
السبت
17  ابريل 2010

8
االمنية
الصفحة

 محمد الجالهمة
الصدفة واحلظ السيئ وحدهما قادا الى ضبط مواطن وبحوزته 
سالح صيد »الشوزن« غير مرخص و250 طلقة في منطقة الوفرة 
مساء اول من امس عندما انقلبت به سيارته الرياضية على طريق 
اخلط السريع اثناء قيامه باالستعراض والتشفيط مع مجموعة من 
اصدقائه.وقال مصدر امني ان بالغا وردا الى العمليات عن طريق 
بعض مستخدمي الطريق عن وجود حادث انقالب وتوجهت دورية 

تابعة المن االحمدي اس����تجابة للبالغ، ووجد رجال امن االحمدي 
قائد املركبة وهو شاب عشريني ملقى على االرض بعد اصابته اثر 
احلادث، ومت طلب سيارة اسعاف ونقله الى مستشفى العدان غير 
ان رجال االمن واثناء معاينتهم للس����يارة املنقلبة عثروا بداخلها 
على السالح و250 طلقة فقاموا بتسجيل قضية حادث مروري من 
جهة وحيازة سالح وذخيرة غير مرخصة من جهة اخرى ومت وضع 

الشاب حتت احلراسة حيث يرقد في مسشفى العدان.

حادث مروري يكشف »شوزن« و250 طلقة في الوفرة

3 وفيات لمواطنين أحيلوا لـ »الشرعي«
واالشتباه في حالتين جنائيتين بينهم

سقط هاتفه النقال فاصطدم بـ »عمود إنارة«
هاني الظفيري

نقل شاب في العقد الثاني من 
عمره الى مستشفى اجلهراء بعد 
ان اصطدم بسيارته السوبربان 
الطريق  انارة مبنتصف  بعمود 

الفاصل بني منطقة تيماء.
وفي التفاصي���ل كما يرويها 
مصدر امني ان الش���اب بحسب 
روايته لرجال املرور الذين حضروا 
ملوقع احلادثة انه فقد السيطرة 
على مقود سيارته بعد ان سقط 
هاتفه النقال عند اقدامه باحثا عنه 
دون ان ينتب���ه الى املركبة التي 
اعتلت الرصيف واقتلعت االشجار 
ليصطدم بعم���ود االنارة ويتم 
الداخلية ليتضح  ابالغ عمليات 
أنه اصيب باصابات متفرقة نقل 
على اثرها الى مستشفى اجلهراء 
واش���رف على دخول���ه ضابط 
االرتباط ماج���د الصليلي ليتم 

تسجيل قضية اصطدام.

 محمد الجالهمة
أحال رجال األمن جثث مواطنني ووافدة فلبينية 
الى الطب الشرعي أمس ملعرفة سبب وفاتهم، ومت 

تسجيلهم في محاضر الشرطة كوفاة طبيعية.
وقال مصدر أمني ان احلالة األولى التي أحيلت 
الى الطب الشرعي كانت ملواطن في اخلمسني من 
عمره، بعد ان وصل الى مستشفى العدان متوفى 
وسجلت قضية حتت رقم 2010/45 وفاة طبيعية 
وأحيلت جثته الى الطب الش���رعي ملعرفة سبب 

الوفاة.
أما ثانية احلاالت فكانت ملواطن ثالثيني نقله 
أفراد عائلته الى مستشفى الفروانية في حالة إغماء 
غير انه وبالكش���ف عليه تب���ني مفارقته للحياة، 

وعليه أحيلت جثته الى الطب الشرعي وسجلت 
قضية رقم 2010/66، وأوضح املصدر ان القضية 
س���جلت وفاة طبيعية غير ان هناك ش���كا في أن 
يكون وراء الوفاة شبهة جنائية وهو ما سيحسمه 

تقرير الطبيب الشرعي.
وقال املصدر ان احلال���ة الثالثة كانت خلادمة 
فلبيني���ة في األربعني من عمرها، وكانت قد نقلت 
الى مستوصف الفردوس على يد كفيلها وبعدها 
نقلت الى مستشفى الفروانية غير انها كانت متوفاة، 
وعليه سجلت قضية وفاة طبيعية مؤقتا حتت رقم 
2010/65 ومع شبهة جنائية وراء وفاتها حيث عثر 
على آثار دماء، وأحيلت جثة الوافدة الفلبينية الى 

الطب الشرعي ملعرفة سبب الوفاة.

مركز رياض

ال يكاد يوم مير دون ان تشاهد أو تسمع أو تقرأ عن 
أم تعذب بناتها أو أب يعذب أبناءه أو أشقاء يتقاتلون أو 
يعذبون او يعتدون على أخت لهم، آخر هذه الوقائع هو 
ما قرأته عبر الصحف اليومية في ان احد األشقاء تفنن 
في تعذيب شقيقته، وكان ذلك التفنن ليس وليد عام أو 
أكثر وإمنا دام 10 سنوات، وظروف تلك القضية تناولتها 
فتاة حينما روت مسلسل تعذيبها على يد شقيقها األكبر 
بأن كررت بأنها عاشت قصة عذاب طويلة بدأت في بادئ 
األم���ر مع والدها، حيث كان عمرها ال يتعدى الس���نتني 
ونصف الس���نة عندما تعدى عليها والدها بشتى أنواع 
التعذيب والعنف وكان ذلك التعذيب قبل دخول والدها 
السجن بسبب جرم ارتكبه إال انه بعد دخوله السجن سلم 
شارة التسلط والعنف لشقيقها الذي يكبرها بسنتني، 

وكان شقيقها ميارس عليها أشد أنواع التعذيب والتنكيل فكان يعتدي 
عليها بالضرب بشكل شبه يومي، حتى يوم احلادث املشؤوم، حيث قام 
بربطها وتعليقها في س���لم املنزل وأشعل شموعا أحرق بها يديها على 
مدار ساعة كاملة وهو جالس يأكل ويتلذذ من تلك املشاهدة، بل وفضال 
عن ذلك نبه عليها بأال يسمع منها صوتا وإال أحرقها بالغاز، األمر الذي 
ادى الى ان يغمى عليها وبدال من ان يقوم بإنفاذها تركها ملدة يوم كامل، 
وهو ما جعل األسرة تتدخل ومت نقلها للمستشفى للعالج بعد ان بلغت 

احلروق في يدها الدرجة الثالثة!
تلك هي املأساة اإلنسانية التي قرأتها على صفحات اجلرائد اليومية، 
وأتس���اءل: ما هذه القسوة بني األشقاء؟ وما س���ببها والدافع إليها؟! كل 
تلك األسئلة البد لها من إجابة واإلجابة ستكون بأن شقيق تلك الفتاة ال 
شك انه العائل لألسرة بعد دخول أبيه السجن فضال عن اختالل وجود 

السلطة داخل املنزل يؤدي الى أوخم العواقب.
وال ش���ك ان هذا الوحش اآلدمي )شقيق تلك الفتاة( 
رغم تفوقه علميا إال ان بداخله مرضا اجتماعيا، نتيجة 
مش���اهدته لوالده يعامل شقيقته بعنف ما جعله يقلده 
ويتلذذ بتعذيبها، فضال عن غياب السلطة األبوية لوجود 
والده في السجن وعدم تدخل األم.. ألسباب غير معروفة 
وكثيرة، فضال عن كونه العائل لألسرة، كل تلك األسباب 

جعلته غير متكيف اجتماعيا.
واحل���ل األمثل ملثل تلك احلالة هو إصالح الوس���ط 
االجتماعي، فإذا كان سليما متوازنا سويا انعكس ذلك 
على األشخاص وقلت بذلك فرص التكوين اإلجرامي الى 
حد كبير، وإذا كنا قد س���ردنا بإيجاز العوامل النفسية 
الدافعة لهذه اجلرمية فإننا نتناول اآلن التكييف القانوني 
له���ا، فاملادة 161 من قانون اجلزاء تن���ص على ان: »كل من أحدث بغيره 
أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف او بضربه بس���كني او أي 
آل���ة خطرة أخرى، او يقذفه في اي مكان بقصد إيذائه، او مبناولته مادة 
مخدرة يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 10 سنوات ويجوز ان تضاف إليها 
غرامة ال جتاوز 10 آالف روبية«، فهذه املادة تعاقب على من ضرب عمدا 
غيره وتسبب عن هذا الضرب أذى بليغا، وهو ما حدث للفتاة من إشعال 
الن���ار بيدها عمدا، ما ادى الى ح���دوث حروق بيدها من الدرجة الثالثة، 
واملشرع أفرد عقابا على هذا الفعل اإلجرامي مبعاقبة املتهم باحلبس 10 
سنوات، فضال عن عقوبة التعريض للخطر واملؤثمة باملادتني 166 و167 
من قانون اجلزاء والتي أفرد لهما املشرع عقوبة تصل الى احلبس مدة ال 
جتاوز س���نتني وال شك ان العنف األسري له أثره على املجتمع إذ يؤدي 

إلى انتشار اجلرمية فضال عن انه يؤدي لتفكك األسرة.

العنف األسري.. هل هو وراثة يتوارثها األبناء عن اآلباء؟
ورأي القانون في قضية الفتاة التي أحرقها شقيقها

بقلم: المحامي رياض الصانع

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

السوبربان بعد ان اصطدمت بعمود االنارة


