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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 عبداهللا قنيص
  أفشل رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان مخططا 
لتنظيم سهرة حمراء داخل احد املخيمات 
والذي مت اعداده ليكـــون مؤهال لـ «بارتي 
كبير» فيما اكد مصدر امني ان العقيد عادل 
احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني 
وضعا خطة لضبط صاحب املخيم والذي 
ضبط قبل دقائق من مداهمة املخيم ومتت 
مصادرة ادوات موســـيقية والتحفظ على 
املخيم حلني معاينته من قبل النيابة العامة 
خاصة انه حوى ٦ غرف نوم مزودة بالشموع 

وبارا مجهزا لتوزيع اخلمور.
  وقال مصدر امنـــي ان معلومات وردت 

الى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة بأن هناك صاحب مخيم في منطقة اجلليعة يقوم بتوزيع دعوات 
علـــى مجموعة من األشـــخاص يطلب منهم احلضور لقضاء ســـهرة وتضمنت 

الدعوة عدم جواز الدخول الى املخيم منفردا والبد 
ألي شـــخص ان يحضر أن يكون برفقته صديقته 
كما تضمنت الدعوة برنامج احلفل والذي اشتمل 
على وصالت رقص وإمكانية احتساء اخلمور بأي 
كمية وحفل عشـــاء فاخر كما حدد صاحب الدعوة 
شرط الدخول الى املخيم قضاء حفل رأس السنة 

بـ ٢٠٠ دينار.
  وأضاف املصدر فور تلقي اللواء الشـــيخ احمد 
اخلليفة هذه املعلومات أمر العقيد عادل احلمدان 
بحكم االختصاص املكاني بتتبع املعلومات ومداهمة 
املخيم مشـــيرا الى ان اللواء الشيخ احمد اخلليفة 

ارسل تلك املعلومات للعقيد عادل احلمدان.
  ومضى املصدر بالقول: قام العقيد احلمدان بتنفيذ 
تعليمات اخلليفة والتأكد من حقيقة الدعوة ومكان 
املخيم وبعد التأكد من احلقيقة متت مداهمة املخيم وعثر بداخله على البار وعدد 
٤ «دي جي» مشـــيرا الى ان املخيم ووقت مداهمته لم يكن بداخله اي شـــخص 

باستثناء حارس آسيوي. 

 تقيـــم وزارة الداخلية حفال لتكرمي 
وكيل وزارة الداخلية الســـابق الفريق 
أول أحمد الرجيـــب غدا االثنني، وقامت 
وزارة الداخلية بتوجيه برقية الى الوكالء 
املســـاعدين واملديرين العامني حلضور 
حفل التكرمي في قاعـــة الفريق متقاعد 

يوسف اخلرافي. 

 تكريم الفريق أول الرجيب غدًا
 عبداهللا قنيص

  تقدمت مواطنة الى مخفر اجلليب مبلغة عن سرقة 
أســـاور ذهبية منها أثناء اخضاع أمتعتها للتفتيش 
داخل مطار الكويت الدولي، ورفضت املواطنة ان توجه 
االتهام مباشـــرة الى رجال اجلمارك ولكنها قالت: كل 
ما أعرفه ان مصوغاتي ســـرقت وقد يكون اللصوص 
هم رجال اجلمارك أو عمال التحميل. وقالت املواطنة 

انها كانت عائدة من إحدى الرحالت اخلارجية وطلب 
املفتش اجلمركي تفتيش أمتعتها ورغم اســـتغرابها 
إلخضاع أمتعتها للتفتيش حيث انها ال حتمل شـــيئا 
ممنوعا اال انها استجابت الجراءات التفتيش ومت اخراج 
معظم أمتعتها وتفتيش جميع أمتعتها بشـــكل دقيق 
وحال وصولها الى منزلها وفحص أغراضها وجدت ان 

مصوغات ال تقل قيمتها عن ١٠٠٠ دينار قد تبخرت. 

 مواطنة تتهم جمرك المطار بسرقة مجوهراتها أثناء التفتيش

 بعد سهرة «بنفسجية» في مخيمات ميناء عبداهللا

 اعترف وصديقه بـ ٣ قضايا سرقة

 فتاة  تستعير مالبس عسكرية
  لستر جسدها العاري في نظارة ميناء عبداهللا

 ٥ لصوص كيبالت في «رحية»

 مباحث الجليب انتظرت سوريًا
  خرج بمالبس سهرة في الجليب

 محمد الجالهمة
  اضطر رجال مخفر ميناء عبداهللا الى منح 
سترة عسكرية الى مواطنة لستر جسدها متهيدا 
الحالتها الى النيابة العامة للتحقيق معها ومعرفة 
هوية مواطن ضربهـــا وتركها بهذه الوضعية 
في الشارع العام بعد االنتهاء من سهرة داخل 

احد املخيمات.
  وقـــال مصدر امني ان احـــدى دوريات امن 
الطرق اجلنوبية وفيما يقومون بحملة امنية 
داخل احدى املناطق البرية رصدوا سيدة ترتدي 
مالبس غريبة وتطلب مـــن املركبات التوقف، 
حيث قام رجال الطرق بتوقيفها وتبني انها في 

حالة سكر شديد، وباالستماع الى اقوالها قالت 
انها كانت في سهرة مع مواطن، وقد حاول ذلك 
املواطن االعتداء عليها بعد سهرة تخللها تناول 
خمـــر، وحينما قاومته قام بضربها وتركها في 

البر مبالبس سهرة.
  واشار املصدر االمني الى ان الفتاة متت احالتها 
الى االدلة اجلنائية الخذ عينة لتحديد نســـبة 
املسكرات واذا ما كانت قد تناولت مواد مخدرة 
اخرى الى جانب املســـكرة، ومت اخطار النائب 
العام والذي امر باحتجاز الفتاة حلني عرضها 
مع توقيف الشخص الذي حاول االعتداء عليها 

وتركها في هذه الوضعية بالبر. 

 هاني الظفيري
  متكن رجال جندة اجلهراء من ضبط ٥ وافدين من 
اجلنسية اآلسيوية وشاحنتني محملتني بالكيبالت 
النحاسية قاموا بسرقتهما ببر رحية التابع حملافظة 
اجلهراء لتتم إحالـــة الوافدين واملضبوطات الى 

جهة االختصاص.
  وقال املصدر ان دوريـــة كانت تتفقد منطقة 
بر رحية صباح امس واشتبه رجالها بشاحنتني 

«هاف لوري» متوقفتني، حيث كان اآلســـيويون 
يقومون بتحميل قطع حديدية ليتم طلب اإلسناد 
وضبط األشخاص الذين تبني انهم يقومون بسرقة 
الكيبالت النحاسية وتقطيعها متهيدا لبيعها في 
ســـكراب أمغرة، وأضاف املصدر ان تقريرا رفع 
بالواقعة الى الوكيل املســـاعد لشؤون العمليات 
اللواء مصطفى الزعابي، حيث مت احتجاز الوافدين 

متهيدا إلبعادهم عن البالد. 

 عبداهللا قنيص
  احال مدير ادارة بحث وحتري 
محافظـــة الفروانيـــة العقيد 
الهاجـــري وضباط  منصور 
مباحـــث اجلليب ســـوريني 
بتهمة ارتكاب ٣ قضايا سرقة 
عن طريق الكسر وجاء ضبط 
اللصني بجرم السرقة املشهود. 
انه واثناء  امني  وقال مصدر 
قيام احـــدى دوريات مباحث 

اجلليب بجولة اعتيادية حول 
اسواق اجلليب متت مشاهدة 
شاب متوقف على مقربة من 
احد احملالت التجارية، وما ان 
شاهد الدورية حتى حاول الهرب 
لكنهم اوقفوه بعد مطاردة على 
االقدام، وبالتحقيق معه قال انه 
وصديقا له يقومان بالسرقة، 
وابلغ عن محل ملالبس السهرة، 
املراقبة.  وهو يقوم بأعمـــال 

وانتظر رجال املباحث خارج 
احملل وحال خروج اللص الذي 
كان متواجدا داخل احملل وهو 
محمل مبالبس ســـهرة جرى 
ضبطـــه، وبالتحقيق معهما 
اعترفا بسرقة بقالة واالستيالء 
على ما بداخلها من ســـجائر 
بقيمة ٥٠ دينـــارا كما اعترفا 
بسرقة محل للهواتف وسرقة 

١٦ هاتفا من داخله. 

 ٢ «بدون» ومواطن بـ ٤٠٠ غرام 
حشيش و٣٠٠ دينار بالجهراء 

 ١٢ حبة روش وإصبعان على السابع وفي الجنوبية 

 عبداهللا قنيص ـ هاني الظفيري
  أحال مدير ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء العقيد ســـعد 
العدواني ومساعده الرائد عمر الرشيد مواطنا وشخصني من غير 
محددي اجلنسية الى النيابة العامة بتهم تتعلق باالجتار في املواد 
املخدرة وتعاطيها ومت ارفاق ٤٠٠ غرام من مادة احلشـــيش و٣٠٠ 
دينار حصيلة االجتار في هذه املواد املخدرة، وقال مصدر امني ان 
معلومات وردت الى مدير مباحث اجلهراء عن ان شابا كويتيا يتاجر 
في احلشـــيش وعليه قام مدير مباحث اجلهراء العقيد العدواني 
بتشكيل فريق عمل الستدراج املواطن لبيع املواد املخدرة واستطاع 
فريق العمل استدراج املتهم الى بيع اصبع ليتم ضبطه وعثر معه 
على اصبح آخر واعترف املواطن على «بدون» متت مداهمة مسكنه 
في الصليبية وعثر معه على ربع كيلو وارشد املتهم الثاني على 
«بدون» ثالث يقطن الى جوار مسكنه، مؤكدا على ان املتهم الثالث 
مصـــدره في املخدرات ليتم ضبط اآلخر وعثر معه على ٣ اصابع 
من احلشيش، كما عثر معه على ٣٠٠ دينار اعترف بأنها حصيلة 

اجتاره في املخدرات.
  على صعيد آخر القى رجال أمن الطرق اجلنوبية القبض على 
مواطنني عثر معهما علـــى ١٢ حبة مخدرة وضبط املتهمان خالل 
حملة اقامهـــا رجال أمن الطرق على مقربة مـــن املخيمات وعلى 
الدائري الســـابع اشتبهت دورية في سيارة يقودها شاب مصري 
ويرافقه آخـــر حيث مت توقيف املركبة وعثر معهما على اصبعني 

من مادة احلشيش. 

 ضبطت بحوزته مسروقات واحتجازه في الجابرية لم يدم ٢٤ ساعة

 حذر من إساءة استخدام الهاتف

 «الداخلية»: الخليجي مدعي هتك عرضه متورط في ٢٩ قضية سرقة
  ولم نمارس مع «وحش حولي» اإلكراه فلماذا نمارسه مع لص؟!

 غريب:  المشاجرات الطالبية تتحول إلى قضايا جنائية

 هاني الظفيري
  أكد مصدر امني مطلع ان الشاب اخلليجي 
الذي ادعى والــــده بتعرضه لهتك العرض 
داخل نظارة مخفر اجلابرية من قبل ضباط 
وشــــرطيني متورط في ارتكاب ٢٩ قضية 
سلب وسرقة باالكراه، مشيرا الى ان رجال 
املباحث عثروا مع اللص وشريكه على ما 
يثبت ارتكاب سرقات منها كروت اتصاالت 
مسروقة، كما ان هناك شهودا تعرفوا على 
اللص وشريكه من املجني عليهم في اكثر 

من طابور عرض.
  واضاف املصدر االمني ان رجال االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بشكل عام ورجال 
مباحث حولي بشــــكل خاص ليس من بني 
اساليبهم في التحقيقات استخدام العنف، 

مشيرا الى ان اجلرائم البشعة مثل قضايا 
وحش حولــــي ورغم ان هذه اجلرائم فيها 
من البشاعة اال ان املتهم فيها وهو حجاج 
الوحش اقر اثناء التحقيق معه وبعد انتهاء 
التحقيق معه وداخل احملكمة انه لم يتعرض 
لالكــــراه، فكيف اذن يفعل احد الضباط ما 

ذكر والد اخلليجي.
  وقال املصدر االمني ان الشاب اخلليجي 
لم يحتجز في مخفر اجلابرية ســــوى يوم 
واحد فقط وألنه مطلوب في اكثر من مخفر، 
فقد مت نقله الــــى عدة مخافر وعدة ادارات 
بحــــث وحتري للتحقيق معــــه في قضايا 

مسجلة عليه.
  ومضى املصــــدر االمني بقوله: ما الذي 
يدعو ضباطا الى ممارســــة اسلوب اكراه 

بحق شخص متهم اعترف بجرائمه وعثر 
معه على مســــروقات وتعرف عليه مجني 

عليهم؟
  وجدد املصدر االمني التأكيد على احقية 
اي شخص في ان يدعي ما يشاء امام القضاء، 
مشيرا الى ان ادارات املباحث اجلنائية يعتمد 
عملها على االدلة والبراهني وليس العنف، 
مؤكدا ان مثل هذه االســــاليب التي حتدث 
عنها والد املتهم لــــم ولن تكون قائمة في 

اجهزة وزارة الداخلية.
  يذكر ان «األنباء» نشرت في عدد سابق 
قصة اخلليجي وتطرقت الى اوامر اصدرها 
النائب العام بتسجيل قضية بحق ضباط 
وشــــرطيني وهو مجرد ادعاء يحتاج الى 

اثبات. 

يجب ازعاج اآلخرين مما يترتب عليه قضية 
سوء استخدام الهاتف.

  وأكد أهميــــة احترام رجل األمن، حيث انه 
العني الســــاهرة على أمن البالد وأمان العباد 

ويقوم بتطبيق القانون على املخالفني.
  واشــــار الى ان األجهزة املعنية في وزارة 
الداخلية تقوم مبتابعة جميع املخالفات والظواهر 

السلبية للقضاء عليها حماية للمجتمع.
  وذلك بحضور املديرين املساعدين االستاذين 
علي االبراهيم، ومحمد الكندري وعدد من معلمي 

املدرسة. 

إلى جتاوز اإلشــــارة الضوئية احلمراء والتي 
تؤدي إلى القتل أو تسبب إعاقة دائمة.

  كما تطرق إلى املشــــاجرات التي تقع بني 
الطلبة الســــباب بسيطة وقد تكون سببا في 
إصابات بالغة، مشــــيرا إلى ضرورة التحلي 
بالصبر والســــماحة بني اجلميع حتى تسود 
احملبــــة واأللفة، وال يتعرض احد للمســــاءلة 

القانونية.
  وذكر املالزم أول غريب أن االنترنت ثورة 
معلوماتية يجب  االستفادة والتعلم منها ما 
يفيد وينفع، وعن سوء استخدام الهاتف فال 

 ضمن البرنامج التوعوي الذي اعدته ادارة 
االعالم األمني بــــوزارة الداخليــــة بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة التربية ملزيد من الثقافة 
االمنية واملرورية لطلبة جميع املراحل الدراسية 
على مدار العام. وبرعاية مدير مدرسة عيسى 
اللوغاني املتوسطة بنني حامد الفيلكاوي نظم 
قسم اخلدمة االجتماعية والنفسية في املدرسة 
محاضرة توعوية عــــن التعريف بالعقوبات 
الناجمة عن السلوكيات السلبية وتعزيز القيم 
االجتماعية التي تؤكد الوالء الوطني، وحاضر 
فيها ضابط قسم اإلعالم في إدارة اإلعالم األمني 

املالزم أول عثمان محمد غريب.
  وفي بداية احملاضرة رحب املالزم أول غريب 
باحلضور مؤكدا أهمية الــــدور التوعوي في 
تثقيــــف النشء أمنيا ومروريــــا من الصغر، 
وقد اشتملت احملاضرة على عدة محاور حيث 
تطرق في احملــــور األول إلى اجلانب املروري 
ثم خطورة املشاجرات وأثرها السلبي وأخيرا 
سوء استخدام الهاتف واالنترنت وما ينجم عن 
هذا االستخدام اخلاطئ، ومشددا على ضرورة 
االلتزام بقانون وآداب املرور حلماية مستخدمي 
الطريق، ومنوها بخطــــورة القيادة من غير 
احلصول على رخصة قيادة واستخدام الهاتف 
النقال باليد اثناء القيادة، حيث انه يسبب عدم 
االنتباه مما ينتج عنه حوادث مرورية باإلضافة 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «االستئناف» تؤيد براءة عسكري
   من مواقعة مختلة عقليًا

 براءة شاب من االتجار بالمخدرات 
 قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية ببراءة مواطن 
من تهمة جلب املخدرات وهي تهمة عقوبتها اإلعدام اذا 

ثبتت على أي متهم.
  وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط املباحث بأن 
حترياته الســـرية دلت على ان املتهم يقضي سهرات 
يتخللها تعاطي املخدرات واخلمور مع اصدقائه، وقد 
وعدهم قبل ســـفره للخارج بهدايـــا قيمة عند عودته 
الـــى البالد وعندما أحلوا عليـــه ملعرفة نوعية الهدايا 
التي ســـيجلبها لهم ذكر ان هناك مخدرا غير موجود 
في السوق الكويتية وال يتعاطاها إال أصحاب املاليني

وهـــي الكوكايـــني كما ســـيحضر معه بعـــض قطع 
احلشيش.

  ونصحه أصدقـــاؤه بأن جلب هذه املخدرات يعتبر 
مجازفـــة كبيرة وانهم يخافـــون ان يزج بهم في حالة 
اكتشـــاف أمره من قبل جمارك مطار الكويت فحالتهم 
مستورة واملخدرات بأنواعها متوافرة في البلد، اال انه 

أصر على احضارها فكان له ما أراد.
  وعند وصوله الى مطار الكويت الدولي وأثناء تفتيش 
حقيبته الحظ املفتش ارتباكه فقام بتفتيشه ذاتيا، فتم 

ضبط ما بحوزته من مخدرات. 

 أيدت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف حكم محكمة 
أول درجة القاضي ببراءة عسكري من تهمة مواقعة مواطنة 
مختلة عقليا بغير إكــــراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم انها 

معتوهة.
  وكانــــت محكمة اجلنايات قد قضت علــــى املتهم غيابيا 
بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقام بعدها املتهم 
باللجوء الى احملامي عيدان اخلالدي الذي قدم معارضة في 
احلكم وترافع شــــفاهة امام محكمة اجلنايات طالبا البراءة 
ملوكله، مؤكدا ان األخير اعتصم بإنكار التهم املوجهة اليه في 
حتقيقات النيابة العامة، ناهيك عن تقدميه صورا ضوئية من 
عقد زواج املتهم وهويته العسكرية، مؤكدا ان املجني عليها 
تعاني حالة من التخلف العقلي البسيط مما يجعلها تتأثر 
بســــهولة وتنقاد وراء اآلخرين وال متلك القدرة على اصدار 
األحكام الصحيحة وفقا لتقرير الطبيب النفسي، مما يؤكد 

ان أقوالها ال يعتد بها.
 لي 

 يحوي قاعة احتفاالت و٦ غرف نوم مزودة بالشموع
 

 مداهمة مخيم ٥ نجوم في الجليعة خصص لحفل رأس السنة 
وشرط الدخول «كابلز» و٢٠٠ دينار شاملة احتساء الخمر

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة العقيد عادل احلمدان

 اللواء عبد الفتاح العلي 

 عبداهللا قنيص
  قبل أشـــهر كانـــت حصيلة 
اي حملـــة مرورية تشـــن على 
ظاهرة االستهتار حتصد املئات 
من املخالفات املرورية وتنتهي 
بضبط عشرات املركبات ان لم 
تكن مئات من هذه املركبات، كان 
هذا في املاضي، ولكن ما حقيقة 
الوضـــع الراهن بعد ان أظهرت 
وزارة الداخلية «العني احلمراء» 
من خالل جهود جبارة يبذلها مدير 
عام مديرية أمن األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي؟ الوضع احلالي 
يقول ان احلصيلة تكون محدودة 
حيث أسفرت حملة واسعة على 
عدة مناطق عن ضبط ١٥ مركبة 
فقط وحترير ما ال يزيد عن ٥٠ 

مخالفة مرورية.
  وقال مصدر أمني ان «العني 
احلمراء» دعت املستهترين الى 
اختيـــار مناطـــق أخرى خالف 
مناطق محافظة األحمدي، وكشف 

  واكد املصدر األمني على أن 
ندرة املســـتهترين في محافظة 
األحمدي قياسا بالفترات السابقة 
لن يكون إال دافعا ملديرية األمن 
وغيرهـــا من األجهـــزة األمنية 
انتشـــارهم  األخـــرى بتكثيف 
ومالحقتهم للشباب يعتقدون 
أن بإمكانهم ممارسة مخالفات 
التشـــفيط والرعونة في نطاق 
احملافظـــة، الفتا إلى أن مديرية 
أمـــن األحمدي تالحـــق ظاهرة 
االســـتهتار مدعومة بتعليمات 
من وزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشـــيخ جابـــر اخلالد 
الفريق  الداخلية  ووكيل وزارة 

غازي العمر.
  علـــى صعيد آخـــر حررت 
قطاعات املرور نحو ٤٥٥٨ مخالفة 
مرورية ومت حجز ٣٠٣ مركبات 
أمني  و١٦ بانشي، وقال مصدر 
ان حصيلة هذه املخالفات كانت 

خالل عطلة نهاية االسبوع. 

املصدر ان حملة أخرى شـــنها 
مدير أمن األحمدي في ســـاعة 
متأخرة أدت الى قيام ١٣ شخصا 
بتـــرك مركباتهم والركض على 
األقدام ليتـــم نقل املركبات الى 
كراج احلجز، كما ضبط في هذه 
ايراني مطلوب لقضية  احلملة 

دين قدره ١٥ ألف دينار.

 «العين الحمراء» دفعت المستهترين إلى خارج 
األحمدي وتحرير ٤٥٥٨ في الويك إند 

 متزوجة في موطنها وتقيم بمفردها منذ عامين 

 «تاتي» فشلت في إجهاض نفسها 
فنقلها كفيلها إلى مستشفى العدان

 محمد الجالهمة
  احتجزت وافدة آســـيوية داخل مستشـــفى العدان ووضعت 
حتت احلراســـة املشـــددة متهيدا للتحقيق معها وحتديد هوية 
شخص مجهول اقام معها عالقة محرمة اسفرت عن حمل سفاح 
ومحاولة اجهاض حيث حاولت الوافدة وتدعى «تاتي» التخلص 

من اجلنني.
  وقـــال مصدر أمني ان مواطنا يدعـــى (ح.هـ) تقدم الى مخفر 
الصباحية وقال ان خادمته تعمل لديه منذ عامني وهي متزوجة 
في موطنها وتقيم مبفردها مشيرا الى ان زوجته ابلغته بحدوث 
نزيف للوافدة ومن ثم سارع الى نقلها الى مستشفى العدان وبعد 
الكشف عليها من قبل االطباء اكدوا ان الوافدة حامل وعلى وشك 

الوالدة وانها بذلت جهودا لتوليد نفسها بطريقة بدائية.
  وأضاف املصدر االمني: انتقل رجال األمن الى املستشفى إال ان 
حالة الوافدة كانت صعبة ولم يتمكن رجال االمن من االستماع الى 
افادتها وعليه صدرت االوامر بوضع الوافدة حتت احلراسة املشددة 

للتحقيق معها بعد حتسن صحتها واالستماع الى اقوالها. 

 املالزم أول عثمان الغريب متحدثا خالل احملاضرة 

 البحث عن «أبوسمرة» بعد «كالكيت» 
مواقعة ثاني مرة في الجليب 

 نقاش أبوي دفع هندية إلى االنتحار 
 هاني الظفيري

  أقدمت وافدة هندية (٢٠ عاما) على االنتحار من منزل والدها في منطقة 
خيطان بإلقاء نفسها من الطابق اخلامس لتلقى مصرعها فور السقوط، هذا 
وقد تواجد في موقع احلادث قائد منطقة الفروانية العقيد وليد شهاب ومت 

احتجاز األب الذي قال انه دخل في نقاش مع ابنته لتنتحر سقوطا. 

 هاني الظفيري
  يجري رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية البحث عن وافد 
عربي اســـمه «أبوسمرة» وذلك بعد ان اعتدى على وافدة آسيوية للمرة 
الثانية في منطقة اجلليب حسب تأكيد املجني عليها، وقال مصدر امني ان 
وافدة آسيوية قالت ان شخصا يدعى «أبوسمرة» اعتدى عليها قبل شهر 
وانها تعرف ان اسمه ابوسمرة، لكونه يعمل في كراج مقابل لغرفة تقيم 
بها، مشـــيرة الى انها لم تقم باالبالغ عن تعرضها لالعتداء النها مخالفة 
لقانون اإلقامة. وقالت الوافدة: فوجئت امس وبعد شهر من الواقعة األولى 
بنفس الشخص يدخل الى غرفتي ويكرر االعتداء رغم مقاومتي له، مؤكدة 

استعدادها لالبعاد ولكنها غير مستعدة لتكرار االعتداء عليها. 


