
االحد
23  مايو 2010

12
االمنية
الصفحة

 محمد الجالهمة
شهدت منطقتا العدان والعيون واقعتي 
انتحار آسيويتني شنقا، وقال املنسق االعالمي 
في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان عمليات االطفاء ابلغت عن انتحار وافدة 
هندية )30 عاما( في منزل كفيلها في منطقة 
العدان، وسارع رجال الطوارئ الطبية علي 

ماتقي وحس���ني ابل، وتبينت وفاة الهندية 
ليتم ترك اجلثة للطب الشرعي.

وأضاف بوحيمد ان بالغا مماثال ورد عن 
انتحار نيبالية )38 عاما( في منزل كفيلها 
في العيون، ولدى انتقال رجلي الطوارئ بدر 
ثامر ومحمد خلف تبينت وفاة النيبالية، ليتم 

ترك اجلثة ايضا للطب الشرعي.

انتحار هندية في العدان ونيبالية في العيون

دماء المجني عليها تسربت من الطابق الرابع إلى األرضي

التحقيق مع حارس بناية.. وآسيوي نام إلى جوار جثة 
فلبينية لـ 4 أيام لمعرفة عالقتهما بمقتل فليبنية

ابن »عاق« يضرب والده 
وعاملة صالون تحدث 

عاهة مستديمة لـ »زبونة«

جريمة »الجهراء«
تتسبب في مشاجرة 

مصرية ـ سورية

 هاني الظفيري
تقدم مدرس عربي اجلنس����ية 
ببالغ الى احد مخافر اجلهراء مؤكدا 
ان ابنه البالغ من العمر 17 عاما قام 
بضربه ومن ثم غادر املنزل الى جهة 
غير معلومة، ومتسك األب بتسجيل 

قضية بحق ابنه العاق.
من جه����ة أخرى تقدمت وافدة 
عربي����ة واتهم����ت عامل����ة بأحد 
الصالونات وهي من جنسية اثيوبية 
بالتسبب في عاهة مستدمية اثناء 
ترددها على الصالون إلجراء احد 
األعمال، وقدم����ت الوافدة تقريرا 
طبيا يفيد بحرق اجزاء حساسة 

من جسدها وسجلت قضية.

 محمد الدشيش
ش����هد احد املقاهي في منطقة 
خيطان مش����اجرة ب����ني عدد من 
املصريني والسوريني اثناء حتدث 
الفريقني ع����ن جرمية مقتل  احد 
املصري شريف حجازي في اجلهراء 
والتي وقعت منتصف االس����بوع 
املاضي، واسفرت مشاجرة مقهى 
خيطان عن اصابة عامل املقهى فيما 
متكن رجال الدوريات من ضبط 3 

وافدين )مصريان وسوري(.
وقال مصدر امني ان املوقوفني 
قالوا ان ما حدث بينهم هو نقاش 
عادي حول جرمية اجلهراء وتطور 
الى تشابك بااليدي مشيرا الى ان 
املتشاجرين طلبوا انهاء القضية 
س����لميا غير ان صاح����ب املقهى 
متسك بإصالح االضرار التي حلقت 

باملقهى.

 هاني الظفيري
شرع رجال بحث وحتري محافظة حولي في 
البحث عن مجهول قام بقتل وافدة آس���يوية منذ 
4 ايام في منطقة الرميثية ومتت احالة اجلثة إلى 
إدارة الطب الشرعي للوقوف على كيفية حدوث 
الوفاة، وقال مصدر أمني ان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية صباح امس عن انبعاث رائحة من احد 
من���ازل منطقة الرميثية ليهرع على الفور رجال 
امن محافظة حولي يتقدمهم املدير املناوب العميد 
محمد العصفور ومت رصد اثار دماء على س���لم 
بناية مكونة من أربعة طوابق وتتبع رجال األمن 
الدماء حتى وصلوا الى سطح البناية ولدى فتح 

باب الس���طح عثر رجال االمن على جثة الوافدة 
وقد أوشكت على التحلل.

وقد رجح الطبيب الش���رعي ان تكون الوفاة 
جنائية وذلك من خالل الفحص األولي.

وأشار املصدر إلى أن وكيل النيابة امر بالتحفظ 
على حارس البناية التي وجدت فيها اجلثة وآسيوي 
يقطن في سطح البناية اي ينام يوميا على بعد 
امتار من اجلثة، هذا وقد حضر الى موقع احلادثة كل 
من رئيس مخفر الرميثية فايز الرشيدي واملالزمني 
عبداهلل الشمري وعبدالرحمن الطبطبائي ووكيل 
ضابط علي تقي وطارق املال والعرفاء فايز الغشام 

وعلي عاشور ويونس بن نخي.

مجرى املياه الذي خرجت منه دماء الفلبينية

العميد محمد العصفور في موقع اجلرمية

املضبوطون الى االبعاد االداري

جانب من املوقوفني وامامهم البضائع التالفة

حملة ألمن األحمدي تحصد 50 بائعًا و65 مركبة مستهترة 
والبحث عن مركبة مجهول أتلف 5 مركبات في حولي و»انحاش«

شارك فيها 20 رجل أمن وامتدت لـ 4 ساعات

 محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص

رج���ال  ش���ن 
ام���ن  مديري���ة 
االحمدي يوم امس 
االول حمل���ة على 
االسواق العشوائية 
في عدة مناطق من 
محافظة االحمدي 
اس���فرت  حي���ث 
احلملة عن ضبط 
نحو 50 وافدا من 
جنسيات آسيوية 
وعربية كما صادر 
رجال امن االحمدي 
كميات كبيرة من 
س���واء  البضائع 
كانت مواد غذائية 

اوش���كت على التلف جراء تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة كما 
اس���فرت احلملة التي جاءت بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لشؤون االمن اللواء خليل الشمالي وباشراف من مدير 
االمن اللواء عبدالفتاح العلي عن ضبط وافد آسيوي عثر بحوزته 

على نحو 200 شريط خالعي عربي واجنبي وآسيوي.
واشار املصدر االمني الى انه من بني املوقوفني في حملة االحمدي 
5 نساء آسيويات ووافد آسيوي تبني انه مخالف لقانون االقامة 

وآخر مطلوب ملباحث الهجرة.
ون���وه املصدر الى ان مدير عام مديري���ة امن االحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي احال الى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
االمن العام اللواء خليل الشمالي كشفا مرفقا فيه اسماء الوافدين 
املوقوفني في احلملة متهيدا البعادهم عن البالد ملخالفاتهم قانون 

العمل.
من جهة اخرى شن رجال امن االحمدي حملة في شارع الغوص 
والصباحية والرقة وجابر العلي الستهداف املستهترين منهم ومت 
ضبط 65 مركبة يقوده���ا اصحابها برعونة، وايضا ال يحملون 

رخص قيادة.
ه���ذا وقال املصدر األمني أن حمل���ة الباعة املتجولني وحملة 
مالحقة املستهترين شارك فيها 20 رجل أمن وامتدت 4 ساعات.

على صعيد آخر يجري رجال مباحث حولي حتقيقاتهم لضبط 
سيارة قام صاحبها باتالف 5 مركبات متوقفة والهرب الى جهة 
غير معلومة، وقال مصدر امني ان اصحاب املركبات خرجوا على 
صوت ارتطام وقد حدد شهود عيان بعضا من مواصفات املركبة 

التي أحلقت تلفيات باملركبات اخلمس.

براءة مديرة  في »التعليم ضبط 50 شاباً معاكساً والشمالي يحلق رؤوسهم
الخاص ـ امتحانات« 

من سبّ موجه
مؤمن المصري

الجن���ح  أي���دت محكم���ة 
المستأنفة برئاسة المستشار 
عبداهلل الصانع حكم اول درجة 
الصادر برئاس���ة المستش���ار 
عايض العازمي ببراءة مديرة 
ادارة االمتحانات والمعادالت 
بالتعلي���م الخ���اص من تهمة 
االساءة الى موجه عام االنشطة 
التربوية بعد ان تقدم االخير 
بش���كوى ضدها يتهمها بأنها 
اوردت عبارات مسيئة له في 
شكواها الت��ي قدمت��ها الى لجنة 
الشكاوى والعراض في مجلس 
االمة عن بعض الممارسات التي 

تحدث في التعليم الخاص.
وكان االدع���اء الع���ام ق���د 
اسند لمديرة ادارة االمتحانات 
والمعادالت بالتعليم الخاص 
تهمة السب وفقا للمادة 209 من 
قانون الجزاء لتضمن شكواها 
المقدمة لمجلس االمة عن بعض 
الممارسات بالتعليم الخاص � 
ألفاظا وعبارات قذف موجهة الى 
مراقب عام االنشطة التربوية 

بالتعليم الخاص.
واستندت المحامية فوزية 
الصباح في دفاعها عن مديرة 
ادارة االمتحانات الى ان موكلتها 
لم تنسب عبارات السب والقذف 
الى ش���خص بعينه ب���ل الى 
القائ�����م بأعمال موجه  صفة 
عام االنشطة الترب��وية وه��ي 
القانون  اب���اح  وظيف��ة عامة 
الطعن بشكل ع��ام ف��ي اعم��ال 
الم��وظف العام ايا كان موقعه، 
وان الحكم���ة من اباحة بعض 
الكلم���ات والعب���ارات هي ان 
الموظ���ف العام يق���وم بعمل 
يتص��ل بالصالح العام ويجب 
ان يؤدي عمله بشكل صحيح، 
ومن ث���م فإن االب���الغ واجب 
اجتماعي تتحقق به مصلحة 
عام�����ة تربو عل���ى مصلحة 

الموظف واعتباراته.

مجهوالن ضربا بائع حلوى بساطور
والمجني عليه يرفض التحدث عن أسباب االعتداء

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة 
محمد الدشيش

االم����ن والذي  ش����ن قطاع 
يرأس����ه اللواء خليل الشمالي 
حملة جديدة على المتسكعين 
في محافظة ال���جهراء واسفرت 
الحملة التي اشرف عليها مدير 
امن الجه����راء الع����ميد محمد 
طنا عن ضبط نحو 50 ش����ابا 
من كويتيين وب����دون وعرب، 
فيما اكد مصدر امني ان اللواء 
الش����مالي أمر بحل����ق رؤوس 
جميع المضبوطين بالتس����كع 
النساء والفتيات  ومعاك����سة 
حتى يكونوا عبرة لغيرهم من 

الشباب.
واشار المصدر االمني الى ان 
مدير امن الجهراء العميد محمد 
طنا رفض واس����طات تدخلت 
الطالق سراح بعض المتسكعين 
باعتبار هذه الشريحة تسبب 
االزعاج داخل االسواق وقد تحدث 
مشاجرات بس����بب تصرفاتهم 

 هاني الظفيري
كتبت النجاة لوافد مصري بعد أن تعرض 
لعدة طعنات متفرقة في منطقة صناعية اجلهراء 
من قبل ش���خصني داهماه في مقر عمله وهو 
محل لبيع احللويات ليتم نقله الى مستشفى 

اجلهراء، حيث أدخل غرفة العمليات.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية أول من أمس 
يفيد بوقوع مشاجرة ش���ارك فيها شخصان، 
حيث قاما بتوجيه عدة طعنات الى وافد مصري، 
وعلى الفور أمر مدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا بتوجيه دوريات أشرفت على نقل املصاب 

من قبل رجال االسعاف.
وأش���ار املصدر الى ان الوافد لم يفصح عن 
أسباب املشاجرة واكتفى بالقول ان الشخصني 
اعتديا عليه دون أن يعرف االسباب التي دعتهما 
لالق���دام على ضربه. وأضاف املصدر ان رجال 

األمن أحال���وا ملف القضية الى رجال املباحث 
لضب���ط اجلناة حيث ال ي���زاالن متواريني عن 

االنظار.

الى  المس����ؤولة، الفتا  غ����ير 
ان من بين الموقوفين في حملة 
الجهراء عسكريين في الجيش 

والداخلية تمت معاقبتهم بذات 
العقوبة التي نفذت على الجميع 

وهي حلق الرؤوس.

املعاكسون في طريقهم إلى باص األمن العام

آثار الدماء في موقع احلادث

مركز رياضمركز رياض

»زوج األم.. وحش آدمي«
الشك أنه وحسب طبائع األمور وغرائز 
البش���ر أن هناك تنافرا طبيعيا بني زوج 
األم واألبناء الن األبناء يعتبرونه غريبا 
دخل عليهم واستولى على أمهم وأصبح 
م���كان والدهم وزوج األم يعتبرهم عقبة 
في انفراده ومتتعه بأمهم وهذا هو الغالب 
الطبيعي في مثل هذه العالقات، أما غير 
الطبيعي فأن يحدث تالحم بني زوج األم 
واألوالد حتت أي مصلحة أو عالقات خاصة 
وذلك إذا كانت لدى هذه األم بنات شابات 
وقد تكون املصلحة اخلاصة في انتفاعه 
بأي مصلحة مالية من جانب األم إذا كانت 
ثرية، أو األوالد لهم موارد مالية، وعكس 
هذا نادرا وفي مجتمعنا هذا أصبح األمر 
غير س���وي فبدال من ان يكون زوج األم 

رحيما وعطوفا على أوالد زوجته اخذ يدس لهم الس���موم 
في أفعاله وحتول إلى وحش كاسر يتالعب بأجساد أوالد 
زوجته ويدفعهم إلى احلرام بل ويقترف معهم أبشع اجلرائم 
األخالقية كل هذا بدافع إش���باع غرائزه، ولعل ما جعلني 
اس���رد هذه البداية اخلبر ال���ذي قرأته في احدى الصحف 
اليومية من أن زوج أم استغل براءة ثالث فتيات في عمر 
الزهور وأخذ يس���تغل أجسادهن في أعمال ال أخالقية كل 
هذه التصرفات بال وعي منه حيث انه دائم الس���كر فكان 
يطلب منهن الرق���ص أمامه وإتيان افعال فاضحة وارتداء 

مالبس خليعة.
 ولي���ت األمر وقف عند حد تلك األفعال الال إخالقية بل 
كان في حالة الالوعي التي دائما تنتابه من احتساء اخلمر 
يقوم بخلع مالبسه ويقف عاريا أمامهن ويقوم بأعمال غير 
أخالقية معهن كل ذلك واألم ال تبالي مبا يفعله زوجها حيال 
بناته���ا، األمر الذي دفعهن إلى الش���كاية لعمهن ومحاولة 
اس���تدرار عطفه إلنقاذهن من هذا الوحش اآلدمي، وحسنا 
فعل العم بأن توجه للمخفر وتقدم بشكوى ضد زوج األم 
مبا فعل جتاه بنات ش���قيقه � تلك هي الواقعة التي تلقي 
بظاللها على مجتمعن���ا � ودون الدخول في تفاصيل أين 
يوج���د والدهن، موجود على قيد احلياة، أم متوفى، أم أن 
العالقة الزوجية انفصلت مع والدتهن، كل ذلك اسئلة جتد 
حلها في أن انفصال العالقة الزوجية بطالق يجني ثماره 
األوالد الذين يصبحون فريس���ة ل���زوج أمهم بدال من ان 
يكون بديال في حنانه عن األب � أعود وأقول ان التكيي�ف 
القانوني لهذه الواقعة يخضع لعدة نصوص عقابية � منها 
نص املادة 198 من قانون اجلزاء والتي جترم الفعل الفاضح 
العلني وتفرض عقوبة احلبس الذي ال جتاوز مدته سنة 
واحدة حيث انه يقوم بإتيان تصرفات فاضحة مثل خلع 
مالبسه عاريا أمامهن، فضال عن نص املادة 191 من قانون 

اجلزاء في فقرتها الثانية.
 حيث انه له سلطة عليهن ومن املتولني تربيتهن ورعايتهن 
وفرض لها القانون عقوبة احلبس املؤبد وهذا اذا وصل الفعل 
إلى هتك العرض بقوة أو تهديد أما إذا وصل الفعل اإلجرامي 
إلى املواقعة فان العقوبة قد تصل إلى اإلعدام عمال باملادة 

2/187 من قانون اجلزاء »حيث ان اجلاني من 
املتولي لتربيته ورعايته« أي توافر ظرف 
مشدد في اجلرمية، فضال على ان املجني 
عليهن دون اخلامس���ة عشرة ورضخن 
لرغبات اجلاني بتهديدهن وإكراههن على 
فعل���ه � إال أنه ال ميكن إنكار دور األم في 
مثل هذه الواقعة وإهمالها وعدم رعايتها 
لبناتها وهن في هذه الس���ن اخلطرة مبا 
يعني ان يكن نصب عينيها إال أنها ذهبت 
وراء أمورها الش���خصية متناسية فلذة 
كبدها فبدال من أن ترعاهن وتصهر على 
راحتهن راحت تبحث عن الزواج، صحيح 
أن لها احلق في الزواج وهذا ال ينكره أحد، 
لكن هناك مسؤولية على عاتقها في املقام 
األول جتاه بناتها السيما أنهن فتيات في 
سن الزهور ويجب عليها أن تكون العني الساهرة لرعايتهن 
واالهتمام بهن إال أن انشغالها بأمور الزوجية جعلها تهمل 
في هذه التربية حتى وصل األمر إلى ما نحن عليه اآلن من 
امتهان ألجساد بناتها وتسخيرهن لرغبات زوجها التي لم 
حتسن اختياره الذي كان يجب عليه أن يكون مبنزلة األب 

والستار املانع واحلافظ لبناتها والصدر احلنون لهن.
 وهذا يجعل ما حدث لهؤالء الفتيات وهن في سن الزهور 
مجاال إلس���قاط احلضانة عن تلك األم املستهترة وذلك النه 
يشترط في مستحق احلضانة عمال باملادة 190 من القانون 
51 لس���نة 84 في شأن األحوال الشخصية فضال عن البلوغ 
والعقل واألمانة القدرة على تربية احملضون وصيانته خلقيا 
وعقليا وهو ما خلت منه الواقعة املاثلة من إهمال تلك األم 
في تربية بناتها وصيانتهن أخالقيا من أفعال زوجها الذي 
لم حتس���ن اختياره ولذا فان إسقاط احلضانة عن تلك األم 
واجب قانونا عمال باملادة 191 من القانون 51 لس���نة 84 في 
شأن األحوال الشخصية سالف الذكر وتكون احلضانة وفقا 
للترتيب الوارد في املادة 189 من القانون سالف الذكر وهي 
أقرباء األم مثل شقيقتها أو خالتها ومن املمكن ان يكون العم 
حاضنا وهو الذي جل���أت إليه الفتيات إلنقاذهن من براثن 
زوج أمهن وذلك في حالة عدم وجود مس���تحق للحضانة 
حس���ب الترتيب الوارد في املادة 189 فقرة »أ« من القانون 
51 لس���نة 84 وأقول أنه يجب علينا كقضاء واقف ان نتنبه 
ملثل تلك األفعال التي أصبحت دخيلة على مجتمعنا احلافظ 

لتقاليده وأعرافه.
 وان نراق���ب تلك األفعال والعم���ل على محاربتها وذلك 
بوضع قوانني تش���دد العقوبات عل���ى جرائم االعتداء على 
الشرف والعرض السيما اذا وقعت على أطفال في سن الزهور 
الن تلك اجلرائم بال شك تترك اثرا سيئا في نفوسهم فبدال 
من ان ينش���أوا أطفاال أسوياء وقوى منتجة جندهم أطفاال 
معقدين تكون اجلرمية قد ترسخت في نفوسهم من الصغر 
تاركة آثارها الس���يئة مما يجعلهم غير أسوياء، األمر الذي 
ينذر بتفشي حالة االنحدار األخالقي في بالدنا، فهذا ناقوس 

خطر، علينا مواجهته،  بالقانون واألخالق.
reyadcenter@yahoo.com

بقلم: المحامي رياض الصانع

اللواء عبدالفتاح العلي

قطع التيار الكهربائي
 عن »ضوئية«  علي الصباح

اعلن����ت االدارة العامة للمرور 
ان وزارة الكهرباء واملاء س����تقوم 
بقطع التيار الكهربائي عن االشارة 
الضوئية احلمراء الواقعة بجوار 
كلية علي الصباح العسكرية، وذلك 
غ����دا االثنني من الس����اعة الثامنة 

صباحا وحتى الثانية ظهرا.


