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مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار صالح احلوطي بقبول معارضة 
أحد املتهمني في قضية أمن الدولة 19-2008 وألغت احلكم الغيابي الصادر 
ضده باحلبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت له بالبراءة بعد اتهامه 
مع اثنني آخرين باجلهاد في دولة العراق ومقاتلة القوات األجنبية املتواجدة 
هناك مما يعرض الكويت العالقات الديبلوماسية مع بعض الدول األجنبية 

خلطر القطع.

عبداهلل قنيص
أمر وكيل نيابة الفروانية بتوجيه تهمة القتل العمد الى 5 آسيويني بعد 
اعترافهم بأنهم ألقوا بسيالني من الطابق السابع، واشارت »األنباء« الى 
اخلب����ر في عددها امس. وقال مصدر امني ان التحقيقات التي اجريت مع 
5 آسيويني انتهت الى اقرارهم بأنهم تشاجروا مع السيالني اثناء لعبهم 
القمار في منزل في منطقة الفروانية وان املش����اجرة تطورت الى قيامهم 
دون قصد بالقائه من الشرفة بالدور السابع ليلقى حتفه فور السقوط.

»قعدة« قمار في الفروانية انتهت بإلقاء آسيوي من السابعبراءة متهم من الجهاد في العراق

أمن الجهراء أقنعه بالعدول عن تنفيذ جريمته

مواطن يلّوح بنحر ابنه وإلقائه من شرفة المنزل
هاني الظفيري

ح���ال مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا دون امتام جرمية 
كان باإلم���كان ان تتصدر الصفحات األولى في الصحف احمللية 
حيث اقنع مواطن بعدم إيذاء ابنه الطفل وذلك بعد ان لّوح األب 
بنحر ابنه اثر خالفات أسرية مع زوجته كما دخل على خط اقناع 
املواطن الرائد مطر الس���بيل والذي طلب منه أال يلحق أي أذى 
بالطفل الصغير وان ح���ل اخلالفات الزوجية ال يجب ان يكون 

على حساب األطفال وإحلاق األذى بهم.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية مساء 
أم���س األول يفيد بوجود مواطن يقف في ش���رفة منزله الكائن 
مبنطقة جنوب اجلهراء وحتدي���دا قطعة 10 ليهرع رجال األمن 
ورئيس مخف���ر اجلهراء النقيب غنيم الظفيري الذي أبلغ مدير 
األمن والذي حضر على الفور، حيث قام بالتفاوض مع املواطن 
الذي كان ممس���كا بابنه مهددا ومت اقناع االب بالكف عن تهديده 
وتسليم الس���كني وتبني ان املواطن كان في حالة غير طبيعية، 
ومتت احالته الى االختصاص بتهمة الشروع في القتل والتهديد 

بإحلاق األذى الى جانب السكر.
هذا واعت���رف املواطن أمام وكيل النياب���ة بأنه صدرت عنه 
هذه التصرفات، وال يعرف ملاذا فعل ذلك، وطلب املتهم مهلة من 
الوقت حتى يستطيع تصفية اخلالفات التي دعته الى التفكير 
في ارتكاب مثل هذه اجلرمية مؤكدا ان تهديده بقتل ابنه لم يكن 

رجال األمن امام منزل املواطنليكون موضع تنفيذ.

وظيفة سكرتيرة كادت تدفع
 عربية ثمنها أعز ما تملك!

ضبط 37 آسيوية يقدمن المتعة الحرام.. 
ولحوم فاسدة وخمور في الجليب

3 مصريين يحّولون مقهى في حولي إلى »شؤون« 
وتنزيالت تصل إلى 75% على أذونات العمل

العلي ترأس اجتماعًا لحماية منازل 
المسافرين في الصيف

سطو على محل سوري في الجهراء

بمعاونة مواطن متوار عن األنظارمقابل 3 دنانير فقط

مجهول سلب لبنانيًا 13 ألف دينار ظهرًا
 والمارة اكتفوا بمشاهدة الجريمة دون حراك

اللص دفعه من الخلف وانحاش على »نارية« 

مدرس يعترف باالعتداء على تلميذ
ولصوص سلبوا 3 رؤوس غنم

محمد الدشيش
كادت وافدة عربية ان تتعرض لالفتراس داخل ش���ركة جتارة 
عامة ومقاوالت في منطقة اجلليب اال ان الوافدة متكنت من االفالت 
من الكمني الذي نصب لها ورمبا لغيرها فقد صرخت وخرجت الى 

الشارع العام مستنجدة باملارة.
ووفق مصدر أمني فإن وافدة عربية ذهبت يوم امس الى مخفر 
اجللي���ب وقالت انها تقيم في البالد بس���مة التح���اق بعائل على 
والدها وبدأت رحلة البحث عن وظيفة دون جدوى، مش���يرة الى 
انها في اثناء بحثها عن وظيفة بدأت في تصفح الصحف االعالنية 
وشاهدت اعالنا اقل ما يقال عنه انه مغر للغاية، اذ تضمن االعالن 
»مطلوب سكرتيرة حسنة املظهر وال يشترط اخلبرة«، أما الراتب 

فسيكون 300 دينار.
وأضافت الوافدة: قمت باالتصال على الرقم املدون أسفل اإلعالن 
وكان الطرف اآلخر مواطن حدد لي موعدا في الثانية عشرة ظهرا 
وأبلغني بأن موقع الش���ركة في منطقة اجلليب، مشيرة الى انها 
سارعت في املوعد احملدد الى الشركة ووجدتها داخل مجمع جتاري 
في اجلليب حيث راودتها الش���كوك في ان ش���ركة في هذا املجمع 

ميكن ان تدفع لسكرتيرة راتب 300 دينار.
ومضت الوافدة بقولها: رغم شكوكي في ذلك اال ان الراتب كان 
مغريا فصعدت الى الش���ركة وكان في استقبالي سكرتير مصري 
وبعد حلظات حضر املواطن صاحب الش���ركة وفوجئت بالوافد 

املصري يغادر املكتب لسبب ال أعرفه.
وما ان غادر الوافد املكتب حتى بدأ صاحب الشركة يكشف عن 
وجهه اآلخر، وبدأ يتغزل بي، وفجأة وجدته أغلق املكتب وحاول 

افتراسي.
هذا وقال مصدر أمني ان رجال األمن سجلوا قضية الشروع في 
املواقعة وحتريض على الفسق والفجور وجار استدعاء صاحب 

الشركة ملواجهته بافادات املدعية.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
ش���ن رجال ادارة بحث وحتري محافظ���ة الفروانية بقيادة 
العقيد منصور الهاجري واحدة من كبرى احلمالت التي تستهدف 
أوكار الرذيلة حيث متت مداهمة 6 ش���قق في منطقتي اجلليب 
والفرواني���ة وضبط بداخلها 37 وافدة آس���يوية إلى جانب 12 
آسيويا وعربيا قصدوا أوكار الدعارة التي تقدم خدماتها مبقابل 

3 دنانير.
وكان العقيد منصور الهاجري جّهز قوة من 15 رجل مباحث 
قاموا باس���تهداف عدة اوكار في توقيت���ات متقاربة، فيما أكد 
مصدر أمن���ي ان جميع املوقوفني في احلملة س���يتم ابعادهم 
اداريا مع منع دخوله���م الى الكويت وبقية بلدان دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
من جهة أخرى، أسفرت حملة ملديرية أمن محافظة الفروانية 
بقيادة العميد غلوم حبيب عن ضبط وافد آسيوي وجدت في 
سيارته حلوم فاس���دة اعترف بأنه يقوم ببيع الكيلو بنصف 

دينار كما ضبط معه 50 زجاجة خمر محلي.

عبداهلل قنيص
متكن رج����ال اإلدارة العامة 
الهج����رة بقيادة وكيل  ملباحث 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنس����ية والوزارات باإلنابة 
مدير عام مباحث الهجرة اللواء 
عبداهلل خليفة الراشد من توقيف 
3 وافدين من اجلنسية املصرية 
قاموا بتزوي����ر 3 أذونات عمل 
مقابل 1200 دين����ار، أي بقيمة 
400 دين����ار للمعاملة الواحدة، 
فيما أك����د مصدر أمني ان هناك 
مواطنا يعمل في وزارة الشؤون 

جار ضبطه لتسهيله اجناز بعض املعامالت غير القانونية.
وقال مصدر أمني ان مديرا في وزارة الشؤون ابلغ اللواء الراشد بأنه 
أثن����اء تفحص بعض املعامالت التي أجنزت تبني ان هناك 3 معامالت 
اجنزت دون ان يكون لها س����ند في الواقع اي ال توجد هناك شركات 

فعلية مبوجبها مت استصدار أذونات العمل.
وقال املصدر قام اللواء الراشد بتشكيل فريق عمل مؤلف من مدير 
ادارة البحث والتحري العقيد جنيب الشطي ومساعده املقدم حمدان 
اخلش����م والرائد عبداهلل الهمالن حيث مت توقيف اصحاب املعامالت 
والذين اعترف����وا بأنهم اجنزوا هذه املعامالت داخل مقهى في حولي، 
وقام املستفيد من هذه املعامالت بارشاد رجال مباحث الهجرة عن 3 
وافدين مت ضبطهم واعترفوا بأنهم استخرجوا األذونات تلك بالتعاون 
مع مواطن جار ضبطه ملعرفة عالقته باألذونات املزورة. يذكر ان وزارة 

الشؤون تقوم بني فترة وأخرى بفحص املعامالت املنجزة.

ترأس مدير ع���ام مديرية 
اللواء  أمن محافظة األحمدي 
العل���ي االجتماع  عبدالفتاح 
الثاني لفري���ق العمل األمني 
والذي يه���دف حلماية منازل 
املسافرين اثناء سفرهم خارج 
اللصوص، حيث  البالد م���ن 
مت خالل االجتماع االس���تماع 
الى شرح اخلطط التفصيلية 
التي  التنفيذية  واالج���راءات 
اعده���ا اعضاء فري���ق العمل 
ادارات  واملش���ّكل من مديري 
العمليات والدوريات مبديريات 

أمن احملافظات.
وقال اللواء العلي ان بلورة اخلطط األمنية ستتم في اطار من 
العمل اجلماعي واملشترك الذي يعد أحد أهم املرتكزات األساسية 
خلطة عمل الفريق األمني وذلك حفاظا على األمن وفرض السيطرة 
املتكاملة على األوضاع األمنية في جميع احملافظات، يذكر ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي 
شكل فرقة حلماية منازل املواطنني واملقيمني من اللصوص خالل 

سفرهم.

هاني الظفيري
أبلغ وافد سوري اجلنس���ية عمليات الداخلية صباح امس 
عن تعرض محله للسرقة عن يد مجهولني، ليتوجه الى املكان 
رجال األمن يتقدمهم الرائد مطر سبيل، وتبني ان ماكينة الكاش 
محطمة بجانب املجمع في منطقة العمارات االستثمارية ليتم 

تسجيل قضية حملت مسمى السرقة عن طريق الكسر. 
وفي التفاصيل ان عمال املجمع أبلغوا املسؤول الذي اتصل 
بعمليات الداخلية ليهرع رجال األمن الى موقع البالغ ليجدوا 
آثار الكس���ر على بوابة املجمع من اخلل���ف، حيث عثروا على 
ماكينة الكاشير محطمة وقد سرق منها مبلغ 350 دينارا، ليتم 
اخطار رج���ال األدلة اجلنائية الذين قاموا برفع البصمات ومت 

تسجيل قضية.

أمير زكي
ش���رع رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل بالبحث عن لص 
مجهول قام بسلب مسن لبناني 13 الف دينار في »عز 
الظهر« وفر الى جهة غير معلومة مستقال دراجة نارية 
فيما قال مصدر امني ان اللص كان على ما يبدو يتبع 
الوافد اللبناني من بنك إلى آخر، واس���تغل الفرصة 
املناسبة ليقوم بدفع اللبناني من اخللف والفرار الى 

جهة غير معلومة.
ووفق مصدر امني فإن لبناني 74 عاما اس���تنجد 

بعمليات وزارة الداخلية مش���يرا الى انه قام بصرف 
شيك بقيمة 13 الف دينار وبعد ان تسلم املبلغ كان في 
طريقه الى بنك آخر حيث يفتح حسابا في هذا البنك 
االخير مشيرا الى انه ما ان نزل من املركبة وبحوزته 
املظروف الذي يحوي املبلغ قام شخص مجهول بدفعه 
من اخللف ليس���قط ارضا ويلتق���ط اللص املجهول 
املظروف ويهرب الى جهة غير معلومة مستغال دراجة 
نارية وقال اللبناني انه صرخ مستنجدا باملارة ولكن 
لم يقم اي من هؤالء املارة مبالحقة اللص الذي فر الى 

جهة غير معلومة.

أمير زكي
احال مدير إدارة بحث وحت���ري محافظة اجلهراء 
مدرسا س���وريا في العقد الرابع من عمره الى النيابة 
العامة بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات 
وجاءت إحالة الوافد السوري بعد ان اعترف بجرميته 
وكان مواطن قد ابلغ عن انه اس���تعان مبدرس إلعطاء 

ابنه دروسا للتقوية اال ان االبن ابلغ والده بتصرفات 
غريبة صدرت عن املدرس ليتم القبض على املدرس.

من جانب آخر، تعرض وافد آسيوي للسلب بالقوة 
على يد ثالثة لصوص قاموا بتكبيله واالستيالء على 
3 رؤوس غن���م ف���ي بر رحيمة ليتم تس���جيل قضية 

سلب بالقوة.

مركز رياض

احل����رم  ان  نعل����م 
اجلامعي له قدس����يته 
املانع����ة م����ن االقتراب 
منه او حتى املساس به 
فضال ع����ن ان العاملني 
به م����ن االس����اتذة هم 
صناع مستقبل الطلبة، 
وخبراء في احلياة يجب 
احترامهم وأن نكن لهم 
اإلجالل والتقدير، فهذا 
احلرم خط أحمر ال يجوز 
االقتراب من����ه او حتى 
املساس به، فالتدريس 
مهنة سامية وإنسانية 

ال يج����وز ان تكون عرض����ة ألي اعتداء، 
فظاهرة العنف داخل احلرم اجلامعي بل 
ان ثقافتها أصبحت دخيلة على مجتمعنا 
ذي املبادئ واألعراف القبلية التي تتميز 
باالحترام والتقدي����س، ولعل ما جعلني 
اسرد تلك السطور سالفة الذكر ما قرأته في 
احدى الصحف اليومية وأصابني بدهشة 
وصدمة من تعد على عضو هيئة تدريس 
بكلية العلوم االجتماعية من قس����م علم 

النفس.
 فالواقعة كم���ا قرأتها يوم اخلميس 
املوافق 2010/5/27 أنه أثناء قيام عضو 
هيئ���ة التدريس بإلق���اء محاضرته في 
مادة علم النفس الحظ ان هناك طالبتني 
منشغلتني باحلديث اجلانبي، االمر الذي 
جعل عضو هيئة التدريس يلفت انتباههما 
اال ان ع���دم اكتراثهما به���ذا التنبيه دعا 
الدكتور إلى ان يطلب منهما مغادرة قاعة 
احملاضرة بهدوء، فقامت احدى الطالبتني 
ام���ا األخرى فبدأت  باالنصراف بهدوء، 
باالس���تهزاء والتذمر واس���تخدام الفاظ 
غير الئق���ة، االمر الذي جع���ل الدكتور 
احملاضر يوجه لها إنذارا بأنه سيضطر 
إلى حرمانها من االمتحان النهائي وبعد 
انصرافها استرسل الدكتور احملاضر في 
القاء محاضرته إال انه فوجئ بش���خص 
يقرع باب القاعة عليه ويطالبه باخلروج 
منها، فإذا به ش���قيق الفت���اة التي كانت 
متواجدة آنذاك باملمر وعندما حاول الدكتور 
احملاضر افهام شقيق الطالبة املخطئة ما 
حدث من شقيقته إال أنه فوجئ بشقيق 
الطالبة يوج���ه إليه اللكمات والضربات 
اليه، االم���ر الذي اصابه باصابات بدنية 

احلقت به اضرارا.
 واق����ول هل من حق ش����قيق الطالبة 
دخول احلرم اجلامعي وهو ليس بطالب؟ 

هذا السؤال البد من اجابة 
عنه من رئيس اجلامعة 
املسؤول عن النظام بها 
فض����ال عن مس����ؤولية 
ح����رس اجلامعة أيضا، 
األمني����ة  فاملنظوم����ة 
باجلامع����ة أصبح����ت 
ضعيفة جدا واصبح من 
حق غرباء الدخول إليها 
وهو ما ين����ذر بحدوث 
حوادث ش����ديدة أخرى 

في املستقبل.
 أعود وأق����ول ان ما 
الطالبة من  حدث م����ن 
ألفاظا غير الئقة  استهزائها واستخدامها 
بحق أستاذها يوقعها حتت طائلة قانون 
اجل����زاء الذي أفرد نصا في مادته 134 من 
قانون اجلزاء والتي سطر فيها »لكل من 
اهان بالقول او االشارة موظفا عاما اثناء 
تأدية وظيفته او بسببها« وأفرد املشرع 
اجلزائي عقابا باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة 
اش����هر، وال شك ان ما بدر من الطالبة من 
جهرها بألفاظ غير الئقة واستهزائها مبعلمها 
يوقعها حتت طائلة عقاب تلك املادة، فضال 
عما بدر من شقيقها من تعد سافر على أستاذ 
جامعي ل����ه حصانته املانعة من االقتراب 
منها، فاملش����رع اجلزائي لم يقف مكتوف 
األيدي بل جرمها بنص املادة 135 منه »كل 
من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة 
والعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها« 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة، إال أنني 
أطالب فضال ع����ن العقوبة اجلنائية التي 
توقع على الطالبة بأن حتول الطالبة إلى 
جلنة النظام التي تشكل برئاسة عميد كلية 
احلقوق للنظر في تلك املخالفة املرتكبة من 
الطالبة لوضع العقوبة التأديبية املناسبة 
عليها حتى تكون عبرة ملن تسول له نفسه 
إتيان هذا الفعل مستقبال، وليكون احلرم 
اجلامعي مكانا مقدسا ال يجوز املساس أو 

االقتراب منه.
 وفي النهاية،  أطالب املنظومة األمنية 
باجلامعة بأن تصدر هويات ذكية للطلبة 
والعاملني ايض����ا باحلرم اجلامعي وذلك 
حتى تتفادى اجلامعة دخول غرباء فيها 
وحتى يكون للجامعة واحلرم اجلامعي 
الهيبة والقدسية الواجب توافرهما فيهما 
السيما ان تلك اجلرمية مقززة ومرفوضة 
التكاتف بالتشدد  ومن مصلحة اجلميع 
في معاقبة مرتكبها ليكون عبرة لغيره 

من املستهترين في املستقبل.

غياب األمن.. أفقد الحرم الجامعي قدسيته

بقلم: المحامي رياض الصانع

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

اللواء عبدالفتاح العلي

فيلم خالعي بحوزة مواطنة يقود أمن األحمدي
 إلى ضبط 10 آالف سي دي إباحي

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
قبل أس���ابيع بقليلة قامت مديرية أمن محافظة األحمدي بقيادة 
اللواء عبدالفتاح العلي بإغالق أحد أكبر أوكار نسخ األفالم اإلباحية 
في محافظ���ة األحمدي وضبط حينذاك عدد من اآلس���يويني ومتت 
مص���ادرة نحو 30 ألف فيلم إباحي، وي���وم أمس األول متكن رجال 
أمن األحمدي من ضبط نحو 10 آالف فيلم إباحي ما بني أفالم عربية 
وآسيوية وأوروبية كما مت ضبط وافدين آسيويني، وكانت مواطنة 
طلبت مقابلة مدير أمن األحم���دي اللواء عبدالفتاح العلي ألمر هام 
ومبجرد أن دخلت الى مكتبه حتى س���لمته فيلما إباحيا قالت إنها 
وجدته بحوزة ابنها البالغ من العمر 13 عاما مش���يرة الى انها قامت 
باستدراج ابنها في احلديث وأبلغها بأنه اشترى هذا الفيلم من بسطة 
في الفحيحيل مقابل نصف دينار، وفور خروج الس���يدة من مكتب 

اللواء العلي استدعى مس���اعده العميد معتوق العسالوي والرائد 
فالح الهزيلي وطلب منهما ضبط االسيوي وضبط من يزوده بهذه 
األفالم، وسارع العسالوي والهزيلي الى ضبط بائع الفيلم اخلالعي 
للطفل والذي بدوره اعترف بوجود ش���قة يشتري منها هذه األفالم 

لتتم مداهمة الشقة والعثور بداخلها على 10 آالف فيلم إباحي. 
على صعيد متصل قام رجال أمن األحمدي بحملة اس���فرت عن 
ضبط 46 وافدا من العمالة السائبة و40 مركبة يقوم سائقوها بأعمال 
اس���تهتار ورعونة، فيما قال مصدر امني ان حملة االستهتار شارك 
فيه���ا 37 ما بني ضابط وضابط صف، كما داهم رجال أمن األحمدي 
شقة بعد ورود معلومات عن اس���تغاللها من قبل صاحبها الهندي 
في لعب القمار وضبط بداخلها على أدوات لعب قمار وأحيل جلهات 

االختصاص.

أمير زكي
أمر وكي����ل نيابة حولي بإحالة رقيب ووافد 
هندي إلى الس����جن املركزي وحبسهما 21 يوما 
على ذمة قضية اخت����الس أدوات تنظيف فيما 
أكد مص����در امني أن هذه القضي����ة فيها غرابة 
ش����ديدة اذ أصبح الرقيب أول والذي كان قبل 
ايام يعمل في الس����جن املرك����زي نزيال بداخله 
وجاءت احالة الرقيب والهندي الى السجن بعد 
اعترافهما باختالس ادوات تنظيف فاقت قيمتها 

20 ألف دينار.

وكان����ت إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة عبدالرحمن الصهيل قد اوقفت رقيبا أول 
في الس����جن املركزي بجرم االختالس املشهود 
حيث مت ضبطه اثناء تفريغه عهدة مسلمة اليه 
وكانت في طريقها الى السجن املركزي واعترف 
الرقيب بأنه دأب منذ 7 اشهر على اختالس عهدة 
التنظيف حيث كان يسلم الى ادارة السجن مابني 
10 و 20% من عهدة التنظيف ويقوم ببيع ال� %80 
الى وافد هندي ضبط هو اآلخر في القضية يذكر 

ان »األنباء« اشارت للخبر في حينه.

رقيب تحول 
إلى نزيل بتهمة 
اختالس مواد 

تنظيف

وجدته بحوزة ابنها المتجاوز لمرحلة الطفولة

كمية االفالم اخلالعية التي مت ضبطها املتهم وامامه املضبوطات


