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محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
قام رجال مباحث حولي باحتجاز ضابط يعمل 
في االدارة العامة خلفر الس���واحل وايداعه نظارة 
مخفر ميدان حولي بع���د اتهامه بقضية حتريض 
انثى على الفسق والفجور في الشكوى التي قدمها 
ضده رقيب يعمل معه في االدارة ذاتها متهما اياه 

مبحاولة معاكسة زوجته عن طريق الهاتف.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان رقيبا 
يعمل في االدارة العامة خلفر السواحل تقدم بصحبة 
زوجته الى رجال ام���ن مخفر ميدان حولي ببالغ 
يتهم فيه ضابطا يعمل معه بالتحرش بزوجته عن 
طريق الهاتف، وقالت الزوجة لرجال املباحث بعد 
ان احيلت القضية اليهم انها بدأت تتلقى ومنذ شهر 
كامل رسائل غرام وعشق من هاتف ال تعرفه، وان 

صاحب الهاتف بدأ باالتصال بها بعد ذلك محاوال مغازلتها ومعاكستها 
والتعرف عليها، واشارت الزوجة الى ان صاحب الهاتف ابلغها بأنه 
يعرفها جيدا وانه يعمل مع زوجها الرقيب في االدارة ذاتها، وكشف 

لها عن انه ضابط يعمل في املكان ذاته الذي يعمل فيه زوجها.

وذكرت الزوجة انها ومنذ بداية ورود الرسائل 
اليها كانت قد ابلغت زوجها بها وحتى االتصاالت 

املتكررة التي يجريها الضابط.
وقال املصدر انه وبعد االس���تماع الى ش���كوى 
الزوجة وتس���جيل افادتها، قدمت لرجال املباحث 
هاتفها النقال الذي يضم عددا من الرس���ائل التي 
ارسلها لها الضابط، ومتت مطابقة الرقم عن طريق 
شركة االتصاالت، ومت استدعاء الضابط الى املخفر 
امس ملواجهته بالش���كوى املقدمة ضده من زميله 
الرقيب وزوجته، موضحا ان القضية عرضت على 
مدير مباحث حول���ي العقيد عبدالرحمن الصهيل 

الذي امر بسرعة ضبط الضابط.
ومض���ى املصدر بالقول انه وعلى الرغم من ان 
الضابط وبعد حضوره نفى خالل التحقيق معه معلال 
اتصاله بها انه من اجل االطمئنان عليها، واشار الى انه وعلى الرغم 
من التبريرات التي قدمها الضابط امام رجال املباحث اال ان القضية 
صنفت كتحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام هاتف ومت 

ايداع الضابط النظارة بانتظار عرضه على النيابة العامة.

أكد مدير ع���ام اإلدارة العامة 
اللواء  للجنسية ووثائق السفر 
الشيخ فيصل النواف أن اإلدارة 
امتت استعداداتها الستقبال موسم 
الصيف بالعمل على إنهاء جميع 
اإلجراءات في سهولة ويسر حسب 
آلية عمل متكاملة وذلك في سبيل 
اال تكون هناك اية معوقات امام 

راغبي السفر من املواطنني.
ودعا اصحاب جوازات السفر 
الى التأكد م���ن صالحية اجلواز 
وتاريخ انتهائه، موضحا انه في 
حالة االحتياج الى جتديده فينبغي 
املسارعة مبراجعة اإلدارة العامة 

للجنسية ووثائق السفر ومراكز اخلدمة العديدة القائمة في احملافظات 
الست لتجديد صالحيته. وأملح الى ان املواطن الذي يريد جتديد جواز 
سفره عليه ان يحمل معه جواز السفر القدمي باالضافة الى اربع صور 
ش���خصية. وأوضح اللواء النواف انه من االهمية مبكان احلفاظ على 
جواز السفر فهو وثيقة رسمية مهمة، حتى ال تتعرض للفقد والضياع، 
وايضا حتى ال تقع في ايدي ضعاف النفوس الذين قد يسيئون استخدامه 

بصورة تعرض املواطن للمساءلة او تهدد امن البالد.

محمد الجالهمة
تقدم مواطن ميتلك شركة خاصة بالعاصمة ببالغ الى مخفر الصاحلية يبلغ عن تلقيه تهديدا بالقتل 

وصل إليه عبر رسالة الكترونية مجهولة املصدر.
وقال املواطن في بالغه انه ال يتهم احدا وان الرس���الة خصته هو حتديدا ونائبه في الشركة وحوت 
عبارات تهديد صريحة بالقتل دون االشارة الى األسباب، وقدم املواطن نسخة من الرسالة االلكترونية 
ال���ى رجال األمن واحيل���ت القضية الى اإلدارة العام���ة للمباحث اجلنائية ليقوم افراد قس���م اجلرائم 

االلكترونية مبتابعتها.

رسالة عبر »اإليميل« تهدد صاحب شركة بالقتل

صورة لكاميرا خفية شبيهة بالكاميرا التي استخدمتها املواطنه لكشف خادمتها االندونيسية

تقوم بضرب األطفال بطريقة مبتكرة ال تترك أثرًا على أجسادهم

»الكاميرا الخفية« ترصد بالصوت والصورة
خادمة إندونيسية تعذب أبناء كفيلتها الصغار

محمد الدشيش
متكنت مواطنة في العقد الثالث من عمرها 
من ضبط خادمتها االندونيسية بجرم االعتداء 
بالض����رب على اطفالها الثالث����ة وذلك بعد ان 
استعانت بكاميرا مراقبة صغيرة قامت بزرعها 
في غرف����ة اطفالها لتوثق حادثة االعتداء على 
اطفالها بالصوت والص����ورة وتقدمها لرجال 

االمن.
وكانت املواطنة قد تقدمت ببالغ الى رجال 
امن مخفر منطقة صباح السالم مصطحبة معها 
اشرطة ممغنطة للقطات ڤيديو توضح كيفية 
قيام خادمته����ا بضرب ابنائها الصغار الثالثة 
وبكل وحشية، وقالت املواطنة ان ابناءها الصغار 
الثالثة )3 و5 و7 اعوام( قد اشتكوا مرارا من 
خادمتهم، واوضحت املواطنة انها س����بق ان 
واجهت اخلادمة باته����ام اطفالها اال انها كانت 
دائما ما تنفي ذل����ك. ومضت املواطنة وخالل 
بالغها قائلة: دلتني احدى صديقاتي على تقنية 
الكامي����را اخلفية والتي توضع ملراقبة اخلدم، 
وبالفعل قمت باالتصال على احد االش����خاص 

الذين يبيعون تل����ك الكاميرا اخلفية، بعد ان 
حصلت على رقمه من خالل صحيفة اعالنية، 
حضر الى منزلي ومن ثم قام بتركيب كاميرا 
خفية في غرفة اطفالي وارش����دني الى كيفية 
تشغيلها وتوصيلها، خاصة انها تسجل لساعات 

غير محدودة.
واضافت املواطنة انها ذهبت الى عملها في 
اليوم التالي لتركيب الكاميرا كاملعتاد، وفور 
عودتها قامت باعادة لقطات الڤيديو التي قامت 
بتسجيلها الكاميرا اخلفية التي زرعتها في غرفة 
اوالدها لتكتش����ف املفاجأة، قائلة: كما توضح 
اللقطات ان اخلادمة كانت تقوم بحبس����هم في 
الغرفة، واعتقدت في البداية ان هذا امر طبيعي، 
غير انها كانت تعود اليهم بعد كل ربع ساعة، 
خاص����ة عندما يبدأون باللع����ب وبيدها عصا 
غليظ����ة، ثم تبدأ بضربهم واح����دا تلو اآلخر، 
وكانت تقوم بضربه����م على باطن اقدامهم ثم 
تش����د آذانهم وتوقفهم عقاب����ا امام احلائط ثم 
تغادر، وكانت تتركهم وتعود بعدها بعد ربع 
او نصف س����اعة اخرى لتمارس عليهم شتى 

انواع الضرب بتلك العصا الغليظة.
وح����ول عدم رؤيته����ا ألي آثار ضرب على 
اجساد ابنائها الذين كانوا يشتكون اليها، قالت 
املواطنة: كما توضح صور اسلوب الضرب الذي 
كانت متارس����ه اخلادمة ضد ابنائي انها كانت 
حترص عل����ى اال تضربهم بطريقة تترك أثرا، 
لذا لم اكن اش����اهد اي آثار ضرب على اجساد 
ابنائي الذين مألهم الرعب من اخلادمة. وقال 
املصدر انه وبعد افادات املواطنة ومش����اهدة 
لقطات الڤيديو التي زودت رجال املباحث بها، مت 
القبض عليها ومواجهتها باالشرطة، واعترفت 
اخلادمة بجرميتها ضد االطفال الثالثة، ومضى 
املصدر بالقول انه مت االستماع الفادات االطفال 
الثالثة، وبعدها اودعت خادمتهم االندونيسية 
نظارة املخفر بتهمة االعتداء على اطفال قصر 
بالضرب الى حني عرضها على النيابة العامة. 
واختتم املصدر حديثه قائال: غادرت املواطنة 
املخفر بصحبة ابنائه����ا الثالثة والدموع متأل 
عينيه����ا، في واحدة من اغ����رب القضايا التي 

سجلت في مخفر صباح السالم.

ضبط زوجة متغيبة في السالمية
بعد أن قضت شهرًا كاماًل بصحبة »بدون«

محمد الجالهمة
متكن رجال مباحث اجلهراء من كشف سر تغيب مواطنة )22 عاما( 
كان زوجها املواطن قد س����جل ضدها قضية تغيب قبل شهر كامل في 

مخفر اجلهراء الشمالي.
وقال مصدر أمني ل� »األنباء« إن رجال مباحث اجلهراء كانوا ومنذ 
تس����لم بالغ تغيب املواطنة يجرون حترياته����م بقيادة مدير مباحث 
اجلهراء العقيد سعد العدواني، وذكر املصدر ان التحريات دلت على 
ان املواطنة املتغيبة ومن خالل متابعة املكاملات الواردة والصادرة من 
هاتفها كانت تقوم باالتصال على رقم أحد األش����خاص وهو »بدون« 
في الثالثة والعشرين من عمره. وأوضح املصدر انه مت حتديد سكن 
الشاب »البدون« في منطقة الساملية وقام رجال املباحث مبداهمة الشقة 
وعثروا بداخلها على املواطنة املتغيبة التي س����لمت ملخفر الساملية 
حيث اعترفت بأنها هربت من زوجها ألنها حتب الش����اب البدون قبل 
زواجها بس����نوات وانها قررت الهرب مع����ه. وأوضح املصدر انه مت 

احتجاز املواطنة والشاب »البدون« بتهمة الزنا.

مواطن يتهم صديقه السابق
بتهديده بالقتل عن طريق اإلنترنت

محمد الجالهمة
تقدم مواطن الى رجال مخفر الصاحلية ببالغ يفيد فيه بتعرضه 
للتهديد بالقتل عن طريق اإلنترنت، وقال املواطن في بالغه انه تلقى 
عدة رس����ائل فحواها كالتالي: »واهلل ألذبح����ك« و»واهلل ما أخليك« 
و»واهلل ألنهيك من الوجود« وأوضح املواطن أنه تبني له أنه ال وجود 
لرقم هاتف من صاحب الرس����ائل وعندما سأل شركة االتصال أبلغه 
أحد موظفيها بأن مصدرها من االنترنت عن طريق مواقع الكترونية 

توفر خدمة ارسال رسائل قصيرة.
ووجه املواطن أصابع االتهام إلى مواطن بينهما خالفات مالية سابقا 
وانه يعتقد انه من يقف وراء رسائل التهديد بالقتل تلك، وانهما كانا 
أصدقاء وشركاء بالعمل قبل أن حتدث اخلالفات، وقال املصدر مت اخذ 
بيانات املواطن املدعى عليه وجار مواجهته بش����كوى املواطن ملعرفة 

ما إذا كان يقف فعال وراء رسائل التهديد بالقتل أم ال.

عقود سرية بـ 50 ألف دينار
طارت من شركة بالسالمية

محمد الجالهمة
تقدم مواطن صباح امس الى رجال امن مخفر الساملية ليبلغ عن 
تعرض مقر ش���ركته للسرقة بعد ان عثر على باب املقر الرئيسي 
مكسورا، واكتشف ان مجهولني اقتحموا مقر شركته وقاموا بسرقة 
جه���از الكمبيوتر اخلاص به ومبلغ 500 دينار، وقال املواطن في 
بالغه: ان جهاز الكمبيوتر وما يحويه من اوراق يساوي اكثر من 50 

الف دينار نظرا لسرية العقود والدراسات التي يحويها اجلهاز.

النواف: اإلدارة العامة للجنسية أتمت 
استعداداتها لمواجهة موسم السفر

الشيخ فيصل النواف

العقيد عبدالرحمن الصهيل

بنغالي يخطف زوجة صديقه ويهدده: طلقها وإال قتلتها
محمد الجالهمة

أقدم وافد بنغالي على اختطاف زوجة 
صديقه واخفائها في مكان مجهول مهددا 
زوجها بقتلها ما لم يقم بتطليقها، وقال 
مصدر أمني حول تفاصيل القضية الغريبة 
التي تأتي ضمن مسلسل عمليات االختطاف 
التي بدأت تنتشر بني اجلالية اآلسيوية 

ان واف����دا بنغاليا تقدم مس����اء اول من 
امس الى مخفر أبوحليفة يبلغ فيه عن 
اختطاف زوجته من ام����ام البناية التي 
يقطنان بها، وقال البنغالي في بالغه ان 
زوجته نزلت من الشقة مساء الى البقالة 
ولم تعد وانه وبعد بحث عنها اس����تمر 
س����اعتني تلقى اتصاال من احد اصدقائه 

الذي قال ل����ه باحلرف الواحد: »أنا قمت 
باختطاف زوجتك من أمام البقالة وقمت 
بأخذها الى شقة خاصة بي وستبقى لدي، 
وعليك ان تطلقها ألنني أحبها وإال فإنني 

سأقتلها«.
وأضاف املصدر انه وأمام هذا البالغ 
الغريب قام رجال األمن بتسجيل قضية 

اختطاف وتهديد بالقتل، وأحيلت القضية 
الى رجال مباحث أبوحليفة ملتابعتها.

وذكر املصدر ان الوافد البنغالي قدم 
لرجال املباحث رقم هاتف صديقه الذي 
اختطف زوجته واسمه وكامل بياناته وان 
فريقا خاصا من رجال املباحث بدأ عملية 

بحث موسعة عن اخلاطف.

رفض طلبها فانهالت على رأسه  ضربًا بـ »هاتف«

القبض على سوري بعد أسبوعين من اختطافه آسيوية

محمد الجالهمة - هاني الظفيري
طلبت منه اعادة الهاتف وعندما رفض ضربته 
بذات الهاتف على رأسه مسببة له جرحا في فروة 
رأس���ه، هذا مختصر ما حدث ب���ني بائع مصري 
وزبونة مواطنة ج���اءت لتعيد هاتفا نقاال كانت 

قد اشترته من احملل.
وبحسب البالغ الذي تقدم به البائع املصري 
مصطحبا معه تقريرا طبيا يوضح اصابته فان 

املواطنة عادت اليه بعد يومني من شرائها هاتفا 
نقاال، طالبة منه اعادته وعندما ابلغها بأن سياسة 
احملل متنع اعادة الهاتف كونه قد استعمل فوجئ 
بها ودون مقدمات متسك بالهاتف الذي كانت تريد 
اعادته وتهوي به على رأس���ه وتخرج بعدها من 
احملل. وقال مصدر امني: مت اخذ بيانات املواطنة 
وجار استدعاؤها ملواجهتها بالتهمة التي سجلت 

حتت عنوان »ضرب بآلة حادة«.

هاني الظفيري
متكن رجال مباحث الفروانية صباح أمس 
من القبض على وافد سوري اتهم باختطاف 

وافدة آسيوية قبل أسبوعني.
وقال مصدر أمني إن الوافدة اآلس���يوية 
كانت قد سجلت قضية ضد الوافد السوري 

قبل أسبوعني في مخفر الفروانية.

وسلمت القضية الى رجال املباحث الذين 
جمع���وا التحري���ات الالزمة ع���ن اخلاطف 
وتوصلوا الى هويته ومقر س���كنه وقاموا 
بالقبض عليه أم���س أثناء خروجه من مقر 
عمله وأودع نظارة مخف��ر الفروان��ية متهي��دا 
إلحالت��ه الى ال��نيابة العام��ة بتهمة خطف 

وهتك عرض أنثى.

..وخادمتان تتفقان على السرقة والهرب
هاني الظفيري

تقدم مواطن الى مخفر القيروان مس���اء ام���س متهما خادمتيه 
االندونيسيتني بسرقة اجهزة كهربائية ومقتنيات ثمينة من منزله 

والفرار الى جهة غير معلومة.
وقال املواطن انه ذهب مع عائلته في زيارة الحد اقربائهم وترك 
اخلادمتني في املنزل وبعودته اكتش���ف هروبهما واختفاء موبايلني 

ولعبة بالي ستني وجهاز ڤيديو وسجلت قضية.

خادمة تهرب بـ 2000 دينار
وتعميم اسمها على المنافذ

محمد الجالهمة
تقدم مواطن صباح امس الى مخفر تيماء مبلغا عن اكتشافه 
سرقة مبلغ 2000 دينار من خزانته اخلاصة بغرفة نومه، متهما 
خادمته االندونيسية بالسرقة، خاصة انها هربت من املنزل قبل 

اكتشافه اجلرمية. 
وقام رج���ال املخفر باحالة القضية ال���ى رجال املباحث ومت 
تعميم اوصاف واسم اخلادمة على جميع املنافذ خشية هروبها 

الى خارج البالد.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تؤجل نظر دعوى 
قاتل طليق صديقته لجلسة 6 يوليو

ق�������ررت مح��كمة 
اجلنايات امس برئاسة 
املستشار عبدالرحمن 
الدرامي وامانة سر احمد 
علي تأجيل دعوى قتل 
عمد مع سبق االصرار 
والترص���د متهم فيها 
اربعة متهمني جللسة 
الس���ادس من يوليو 

املقبل لتقدمي الدفاع.
كانت النيابة العامة 
قد اسندت الى املتهمني 
انهم قاموا بقتل املجني 
عليه عمدا مع س���بق 
االصرار والترصد بأن 

بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل املجني 
عليه في منزل طليقته.

واتهمت النيابة املتهمني ايضا بدخول 
منزل طليقة املجن���ي عليه عنوة دون 

موافقتها واذنها.
وبدأت شرارة هذه القضية عندما قام 
املتهم االول باالتصال بصديقته والتي 

تدعي انها متزوجة منه 
عرفيا في ساعة متأخرة 
من الليل وعندها سمع 
صوت املجن���ي عليه 
والذي كان متزوجا من 
صديقة املتهم االول وهي 
من جنس���ية خليجية 
وتقط���ن ف���ي منطقة 

حولي.
وبس���ماع ص���وت 
ش���خص مع صديقته 
غض���ب املته���م االول 
واتص���ل بأصدقائ���ه 
وتوجه���وا الى ش���قة 
صديقته ودخلوا املنزل 
عنوة واخذوا املجن���ي عليه من غرفة 
الن���وم وقام املته���م االول بضربه على 
رأسه بسكني في حني قام الثاني بضربه 
مباس���ورة معدنية اما املتهمان الثالث 
والرابع فقاما بضرب املجني عليه مما 
ادى ال���ى وفاته متأثرا باالصابات التي 

تسببوا فيها.

املستشار عبدالرحمن الدرامي

تم احتجازه في نظارة مخفر ميدان حولي بتهمة »التحريض«

ضابط في »السواحل« يتحرش هاتفيًا بزوجة رقيب

مواطن يودع 1000 دينار مزورة في حسابه ببنك في الجهراء
محمد الجالهمة - هاني الظفيري

يجري رجال مباحث اجلهراء 
حترياته���م للقبض على مواطن 
ق���ام بإي���داع 1000 دينار مزورة 
في حسابه بأحد البنوك احمللية 
مبنطقة اجله���راء. وقال مصدر 
امني ان مدير ف���رع احد البنوك 

احمللي���ة تقدم صب���اح امس الى 
رجال مخف���ر اجلهراء مبلغا عن 
قيام مواطن بايداع 1000 دينار في 
حسابه لديهم بالفرع وبعد قيام 
موظف الص���رف بانهاء املعاملة 
وجرد عهدته اكتشف ان ال� 1000 
دينار مزورة ومضى مدير الفرع 

بالقول: ان املوظف أبلغه باحلادثة 
وحاولوا عبثا االتصال باملواطن 
الذي غادر الفرع بعد عملية االيداع 
اال ان هاتفه املسجل لديهم مفصول 

من اخلدمة.
وأوضح املصدر ان رجال أمن 
اجلهراء قاموا بتس���جيل قضية 

حتت مسمى تزوير في أوراق بنكية 
وجار استدعاء املواطن ملواجهته، 
فيما قال املصدر انه ال يعتقد ان 
املواطن يعلم بأمر ال� 1000 دينار 
املزورة وأن التحقيقات معه حال 
استدعائه ستكشف كيفية حصوله 

على هذا املبلغ املزور.


