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عدل
و حماكم

 أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب قرارا 
باالفراج عن جميع اعضاء قوة الشرطة املوقوفني انضباطيا 
بالتوقيف االنضباطي، وذلك اعتبارا من يوم االحد املوافق 
٢٠١٠/١١/١٤ وذلك مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك وبحسب 
بيان الداخلية امس فان القـــرار يأتي بتوجيهات من وزير 

الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد. 

 اإلفراج عن العسكريين
  الموقوفين انضباطيًا بمناسبة العيد

 مواطن «مدمن» يجرح والدته ويحتجز أفراد أسرته في الرابية
  وآخر «مريض نفسي» يطعن والدته ويتخذ أشقاءه رهائن في الجليب

 أمير زكي
  اضطر رجال امن الفروانية لالستعانة 
بفرقة من القــــوات اخلاصة ملواجهة بالغ 
اعتداء وحجز حرية بطلها مواطن (٣٢ عاما) 
احتجز والدته وهدد بقتل افراد اسرته في 
الرابية، والغريب في االمر انه وبعد السيطرة 
على املواطن الذي تبني انه متعاط وحتت 
تأثير املخــــدرات واقتياده الى املخفر ورد 
بالغ ثان عن مواطن آخر قام بطعن والدته 
وهدد بقتلها وهو ما ادى الى االســــتعانة 
بالقوات اخلاصة مرة اخرى ملواجهة البالغ 
الثاني والذي ال يفصــــل بينه وبني االول 
سوى ســــاعة واحدة فقط، ومتكن رجال 
االمن والقوات اخلاصة من ضبط املواطن 

بعد اقناعه بتسليم نفسه.
  واستنادا الى مصدر امني، فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت في الثامنة والنصف 
من صباح امس بالغا عن طعن مواطن يدعى 
(خ) ألمه فــــي منطقة الرابية، وفور تلقي 
البالغ توجه عدد من رجال االمن واالسعاف 
الى موقع البالغ السعاف االم، اال انهم صدموا 
بشاب يحمل سكينا ومطرقة ويهدد بقتل 

كل من يقترب من املنزل السعاف امه.
  واضاف املصدر االمني: انتقل مدير امن 
محافظة الفروانية العميد غلوم حبيب وعلى 
مدار ساعة لم يتمكن من اقناع الشاب وهو 
من ارباب السوابق بتسليم نفسه، وحينما 
فشلت مفاوضات رجال االمن معه اضطر 
العميد غلوم الى طلب اســــناد من القوات 
اخلاصة سيما ان الشاب واثناء ثورته اتلف 
دورية وسيارة اسعاف باملطرقة التي يحملها 

مهددا بقتل كل من يقترب من املنزل.
  ومضى املصدر االمني بالقول: ما ان شاهد 
الشاب القوات اخلاصة والتي حضرت بقيادة 
مدير عام القوات اخلاصة، ادرك ان األمر لن 
يدوم طويال، فطلب ان يســــلم نفسه، لكن 
شريطة عدم الصعود الى دورية، ومت تلبية 
طلبه واقتياده في سيارة مدنية، كما تبني 
ان االم املبلغ عن طعنها لم تصب ســــوى 

بجرح طفيف.
  وقال املصدر: ما ان انتهى رجال االمن 
من التعامل مع هذا البالغ حتى تلقوا بالغا 
مماثــــال لدرجة ان االمر اختلط في البداية 
على رجال االمن، فالبــــالغ الذي ورد الى 

عمليــــات الداخليــــة كان يحمل التفاصيل 
نفســــها ولكن باختالف بســــيط ان موقع 
اجلرمية منطقة اجلليــــب وليس الرابية، 
مشــــيرا الى ان البالغ الثاني تضمن ايضا 
اصابة شاب بنوبة نفسية ادت الى ثورته 
وقيامه بطعن والدته وتهديده ألي شخص 
يقترب منه بالقتل، وقام خاللها باحتجاز 
اشقائه الصغار لبعض الوقت كرهائن هدد 

بإحلاق االذى بهم.
  واضاف املصدر: لــــم يجد رجال االمن 
سوى ان ينتقلوا مرة اخرى برفقة رجال 
القوات اخلاصة الى مــــكان البالغ الثاني 
حيث متكنوا من الســــيطرة على الشــــاب 
ودفعه الى تسليم نفسه بعد ان هرب الى 
سطح منزله وهدد بالقاء نفسه من اعلى 

في حال اقتراب اي شخص منه.
  وقال املصدر: تبني ان الشاب الثاني يدعى 
(ع.ع) ولديه ملف في الطب النفسي وقد 
طعن امه لرفضها اعطاءه املال لالنفاق على 
تعاطيه املواد املخدرة، ومت نقل والدته التي 
تبني اصابتها بجرح قطعي اثناء احتجاز 

ابنها لها. 

 ساعة واحدة تفصل بين الواقعتين ورجال األمن استعانوا بالقوات الخاصة

 آثار اعتداء املواطن املدمن على سيارة االسعاف 

 رجال القوات اخلاصة في محيط منزل املواطن املدمن قبل استسالمه 

 قناصة القوات اخلاصة في موقع احلادث  العميد غلوم حبيب برفقة قياديي القوات اخلاصة خالل املشاورات مع املواطن املدمن 

 اللواء اليوسف يزور حاملة الطائرات إبراهام لنكولن

 المفتش العام للقوات المسلحة األردنية
  زار اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش

 استقبل مدير عام االدارة العامة للرقابة 
والتفتيش في وزارة الداخلية العميد الركن 
شـــهاب الشـــمري املفتش العام للقوات 
املســـلحة االردنية اللـــواء ركن عبداهللا 
عبدالقادر املطر والوفد املرافق له، ورافقهم 
من وزارة الدفاع «اجليش الكويتي» اللواء 
ركن حمد مطيران العازمي واملقدم عدنان 

ناصر الناصر.
  وفي بداية اللقاء رحب العميد الشمري 
بالضيوف، مؤكدا اهمية مثل هذه الزيارات 
لتبادل املعلومات واخلبرات في املجاالت 

األمنية املختلفة.
  وعقب ذلك مت عرض الهيكل التنظيمي 
لالدارة العامة للرقابة والتفتيش، ومن ثم 
القيام بجولة والتعرف على طبيعة العمل 
والدور الرقابي الذي تقوم به لتقدمي خدمات 

أمنية متميزة للمواطن واملقيم.
  وقد قام العميد الركن الشمري بتقدمي 
شرح تفصيلي عن اجلهود املبذولة سعيا 
لتطبيق القانـــون على اجلميع وااللتزام 
باالنضباط العسكري لفرض هيبة واحترام 
رجل األمن في كل املواقع واحترام رجال 

األمن جلميع املواطنني واملقيمني.
  من جانبه، أعرب رئيس الوفد االردني 
اللواء ركن املطر عن سعادته بهذه الزيارة، 
مقدرا جهود جميع العاملني، ومشيدا بنتائج 
الزيارة، مؤكدا استفادة الوفد منها، ومشددا 
على أهمية مثل هذه اللقاءات ملا فيها من 
توثيق أطر التعاون األمني املشترك، وداعيا 

الى استمرار تبادل الزيارات.
  وضم الوفد االردني العميد ركن مرتضى 
محمد املجالي والعميد ركن خالد عوض 

أبوزيد واملقدم محمد مصطفى العمر.
  وحضر اجلولة من االدارة العامة للرقابة 
والتفتيش مساعد مدير عام االدارة العامة 
النبهان  العميد أحمد  للرقابة والتفتيش 
ومدير السلوك االنضباطي العقيد مشعل 
الشمري ومساعد مدير السلوك االنضباطي 

املقدم عبدالهادي بوعباس.
  حضر مراسم االســـتقبال مدير ادارة 
العمليات العقيد خالد حســـن الكندري، 
ومدير ادارة الرقابة الوقائية العقيد عبداهللا 
العدواني، وفي ختـــام الزيارة مت تبادل 

الدروع التذكارية بهذه املناسبة. 

 قام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
أمن احلدود اللواء الشيخ محمد اليوسف امس 
بزيــــارة حاملة الطائــــرات األميركية ابراهام 
لنكولن املتواجدة في اخلليج العربي، وذلك 
بحضور الســــفيرة األميركية ديبورا جونز، 
وعدد مــــن ضباط اجليش الكويتي من القوة 
اجلوية والقوة البحرية. وكان في اســــتقبال 
اللواء الشــــيخ محمد اليوسف لدى وصوله 

اللواء مارك جوادنييني قائد القوة الضاربة 
التاسعة والعميد جون الكسندر قائد حاملة 
الطائرات ابراهام لنكولن، ومت تقدمي إيجاز عن 
مهام وواجبات القوة الضاربة التاسعة ودور 
حاملة الطائرات واملدمرات والســــفن املرافقة 
لها. كما أقيم عرض إلقالع وهبوط الطائرات 
من وإلى حاملة الطائرات، وفي ختام الزيارة 

مت تبادل الدروع التذكارية. 

 اللواء اليوسف والسفيرة جونز في ضيافة طاقم حاملة الطائرات ابراهام لنكولن 

 قناص «مطاطي» يظهر في الفحيحيل

 إصابة ٣ في مشاجرة بديوانية «معرس» 

 سائق آسيوي ينقذ أسرة كفيله من مجهول  

 أمير زكي
  أقدم شخص مجهول الهوية على إطالق أعيرة 
مطاطية على وافدين من اجلنسية البنغالية في 
منطقة الفحيحيل وقال املنسق اإلعالمي في إدارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان ســـيارة 
اسعاف نقلت اآلســـيويني للعالج في مستشفى 
العدان، ومت ابالغ وزارة الداخلية والتي شرعت 

في البحث عـــن اجلاني دون توافر اي معلومات 
عنه ووصفت حالة اآلسيويني باملستقرة.

  وأشـــار مصدر امني الى ان السالح املستخدم 
في احلادثة يحتمل ان يكون ســـالح ضغط عاٍل، 
او هوائـــي يطلق رصاصـــات مطاطية ميكن ان 
تصيب االشخاص بإصابات بليغة حتى وان لم 

تكن قاتلة. 

 هاني الظفيري
  اندلعت مشاجرة دامية في احدى ديوانيات منطقة 
النسيم مبحافظة اجلهراء مساء امس وخلفت املشاجرة 
ثالثة مصابني بينهم مهندســـان ومت نقل املصابني الى 
مستشـــفى اجلهراء لتلقي العالج بعد تعرضهم لعدة 
طعنان بأنحاء متفرقة من جســـمهم. وقام رجال األمن 
بتطويق املستشفى بعدد كبير من رجال األمن حتسبا 
الستكمال املشاجرة وحضر كل من العميد محمد طنا 

وقائد املنطقة صالح الدعاس واملقدم فالح محسن وسجلت 
قضية. وقال مصدر امني ان املشاجرة نشبت خلالفات 
بني ابناء عمومة داخل ديوانية املواطن الذي كان عرسه 
يصادف يوم وقوع املشـــاجرة أول من امس ليتطور 
اخلالف الى التشابك باأليدي داخل ديوانية املعرس الذي 
حاول جاهدا فض االشـــتباك اال انه لم يستطع ليبلغ 
عمليات الداخلية والتي حضر رجالها على الفور ومت 

نقل املواطنني الثالثة الى مستشفى اجلهراء. 

 هاني الظفيري
  قام وافد آسيوي بدور بطولي إليصال عائلة 
كفيله الى بر األمان بعد أن طاردته سيارة مجهولة 
اصطدمت به عدة مرات عمدا إلجباره على التوقف. 
إال أن الوافد اســـتمر باملســـير حتى توقف عند 
باب منزل أســـرته مبنطقة الواحة مساء أول من 
أمس ليترك بعدها الشخص قائد املركبة ويطلق 

ساقيه للريح.
  وفـــي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية مساء امس االول 
يفيد بوجود مركبة حاول قائدها قتل أفراد عائلة 
مبنطقة الواحة بعد أن اصطدم بســـيارتهم عمدا 

عدة مرات محاوال توقيف املركبة وتعطيل حركة 
سيرها، إال أن قائد سيارة العائلة اآلسيوي رفض 
التوقف رغم االصطدامات املتكررة واستمر بالسير 
حتى أوصل أفراد عائلة كفيله الى املنزل بسالم، 
ليحضر رجال األمن الى موقع البالغ حيث وجدوا 
مركبة اجلاني متوقفة أمام املنزل، وبالسؤال عن 
قائدها، أفاد السائق اآلسيوي وأفراد العائلة بأنهم 
شاهدوه يفر هاربا بعد توقفهم، ليتم نقل املركبة 
عن طريق ونش الداخلية، وباالستعالم عن قائدها 
تبني انه مواطن حضر الى مخفر الواحة وأنكر ما 
نســـب اليه، ومت تسجيل قضية، وجار التحقيق 

بها.

 وافد يسقط بـ ٩٨٠ حبة مخدرة
  و٣٠ حبة فياغرا.. «مضروبة»

 أمير زكي
  احال رجال االمن العام وافدا مصريا الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات حليازة ٩٨٠ حبة مخدرة و٣٠ 
حبة فياغرا تبني انها مضروبة وليست اصلية. وقال 
مصدر امني ان الوافد مت توقيفه في حملة تفتيشية بعد 

منتصف الليل، حيث بدا عليه االرتباك لدى توقيفه، 
وبتفتيش ســــيارته عثر رجال االمن على احلبوب 
املخدرة والفياغرا وقد اخفاها اســــفل مقعد املركبة، 
وقال فــــي التحقيقات االولية ان الفياغرا واحلبوب 

املخدرة املضبوطة لالستخدام الشخصي. 

 تقدمت احملامية فوزية الصباح 
عـــن ثالث معلمات في قســـم اللغة 
االجنليزية باحدى املدارس الداخلية 
بدعوى قضائية ضد وزارة التربية 
وطالبت بتعويض مؤقت لكل واحدة 
منهن مببلغ ٥٠٠١ دينار عن االضرار 
املادية واالدبية التـــي تعرضن لها 
جراء نقلهن التعسفي من مدرستهم 
الى مدرســـة اخرى ثم اعادتهن مرة 
اخرى الى مدرستهن بعد ان تبني ان 
قرار نقلهن كان تعسفيا بهدف عقابهن 

وليس من اجل الصالح العام.
  وذكرت احملامية فوزية الصباح في 
صحيفة دعواها ان املعلمات الثالث 

مشـــهود لهن بالتميز والتفوق والكفاءة العالية في القيام مبهام عملهن 
وسجلهن حافل باالجنازات والتقديرات ويتميزن ايضا بان لديهن ميوال 
ابتكارية وتطويـــرا للعمل واالرتقاء بـــه، وازاء اعتراضهن على بعض 
املمارسات في قسم اللغة االجنليزية امام مديرة املدرسة وبدال من اجراء 
التحقيق في شكواهن مت نقلهن من املدرسة التي يعملن بها الى مدارس 
متفرقة ليست بحاجة الى مدرسات للغة االجنليزية، ودون ذكر أي اسباب 
تبرر هذا النقل املفاجئ، سوى وصفهن بعدم تنفيذ االوامر من اجل ايجاد 
مبرر على غير احلقيقة لالســـتناد اليه في نقلهن، اذ كيف ميكن نســـبة 
تلك املخالفات لهن واظهارهن ووصفهن مبا ليس فيهن دون ان يثبت ان 
ثمة حتقيق قد اجري مع احداهن عن اخالل او تقصير في العمل؟ وكيف 
ميكـــن رميهن بتلك املخالفات في حني ان تاريخهن الوظيفي ســـواء في 
تلك املدرســـة او التي قبلها حافل باالجنازات والعطاء وتقارير كفاءتهن 
بدرجة امتياز عن كل ســـنوات العمل السابقة منذ التحاقهن بالعمل في 

وزارة التربية؟
  وانه ملا كانت تلك التهم جميعها واهية وال اساس لها من الصحة وخال 
ملفهن الوظيفي من الدليل عليها ولم يقدم ضدهن سند، وال وجود لشواهد 
على صحة تلك االدعاءات، واذ ادركت الوزارة ان نقلهن من املدرسة التي 
يعملن بها انطوى على تعسف غير مبرر وخلت قرارات نقلهن من ركن 
السبب ومن دواعي اصدارها وان مصلحة العمل تستدعي بقاءهن مبدرسة 
ام عطية االنصارية املشتركة، عادت الوزارة وألغت قرارات نقلهن وعادت 

املدرسات الى مركز عملهن االول بتلك املدرسة.
  ومن ثم فإن قرار وزارة التربية كان خاليا من ركن السبب ولم يهدف 
الى حتقيق املصلحة العامة بل انطوى على عقوبة تأديبية مقّنعة بدليل 
ان الوزارة لم تبني وجـــه املصلحة التي قصدتها من اصدار قرار نقلهن 
حيث اصنب بأضرارا ماديـــة وادبية جمة حلقت بهن، وتتمثل في تذوق 
مرارة الظلم اذ نســـبت اليهن مخالفات وتقصير في عملهن ال اساس لها 
من الصحة وقصد بها تشـــويه صورتهن، فما اشدها وطأة تلك االحزان 
التي تنتج عن جترع احساس الظلم واالساءة الى سمعتهن واعتبارهن 

وكرامتهن ونال من مكانتهن االدبية واالجتماعية واساء إليهن.

 إعداد: مؤمن المصري 

 احملامية فوزية الصباح 

 ثالث معلمات يطالبن «التربية» بتعويضهن
  بعد نقلهن تعسفيًا من مدرستهن


