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مركز رياض

»التربية«.. لن تتطهر من دم عمر
تابعت عن كثب اجلرمية 
التي هزت وجدان الشارع 
الكويتي.. مقتل الطفل عمر 
العازمي على يد زميل له في 
الروضان  مدرسة عبداهلل 
الكبير  مبنطق���ة مب���ارك 
اثر مش���اجرة  التعليمية 
بينهما استل املتهم سكينا 
كان���ت بحوزت���ه وطعن 
بها املجن���ي عليه فأحدث 
به اإلصاب���ات التي أودت 
بحياته، واستغربت لناظر 
تلك املدرسة الذي كان على 
علم باملشاجرة بني الطالبني 

قبل اجلرمية ولكنه لم يقم بتقوميهما أو 
االجتماع م���ع الطالبني ومحاولة تصفية 
النفوس بينهما فضال انه لم يبلغ أسرتي 
الطالبني او يطلعهم���ا على ما حدث ولم 
يبال بذلك، األمر الذي أدى الى اس���تفحال 
الواقعة ووقوع األمر املجرم فهذه اجلرمية 
من اجلرائم اجلديدة على مجتمعنا املعروف 
بتواده وتراحمه ومتاسكه والتزامه بالقيم 
األخالقية العربية واإلس���المية الرفيعة � 
فالواقعة تشكل جناية القتل العمد وهي 
من اجلرائم املؤثمة باملادة 150 من قانون 
اجلزاء، إال انه وملا كان املتهم حدثا ألنه لم 
يبلغ من العمر 18 س���نة فإن االختصاص 
باس���تجوابه يكون حملكمة األحداث عمال 
باملادة 1 من القانون 3 لس���نة 1983 بشأن 
األحداث واملنوط بها التحقيق مع األحداث، 
أما عن املادة العقابية الواجبة التطبيق عليه 
فهي املادة 14 من القانون 3 لسنة 1983 فقرة 
)أ( وعقوبتها احلبس ملدة ال تزيد على 10 
سنوات � ونقول اننا البد ان نطرح سبل 
الوقاية من جرائم األحداث ومنهم الطلبة، 
وأول سبب من أس���باب الوقاية: الوقاية 
التربوي���ة أي إدخال الصغي���ر في بيئته 
السليمة سواء كانت بيئة أسرية أو بيئة 
مدرسية كي تتولى رعايته أو تثقيفه وذلك 
بقصد تقومي انحرافه وإعادته الى حظيرة 
املبادئ السوية للحياة االجتماعية السليمة 
قبل ان يفوت األوان ويصبح من العسير 
إصالحه � ونعلم متاما ان هذا الش���خص 
)الطالب( اذا ارتكب فعال من األفعال التي 
تنذر بوجوده ف���ي حاالت االنحراف فإنه 
يكون ذا خطورة اجتماعية وهذه هي التي 
تبرر للقاضي ف���ي واقعتنا هذه ان يوقع 
عليه تدابير حتول بينه وبني إعادة ارتكابه 
جرمية في املستقبل � إال انه وملا كان هذا 
احلدث )الطالب( قد ارتكب وعمره أقل من 
18 عاما جرمية عقوبته���ا اإلعدام فتطبق 
عليه عقوبة املادة 14 فقرة )أ( من القانون 
3 لسنة 1983 � كذلك البد من عملية تثقيف 
األبوين وتوعيتهما بأصول التربية السليمة 

وهي من أهم أسس اإلصالح 
االجتماع���ي وال تقل عنها 
أهمية تأهيل املعلمني ألداء 
دوره���م التربوي اخلطير 
السيما تأهيل املعلمني في 
املراحل األولى حيث تشتد 
حساسية الطفل وتنقش في 
ذهنه وعقله قواعد احلياة 
االجتماعية السليمة، ومن 
أخطر األمور املوجودة في 
عاملنا احلاضر ترك الطفل 
مع اخلادمة أو املربية تتولى 
شؤونه، إما بسبب انشغال 
األم خارج البيت وإما بسبب 
عدم تقديرها ملس���ؤوليتها أو بسبب عدم 
وجودها أصال، ذلك ان الطفل في هذه احلالة 
سيلتصق باخلادمة التصاقا نفسيا وذهنيا 
وثيق���ا وتتكون لديه قي���م مهتزة وأفكار 
خاطئة � وال ميكن ان ننس���ى دور اإلعالم 
في احلد في ظاهرة ارتكاب اجلرمية لدى 
األحداث � فاألفالم التي تعرض وما حتتويه 
من مشاهد تثير رغبة في الطفل أن يقلد ما 
يشاهده وهو ما يدفعه الى هذا التقليد الذي 
ينتج اثارا سيئة مما يدفع الطفل نتيجة 
عدم إدراكه األم���ور الى ارتكابه اجلرمية، 
وال ميكن ان ننسى دور الرقابة البوليسية 
حيال اجلرمية اي دور املنع )دور الضبط( 
اي دور يحول دون وقوعها ودور يسهم في 
العقاب عليها، واألول أمر وقائي فيجب على 
اجلهات األمنية تعيني حراسة دقيقة على 
املدارس مثل إيقاف سيارة شرطة بجانب 
كل مدرسة لتحد من مشاحنات ومشاجرات 
الطلبة، فضال عن ضرورة وجود كاميرات 
داخل املدارس ملراقبة سلوك الطلبة، األمر 
الذي يحد من وقوع اجلرمية وال ش���ك ان 
على الشرطة واجب إنقاذ األحداث والشباب 
من الظروف الس���يئة التي يوجدون فيها 
ألنها تهيئ الس���بل لالنحراف اإلجرامي،  
وال تخفى مس���ؤولية التربي���ة والتعليم 
عن هذا اجلرم وتعوي���ض ورثة الطالب 
املتوفى وضرورة اختصامها في الدعوى 
بجانب الطالب املس���ؤول عن اجلرم ألنها 
املسؤولة األولى واألخيرة عن هذا احلادث 
ألنه من املمكن ان يع���اد الطالب مرتكب 
احلادث اليها باعتبارها مؤسسة مسؤولة 
عن التربية فيج���ب ان يكون لها دور في 
الرقابة والتنش���ئة السليمة، وفي النهاية 
أقول يجب تكاتف الدور األسري والديني 
واملدرسي ومساهمة الدور األمني في منع 
إجرام هؤالء األحداث، فبهذا التكاتف يصبح 
أبناؤنا مبقتضاه قوة منتجة في الوطن بدال 
من ان يكونوا قوى هدامة تخلق الفوضى 
وتشيع البلبلة في أرجاء الوطن مما يشيع 

اجلرمية في أنحائها.

بقلم: المحامي رياض الصانع

محمد الجالهمة
تقدم صاحب ش���ركة ف���ي منطقة 
الشويخ ببالغ عن سرقة 5 سلندرات 
خاصة بأجهزة التكييف وأيضا بطاريات 

شاحنات.
وقال مصدر امني ان صاحب الشركة 
قدر املسروقات التي سرقها لصوص 

مجهولون ب� 10 آالف دينار وس���جلت 
قضية سرقة عن طريق الكسر وأحيلت 

القضية للمباحث.
من جهة اخ���رى، تقدم مواطن الى 
مخفر اجلليب وأبلغ عن سرقة بانشي من 
مقابل منزله في غرب اجلليب وسجلت 

قضية سرقة عن طريق الكسر.

أمير زكي
احتجز شابان بدون ولبناني بتهمة 
املواقع���ة باالكراه وذلك بعد ان ضبطا 
برفقة فتاة مسجل عليها قضية تغيب. 
وقال مصدر امني ان فتاة تبلغ من العمر 
20 عاما تقدم والدها ببالغ اكد من خالله 
تغيبها عن منزل اس���رتها، ومت تعميم 

اوصاف الفتاة على رجال االمن، حيث 
متكنت احد الدوريات الشاملة من رصد 
شابة داخل س���يارة، حيث مت توقيف 
الس���يارة، وما ان توقفت املركبة حتى 
خرج���ت الفتاة محاول���ة الهرب، ليتم 
ضبطها، وتبني انها هي الفتاة املسجل 

بحقها قضية تغيب.

متغيبة في استضافة لبناني وبدونبطاريات وسلندرات بـ 10 آالف دينار طارت من شركة بالشويخ

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ما بني منطقتي أم الهيمان والتي ش���هدت 
من قبل تهجم نحو 20 ش���خصا على املخفر 
وأش���ارت »األنباء« للخبر في حينه، ومخفر 
أبوحليفة وقعت يوم امس األول أحداث مؤسفة 
داخل املخفرين استدعت اسنادا امنيا من قبل 
مدير أمن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي وإسنادا إضافيا من قبل قطاع العمليات 
والذي يرأسه اللواء د.مصطفى الزعابي فيما أكد 
مصدر امني ان اجمالي املصابني في احلادثني 
املؤس���فني 3 من رجال األمن إضافة الى شاب 
بدون. وحول الواقعتني الغريبتني قال مصدر 
امني ان مشاجرة بني 4 شبان وشاب آخر وقعت 
في احد االسواق التجارية الشهيرة مشيرا الى 
انه وفور اندالع املشاجرة امر مدير أمن محافظة 
االحمدي اللواء عبدالفتاح العلي بإرسال دوريات 
تابعة ملديرية األم���ن ومتكن رجال األمن من 
توقيف املتشاجرين اخلمسة. واضاف املصدر 
انه مت نقل املتش���اجرين الى مخفر ابوحليفة 
وفي هذه االثناء اتصل الش���اب الذي تعرض 
لالعتداء من قبل 4 اشخاص بأقارب له وبعد 
نحو 30 دقيقة من وصول املتش���اجرين الى 
املخفر فوجئ رجال األمن ب� 4 شبان يتهجمون 
على املخفر ويكسرون واجهة املخفر اخلارجية 
واعتدوا بالضرب على رجال االمن الذين حاولوا 
التصدي لهم كما اعتدوا بالضرب على الشباب 

الذين تشاجروا مع قريبهم. وأشار املصدر الى 
ان مدير امن االحمدي اللواء العلي ومساعده 
العميد معتوق العسالوي انتقال الى املخفر ومت 
طلب اسناد من العمليات وامر اللواء الزعابي 
بإرسال تعزيز امني بلغ قوامه نحو 10 دوريات 
واس���تطاع رجال األمن توقيف الشباب ال� 4 
الذين تهجموا على املخفر ووجهت إليهم تهم 
إتالف مال الدولة ومقاومة سلطات واالعتداء 
على رج���ال األمن واالعتداء بالضرب، وحول 

القضي���ة الثانية قال املصدر األمني ان حادث 
تصادم بني مركبتني على اثره تعاملت االجهزة 
األمنية معه خصوصا بعد تبادل املتصادمني 
للضرب في موقع احل���ادث وبعد وصولهما 
الى املخفر عادا وتبادال الضرب وحال تدخل 
رجال األمن قام احد الش���ابني بإخراج سكني 
واثناء تدخل رجال االم���ن تعرضا إلصابات 
على اثرها نقال للع���الج ومتكن رجال االمن 

من ضبط اجلاني.

الداخلية واجهت االقتحام بإسناد وأوقفت المتهمين

مشاجرات دامية داخل مخفري أم الهيمان وأبوحليفة 
تسفر عن إصابة 3 رجال أمن ومحتجز »بدون«

سكران أشهر سكينًا في وجه رجلي أمن
أمير زكي

متكن رجال ام���ن مديرية مبارك الكبير من إحكام 
الس���يطرة على شاب سكران أشه���ر سكينا في وجه 
رج���ال االمن، فيم���ا امر مدير امن مح���افظ���ة مبارك 
الكب��ير باالن��ابة الل���واء ابراهيم الطراح باح���تجاز 
املتهم واحالت���ه الى الن��يابة بتهمتي السكر واتالف 
م��ال الغ��ير والش���روع في الق��تل وم��ق��اومة رجلي 

أمن.
وقال مصدر امني ان مواطنة ابلغت عمليات الداخلية 
ان هناك شخصا اعتاد على ارسال مسچات لها وانها 
فوجئت بهذا الشخص يس���توقفها في الشارع العام 
محاوال اختطافها، وعليه سارع رجال االمن الى موقع 
البالغ وفوجئ رجال االمن بالشاب يشهر سكينا في 
وجههما مه���ددا اياهم اذا تدخل���وا، وعليه مت احكام 

اللواء إبراهيم الطراحالسيطرة عليه واحتجازه في مخفر العدان.

محمد الجالهمة
طمح الى املليون فتعرض للنصب ب� 450 
دينارا، هذا ما حدث مع باكستاني تلقى اتصاال 
هاتفيا من ش���خص مجهول أبلغه بأنه ربح 
جائزة قدرها مليون دوالر وعرض عليه إما 
تسلم اجلائزة نقدا وعدا بعد 45 يوما أو أن 
يدفع 450 دينارا مقابل ان يتم حتويل املبلغ 
إلى حسابه البنكي في غضون دقائق.. وألن 
الباكس���تاني كان عجوال في أن يتحول إلى 
مليونير اختار البديل الثاني وهو إرس���ال 
املبلغ فورا إلى حسابه ليحول 450 دينارا الى 
حس���اب بنكي في باكستان ولكن فقد املبلغ 

ولم يتحول إلى مليونير.
وقال مصدر أمني ان باكستانيا تردد إلى 
مخف���ر الفحيحيل وقال إنه تلقى اتصاال من 
هاتف كويتي نقال وكان على الطرف اآلخر 

وافد باكستاني حيث أبلغه بأن سحبا اقيم 
على املغتربني في الكويت نظير حتويالتهم 
البنكية وأن قيمة اجلائزة مليون دوالر ومن 
ثم أكد له املتصل أن املبلغ سيضخ في حسابه 
ف���ي الكويت بعد 45 يوم���ا وطلب منه رقم 
حسابه إال أن الوافد الباكستاني واملجني عليه، 
عاد وسأله إذا ما كان باإلمكان ان يغادر الى 
باكستان ليتسلم املبلغ وكان الرد جاهزا من 
قبل  اجلاني وهو أن من اشتراطات اجلائزة 
أن يكون الفائز في قطر خليجي واضاف انه 
باإلمكان ان يضخ املبلغ إلى حسابه نظير دفع 
رسوم حتويل ومن ثم زوده برقم حساب في 
باكستان وبعد ايام من االنتظار عاد ليتصل 
بالهاتف الكويتي ووجده مغلقا على الدوام 
وظل كما كان أي لم يحصل على لقب مليونير، 

وسجلت قضية نصب واحتال.

تعجل في الحصول على لقب مليونير 
فتعرض للنصب بـ 450 دينارًا

الجائزة اقتصرت على المقيمين في دول الخليج

نفى التستر على القاتل ومشاركة زوج األم في الجريمة

أحد أقارب قاتل طالب القصور: نأسف لمقتل عمر
وما حدث له كان من الممكن أن يحدث لولدنا

محمد الدشيش
اك����د احد اقارب احلدث املتورط ف����ي جرمية مقتل زميله الطالب خ����ارج احدى املدارس 
املتوسطة في منطقة القصور براءة زوج ام احلدث القاتل من دم املجني عليه، مشيرا الى ان 
زوج ام القاتل لم يذهب الى املدرس����ة يوم احلادثة سواء خالل الدوام الرسمي او بعد انتهاء 
ال����دوام، معتبرا ما ورد بهذا اخلصوص م����ن قبل والد املجني عليه غير صحيح ورمبا ناجت 

عن اقاويل وردت من قبل اشخاص يريدون تأجيج القضية.
واضاف قريب احلدث والذي التقته »األنباء« اول من امس مقابل منزل القاتل في القصور 
»ف.أ« انه استغرب تصريحات االب ل� »األنباء« بهذا اخلصوص، مؤكدا في الوقت ذاته على 
ان اسرة الطالب الذي تورط لم تتستر على مكان وجوده خالل الساعات التي اعقبت اجلرمية 

كما لم تفكر اسرة اجلاني في تهريبه خارج البالد كما ذكر في وسائل االعالم.
وقال قريب احلدث والذي رفض ذكر اسمه: نستغرب هذا التجني على ابننا القاتل وكل ما 
حدث انه طيش ش����باب يدفع ثمنه اآلن ابننا، مؤكدا ان القاتل الطالب متفوق دراسيا، معربا 

عن امله في ان ينظر لهذه القضية وفق ظروف مجتمعية يعاني منها مختلف الشباب.
وحول امكانية التوسط للحصول على تنازل، قال قريب الشاب: لم نفكر في هذه املسألة 
ونحن نأس����ف ملقتل الطالب عمر العازمي ونعتب����ره ابننا وما حدث له ميكن ان يحدث ألي 

املتهم في صورة معممة من »الداخلية«من ابنائنا.

اللواء عبدالفتاح العلي اللواء د.مصطفى الزعابي

عبدالسالم محمد متحدثا مع الزميل احمد عفيفي

»العرسان« من كل الجنسيات.. يطلبون يدها

عبدالسالم حضر إلى »األنباء« :
زينب جذبتني بعفتها.. واالرتباط بها شرف كبير

أحمد عفيفي
ل���م نك���ن نتخيل ان مأس���اة 
زينب، الفتاة الكويتية التي نشرنا 
حكايتها، ستلقى كل هذا التجاوب 
من الق���راء، فأكثر من قارئ يريد 
مس���اعدتها ماديا، لك���ن الطريف 
هو عدد »العرسان« الذين تقدموا 

خلطبتها عبر »األنباء«.
عشرة، عش���رون، رمبا أكثر.. 
هاتف القس���م االمني لم يكف عن 
الرنني، انا مصري واريد ان اتزوج 
زينب، وأنا لبناني واريد زينب على 

سنة اهلل ورسوله.
كل ذلك عبر الهاتف، لكن الوحيد 
الذي حرص على املجيء ل� »األنباء« 
بنفس���ه ليثبت جديته في )طلب 
يد( زينب هو عبدالس���الم محمد، 
السوري الذي يعيش في الكويت 
منذ 16 عامًا ويعمل سائقًا في احدى 

املؤسسات.
جاء بنفسه ولم ميانع في التقاط 
الصور له قائال وهو يضحك: رمبا 
اعجبتها صورتي وكنت من نصيبها 

 تتكلم ببساطة عن الزواج الثاني 
والثال��ث، فهل ه��ذا األمر عادي في 

سورية؟
 عادي جدا، فتع���دد الزيجات 
عندنا طبيعي، »واللي متزوج اثنتني 
بس« رمبا ينظر اليه البعض نظرة 
ذات مغزى ألن الطبيعي في سورية 

الزواج من ثالثة أو أربعة.
.. وانتهى حديثنا مع عبدالسالم 
لكن ل���م ينته رنني الهاتف � حتى 
ونح���ن نحدثه � عن »عرس���ان« 
آخرين، منهم لبناني يريد زينب 
وعلى استعداد لدفع كل ما تطلبه 
إذا وافقت، وكويتي يريدها لشقيقه 
وترك رقم هاتفه، مؤكدا ان شقيقه 
األصغر في منصب محترم ومعاشه 

طيب وال يريد إال احلالل.
نسيت شيئا..

حني جلس معي عبدالس���الم 
السوري طلبت له »عصيرا« فقبله 
بشكل استثنائي قائال: املرة املقبلة.. 

نشرب »شربات«!

رائحة كريهة تكشف 
عن تعاط.. وجثة 

آسيوي إلى »الشرعي«
محمد الجالهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية 
العمليات  املساعد لش���ؤون 
الزعابي  الل���واء مصطف���ى 
بإحالة جثت���ي وافد إيراني 
وآخر آسيوي للطب الشرعي 
للوقوف على أسباب وفاتهما، 
فيما رجح مصدر امني ان تكون 
وف��اة أحد الشخص���ني وهو 
اإلي��راني ناجتة عن تعاطي 
اما اآلسيوي  املواد املخدرة، 
فهناك ش���بهة جنائية وراء 

وفاته.
وقال مصدر امني ان بالغا 
الداخلية عن  تلقته عمليات 
وجود آسيوي داخل سيارته، 
وبانتقال رج���ال أمن مخفر 
الش���ويخ ملعاين���ة الب���الغ 
الذي نقل اليهم رصدت آثار 
ضرب على اجلثة لتحال الى 
الطب الشرعي بأمر من إدارة 

العمليات.
الثانية، قال  الوفاة  والى 
مصدر امني ان اإليراني وجد 
داخل سيارة فان متوفى وان 
أيام، حيث  الوفاة مر عليها 
رصدت رائحة كريهة، مشيرا 
الى ان الوفاة رمبا تكون ناجتة 

عن تناول املخدرات.

ضبط 21 بائعًا 
متجواًل  في األحمدي

محمد الدشيش
أسفرت حملة لرجال أمن 
محافظة األحمدي يوم امس 
األول ع���ن ضبط 21 بائعا 
متجوال في مناطق متفرقة 
من احملافظ���ة، كما صادر 
رجال األمن كميات كبيرة 
من امل���واد الغذائية كانت 
مع الباعة املتجولني والتي 
أوشكت على التلف من سوء 
التخزين وتعرضها للحرارة 
الشديدة وأشعة الشمس. 
وقال مص���در امني ان من 
بني املوقوف���ني في حملة 
التي اس���تهدفت  األحمدي 
الباع���ة املتجول���ني مقابل 
املساجد 11 شخصا من غير 
محددي اجلنسية والبقية 
من اآلسيويني والعرب. هذا 
ومن املقرر إبعاد الوافدين 
واآلسيويني ملخالفتهم قانون 

اإلقامة.

وهي من نصيبي.
عبدالس���الم كما يبدو صريح 
وجاد وقال انه متزوج من سورية 
وله اربعة ابناء، ويتقاضى معاشا 
طيبا يستطيع ان يفتح به اكثر من 
بيت، وسألناه: هل ستخبر زوجتك 
بالزواج اذا م���ا مت املراد ووافقت 
زينب: فأجاب: هذا حقها طبعا، فأنا 
انسان واضح وال احب اخلداع، وما 
دمت ال اخالف شرع اهلل فليست 

هناك اي مشكلة.
 لكن، هل س��تقبل زوجتك االمر 

بسهولة؟
 )يضحك( مفي���ش في الدنيا 
حرمة تقبل ان يتزوج عليها زوجها، 
لكن لو عرفت زوجتي مأساة زينب 
لشجعتني على االرتباط بها، ألنها 
تعرفني جيدا، ال اري���د اال العفة 
والستر لبنات الناس ما دامت البنت 
طيبة وعلى خل���ق وتعرف ربها 

وحتفاظ على دينها وشرفها.

 وكم س��تدفع مه��را لزينب لو 
وافقت؟

 لن ادفع مهرا ولن اشتري شبكة، 
ليس تقليال بالطبع من زينب، فهي 
تستحق الكثير، لكن امكانياتي ال 
تسمح مبهر او شراء شبكة لكنني 
فقط سأتكفل بها من جميع النواحي، 
معيشة ومالبس وعالج ولو ارادت 
ان تكمل تعليمها فال مانع عندي 

ان كانت تريد ذلك.
 لكن م��ا الذي جذب��ك ملوضوع 
زينب وحفزك عل��ى التقدم للزواج 

منها؟
 تعاطفت كثيرا معها، شعرت 
بأنها فت���اة مغلوبة على امرها، ال 
تريد من هذه الدنيا اال الستر والبيت 
الدافئ والزوج الصالح، وان دل ذلك 
على شيء فإمنا يدل على انها فتاة 
على خلق، ومحترمة، وتشرف اي 

رجل يكون مسؤوال عنها.
ان���ا ال اطم���ع من  واض���اف: 

وراءطلبي هذا في أي شيء، فرمبا 
� مبا انني وافد � يظن البعض بي ظن 
السوء، كأن أكون طامعا في مالها أو 
إرثها إن كان لها مال أو إرث، ولذلك 
إذا كانت »زينب« من نصيبي، فأنا 
على استعداد لترك )جواز سفري( 
لدى أهلها أو وكيلها، وإذا ظهر مني 
ما يخال���ف نيتي املعلنة فلهم كل 
احلق في محاس���بتي ومقاضاتي 

إذا لزم األمر.
 أن��ت تع��رف ان أي واف��د في 
الكويت � ش��أن كل الدول اخلليجية 
� مع��رض للعودة الى بالده س��واء 
برغبته أو باستغناء جهة العمل عنه، 
فلو حدث ان عدت الى س��ورية فهل 

ستأخذ معك زينب؟
 طبعا، وأنا فخور بها كزوجة 
وأم ألوالدي في املستقبل، وسأكرمها 
وسأش���تري لها مس���كنا خاصا 
وأعامله���ا مثلما أعام���ل زوجتي 

األولى.

عبدالسالم محمداملعذبة زينب


