اللــواء فــؤاد صالح األثــري، بتكرمي 
املشــاركن في تأمن احلســينيات خالل شهر 

محرم من ضباط وأفراد.
وقد أثنى اللواء األثري على جهود املكرمن 
في تأمن احلســينيات والتعاون والتنســيق 
فيما بينهم، مؤكدا بذلك أن تعاونهم املســتمر 
املثمر والبناء يسهم في احلفاظ على أمن البالد، 

مشــيدا بأدائهم ومتنى لهم التوفيق والنجاح 
طالبا منهم اســتمرار اليقظــة واالنتباه حتى 

يكونوا قدوة لزمالئهم.
مــن جانبهم، أعرب املكرمون عن تقديرهم 
لهذه اللفتة الكرمية التي جتسد روح األسرة 
الواحدة داخل املؤسسة األمنية ومن يتعاون 
معها. وقد حضر التكرمي عدد من مديري اإلدارات 

ومساعديهم في مديرية األمن.

اللواء فؤاد األثري متوسطا املكرمني

إرجاء محاكمة نواب سابقني
بدعوى اإلساءة مللك األردن

»اجلنايات« ترجئ املتهمني بالتستر 
على »خلية العبدلي« إلى 16 املقبل

عبدالكريم أحمد

أرجــأت محكمة اجلنايات محاكمة النائب 
األسبق مسلم البراك، وعدد من النواب السابقن 
بدعوى اإلســاءة إلــى ملك اململكــة األردنية 
الهاشــمية، إلى اخلامس من شــهر ديسمبر 
املقبل وذلك للقرار الســابق املتمثل بحضور 

شهود النفي.
وشــهدت اجللســة حضور دفاع املتهمن 

الذين صمموا على إحضار الشهود وهم نواب 
حاليون في مجلس األمة، حيث ان انشغالهم 
في أعمــال املجلس حال دون مثولهم لتقدمي 

الشهادة.
وكانت وزارة اخلارجية قد حركت شكوى 
ضد املتهمــن واتهمتهــم بالظهور فــي لقاء 
تلفزيوني حوى إساءة إلى اململكة باإلضافة 
إلى إشــاعة أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي 

للبالد.

عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة اجلنايات أمس أولى جلساتها 
حملاكمة ١3 مواطنا متهما بالتستر على متهمي 
خليــة العبدلي، وقــررت إرجاءهــا إلى يوم 

السادس عشر من نوفمبر املقبل لإلطالع.
وتخلل اجللسة سؤال احملكمة للمتهمن عن 
مدى قيامهم بالتستر على مداني خلية العبدلي 

الذيــن تواروا عن األنظــار فور صدور حكم 
نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم باحلبس، 

لكنهم أجابوا بالنفي.
وكانت النيابــة العامة قد أحالت املتهمن 
إلى احملاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن 
العدالة والتستر عليه، واالنتماء إلى تنظيم 
محظور يدعو إلى هدم النظم األساســية في 

البالد.

»اإلطفاء« تخلي مدرسة خالل 6 دقائق بسبب حريق توعوي
العامــة  اإلدارة  نفــذت 
لإلطفاء صباح امس اخلميس 
مترينا عمليا على حريق وقع 
في مدرســة صالح الرويح 
املتوســطة للبنن والكائنة 

في منطقة العارضية.
التمريــن  ويأتــي هــذا 
ضمن سلسلة من التمارين 
العملية التي تقيمها اإلدارة 
العامــة لإلطفــاء بالتعاون 
التربيــة منــذ  مــع وزارة 
بداية العام الدراسي لنشر 
الوعي الوقائي بن الطالب 

والطالبات.
وتركز سيناريو التمرين 

على أن هناك حريقا اندلع في 
مختبر املدرسة انطلقت معه 
صافرات اإلنذار ليبدأ فريق 
التدخل السريع في املدرسة 
بالتشــكيل حســب اخلطة 
املسبقة للقيام بعملية إخالء 
الطلبة إلى نقطة التجمع مع 
إبــالغ اجلهــات املعنية من 
خالل االتصــال على هاتف 
الطــوارئ ١١٢، وقــد هرعت 
فرقــة اإلطفاء املســتجيبة 
مــن مركــز العارضية، ولم 
يستغرق زمن الوصول إلى 
املدرسة سوى 4 دقائق من 
حلظة اإلبالغ، كما أن فريق 

التدخل السريع قام بعملية 
اإلخالء إلى نقطــة التجمع 
املتفــق عليهــا والتي كانت 
في ساحة األلعاب الرياضية 
وحن وصول فرقة اإلطفاء 
إلى املوقع مت تشكيل فرقتن 
األولــى توجهــت ملكافحــة 
احلريــق الــذي اندلــع في 
املختبــر والثانية باشــرت 
باســتكمال عمليــة اإلخالء 
مع تفتيش جميع الفصول 
الدراســية واملمرات للتأكد 
من خلوها من أي أشخاص 
واستغرقت هذه العملية 6 

دقائق. عملية اإلخالء على هامش احلريق الوهمي


