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أمير زكي14
أبلغ مصدر امني »األنباء« ان ادارة الرقابة 
والتفتيش حررت مخالفات لضباط في مراكز 
اخلدمة بعد ان تبني غيابهم عن العمل في 
ايام العطالت، مشيرا الى ان الضباط اكدوا ان 
غيابهم جاء بعد ان جتاهلت وزارة الداخلية 
صرف البدالت املستحقة لهم نظير عملهم 

خالل العطالت، واشار املصدر الى ان ضباطا 
في مراكز اخلدمة قالوا ان مدير عام االدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء سيف السيف 
وبناء على تعليمات من وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء 
عبداحلميد العوضي طلب ادراج اسماء من 
يريدون العمل خالل العطالت مقابل صرف 

200 دينار شهريا نظير عملهم في العطل، 
اال ان اي���ا من املبالغ الت���ي وعدوا بها لم 
تصرف وذلك منذ شهر مارس املاضي. يذكر 
ان وزارة الداخلية قامت مؤخرا بتشغيل 
 اربع���ة مراكز خدمة خ���الل العطالت في

مناطق محددة مثل الشامية والنعيم وجنوب 
السرة.

»الرقابة« تعاقب ضباطًا في مراكز الخدمة لعملهم بال مقابل خالل العطالت

مركز رياض

م����رض االي����دز رغم 
وآث����اره  خطورت����ه 
االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية هل يعد مرض 
موت تترتب عليه آثاره 
أم  الشرعية والقانونية 
ال؟ فم����رض امل����وت هو 
املرض الذي يغلب عليه 
املوت سواء كان املريض 
مالزما للفراش أو لم يكن، 
ومبعنى أدق هو املرض 
الذي يخ����اف منه املوت 
غالبا، أو هو ما حكم أهل 
الطب بأنه يكثر املوت من 

مثل����ه ولو لم يغلب أو الذي يقعد صاحبه 
عن الدخول واخلروج وفي املذهب احلنبلي 
ان املرض املخوف هو م����ا حكم به عدالن 
من أه����ل الطب ومات فيه، ولذا فان مرض 
املوت هو م����ا اجتمع فيه وصفان 1( غلبة 
الهالك فيه عادة 2( ان يعقبه املوت متصال 
به وإذا طبقنا هذه الش����روط وغيرها من 
الضوابط املتعلقة بهذا املرض كخوف الهالك 
واضطرابات نفسية جتعل اإلنسان يعتقد 
دنو أجله على مرض االيدز لوجدناها تنطبق 
متاما على هذا الوباء الذي لم يسبق له نظير 
في التاريخ بل س����بب ذعرا ورعبا وخوفا 
واثارا س����يئة للغاية تدفعه للتصرف في 
أمواله وشؤونه تصرفا عشوائيا يؤدي إلى 
احلجر عليه حماية له ولورثته ولدائنيه.

فااليدز إذا أصاب شخصا فمصيره الهالك 
اذ ال عالج له عند األطباء وال فرق بني كلمة 
ايدز وكلمة املوت عند من عرف خطورته 
في املجتمعات التي انتشر فيها وقد شبهه 
بعض األطباء بالقنبلة املوقوتة التي يخشى 
انفجاره����ا في أي وقت، وكثير من مرضى 
االيدز قد يصابون في بعض مراحل املرض 
ببعض االضطراب����ات العصبية وأكثرها 
ش����يوعا هو االعت����الل الدماغي املصاحب 
لهذا املرض الذي يحدث بس����بب تغيرات 
س����لوكية شبيهة باخلرف املوجب للحجر 

على املريض بااليدز.
وملا كان مرض االيدز يأخذ حكم مرض 
املوت، حيث تتحقق فيه صفاته من عجز 
اإلنسان عن قضاء حاجاته، وحياته تنتهي 
باملوت احملتوم املتصل به، لذلك يجوز احلجر 
عليه ملصلحة ورثته ودائنيه ولكن يثور 

تس����اؤل هل يحجر على 
مريض االيدز خالل مرضه 
ام يطعن في تصرفاته بعد 
موته؟ م����رض االيدز قد 
يكون كامنا في اإلنسان 
وبداخله اكثر من عش����ر 
سنوات ودون أن تظهر 
اعراض له ولكن املؤكد أن 
السنوات اخلمس األولى 
يبقى املريض سليما عاقال 
وتصرفاته نافذة كذلك إذا 
شفي املريض مرض املوت 
)كااليدز( ان ش����في من 
مرضه فتصرفاته نافذة، 
ولكن اعراض هذا املرض تتفاوت من شخص 
آلخر فإذا ظهرت أعراضه فللورثة الطعن 
في ذلك عمال باملادة 2/942، 3 من القانون 
املدن����ي ولذا يجوز احلج����ر على املريض 
مبرض االيدز الن ذل����ك املريض إذا أحس 
بدنو أجله وأنه سيرحل ويترك أمواله اختلت 
تصرفاته حينئ����ذ اختالال قويا االمر الذي 
يجعل تصرفاته قصد بها احملاباة لبعض 
الورثة او االضرار بالبعض اآلخر والغرماء 
فشرع احلجر عليه حماية حلقوق الوارثني 
والغرماء وهذا املرض ال يبقى على وتيرة 
واحدة فحالة املصاب في تطور إلى األسوأ 
ولذا فان مرور س����نة على اصابة املريض 
به وقعوده ع����ن القيام بأعماله املعتادة ال 
ينفي كونه م����رض موت ومن حق الورثة 
احلجر عليه وتعيني قيم على إدارة امواله 
وتختص احملكمة الكلية باحلكم ابتدائيا في 
تلك الدع����وى عمال باملادة 2/34 من قانون 
املرافعات املدنية كما أنه إلزام على النيابة 
العامة ان تتدخل في تلك الدعوى عمال باملادة 
338 من القانون 51 لس���نة 1984 في ش���أن 
األحوال الشخصية باعتبار أن مريض االيدز 
في حكم املعتوه وهو الشخص فاسد التدبير 
في أموره الشخصية والعامة. وفي النهاية 
فان تس���لط الورثة على مورثهم املريض 
مرض املوت والذي قيس عليه مرض »االيدز« 
جاء حلفظ حقوقهم وليس تعديا على كرامة 
املريض وحقوقه، لذا فهو يتصرف في أمواله 
مادام حيا وعلى م���ن واجه ضررا منها او 
تبذيرا ان يعترض عل���ى ذلك بإبطال ذلك 

التصرف وعدم نفاذه في حقه.
www.reya-center.com

هل اإليدز مرض موت؟ وهل يجوز
الحجر على المريض به؟

بقلم: المحامي رياض الصانع

ساللم اإلطفاء تنقذ 20 شخصًا احتجزتهم النيران في السالمية

لص بدون يطعن رجل شرطة أثناء مقاومته االعتقال في النهضة
هاني الظفيري

قادت الصدف����ة رجال جندة محافظة اجلهراء الى 
اغالق ملف 5 قضايا سرقة كانت مسجلة ضد مجهول 
وذلك بعد ان مت توقيف لص����ني في منطقة النهضة 
بعد ان نفذا واقعة سرقة، وبحسب مصدر أمني فإن 
توقيف اللصني لم يكن سهال إذ أبديا مقاومة شديدة 
لرجال األمن عند البدء في القبض عليهما وقام أحدهما 
خالل مقاومة االعتقال بطعن رجل شرطة، قبل أن يتم 

السيطرة عليهما.
ووفق املصدر فإن الدوريات الشاملة والتي تنتشر 
بصورة منظمة بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون العمليات ومدير عام االدارة العامة 
للدوريات العميد زهير النصر اهلل اش���تبهت في شاب 
متوقف عل���ى مقربة من احد املنازل في النهضة، حيث 
قام قائد الدورية بااللتفاف من الفتحة املقابلة للطريق 

العام أمام املنزل وإذا بالشخص يحاول الفرار وتزامن 
ذلك مع خروج ش���خص آخر بعده من املنزل الذي كان 
خاليا وبيده كيس كبير، وعليه أغلق رجال األمن الطريق 
على اللصني وحاوال استيقافهما إال أن أحدهما أخرج من 
جيبه س���كينا ووجه طعنة إلى أحد الشرطيني، غير أن 
ذلك لم مينع الشرطيني من القبض عليهما وطلبا إسنادا 
أمنيا من الدوريات ليتم القبض على اللصني اللذين تبني 
أنهما من غير محددي اجلنسية، وبإحالتهما إلى التحقيق 
اعترفا بانهما نفذا من قبل 5 سرقات وانهما ينسقان فيما 
بينهما اذ يقوم أحدهما بالدخول الى املنازل املستهدفة 

واآلخر يقوم بأعمال املراقبة. 
م���ن جهة اخرى، تقدم مواط���ن الى مخفر باجلهراء 
مبلغا عن س���رقة اجهزة كهربائية من داخل منزله في 
النهضة وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر ورفع 

رجال األدلة البصمات من موقع السرقة.

6 من سكان البناية املنكوبة في الساملية حلظة اخالئهم بواسطة ساللم االطفاء رجال اطفاء يتلقيان العالج

اللصان البدون وأمامهما املسروقات

مواطن يبيع لرجال »المكافحة« نصف كيلو حشيش
ويعترف: جلبت 50 كيلوغراماً من الخارج ولم يفتشني أحد

أمير زكي
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات مواطنا من أرباب السوابق 
بتهم حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وحيازة أسلحة وذخيرة 
بال ترخي���ص ومقاومة رجال األمن وإتالف مال الدولة ومال 
الغير، كما أرفق في ملف القضية كمية من مادة احلش���يش 
جتاوزت كميتها 6.5 كيلوغرامات، وسالح ناري كالشينكوف 
ومس���دس وكمية من الطلقات ومبلغ 2000 دينار، واستنادا 
الى مصدر امني فإن معلومات وردت الى اخلليفة عن اجتار 
شاب من أرباب السوابق في املواد املخدرة، حيث أوعز اللواء 
اخلليفة ومس���اعده العميد صالح الغنام الى ادارة العمليات 
مبتابعة القضية والوقوف على دقة املعلومات الواردة حول 
النش���اط املشبوه للش���اب، وأضاف املصدر: استطاع فريق 
العمليات املش���كل من املقدم محمد الهزمي ومس���اعده الرائد 
محمد قبازرد والنقي���ب محمد القبندي واملالزمني أولني زيد 
صلبوخ وعبدالعزيز ظبيه واملالزم عبداللطيف الراشد إقناع 
املتهم ببيع نصف كيلو من احلشيش مقابل 850 دينارا، وحدد 
املتهم مكان تس���ليم املخدرات وهو طري���ق امللك فهد مقابل 
الظهر، وقام املقدم الهزمي والرائد قبازرد بالتنسيق مع النيابة 
الستصدار إذن قبض وتفتيش مركبة التاجر، وبعد ان تسلم 
املتهم املبلغ املرقم وس���لم املخدرات شعر بأن الصفقة مجرد 
كمني وحاول الهرب بأن قاد س���يارته بسرعة جنونية ليقوم 
رج���ال املكافحة بتتبعه وخالل رحلة املالحقة أش���هر املتهم 
سالحا ناريا ما ادى الى اتالف سيارات تخص رجال املباحث 
وعدده���ا 2 دورية و3 مركبات مدنية ومن ثم مت ضبطه بعد 
املطاردة التي امتدت نحو 15 كيلومترا وباالنتقال الى مسكن 
املتهم في الظهر عثر رجال املكافحة على نحو 6 كيلوغرامات 
من احلش���يش وسالح كالش���ينكوف وطلقات ومبلغ 2000 
دينار، وقال املصدر األمني ان���ه مت إخضاع املتهم للتحقيق 
واعترف بأنه يجلب املواد املخدرة بني فترة وأخرى من دولة 
مجاورة وان احد أقاربه في القطر اخلليجي هو من يوفر له 
حاجته من املواد املخدرة، وفّجر املتهم مفاجأة حينما أكد انه 
سبق وجلب نحو 50 كيلو من احلشيش وقام بتصريف هذه 
املخدرات تباعا وفي كل مرة يحضر برا يكون بحوزته ما بني 

5 و6 كيلوغرامات من احلشيش.
وأش���ار املصدر األمني الى ان املته���م قال انه حريص في 
عملي���ة اجللب على انه حينما يغ���ادر البالد من منفذ معني 
فإنه وفي رحلة العودة يسلك منفذا آخر مبعنى اذا غادر عن 
طريق النويصيب حضر الى البالد عن طريق الساملي، كما فّجر 
املتهم مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد انه لم يتم إخضاع 

سيارته للتفتيش في كل مرة جلب خاللها املخدرات.
هذا وقال املصدر ان مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة وانطالقا من االتفاقيات الثنائية 
أخطر القط���ر اخلليجي عن املتهم الذي يتعامل معه املواطن 

للقبض عليه والتحقيق معه.

املواطن أرباب السوابق وأمامه كمية احلشيش واألسلحة املضبوطة بحوزته

مجهوالن يختطفان خادمة 
إندونيسية في الجهراء

وكيل ضابط »خارج دوامه«
يكشف مصنعًا للخمور

راديتر يكشف مواطنًا مطلوبًا للسجن
حمالت أمنية مكثفة على األسواق 

والمجمعات في األحمدي

وافد عربي يهرب بـ 20 ألف دينار 

مصرع مواطن غرقاً في الجليعة حملة أمنية تحصد 20 مستهتراً

هاني الظفيري 
تقدمت وافدة من اجلنسية االندونيسية برفقة كفيلها املواطن، 
وأكدت تعرضها للخطف من قبل شخصني مجهولني اجبراها على 
الصعود الى مركبة وانطلقا بها الى منطقة برية وتناوبا االعتداء 
عليها، وقالت الوافدة ف���ي إفادتها أمام رجال أمن مخفر اجلهراء، 
ان كفيلته���ا طلبت منها ان تقوم بإلقاء القمامة وأثناء عودتها الى 
املنزل استوقفها شابان بداخل مركبة أميركية بيضاء وقام أحدهما 
بس���حبها إلى داخل السيارة عنوة، ثم انطلقا بها إلى منطقة برية 
حي���ث اعتديا عليها، وقدمت املجن���ي عليها لرجال املباحث حيث 
أحيلت القضية أوصاف املتهمني ووصف س���يارتهما وجار جمع 

التحريات من أجل إيقافهما.

أمير زكي
رغم أن الوكيل ضابط من دوري����ات الفروانية خالد الرفاعي كان 
خارج دوامه الرس����مي إال أنه أسهم في توقيف وافدين آسيويني عثر 
معهم����ا على كمية من اخلمور، كما تبني ان املركبة التي يس����تقالنها 
عبارة عن مصنع متنقل لتصنيع اخلمور فيما كشفت التحقيقات مع 
الوافدين الكوريني الشماليني انهما كانا بصدد نقل نشاطهما الى منطقة 
الوفرة بعد ان طردا من ش����قة في منطقة املنقف كانا يستغالنها في 
تصنيع اخلمور، وقال مصدر امني ان وكيل الضابط الرفاعي اشتبه 
في سيارة يقودها آسيوي وبرفقته آخر حيث اتصل بعمليات الداخلية 
طالبا منهم إسنادا أمنيا وشرع بسيارته املدنية في مالحقة اآلسيويني، 
وفي منطقة الوفرة توقفا وفرا جريا على األقدام ليتمكن الرفاعي من 
ضبط أحدهما ووضعه داخل دبة س����يارته وفي هذه األثناء وصلت 
سيارة اإلسناد ومت ضبط الهارب اآلخر وبتفتيش السيارة عثر رجال 
األم����ن على معدات وادوات تصنيع اخلمور واحيال الى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات للتحقيق.

هاني الظفيري 
كشف بالغ عن سرقة راديتر سيارة، عن مواطن مطلوب للسجن 
لعامني على ذمة قضية سرقة، وقال مصدر امني ان مواطنا تقدم الى 
مخفر اجلهراء لالبالغ عن سرقة راديتر سيارته، ولدى التحقق من 

بياناته لتسجيل قضية تبني أن الشاكي مطلوب للسجن عامني.

استكماال للحمالت االمنية التي يقوم بها فريق العمل االمني املشكل 
برئاسة واشراف ميداني من مدير عام مديرية امن محافظة مبارك الكبير 
باالنابة اللواء ابراهيم ياسني الطراح، انطلقت مساء امس حمالتها في 
محافظة االحمدي وشملت االسواق واملجمعات التجارية التي تقع في 
منطقة الفحيحيل ومنطقة ابوحليفة ومنطقة املهبولة ومنطقة العقيلة 
واملنتزهات ومنطقة الفنطاس، وبعض مناطق املنتزهات والشواطئ 
البحرية املمتدة على الطريق الساحلي باالحمدي وقد بدأت احلملة من 
السابعة والنصف مساء يوم اول من امس السبت املوافق 2010/7/10 
حتى منتصف الليل على ان تتواصل هذه احلمالت بش����كل مس����تمر 
طوال اجازة موسم الصيف، ونتيجة لذلك لم يرد اي بالغ حول ظاهرة 

املعاكسات، وهو الهدف الذي سعت من اجله وزارة الداخلية.

هاني الظفيري
ابلغ مواطن مخفر اجلهراء عن خيانة امانة مببلغ 20 ألف دينار ضد 
وافد عربي، وقال مصدر امني ان املواطن قال في بالغه ان الوافد حتصل 
منه على مبلغ 20 ألف دينار حيث يعمل معه في شركته غير أنه غادر 
الب����الد قبل يومني ومعه املبلغ، وقدم املواطن في بالغه كامل األوراق 

واملستندات التي تؤكد أن الوافد حصل منه على املبلغ الضخم.

أمير زكي
لقي مواطن ثالثيني مصرعه غرقا أثناء ممارس����ته السباحة في 
منطقة اجلليعة، وقال املنس����ق اإلعالمي ف����ي إدارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزي����ز بوحيمد ان بالغا تلقته عمليات الطوارئ في السادس����ة 
صباحا بشأن غرق املواطن، وبانتقال رجلي الطوارئ أحمد الكندري 
وجه����اد كامل الى مكان احلادث تبينت وف����اة املواطن، وتركت جثته 

للطب الشرعي.

هاني الظفيري
 شن رجال أمن اجلهراء بتعليمات من مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا حملة على املستهترين في منطقة بر الساملي، وأسفرت 
احلملة التي ش���ارك فيها نحو 20 رجل امن وامتدت لعدة ساعات 
عن ضبط 20 شابا، وحترير 132 مخالفة مرورية، اغلبها االستهتار 

والرعونة.

ضبط شخصين بـ 4 قطع حشيش
أعلنت وزارة الداخلية ف��ي بيان لها امس ان رجال امن دوريات 
اس��ناد مديرية أم��ن محافظة مبارك الكبير متكن��وا فجر امس من 
ضبط ش��خصني مبنطقة الغوص بني منطقة صباح السالم والعدان 
بحوزتهم أربع قطع حش��يش وعلبة س��جائر بها ثالث س��يجارات 

حشيش وأوراق لف »رشيد« وفلشر أزرق تابع لوزارة الداخلية.

أمير زكي
اضطر رجال اإلطفاء أمس إلى االستعانة 
بس���اللم عربات اإلطفاء إلنقاذ عدد من 
األشخاص الذين احتجزتهم النيران في 
حريق اندلع في بناية في ش���ارع عمان 
بالساملية ومتكنوا من إنقاذ ما يزيد على 
20 ش���خصا في وقت قياسي، كما أدى 
احلري���ق الى إصابة إطفائي بكس���ر في 
الرسغ نتيجة سقوطه وإصابة سوري 

ومغربي باختناق���ات ونقل الثالثة الى 
مستشفى مبارك للعالج، فيما أصيب 4 
إطفائيني آخ���رون باختناقات وعوجلوا 
ف���ي موقع احلادث وبحس���ب بالغ ورد 
أم���س الى غرفة عملي���ات الداخلية عن 
حريق بناية في ش���ارع عمان بالساملية 
توجهت عربات إطفاء مركزي الس���املية 
الشمالي واجلنوبي ومتكنا من السيطرة 
على النيران وإخالء احملتجزين في وقت 

قياس���ي، فيما قال املنسق اإلعالمي في 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد انه 
مت توجيه 6 سيارات إسعاف و12 رجل 
طوارئ طبية ال���ى املوقع بقيادة الفني 

محمد القالف وخالد العيسى.
من جهة اخرى، متك���ن رجال إطفاء 
مركزي الوفرة وميناء عبداهلل من السيطرة 
على حريق شاليه في إحدى املدن اجلديدة 
في نطاق محافظة األحمدي وأس���همت 

سرعة التعامل مع احلادث في احليلولة 
دون ان متتد ألس���نة اللهب الى عدد من 
الش���اليهات املجاورة، وقال مدير ادارة 
العالقات العامة في اإلطفاء املقدم خليل 
األمير ان بالغا ورد الى عمليات اإلطفاء 
ظهر امس األول وان سرعة التعامل مع 
احلريق قلصت من اخلسائر، ومت حصر 
احلريق في ش���اليه واحد دون ان متتد 

النيران الى الشاليهات املجاورة.
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