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هاني الظفيري
أحيل���ت وافدة آس���يوية الى مقر 
املباحث اجلنائية في محاولة لتوقيف 
آسيوي اقام معها عالقة غير شرعية 
اسفرت عن حمل س���فاح فيما اكدت 
اآلسيوية انها ال تعرف والد ابنها حيث 
التقت معه مصادفة في فرع اجلمعية 

القريب من منزل كفيلها واقامت معه 
عالقة عابرة داخل غرفتها، وقال مصدر 
امن���ي ان مواطنا الحظ على خادمته 
اإلعياء الدائم وحينما اصطحبها الى 
الطبيب اكد له ان اخلادمة حامل في 
شهرها السادس وسجلت قضية حمل 

سفاح.

حمل »غير شرعي« يحيل آسيوية إلى المباحث

مركز رياضمركز رياض

أب����دأ مقالت����ي هذه 
بعبارة ش����هيرة »قف 
للمعلم ووفه التبجيال.. 
كاد املعل����م ان يك����ون 
رس����وال« بهذه العبارة 
أش����ير إلى مقام املعلم 
أننا في  إال  وقدس����يته 
زمننا هذا تناسينا تلك 
املقولة وأصبح املعلم 
مثار استهجان واستهزاء 
من التالميذ ال لش����يء 
سوى غياب التربية في 
املنزل وغياب الوالدين 
أبنائهم  ع����ن تعلي����م 

املعامل����ة الطيبة، فكل منا كان طالبا في 
مدرس����ته أو كليته وكان ال يستطيع أن 
يناقش معلمه ف����ي أي موضوع يقوله 
بل كان احل����وار بناء ومهذبا بيننا وبني 
أساتذتنا ال لشيء سوى اكتساب اخلبرة 
والدراسة واحلكمة منهم، أما اآلن فإننا 
التلميذ ألستاذه وتهجمه  نشاهد تقليد 
عليه بل وصل األم����ر إلى التعدي عليه 
ضربا مبرحا وإحداث ضرر وأذى بليغ 
به � والسؤال الذي يطرح نفسه اين دور 
األسرة في معاملة التلميذ ألستاذه؟ أين 
دور التربية في زرع األخالق في نفوس 
أوالدنا؟ اإلجاب����ة.. انتفاء واختفاء ذلك 
وذلك النشغال الوالدين عن أوالدهم حتى 
انه ال يش����اهد األب جنل����ه اال وهو نائم 
فانقطع االتصال واالندماج بينهما وهو 
ما أوصل التلميذ إلى احلقد والغل وكان 
تفجير تلك الطاقات في أستاذه بدال من 
احترامه وتقديسه. وأشير إلى نقطة مهمة 
وما نشاهده اآلن على س����احة التعليم 
سواء في مدارسنا او معاهدنا او كلياتنا 
ان املدرس إذا حاول تأديب الطالب تأديبا 
سليما فإننا جند اآلباء واألمهات يذهبون 
إلى املخفر ويحررون محاضر لألساتذة 
لتعنتهم في معاملة أوالدهم وذلك قبل 
معرفة سبب قيام األستاذ بتأديب طالبه 
األمر الذي افقد األستاذ احترامه وجعله 
يخشى حتى من معاملة الطالب وتأديبه 
كل ذلك البد ان نراجع أنفس����نا فيه قبل 
ان تستفحل الظاهرة وتكثر، وما دعاني 
لس����رد ذلك ما قرأته في جريدة الوطن 
ف����ي عددها بتاري����خ 2010/8/15، أن احد 
أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات 
التجارية مت االعتداء عليه بالضرب من 
قبل أحد الطلبة وذلك بس����بب اعتراض 
الطالب على درجته التي حصل عليها في 
املقرر الدراسي، وكان الطالب قد فوجئ 
بالدرجة التي حصل عليها ولكن قبل ان 
يتروى ويسأل عن س����بب تلك الدرجة 
أسرع فور مش����اهدته للدكتور بالتهجم 
عليه وأشبعه ضربا داخل الكلية ومت نقل 
الدكتور إلى املستشفى للعالج.. تلك هي 
الواقعة التي قرأتها.. وتساءلت، صحيح قد 

تكون الدرجة التي حصل 
عليها هذا الطالب مجحفة 
إال ان هن����اك طرقا كان 
على الطالب ان يلتجئ 
إليها وه����ي التظلم من 
تلك الدرجة.. ال التهجم 
على أستاذه والتعدي 
عليه.. كما تساءلت هل 
تعدي����ه بالضرب على 
أس����تاذه كان هو احلل 
ملشكلته؟ اإلجابة بالنفي 
ب����ل زادت األمر تعقيدا 
البلطجة  فض����ال ع����ن 
والعربدة داخل احلرم 
اجلامعي الذي يجب في����ه ان يكون كل 
دارس له االحترام الواجب..كل تلك األسئلة 
دارت بذهني اال انني انتهيت إلى ضرورة 
العقاب على مثل هذا الفعل الذي أعتبره 
دخيال على مجتمعنا وطالبنا وال يقبله 
هذا املجتمع املعروف بأعرافه وتقاليده، 
فالواقعة مبنظارها األخالقي قبل القانوني 
تشير إلى همجية باحلرم اجلامعي فضال 
عن بلطجة البد من وأدها حتى يكون هذا 
الطالب عبرة ملن تسول له نفسه إتيان 
هذا الفعل مستقبال فضال عن ضرورة قيام 
الكلية التي ينتمي لها الطالب بتشكيل 
مجلس لتأديبه وذلك بعد التحقيق معه من 
قبل جلنة من داخل الكلية ملعرفة تفاصيل 
اعتدائه على أس����تاذه ثم توقيع العقاب 
الرادع عليه ومن األصوب من وجهة نظري 
ان يتم فصل هذا الطالب مؤقتا من الكلية 
لتخطيه السنة الدراسية مثار اتهامه بل 
فصله وحرمانه مؤقتا من تلك اجلامعة 
الن اجلامعة للتعليم ال للبلطجة وفرض 
الرأي بالقوة.. فاجلامعة مكان لألخالق 
قبل التعليم فإذا فقدت األخالق أصبح ال 
وجود للتعليم، هذا عن املنظار األخالقي 
واإلداري الواج����ب االتباع من اجلامعة 
التي ينتمي إليها الطالب أما عن املنظار 
القانوني فإن األس����تاذ اجلامعي موظف 
عام وهذا التعدي احلاصل عليه جاء أثناء 
وبسبب تأديته لوظيفته وبسببها، األمر 
الذي افرد له املشرع اجلزائي نص املادة 
135 من قانون اجل����زاء وافرد لها عقابا 
ه����و احلبس مدة ال جتاوز س����نة، وفي 
ختام مقالتي البد ان أحث األس����رة على 
ضرورة احلوار مع أوالدها وغرس احترام 
الغير في نفوسهم الس����يما اذا كان هذا 
الغير هو أس����تاذه الذي يعلمه احلكمة 
والطريق املس����تقيم فضال عن خبراته 
العلمية والعملي����ة ولنقف جميعا بكل 
حزم ضد من يحاول اإلساءة والتطاول 
على سلك التدريس س����واء معلموه او 
أساتذته باجلامعات الن اهتزاز ثقة املعلم 
بنفسه سيؤدي إلى عواقب وخيمة تترك 
أثرها على مجتمع ال ينطلي عليه سوء 

األخالق.

يضرب أستاذه من أجل درجاته!

إرجاء قضية قاتلي الحدث بالصليبية
للشهر المقبل الستدعاء ضابط الواقعة

بقلم: المحامي رياض الصانع

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

بائعة محل الذهب الذي تعرض للسطو في العاصمة تنهار 
وتعترف: افتعلت الحادثة لإلنفاق على صديقي العاطل

من خزين����ة احملل وحينما ابلغت 
بأن عملية جرد ستجرى افتعلت 
الواقعة. وذكر املصدر ان الوافدة 
وبعد االنتهاء من التحقيقات معها 
س���وف حتال الى القضاء بعدة 
تهم منها السرقة والبالغ الكاذب 
وازعاج السلطات والشروع في 
االنتحار بإصابة نفسها إلى جانب 

تضليل السلطات االمنية.
وقال املصدر ان رجال األمن 
يتقدمهم اللواء طارق حمادة كانوا 
قد رفعوا أداة اجلرمية من موقع 
احل���ادث وتبني من خالل تقرير 
الطب الش���رعي أن »املوس« ال 
توجد علي���ه بصمات تعود إلى 
ش���خص مجهول وهو ما يرجح 
أن اللبنانية حرصت على ازالة 
بصماتها مشيرا إلى أن اللبنانية 
املتهمة مطلقة وتبلغ من العمر 

40 عاما.

سلب واشار املصدر الى ان صاحب 
احملل مت االستماع الى افادته حيث 
لم يستبعد ان تكون املوظفة هي 

التي افتعلت هذه اجلرمية.
واش����ار املصدر االمني الى ان 
الواف����دة قالت انها على عالقة مع 
شاب وان هذا الشاب وهو مواطن 
عاطل وه����ي تقوم باالنفاق ولهذا 
الس����بب اختلس����ت مبالغ مالية 

مهمة عن اسباب اقدامها على فتح 
احملل في ه���ذا التوقيت املتقدم 
واسئلة اخرى لم جتد منها الوافدة 
اال ان تقر بأنها التي من افتعلت 
اجلرمية حلاجتها الى املال وحتى 
حتبك واقعة السطو قامت بجرح 
نفس���ها من ناحية الرقبة حتى 
تضلل السلطات االمنية وتدعوهم 
الى االقتناع بأنها تعرضت لواقعة 

إلى افادات حرس املجمع وكذلك 
مت االطالع عل���ى كاميرا واحدة 
متواجدة في محل مجاور لواقعة 
الس���رقة وتبني م���ن خالل هذه 
التحقيقات انه ال جرمية س���طو 
حدثت للوافدة وازاء ما توصل اليه 
رجال املباحث في هذه اجلرمية 
أعيد االستماع إلى افادة اللبنانية 
حيث متت مواجهتها بعدة اسئلة 

أمير زكي
فيلم فاش���ل قاد إلى حقيقة 
جرمية السطو، هذا على ما يبدو 
م���ا ميكن أن ينطبق على واقعة 
السطو املسلح التي شهدها أحد 
محالت الذهب في املباركية أمس 
االول بعد أن كشفت التحقيقات 
الت���ي أجريت مع اللبنانية التي 
أبلغت عمليات الداخلية بتعرضها 
للسطو املسلح حيث تعمل في 
محل للذهب في س���وق جتاري 
ش���هير بالعاصمة، وقال مصدر 
امني انه وبالتحقيق مع البائعة 
اللبنانية تب���ني لرجال املباحث 
انها افتعلت فيلما سيئ اإلخراج 
والتنفيذ وان واقعة السرقة هي 
من نسخ خيالها فهي التي سرقت 
املبلغ املالي لالنفاق على صديقها 
العاطل عن العمل، فيما قال مصدر 
امني ان الرواية التي س���ردتها 
لرجال األمن حول اقتحام آسيوي 
احملل والسطو بالقوة كانت غير 
مقنعة مما دف���ع رجال املباحث 
للتضيي���ق عليها وبعدها أقرت 
باحلقيقة كاملة والتي متثلت في 
انها كانت بحاجة ماسة إلى املال 
ولهذا افتعلت الواقعة ووضعت 
عدة اعتبارات في سرد روايتها 
وأهمها عدم وجود كاميرات بالقرب 
من احملل معتقدة ان هذا السبب قد 
يؤدي إلى جناح سيناريو السرقة 
إلى  الذي قامت بتأليفه وانتهى 

كشفها.
وقال مصدر امني: مت االستماع 

جرحت نفسها لتثبت الواقعة.. والسيناريو السيئ كشفها

رجال األمن وسط املجمع التجاري الذي شهد احلادثة بعد البالغ 

عشرينية ولدت سفاحًا في »الوالدة« وتدعي: 
»تعرضت لالختطاف واالعتداء قبل 9 أشهر

أمير زكي
ينتظ���ر رج���ال إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي حتسن 
صحة مواطنة للتحقيق معها حول 
قضية ادعاء تعرضها لالختطاف 
على يد شخصني في شارع ابن 
خلدون قبل 9 أش���هر واالنتقال 
بها الى إسطبالت اجلهراء ومن 
ثم االعتداء عليها، ما أسفر عن 
حملها سفاحا ووالدتها أمس األول 

في مستشفى الوالدة.
ووف���ق مص���در أمن���ي فإن 
املواطنة نقلت من مستش���فى 

األميري الى مستش���فى الوالدة 
ولدى س���ؤالها عن عقد زواجها 
أفادت بأنها غير متزوجة وروت 
حكايتها قائلة انها قبل 9 أشهر 
كانت تشتري أغراضا من سوق 
جتاري في ش���ارع ابن خلدون 
حيث تعرضت لالختطاف ومن 
ثم مت االنتق���ال بها الى منطقة 
إسطبالت اجلهراء وجرى االعتداء 

عليها من قبل مجهولني.
وأشار املصدر األمني الى ان ما 
أدلت به املواطنة البد من التحقيق 
فيه وإعادة التحقيق معها ألنها 

لرمبا حتاول التستر على متهم 
بعينه، الفتا الى ان مسألة عدم 
إبالغها أجهزة وزارة الداخلية عن 
واقعة اخلطف واالعتداء وقتها 

تعد مثيرة وغير منطقية.
وقال املصدر األمني: قام مخفر 
الشويخ الصناعي بإحالة القضية 
الى رجال مباحث حولي باعتبار 
ان بداي���ة اجلرمي���ة وقعت في 
حولي، مشيرا الى ان وكيل نيابة 
حولي أمر بأن تصنف القضية 
مبدئيا بعنوان »خطف ومواقعة 

باإلكراه واحلمل السفاح«.

»كف حشيش« وحبوب بالجملة 
من نجدة األحمدي لـ»المكافحة«

محمد الجالهمة
ق���ال مصدر امني ان رجال جندة االحمدي وخالل االيام 
القليلة املاضية قاموا بإحال���ة عدد من املواطنني والبدون 
والوافدين الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبط 

كميات متفاوتة من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية.
وأضاف املصدر انه قبل 72 س���اعة ومن خالل االنتشار 
املنظ���م لرجال النجدة مت توقيف مواطنني وبحوزتهم كف 
حشيش كما تبني ان احدهما مطلوب للسجن 5 أعوام كما 
ضبط وافد عربي على الطريق الساحلي وعثر معه على 18 
حب���ة كابتي كما مت ضبط مواطن كان متعاطيا على طريق 
الدائري السابع ومعه 14 حبة هلوسة كما ألقي القبض على 
مواط���ن وعثر معه على 68 حبة مخدرة كما جرى توقيف 
شابني من البدون وعثر معهما على زجاجتني خمر مستوردة 
الى جانب ضبط آس���يوي عثر معه على 23 زجاجة خمر 

محلية.

لصوص نظفوا 3 شقق
في بناية واحدة بميدان حولي

الوفد األمني األردني
يزور »نظم المعلومات«

عبداهلل قنيص
شهدت احدى بنايات منطقة ميدان حولي تعرض 3 شقق للسرقة 
أثناء تواجد أصحابها في مقارات أعمالهم، حيث تقدم الثالثة ببالغات 
مستقلة عن حادث الس���رقة. وقال مصدر امني ان االشخاص الثالثة 
وجميعهم يقطنون بناية واحدة افادوا بأن شققهم تعرضت للكسر أثناء 
تواجدهم خارج املنزل وسرقت اغراض تنوعت بني اجهزة الكترونية 
ومبالغ مالية ومجوهرات، هذا وحضر رجال اإلدارة الى الشقق املستهدفة 
ورفعوا البصمات من الش���قق متهيدا للوصول الى هوية اللصوص. 
من جهة أخرى اسفرت التحقيقات مع بقال عن اعترافه بسرقة »بوك« 
نسائي، وقال مصدر امني ان مواطنة قالت انها دخلت لشراء اغراض من 
بقالة ونسيت حافظة نقودها امام البقال وحينما عادت تظاهر البقال 
بأنه لم يش���اهد »البوك« ولكن بإعادة التحقيق معه اعترف بالسرقة 

وسلم البوك لرجال االمن الذين احالوه بقضية سرقة.

واص���ل الوف���د األمني األردن���ي الذي يزور الب���الد حاليا 
زياراته لألجهزة األمنية، حيث قام بزيارة اإلدارة العامة لنظم 
املعلومات وكان في اس���تقباله مدير عام اإلدارة العامة لنظم 
املعلومات بالوكالة العقيد م.عل���ي املعيلي ومديرو اإلدارات 

ومساعدوهم.
واستمع الوفد الى شرح مفصل من مدير إدارة النظم املقدم 
مشاري املطيري عن األهداف اإلستراتيجية لإلدارة العامة لنظم 
املعلومات من حيث تهيئة البني���ة التحتية لوزارة الداخلية 
لتواكب مفهوم احلكومة اإللكترونية والتي تنعكس بالتواصل 
بني وزارة الداخلية وباقي الوزارات لسهولة ويسر تقدمي أفضل 
اخلدمات واملعلومات للمواطن واملقيم فيما يخص املعامالت 
الشخصية وبياناتهم وتقدمي مجموعة من اخلدمات التي من 
خاللها يتمكن املواطن واملقيم من إجناز معامالته دون احلاجة 
الى مراجعة اإلدارات املعنية بوزارة الداخلية وكذلك استخدام 
الوسائل التكنولوجية املتطورة التي تخدم رجل األمن ألداء 
مهامه على أكمل وجه مثل دورية الرصد األمني وجهاز االستعالم 
احملمول واملس���تخدم للدوريات الراجلة وغيرها من األنظمة 

التكنولوجية العاملية املتطورة.

مسدسان »بالستيكي« و»حقيقي« يحيالن 
شقيقين »بدون« إلى »الجنائية«

»اإلطفاء« تبدأ حملة تشمل جميع المراحل الدراسية
بالتعاون مع وزارة التربية

عبداهلل قنيص
أحال رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
يوم أمس شابني شقيقني من غير محددي اجلنسية 
ال���ى النيابة العامة بتهمة حيازة س���الح ناري 
وذخيرة دون ترخيص وذلك بعد ان تأكد رجال 
اجلنائية من عدم تورط الش���قيقني في قضايا 

سرقات باإلكراه.
وقال مصدر أمني ان الكش���ف عن الس���الح 
احلقيقي وكان بداخله طلقتان كان بضبط سالح 
ناري بالستيك، مشيرا الى ان احدى دوريات جندة 
حولي اشتبهت في مركبة بداخلها شابان حيث 

مت توقيف املركبة وعثر رجال النجدة على سالح 
بالستيكي بحوزة الشقيقني، حيث مت نقلهما الى 
املباحث اجلنائي���ة الحتمالية ارتكابهما قضايا 
سرقات باإلكراه باستخدام املسدس البالستيكي، 
ولدى تفتيش���هما ذاتيا من قبل رجال اجلنائية 
تبينت حيازة أحد الشقيقني سالحا حقيقيا معبأ 
بطلقتني ولم يبرر الشاب حيازته للسالح، مشيرا 
الى ان السالح هو من مخلفات االحتالل الغاشم 
وكان يحتفظ به دون مبرر يذكر، وأشار املصدر 
الى ان السالح احلقيقي كان يخفيه البدون في 

بطن املركبة.

نتيجة عدم حسن التصرف خالل 
وقوع احلريق، مؤكدا ان التركيز 
على املدارس بجميع املراحل يهدف 
الى عدم خلو أي منزل من شخص 
مدرك وواع ويحسن التصرف عند 
ح����دوث احلريق ويتخ����ذ جميع 
اإلج����راءات التي تكفل الس����المة 
للجميع وحتول دون تفاقم اخلسائر 

املادية في املنزل.
وأض����اف ان وزارة التربي����ة 
مش����كورة تعاون����ت معنا خالل 
إقامة  أثمر  السنوات املاضية مما 
العديد من احملاضرات والندوات 
القيمة التي ترفع مستوى الوعي 
الذي  الهدف  الطلبة وحتقق  لدى 
تسعى اإلدارة العامة لإلطفاء الى 
حتقيقه دائما وه����و التقليل من 
اخلسائر في األرواح واملمتلكات.

في اإلهمال وعدم توفير وس����ائل 
الس����المة في املنزل هو الس����بب 
الرئيسي في حدوث احلرائق التي 
تتسبب في خسائر مادية وبشرية 

تعت����زم إدارة العالقات العامة 
واإلعالم ب����اإلدارة العامة لإلطفاء 
بالتعاون مع وزارة التربية تنفيذ 
خطة التوعية املدرس����ية جلميع 
املراحل فيما يخص أخطار احلريق 
والوقاية منه، وقال رئيس قسم 
التوعية والعالقات العامة النقيب 
ماجد العتيبي ان برنامج التوعية 
لهذا العام يهدف الى رفع مستوى 
الط����الب والطالبات  الوعي لدى 
وخلق جي����ل واع ومدرك ألخطار 
احلريق وطرق السالمة في املنزل، 
مؤكدا ان اخلطة تستهدف جميع 
الشرائح العمرية بدءا من رياض 

األطفال حتى املرحلة الثانوية.
وقال العتيبي ان اإلحصائيات 
الس����نوية لإلدارة العامة لإلطفاء 
تفيد بأن اخلطأ البشري واملتمثل 

النقيب ماجد العتيبي

مؤمن المصري
مثل أمس أمام محكمة اجلنايات برئاسة 
املستشار أحمد أبو العمامي وأمانة سر هشام 
سماحة أربعة شباب )3 من غير محددي 
اجلنس���ية وآخر من جنسية خليجية( 
اتهمتهم النيابة العامة بقتل مواطن عمدا 
مع سبق اإلصرار مبنطقة الصليبية أوائل 

العام احلالي.
وقد حضر دف���اع املتهمني املتمثل في 
احملامني فيصل العتيبي ومشاعل عباس 
وتهان���ي الظفيري وطلب���وا من احملكمة 
استدعاء ضابط الواقعة لالستماع إلفادته، 
كم���ا حضر احملامي فيصل عيال العنزي 
مدعيا باحلق املدني، وقد أجلت احملكمة 
الدعوى جللس���ة 10/26 الستدعاء  نظر 

ضابط الواقعة.
وتخلص واقعات الدعوى فيما ش���هد 
به ضابط مباحث الصليبية بأنه في يوم 
2010/2/1 توجه املتهم���ان األول والثاني 
إلى منطقة الصليبية للتفاهم مع املجني 
عليه الثان���ي )و.ع.( الذي قام باالعتداء 
على ابن شقيقة املتهم األول، فتم التفاهم 

بينهم والتصالح.
وعقب ذلك تبني له فقدان مفتاح سيارته 
فاستقل سيارة زوج شقيقته وتوجه بها 
إلحضار مفتاح س���يارته اآلخر وبرفقته 

املته���م الثاني )م.م.( الذي قام باالتصال 
على صديقه املتهم الثالث )ي.ن.( وطلب 
منه املساعدة في مشاجرة، فوافق األخير 

على ذلك.
وتوجه املتهمون األول والثاني والثالث 
إلى منزل املتهم الثالث حيث استل األخير 
سكينا من منزله ثم استقل معهم السيارة 
حيث توجهوا إلى منزل املتهم األول الذي 
أحضر س���اطورا من منزله، وكان املتهم 
الثاني يحمل سكينا تعدى بها على املجني 

عليه الثاني خالل املشاجرة األولى.
وتوجه املتهم���ون الثالثة إلى منطقة 
الصليبية، وفور وصولهم حاول بعض 
املتجمهرين تهدئة املوقف إال أن املتهم األول 
رفض التهدئة وصاح بأعلى صوته طالبا 
من املتهمني الثاني والثالث التدخل، فقام 
املتهم الثالث )ي.ن.( بطعن املجني عليه 
األول، والذي كان متواجدا مبكان الواقعة 
القريب من منزله، بسكني في صدره فسقط 

على األرض وفارق احلياة.
وأثناء ذلك تعدى املتهم الثاني )م.م.( 
على أب وابنيه محدثا إصاباتهم املوصوفة 
بالتقارير الطبية، وبعد ذلك أشار لهم املتهم 
األول بالتوجه إلى س���يارته للهروب من 
املكان فورا، وقد استقل املتهمون سيارة 

املتهم األول والذوا بالفرار.

اللواء طارق حمادة


