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الصفحة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
العامة  االدارة  احبط رجال 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة محاولة 
اغراق الب���اد بنوع جديد من 
املواد املخدرة ش���اع انتشاره 
الفراولة حيث  مؤخرا باس���م 
مت ضبط وافدين من اجلنسية 
املصرية في منطقتي الفروانية 
وحولي وعثر بحوزتهما على 
نحو 8000 حبة من هذا املخدر 
فيما كشفت اعترافات الوافدين 
عن ان هذا املخدر يتم جلبه من 
مواطنهما ويس���تخدم كمهبط 
واحيانا يستخدم لعاج الضعف 

لدى الرجال.
ووف���ق مصدر امن���ي فان 
معلوم���ات وردت ال���ى مدير 
ع���ام اإلدارة العام���ة ملكافحة 
املخدرات اللواء احمد اخلليفة 
عن ان مصريا يحوز كمية من 
الفراولة  حبوب جديدة تدعى 
وان الوافد يبيع احلبة الواحدة 
بديناري���ن بالتجزئة وبدينار 
للجمل���ة وعليه مت اإليعاز الى 
ادارة العملي���ات بقيادة املقدم 
الرائد  الهزمي ومساعده  محمد 
محمد قباذرد واملازم أول زيد 
صلبوخ، وقام رجال املكافحة 
باقناع الوافد بشراء 100 حبة 
ب���� 150 دينارا وحددت منطقة 
الفروانية مكانا لتسليم احلبوب 
وتسلم املبلغ املالي املتفق عليه 
وبعد ان سلم احلبوب مت توقيفه 
وتفتيش مسكنه تنفيذا لاذن 
النيابي وعثر في غرفته على 

500 وبالتحقي���ق معه اعترف 
بأنه يتاجر حلساب وافد آخر 
يقط���ن مبحافظة حولي حيث 
طلب رجال العمليات من املتهم 
االول استدراج الثاني وبالفعل 
سمح للمتهم االول باستخدام 
هاتفه واتصل بالثاني وطلب منه 
منحه كمية أخرى لكون الكمية 
األولى نف���دت وحال حضور 
املتهم الثان���ي لالتقاء باالول 
القبض عليه وباالنتقال  القي 
الى منزله عثر بداخله علي اكثر 
من 7000 حبة واعترف بجلبه 
احلبوب بقص���د االجتار وان 
احلبة يشتريها من موطنه مبا 
يعادل ال� 100 فلس ويعيد بيعها 
بأكثر من عشرة اضعاف ومتت 
إحالتهما ال���ى نيابة املخدرات 
بتهمة حي���ازة مؤثرات عقلية 

بقصد االجتار.
كما أرفق في ملف القضية اكثر 
من 3000 دينار حصيلة االجتار 

بهذه احلبوب املخدرة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم مهن����دس الى مخف����ر الصليبية متهما 
اشخاصا مجهولني بإحراق معدات نفطية تقدر 
ب� 20 ألف دينار رافضا اتهام احد بعينه في احلريق 
العمد. من جهة أخرى، أسفر حريق منزل في منطقة 
العبدلي عن اصابة م����زارع نقل الى العاج في 
مستشفى اجلهراء وتعامل مع احلريق رجال مركز 

اجلهراء احلرفي. على صعيد آخر تقدم مواطن الى 
مخفر القيروان وابلغ عن تعرض منزله في منطقة 
النهضة للسرقة عن طريق الكسر واالستياء على 
1200 دينار وجهاز الب توب، وسجلت قضية. كما 
تقدم مواطن الى مخفر كبد وأبلغ عن سرقة 50 
حمامة، وسجلت قضية سرقة، فيما قدر املواطن 

املسروقات ب� 2000 دينار.

أمير زكي
أقدمت وافدة من جنسية أفريقية 
حضرت الى الباد قبل 48 ساعة على 
االنتحار في منزل كفيلها باجلهراء، 
وقال مصددر أمني ان الوافدة وضعت 
حبا وشنقت نفسها. على صعيد آخر، 
توفيت وافدة آس���يوية اثر سقوطها 

من الطابق الثالث في ش���قة مبنطقة 
أمني ان  الفرواني���ة. وقال مص���در 
اآلسيوية كانت تقيم مع آسيوي آخر 
داخل الشقة التي سقطت منها وهناك 
ترجيحات بأن يكون اآلسيوي ألقى 
بها وتوارى عن األنظار وجار البحث 

عنه ملعرفة حقيقة الوفاة.

انتحار أفريقية وشبهة جنائية وراء مصرع آسيويةحريق عمد وسرقة 1200 دينار و50 حمامة

مركز رياضمركز رياض
الكاميرات.. تكشف ممارسات الخادمات

ثاثة اش����هر« � وه����ذا يعني 
انه رغ����م عدم وجود إصابات 
باألوالد أال أن هناك تعديا وقع 
م����ن اخلادمة عليهم إال أن هذا 
التعدي لم يبلغ جسامة باحداث 
اآلالم ببدنهم في أجس����ادهم � 
فضا على ان املشرع أورد نصا 
آخر هو نص املادة 166 جزاء 
والذي نص على ان »كل شخص 
يلزمه القانون برعاية شخص 
آخر عاجز عن ان يحصل لنفسه 
على ضرورات احلياة، بسبب 
سنه او مرضه او اختال عقله 
او تقييد حريته، س����واء نشأ 
االلتزام عن نص القانون مباشر 
او عن فعل مش����روع او غير 
مشروع، فامتنع عمدا عن القيام 
بالتزامه وافضى ذلك إلى وفاة 
املجني علي����ه او إلى إصابته 
ب����أذى يعاقب حس����ب قصد 
اجلاني وجس����امة اإلصابات« 
� فا ش����ك أن اخلادمة يلزمها 
القانون برعاية هؤالء األطفال 
الثاثة وأنهم في حاجة إلى من 
يعينهم ويحافظ عليهم وذلك 
مبوجب عقد العمل بني اخلادمة 
وكفيلتها إال أنها امتنعت عن 
القيام بذلك وأحلقت بهم أذى 
غير جس����يم بتعديها عليهم 
ضربا باس����تعمال أداة )عصا 
غليظ����ة( األمر الذي أخضعها 
املشرع للعقاب باحلبس مدة ال 
جتاوز ثاثة أشهر عما باملادة 

163 من قانون اجلزاء.
وأقول في النهاية ان أوالدنا 
أمانة في أعناقنا يجب علينا 
ان نحافظ عليهم وان نحسن 
اختيار املربيات لهم وان ننتقي 
منهن املتعلمات ذوات اخلبرة 
في كيفية معاملة أطفالنا بدال 
من ان نتركهم )األوالد( فريسة 
الاتي بدال  لبعض اخلادمات 
من صونهم للقمة العيش رحن 
يغتلن براءة أطفالنا بالتعدي 

عليهم ضربا وسبا.
ان لم يكن شيء آخر اكبر 
ولهذا فأنا ادعو اجلميع لرقابة 
ومتابعة ه����ؤالء مهما اظهرن 
امامن����ا من االمان����ة واخللق 
وااللت����زام.. ألن الوقاية خير 

من العاج.

� فتوجهت لإلباغ عن الواقعة 
بع����د ان زودت رجال املباحث 

بتلك األشرطة.
وعق����ب مش����اهدتهم لهذه 
اللقطات عبر الڤيديو مت القبض 
عل����ى اخلادم����ة ومبواجهتها 
باألش����رطة اعترفت بجرمها 
الثاثة ولكن لم  ضد األطفال 
تكتف الشرطة بذلك بل استدعت 
األطف����ال الذين أدلوا بأقوالهم 
وباالعتداء احلاصل لهم � تلك 
الت����ي قرأتها....  الواقعة  هي 
وتس����اءلت � أترضى اخلادمة 
ان يفعل ذلك بأوالدها... أم أن 
ذلك مرض نفسي يلحق بتلك 
اخلادمة... أم ان ذلك من قبيل 
احلقد والكراهية لهؤالء األوالد 
األبرياء الذين ال ذنب لهم سوى 
أنهم كانوا فريسة لهذه اخلادمة 
غير األمينة عليهم وعلى رزقها 
الذي تتكسب منه – إال أننا قبل 
ان اناق����ش املوضوع مبنظار 
قانوني يجب ان ننادى بإنشاء 
حضانات ومقار يوضع فيها 
مثل ه����ؤالء األوالد في وقت 
عم����ل آبائهم ولتك����ن جمعية 
تربوي����ة فيها م����ن املوظفني 
املؤهلني علميا لرعاية هؤالء 
األبناء بدال من تركهم فريسة 
لهؤالء اخلادم����ات الاتي كثر 
الباد  إجرامهن على مستوى 
� وال شك ان املشرع اجلنائي 
في قانون اجل����زاء عالج هذه 
الواقع����ة بنصه في املادة 163 
جزاء »كل من ارتكب فعل تعد 
خفيف، ال يبلغ في جس����امته 
مبلغ األفعال املنصوص عليها 
� يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 

الشك أن وجود اخلادمات في 
بيوتنا لتربية اوالدنا ومراعاتهم 
اصبح من الضروريات الازمة 
اآلن وذلك النشغال االب واالم 
في أعمالهما في اوقات النهار � 
اال ان هؤالء اخلادمات بدال من 
صون وسيلة العيش املناسبة 
واحملافظة عليها ومراعاة االوالد 
الذين تركوا أمانة في ايديهن 
رح����ن يعبثن بتل����ك االمانة 
بالتعدي عليها ضربا او غير 
ذلك واحداث جروح وآالم بها 
خائنني بذلك االمانة امللقاة على 
عاتقهن رغم أن لقمة عيشهن 
من هذه املنازل التي يعملن بها � 
والذي جعلني اسرد تلك املقدمة 
� ما قرأته وأعلمه من تعديات 
وعنف مرتكب منهن آخره ما 
قرأته في إحدى الصحف احمللية 
� من ان احدى املواطنات ضبطت 
خادمتها االندونيس����ية بجرم 
االعتداء بالضرب على اطفالها 
الثاثة والتي تتراوح اعمارهم 
بني )3، 5، 7 سنوات( وذلك بعد 
ان اس����تعانت بكاميرا مراقبة 
صغيرة قامت بزرعها في غرف 
اطفالها لتوثق حادثة االعتداء 
على أطفالها بالصوت والصورة 

وتقدمها لرجال االمن.
والذي دف����ع املواطنة إلى 
ذلك كثرة شكوى اوالدها من 
معاملة اخلادمة لهم وتعديها 
عليهم ضربا باستعمال »عصا 
غليظة« وعندما نهرت اخلادمة 
على فعلتها كانت دائما ما تنفى 
االعتداء منها على أوالد كفيلتها 
)صاحبة املنزل( وهو ما دعا 
املواطنة لزرع تلك الكاميرات 
بغ����رف نوم أوالده����ا وعقب 
عودتها من عملها بعد زرعها 
تلك الكامي����رات فوجئت بأن 
اخلادمة كانت تقوم بحبسهم 
في الغرفة وتعود اليهم بعد كل 
ربع ساعة وعندما تشاهدهم 
يلعبون توسعهم ضربا بالعصا 
على باطن قدميهم ثم توقفهم 
عقابا ام����ام احلائط ثم تغادر 
املكان ثم تعود اليهم بعد ربع 
او نصف ساعة لتمارس عليهم 
شتى انواع الضرب الذي كان 
ال يترك أثارا بأجساد أوالدها 

بقلم: المحامي رياض الصانع

»الجنائية« أوقعت 11 شابا تحرشوا بالشرطيات

سقوط جرافة على الفحيحيل ومركبة تحولت أشالء
هاني الظفيري

تعامل رجال اإلطفاء مع حادث سقوط 
آلية إنشائية ثقيلة )جرافة( من فوق 
السطحة التي حتملها أثناء نزولها من 
إلى طريق  الفحيحيل السريع  طريق 
الدائري اخلامس مخلفة بسقوطها كمية 
كبيرة من الديزل والزيوت التي تسببت 
بانزالق املركبات املارة في الطريق، وقال 
مصدر في االطف���اء ان وقوع احلادث 
تزام���ن مع مرور مدي���ر إطفاء مبارك 
الكبير العقيد وليد األنصاري والذي قام 
بدوره باالتصال بعمليات اإلطفاء التي 
ارسلت على الفور رجال مركز اإلسناد 
والطوارئ، وعند وصولهم شرعوا في 
وقف تسرب الديزل ومنعه من الدخول 
إلى فتحات الصرف الصحي عن طريق 
احلواجز الترابية وقاموا بتعديل اآللية 
املنقلب���ة ومن ثم ابعادها عن الطريق 
وتأمني الطريق للمارة دون وقوع اي 
اصابات هذا وتعامل مع احلادث املازم 

اول حمد الراشد والرقيب اول عبداهلل 
منصور والرقيب احمد عايد.

من جهة اخرى شهد طريق الدائري 
السادس في ساعة متأخرة من يوم 
امس حادث تصادم وانقاب مركبتني 
واس���فر احلادث ع���ن احالة مواطن 
بإصابات حرجة نقا على اثرها الى 
مستشفى اجلهراء، فيما حتولت املركبة 
الى اشاء جراء احلادث املروري الذي 
اش���رف عليه ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي. من جهة اخرى كشف حادث 
مروري عن س���كر مواط���ن، وكانت 
عمليات الداخلية ابلغت عن تصادم 
مقابل العارضية وتبني ان احد االطراف 
س���كران ليتم اسعافه وتركه لرجال 
األمن. على صعيد اخرى نقل مواطن 
الى العاج في مستشفى اجلهراء بعد 
اصابته في حادث س���ير على طريق 
الساملي ومتثل احلادث في اصطدام 

مركبة املواطن وناقة.

في أول يوم عمل لهن ميدانياً

هاني الظفيري
تعامل���ت وزارة الداخلية بحزم 
شديد مع مجموعة شباب مستهترين 
النسائية  قاموا مبضايقة الشرطة 
في أول يوم عمل لهن داخل األسواق 
التجارية حيث مت توقيف 11 ش���ابا 
جميعهم كويتيون ومتت إحالتهم 

إلى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معهم واتخاذ ما يلزم من 

إجراءات.
وقال مصدر أمني ان وكيل وزارة 
الرجيب  الفري���ق أحمد  الداخلية 
أعط���ى أوامره مبراقب���ة التجربة 
اجلديدة للشرطة النسائية داخل 

االسواق من قبل املباحث، وقد قام 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية باإلنابة العميد الش���يخ 
مازن اجلراح بتجهيز قوة مساندة 
الش���رطة داخل االسواق  ملراقبة 
لتوقيف الشباب الذين من املمكن 
ان تصدر عنه���م تصرفات بحق 

النسائية داخل االسواق  الشرطة 
ومت توقيف الش���باب والذين كان 
بعضهم يتاسنون على الشرطيات 
اثناء تواجدهن في األسواق. يذكر ان 
عددا من الشرطيات بدأن االنتشار 
في االسواق التجارية حلفظ االمن 

ومنع التحرش واملعاكسات.

املتهمان وامامهما املضبوطات

اجلرافة وقد سقطت على طريق الفحيحيل

»المكافحة« أحبطت ضخ 8000 حبة فراولة
وأوقعت مصريين بمخدر جديد

أكدت أن مكسبها يتجاوز الـ 10 أضعاف

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

العميد محمد الصبر

الفريق أحمد الرجيب

مبستوى مناسب فيما يتعلق 
باستخدام احدث التقنيات في 

مجاالت التوعية املختلفة.
واض���اف ان عملية التوعية 
لم تعد كما كان���ت من قبل منذ 
عشر سنوات مثا، فقد اصبحت 
تقنيات االنترنت واجلرافيك بالغة 
التطور، وتطويعها هو التحدي 
االب���رز امامنا بحي���ث ميكن ان 
تقوم بتوعية محببة للجمهور 

املستهدف مبختلف مستوياته.
واعرب ع���ن اعتق���اده ان 
االجتم���اع س���يكون فرص���ة 
لالتقاء والتواصل والتنسيق 
على مس���توى االعام االمني 
والعاقات العامة، وهي مناسبة 
لتبادل اخلبرات والرؤى فيما 
يتعلق مبا هو جديد على هذا 

املستوى.

العبدالسام.
من جهته قال املقدم عبداهلل 
خليفة سالم املفتاح مدير ادارة 
العام���ة ورئيس وفد  العاقات 
دولة قطر ف���ي االجتماع الثاني 
للجنة االع���ام االمني مبجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية 
عقب وصوله الباد إن االجتماع 
سيتابع ما مت من اجراءات بشأن 
املوضوعات التي تتعلق بالتوعية 

العامة التي سبق مناقشتها.
واضاف اننا سنبحث ايضا 
انشطة كل دولة وجهودها في 
مجال التوعية االمنية واملرورية 

والدفاع املدني.
واشار الى ان جلنة االعام 
االمني جلن���ة حديثة وتواجه 
العديد من التحديات والصعوبات 
الظهور  ومن بينه���ا عملي���ة 

الثقاف���ة املرورية  ادارة  مدير 
للمشاركة في االجتماع الثاني 
للجنة االع���ام االمني التابعة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة والذي تس���تضيفه 
الكويت خال الفترة من 4 الى 

6 يوليو اجلاري.
وقد كان في استقبال املقدم 
موسى الدوسري والوفد املرافق 
الكويت  له على ارض مط���ار 
ادارة االعام  الدول���ي مدي���ر 
االمني الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلية رئيس االجتماع 
الثاني للجن���ة االعام االمني 
العمي���د محمد هاش���م الصبر 
ومدي���ر ادارة العاقات العامة 
والتوجيه املعنوي العقيد عادل 
احلشاش ورئيس وفد الكويت 
في االجتم���اع الرائد عبد االله 

تبدأ صباح اليوم اجللس���ة 
الثاني  االفتتاحية لاجتم���اع 
للجنة االع���ام االمني ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والذي تستضيفه الكويت خال 
الفترة من 4 الى 6 يوليو اجلاري 
برئاسة مدير ادارة االعام االمني 
الناطق الرس���مي باسم وزارة 
الداخلية رئيس االجتماع الثاني 
للجنة االع���ام االمني العميد 
محمد هاشم الصبر، كما يترأس 
وفد الكويت في االجتماع الرائد 

عبداالله العبدالسام.
وس���يتضمن جدول اعمال 
االجتماع العديد من املوضوعات 
ومن اهمها االستراتيجية االمنية 
الشاملة في مجال االعام االمني 
ونش���ر الوع���ي مبضامينه���ا 
باالضافة الى اوراق العمل املقدمة 

من الدول االعضاء وما يستجد 
من اعمال.

هذا وقد وصل امس الى الباد 
وفد مملكة البحرين برئاس���ة 
املقدم موسى عيسى الدوسري 

الصبر يترأس الجلسة االفتتاحية لـ »اإلعالم األمني«

اخلليجي يتحدث للزميل هاني الظفيري

خليجي لـ »األنباء«: شقيقي المدمن أطلق 
النار علي واحتجز والدتي ومنع عنها الماء

هاني الظفيري
مصيبة أن يك���ون خصمك 
هو ش���قيقك واملصيبة الكبرى 
أن تطلب أن يرحل هذا اخلصم 

دون عودة.
كان هذا شعار اخلليجي الذي 
ناشد وزير الداخلية أن يلتفت له 
وأن يحميه من األخ العاق املدمن 
الذي حاول قتل أفراد أسرة كاملة 
واحتجزهم وتس���بب في طاق 

شقيقته يوم زفافها.
»األنباء« التقت )ز.خ( الذي 
حتدث عن مأساته وخوفه على 
والدته وعلى ش���قيقاته من هذا 
األخ املدمن الذي تسبب في تعاسة 
من املمكن أن تصبح كارثة وفيما 

يلي نص احلوار:
في البداية ما مشكلتك؟

هي ليس���ت مشكلة بل طامة 
كبرى وتكمن في شقيقي العاق 
املدمن الذي حاول قتلي بعد أن 
أطلق النار علي قبل عدة سنوات 
وتس���بب في كابوس حقيقي ال 
يغيب عن مخيلتي خصوصا انني 
)مقطوع من شجرة( فأسرتي من 
أش���قاء وابناء عمومة جميعهم 
في اململكة العربية الس���عودية 

وال يوجد اح���د هنا غيري وبحك���م عملي الذي 
يجعلني اغيب عن املنزل يومني على األقل اخشى 
أن يقوم شقيقي بقتل اطفالي ووالدتي وزوجتي 

وشقيقاتي.
وكيف حدثت املشكلة؟

تعرف على رفقاء السوء واصبح مدمنا وعاقا 
واحتجز والدتي ومنع عنها املاء وشّهر بنا حتى 
انتشرت قصتنا امام ابناء املنطقة لتصبح سيرتنا 
على كل لسان حينما احتجز افراد اسرة في اجلهراء 

وتناولتها وسائل االعام.
في كل مصيبة جتده، يبعد عن طريق السوء 
وسرعان ما يرجع بقوة ليكشر عن أنيابه ويتسبب 
لنا في كارثة، وآخر هذه الكوارث طاق شقيقته 
قبل يوم من زفافها لذلك اتوجه إليكم لكي تنقذوا 

ناشد وزير الداخلية إبعاده عن البالد خشية أن يقتل أطفاله ووالدته

األس���رة من الضياع بسبب شاب مدمن بان يبعد 
عن الباد.

ألم حتاول مساعدته؟
تسترت عليه كثيرا فكان يطلب مني املال وكنت 
اعطيه وان لم اعطه يقوم بتهشيم سيارتي واالعتداء 
على والدته واتهامنا بسرقة ماله خصوصا انه عاطل 

وال اعلم كيف يحصل هذا العاطل على املال!
مباذا تطالب من خالل هذا اللقاء؟

أطالب وزير الداخلية بالتدخل وحماية اسرة 
م���ن الهاك خصوصا ان���ه ال يوجد رجل باملنزل 
سواي فهو محتجز 21 يوما على ذمة قضية اخشى 
أن يخرج بعدها ويقدم على قتل أطفالي ووالدته 
فنحن مبتلون، وهذه الرسالة أوجهها إلى املختصني: 
أبعدوه وقوموا بترحيله وأريحونا. فمنذ 7 سنوات 

وأنا مرهق من الشقيق العاق.


