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هاني الظفيري
تعرضت مواطنة في التعليم العالي للسرقة، 
حيث فوجئت باختفاء 20 دينارا أثناء دخولها 
احلمام، ورفضت املوظفة اتهام احد بالس���رقة 
وقدمت تقريرا بشأن ما حدث لها للمسؤولني.

من جهة اخ���رى، تقدمت مواطنة الى مخفر 
النقرة وأبلغت عن سرقة 250 دينارا من رصيدها 

البنكي وس���جلت قضية تزوي���ر في محررات 
بنكية وسرقة.

على صعيد آخر، تقدم صاحب مكتب للسيارات 
في الس���املية وأبلغ عن مواطن استأجر مركبة 
في���راري ولم يعدها الى املكت���ب، كما لم يدفع 
قيمة اإليجار املتأخر وس���جلت قضية حملت 

اسم »خيانة أمانة«.

خيانة أمانة بـ»فيراري«

العميد محمد طنا

وافد اجلليب وأمامه األفالم اخلالعية

املتهمون وأمامهم املخدرات والذخيرة والسالحاناخلمور املضبوطة بحوزة اآلسيوي

اللواء الشيخ علي اليوسفقدمه لم تسلم من خيرزانة املعلمةآثار الضرب تبدو على ظهر الطالب 

الخليجي وهو مكبل في مستشفى الجهراء

َجْلد طفل على يد ُمدرسة عربية في القيروان!

أمير زكي
»ابني ُجلد على يد ُمدرسة عربية داخل 
مدرسته مبنطقة القيروان.. لن أتنازل عما 
أصابه من جروح وس���حجات في الظهر 
والقدمني والساعدين«.. هذا ما قاله يوسف 
النصار والد طالب تعرض للضرب املبرح 
من قبل مدرسته في حادثة جديدة ضمن 

مسلسل العنف املدرسي في البالد.
وقال النصار: »بعد ذهابي الى املدرسة 
الصطحاب ابني البالغ من العمر 11 عاما 
أول من امس ومبجرد ان دخل السيارة بدأ 

يبكي بحرقة، وحينما سألته عن سبب بكائه 
أبلغني بأن ُمدرس���ته انهالت عليه ضربا 

باخليزرانة بطريقة وحشية«.
وأش���ار الوالد الى انه تقدم الى مخفر 
القيروان وس���جل اثبات حالة، كما تقدم 
الى إدارة املدرسة وأبلغهم مبا حدث البنه، 
وُأبلغ بأن إدارة املدرسة ستفتح حتقيقا 
مع املدّرس���ة. وحول أسباب تعرض ابنه 
الطالب للضرب باخليزرانة قال النصار: 
»شاهدْت املعلمة رسمًا لشخصيات كرتونية 
كانت ملصقة على يدي ابني فقالت له: »ليه 

بتعمل كده يا وسخ؟«.. فالتقط أحد زمالئه 
في الفصل ما قالته له املعلمة وراح زميله 
يردده مرارا وتكرارا أمام باقي الزمالء، وهذا 
ما دعا ابني ألن يقول لزميله »انت الوسخ« 
فذهب زميله الى املعلمة وقال لها ان ابني 
قال له »يا وسخ« وهي نفس العبارة التي 
كانت املعلمة ق���د قالتها، فنظرت املعلمة 
اليه بغضب ثم أحضرت اخليزرانة وقامت 
بجلده أمام زمالئه«. وأضاف األب: »أسعفت 
ولدي املنهار نفسيا بنقله الى الطبيب الذي 
استغرب من االثار املوجودة على جسده 

وكان الطبيب يعتقد انني من قمت بضرب 
ابني، وكاد يحولني الى التحقيق ولكنني 
شرحت له ما حصل، فأعطاني تقريرا طبيا 
يصف ما حلق بابني من إصابات نتيجة 
اجللد«، مؤكدا ان معلمة ابنه جلدته كما كان 

ُيجلد املجرم في العصور الوسطى.
وتعليقا عل���ى املوضوع، أكد احملامي 
خالد احلمود الشمري ان مثل هذه األفعال 
مس���تنكرة في مجتمعنا، مشيرا إلى ان 
واقعة االعتداء تلك تشكل جناية تسمى 

»إحلاق أذى بليغ«.

والد الطالب لـ »األنباء«: لن أتنازل عن حق ابني ولسنا نعيش في العصور الوسطى

طنا يفتح تحقيقًا بشأن تعرض خليجي 
لالعتداء وهو مكبل وتسليمه »بامبرز« للكبار

هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة اجلهراء العميد محمد طنا بفتح حتقيق 
فيما أثارته »األنباء« م�����ن تعرض شخص خليجي لالعتداء عليه 

من قبل رجال األمن وهو مكب�����ل. 
وقال مصدر أمني ان العمي��������د طنا طلب من الشؤون القانونية 
االستماع إلى إفادة اخلليجي للتحق����ق من حقيق���ة م����ا ادع����اه 
ل���� »األنباء«، وأيضا معرفة احلقيقة م���ن جانب الطرف اآلخر أي 

رجال الشرطة املدعى عليهم.
يذكر ان »األنباء« التقت اخلليجي الذي حتدث عن ان رجال أمن 
اجلهراء اعتدوا عليه بالض���رب وهو مكبل باألساور احلديدية في 

قدمه بعد ان تشاجر مع آخر في طريق الساملي.
 كما رفض رجال األمن على حد زعم اخلليجي السماح له بالدخول 

الى احلمام وأعطوه بامبرز للك�ب���ار.

سالحان وذخيرة وكوكتيل 
مخدرات في الرقة والسالمية

أمير زكي - عبداهلل قنيص
ارتباط حيازة املواد املخدرة باالسلحة النارية 
من املسلمات بالنسبة لقضايا املخدرات وهذا ان 
دل على شيء فإمنا يدل على يقني جتار املخدرات 
ب���أن ما يقومون به يدخل في نطاق احملظورات 
وعواقبه وخيمة. ويوم اول من امس جاء االرتباط 
الوثيق بني قضية تعام���ل معهما رجال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، اذ مت توقيف 3 مواطنني 
وبدون وعثر معه���م الى جانب كميات متفاوتة 
من املواد املخدرة على اس���لحة نارية عدد 2 الى 

جانب كمية كبيرة من الذخيرة.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وردت الى 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن عودة نزيل � خرج حديثا 
من السجن املركزي حيث كان محتجزا على ذمة 
قضية مخدرات � الى االجت���ار مجددا في املواد 
املخدرة، وعلي���ه أوعز اللواء اخلليفة الى ادارة 
العمليات برئاسة املقدم محمد الهزمي ومساعده 
الرائد محمد قبازرد، بالتأكد من املعلومات الواردة 
الى مدير عام املكافحة وتبني صحتها، وعليه مت 
التنس���يق بني فريق ادارة العمليات وضم الى 
جانب املقدم الهزمي والرائد محمد قبازرد النقيب 
عبدالعزيز القبن���دي واملالزمني عبداهلل الربيع 
وناصر الديحاني والنيابة العامة، وبعد محاوالت 
لشراء مخدرات بني رجال املباحث واملتهم االول 
ولعدم إمتام الصفقة متت مداهمة مسكن املتهم 
ف���ي الرقة وعثر معه على هيروين وحش���يش 
وحبوب وضبط ش���خص في ديوانيته اعترف 
بأنه شريك في االجتار وحيازة املخدرات ومن ثم 
اعترفا على مصدرهما في املواد املخدرة وهو شاب 
بدون يقطن الساملية، وانتقل رجال املكافحة الى 
حيث يقيم املتهم الثالث، وما ان شعر مبحاولة 
القبض عليه حاول الهرب واستخدم سالحا ناريا 
جاهزا لالس���تخدام، اال ان خبرة رجال املكافحة 
لم متكنه من استخدام السالح وبتفتيش الشقة 
وجد بداخلها س���الح ناري آخر وذخيرة وكمية 
اخ���رى من املخدرات ومت���ت احالتهم الى نيابة 
املخدرات بتهم تتعلق بحيازة أس���لحة واجتار 

في املخدرات.

16 هاتفًا طالبيًا طارت 
من مكتب ناظرة 

سائق بنغالي اعتدى 
على »البراءة« في الحديقة

80 فيلمًا إباحيًا في مخفر الجليب
هاني الظفيري

متكن رجال املهام اخلاصة من إلقاء القبض 
على وافد بنغالي وبحوزته مجموعة كبيرة 
من األفالم اخلالعية في محافظة الفروانية. 
وفي التفاصيل ان دورية تابعة للمهام اخلاصة 
بقيادة وكيل ضباط عبداهلل الهاشم وهاني 
الشمري اشتبهت بوافد حاول الهرب في منطقة 
اجلليب لتقوم مبطاردته، وضبطه، وبتفتيش 
الكيس الذي كان يحمله عثر على ما يقارب ال� 
80 فيلما خالعيا يقوم الوافد ببيعها على ابناء 
جلدته، لتتم احالته مع األفالم اخلالعية الى 
جهة االختصاص. من جهة أخرى، متكنت فرقة 
أمنية تابعة ملديرية أمن األحمدي أثناء قيامها 
بحمالتها األمنية االحترازية في منطقة املنقف 
من ضبط وافد من اجلنسية اآلسيوية بحوزته 
أكثر من 60 قنينة من املواد املس����كرة، ومت 
حتويله الى اجلهات املختصة مع املضبوطات 
التخاذ االجراءات القانونية الالزمة. كما مت 
ضبط عدد 37 مركبة مخالفة لقواعد وأنظمة 
املرور الرتكابها مخالفات االستهتار والرعونة 
وتعريض حياة اآلخرين للخطر، في مختلف 

مناطق محافظة األحمدي. 

محمد الجالهمة
تقدمت ناظرة مدرسة خاصة الى 
مخفر حولي وأبلغت عن سرقة 16 
هاتفا نقاال تعود ال����ى طالبات في 
املدرسة، وقالت الناظرة انها قامت 
بتفتيش شنط الطالبات باعتبار ان 
حيازة الهاتف احملمول من املمنوعات 
وضبطت في شنط الطالبات 16 هاتفا، 
وقامت بالتحفظ عليها داخل املكتب 
متهيدا الستدعاء أولياء أمور الطالبات 
ألخذ تعهدات عليهن ولكنها فوجئت 
باختفاء الهواتف احملمولة من داخل 

مكتبها، وسجلت قضية سرقة.

محمد الجالهمة
أحيل يوم أمس الى نيابة حولي 
وافد من اجلنسية البنغالية بعد ان 
اتهمته مواطنة مبحاولة االعتداء على 
ابنتها البالغة من العمر )5 أعوام(، 
وج���اءت احالة الوافد بعد أن ألقى 
رجال مباحث الرميثية القبض على 
الوافد، حيث هرب بعد ان علم ان 
الطفلة قد كش���فت ألمها عما صدر 

منه، 
وقال مصدر أمني ان سيدة تقدمت 
الى مخفر الرميثية، مشيرة الى ان 
سائق املنزل استغل وجود ابنتها 
مبفردها معه داخل املنزل فاصطحبها 
الى حديقة املنزل وحترش بها. وأشار 
املصدر الى ان السائق نفى ما أكدته 
املواطنة اال ان الطفلة روت ببراءة 
ما صدر عن السائق ليتم احتجاز 
الس���ائق بأمر من النيابة وتوجيه 

تهمة االعتداء على طفلة.

6 حالقين تناوبوا على قص شعور
54 متسكعًا في »الجنائية«

خليجي احتسى الخمر حتى الثمالة
فحاول خطف جارته الموظفة!

»الداخلية«: على الحداقة وهواة الصيد
التواصل معنا قبل نزولهم البحر

هاني الظفيري
أحيل شاب خليجي في العقد الثاني من عمره الى 
نيابة اجلهراء امس بتهمة الش����روع في خطف فتاة 
والسكر البنّي، فيما لعب رجال أمن اجلهراء دورا مهما 
في ان يقدم الشاب على تسليم نفسه خاصة بعد ان 
دخل الى منزله ورفض ان يخرج منه. ووفق مصدر 
امني، فإن مواطنا س����مع صراخ ابنته التي كانت قد 
حضرت للتو من عملها وحينما استعلم عن أسباب 

صراخها أبلغته بأن ابن جاره اخلليجي حاول سحبها 
من سيارتها والتوجه بها إلى منزله. وأضاف املصدر 
ان الرائد مطر سبيل تعامل مع البالغ بعد تعليمات من 
مدير األمن محمد طنا ولدى التوجه الى مسكن املتهم 
باخلطف رفض اخلروج إال ان الرائد سبيل أبلغ ذويه 
بأنهم أمام خيارين، إما تسليم نفسه او استخراج إذن 
نيابي للقبض عليه ليمتثل أسرة اخلليجي ويقومون 

بإخراجه وكانت املفاجأة األخرى ان املتهم سكران.

دعت إدارة اإلع����الم األمني بوزارة الداخلية التي 
يرأس����ها العميد محمد هاشم الصبر رواد البحر من 
املواطنني واملقيمني الى توخي احليطة واحلذر عند 
سوء األحوال اجلوية للحفاظ على سالمتهم. وأهابت 
باجلميع الى االتصال بهاتف الطوارئ )112( وعمليات 
خفر السواحل عند الضرورة للنجدة واملساعدة أثناء 
تواجده����م داخل البحر وش����ددت على أهمية وجود 
متطلبات األمن والسالمة والتأكد من األحوال اجلوية 
قبل النزول الى البحر. وشددت إدارة اإلعالم األمني 
على رواد البحر )احلداق����ة وهواة الصيد والنزهة( 
ضرورة إبالغ خفر السواحل مبوعد نزولهم وعودتهم 

حفاظا على سالمتهم أثناء تواجدهم في البحر وااللتزام 
بالنصائح واالرشادات البحرية وعدم دخول املناطق 
احملظورة حرصا على س����المتهم، مشيرة بذلك الى 
ضرورة حمل التصاريح اخلاصة باملنطقة املغمورة 
احملاذية للمنطقة املقس����ومة ب����ني الكويت واململكة 

العربية السعودية. 
وذك����رت ان أجه����زة وزارة الداخلية في مختلف 
القطاع����ات ذات العالق����ة باجلمهور أخ����ذت جميع 
استعداداتها ملوسم الصيف، وما يتطلب ذلك املوسم 
من جهود كبيرة ملتابعة احلال����ة األمنية في البالد، 

خاصة في أماكن التجمعات.

أمير زكي
شنت اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية حملة 
تأتي ف����ي إطار حمالتها املتالحق����ة للقضاء على 
ظاهرة التحرش ومعاكسة الطالبات سواء مقابل 
املدارس الثانوية أو املعاهد التجارية أو اجلامعات 
إذ أمر مدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اللواء الش����يخ علي اليوسف الصباح مدير إدارة 
اآلداب العقيد محمد الش����رهان ومس����اعده املقدم 
املتس����كعني واملعاكسني  العميري بتوقيف  حمد 
واملتحرشني مقابل كلية البنات في الشامية، مشيرا 
الى انه مت جتهيز قوة من رجال اآلداب من أجل ذلك 
وأسفرت احلملة عن توقيف 54 شابا معظمهم من 
الكويتيني والبدون ومن بينهم عسكريني وطالب 

في اجلامعة.
وقال املص���در األمني ان جميع املوقوفني في 
حملة أمس في منطقة الش���امية مت اصطحابهم 
الى مق���ر اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية ومت 
أخ���ذ تعهدات عليهم بالتزام الس���لوك مع حلق 
رؤوسهم بواسطة 6 حالقني متت االستعانة بهم 

لتنفيذ املهمة.
وأش����ار املصدر الى ان التعهدات تضمنت انه 
في حالة العودة الى مثل هذه الس����لوكيات سيتم 
حتويلهم الى النيابة العامة بتهمة التحريض على 
الفسق والفجور، مشيرا الى ان هذه احلملة جاءت 
بعد ان رصد فريق اآلداب تصرفات غير أخالقية 

تضمنت التحرش ومحاولة ترقيم الطالبات.


