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مؤمن المصري
قضت احملكمة املدنية برئاسة املستشار محمد 
العنجري وأمانة سر أحمد عبدالسالم بإلزام املدعى 
عليهما متضامنني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5001 دينار 
تعويضا مؤقتا عم���ا أصابه من أضرار وألزمتهما 
باملصاريف. وتخلص وقائع الدعوى في أن املدعي 
أقامها مبوجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب طلب في 

ختامها احلكم بندب جلنة طبية من الطب الشرعي 
تكون مهمتها فحص املدعي فحصا طبيا لتحديد حالته 
الصحية وبيان اآلالم التي يعاني منها وما أصابه من 
ضرر بدني بسبب العملية اجلراحية التي أجريت 
له وبيان ما ارتكبه املدعى عليهما من أخطاء طبية 
وتقدير التعويض عن تلك األضرار وإلزام املدعى 
عليهما متضامن���ني باملصروفات وأتعاب احملاماة 

وحفظ حق املدعي في الرجوع بالتعويض النهائي. 
وذلك على سند من القول ان املدعي أدخل مستشفى 
خاصا إلجراء عملية بالليزر بناء على اتفاق مسبق 
بني إدارة املستشفى واملدعي حيث كان يعاني من 
دوالي وريدية إال أن اآلالم استمرت بعد العملية وملا 
كان املدعى عليهما ارتكبا خطأ طبيا جسيما أحلق 

باملدعي أضرارا مادية وبدنية وأدبية.

المحكمة تعوّض مواطناً بمبلغ 5001 دينار بسبب خطأ مستشفى خاص

مصدر أمني حّذر من االنضمام إلى تلك الجماعات غير المرخصة

مواطنون يشكلون مجاميع أمنية غير رسمية في الفروانية
ويغيرون على أوكار االتصاالت وشقق العزاب بـ »العجرات«

محمد الجالهمة
كشف مصدر أمني أن تقريرا سيرفع 
خالل األسبوع القادم الى قيادات وزارة 
الداخلية حول قيام بعض املواطنني بتشكيل 
فرق امنية )غير رسمية( ومحاولة فرض 
القانون بأيديهم كمداهمة أوكار اتصاالت 
او مهاجمة بيوت عزاب في ظاهرة غريبة 
لم تشهد لها البالد مثيال من قبل – بحسب 
وصف املصدر – خاصة وأن بعض اعضاء 
الفرق يقومون باقتحام بيوت عزاب في 
محافظة الفرواني���ة وحتديدا الفردوس 
والفروانية والعارضية بالعجرات حتت 
مسمى فرض األمن والقبض على العزاب 

املخالفني او من يديرون أوكار لس���رقة 
االتص���االت الدولية أو حت���ى تلك التي 
يش���تبه أن تك���ون اوكارا إلدارة اعمال 
منافية لآلداب، وبعدها يقوم املواطنون 
املقتحمون باالتصال على عمليات الداخلية 
او املخفر القريب منهم لإلبالغ عن عملية 

مداهمتهم.
واض���اف املصدر ان الظاهرة الغريبة 
بدأت منذ نحو ش���هرين عندما تشكلت 
مجموعات غير رسمية من مواطنني لفرض 
القانون وفي بداي���ة األمر جتاوب معهم 
رجال االمن كونهم كانوا يكتفون بالتبليغ 
فقط، ولكن سرعان ما تطور األمر إلى قيام 

هؤالء املواطنني مبداهمة االوكار بأنفسهم 
ومن ثم استدعاء رجال الشرطة وكأنهم 

يطبقون األمر بأيديهم.
وكشف املصدر ان رجال االمن سبق ان 
حذروا قادة هذه اجلماعات من مغبة القيام 
بأعمال املداهمة والقبض لكونها مخالفة 
للقانون بالدرج���ة األولى وثانيا لكونها 
قد تتسبب في تعرض اي من املواطنني 
الذين يقومون باملداهمة خلطر التعرض 
ألذى م���ن قبل اصحاب تلك االوكار التي 

يداهمونها.
غير ان املواطن���ني رفضوا االنصياع 
لرجال االمن واستمروا في تطبيق القانون 

بأيديهم وذكر املصدر ان خطورة املوقف 
الذي سيقدمه رجال األمن لقياديي الداخلية 
في تقريرهم الذي سيرفع االسبوع املقبل ان 
تتحول تلك اجلماعات الى جماعات شرطة 
غير رسمية، بل واخطر ما في املوضوع هو 
أنه سيؤدي هذا األمر الى اطالق سراح اي 
آسيوي يقبض عليه في اي من مداهمات 
هؤالء املواطنني ألنه مت دون سند قانوني 
ما يتسبب في ضياع جهد رجال الشرطة 

واطالق سراح اجلناة.
وق���ال املص���در ان ه���ؤالء املواطنني 
يتحركون حتت مسمى حركات شعبية 
متعددة ك� »مكافحة العزاب« و»منطقتنا 

نظيفة« وبعضها يلقى دعما من سياسيني 
يباركون عملهم بل ويش���جعون عليه، 
ولألس���ف أن بعضهم يتلق���ى دعما غير 

مباشر من قيادات امنية.
ومضى املصدر بالقول ان اخطر ما في 
املوض���وع ان رجال االمن عندما واجهوا 
هؤالء املواطنني وطالبوهم بالكف عن لعب 
دور رجال االمن دون سند قانوني رد عليهم 
املواطنون املتكتلون حتت مسميات شعبية 
مختلفة: نحن س���نطبق القانون بأيدينا 
ف���وزارة الداخلية عاج���زة عن التحرك، 
موضحا )املصدر( ان هذا األمر أشبه بتحدي 
سلطة القانون بل وإلغاء دور رجال األمن 

املوكل إليهم وحده���م دون غيرهم كجهة 
تنفيذية تطبيق القانون، وختم املصدر 

حديثه ل� »األن��باء« قائ��ال: 
اخشى ما اخش���اه ان تتسبب اي من 
مداهمات أولئ���ك املواطنني ألحد األوكار 
في مواجهة بني اآلسيويني واملواطنني ما 
قد يؤدي حتما الى جرمية قتل أو تطور 

األمر الى ما ال يحمد عقباه.
ودعا املصدر املواطنني في العارضية 
والفردوس، والعارضية حتديدا وهي التي 
تش���هد حتركات مثل تل���ك املجاميع الى 
عدم االنخراط ف���ي تلك اجلماعات لعدم 

قانونيتها.

الجماعـات تلـك  إلى  المنتميـن  بأسمـاء  الداخليـة  وزارة  إلى  سيرفـع  رسمي  تقريـر    

)محمد ماهر(سيارة »األدلة اجلنائية« أمام املبنى حيث وقعت اجلرمية

سالح اجلرمية »عجرة«

مواطنان يقتالن ثالثاً في الفنطاس.. واألسباب غامضة

اللواء طارق حمادة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اعترف شابان كويتيان األول يدعى 
»م.ش« )25 عاما( واآلخر يدعى »ع.م« 
بارتكابهم���ا جرمية قت���ل آخر يبلغ 
من العمر )30 عاما( خلالف ش���ديد 
اخلصوصية واكدا انهما سيفصحان 
عن سبب اجلرمية أمام النيابة، وقاال 
بعد ان سلما نفسيهما عصر أمس الى 
رجال األم���ن انهما نفذا اجلرمية عن 
سبق إصرار ملا فعله اجلاني حسب 
زعمهما، وج���ار احالتهما الى النيابة 
العامة بعد املزيد من التحقيقات، على 
ان توج���ه لهما تهمة القتل العمد مع 
سبق اإلصرار والترصد، كما مت التحفظ 

على أداة اجلرمية وكانت عبارة عن سكني وعجرة.
ووف���ق مصدر أمني فإن بالغ���ا تلقته عمليات وزارة 
الداخلية ظهر امس عن وفاة ش���اب في العقد الثالث من 

عمره وفور تلقيها البالغ حترك وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام بالوكالة اللواء طارق حمادة الى 
جانب مدير أمن األحمدي بالوكالة العميد 
معتوق العسالوي وتبني ان الشاب توفي 
نتيجة ع���دة طعنات وان هناك بعثرة 
في محتويات الش���قة، واشار املصدر 
الى ان رجال األمن حتفظوا على هاتف 
املجني عليه وتبني ان هناك عدة طعنات 
وضربات على الرأس، حيث قام اللواء 
طارق حمادة باإليعاز الى رجال مباحث 
األحمدي يتقدمهم العقيد عادل احلمدان 
باالتصال على جميع الهواتف املدونة 

على جهاز القاتل.
وأش���ار املصدر الى ان اتصال رجال املباحث بهاتفي 
املتهمني دفع بهما الى ان يس���لما نفسيهما بعد اجلرمية 

بساعات محدودة.

خطة الزعابي باالنتشار قادت إلى ضبط المتهمة

آسيوية ألقت برضيعها أسفل سيارة ولم يطاوعها قلبها
في مغادرة موقع الجريمة فألقي القبض عليها

هاني الظفيري
 متكن رجال وزارة الداخلية 
وبعد انتشار منظم قام به رجال 
النجدة بإشراف مباشر من اللواء 
د.مصطف���ى الزعابي، من حل 
قضية كادت تسجل ضد مجهول، 
وذلك بعد ان مت ضبط وافدة من 
جنسية آسيوية خلعت ثوب 
األمومة وحتولت الى مجرمة بعد 
ان ألقت طفلها حديث الوالدة 
أسفل مركبة مبنطقة الساملية 
وتخلصت من رضيعها بوضعه 

أسفل مركبة.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان دورية تابعة لنجدة 
محافظة حولي وأثناء جتولها 
في منطقة الساملية شاهد أفرادها 

القضايا ضد مجهول، وأسفر 
االنتشار السريع واملنظم والذي 
اللواء د.الزعابي  اشرف عليه 
عن ضبط املتهمة بإلقاء الطفل 
حدي���ث الوالدة وه���ي وافدة 

آسيوية.
وأض���اف املصدر األمني ان 
رجال النجدة وبعد ان ضبطوا 
الوافدة ومت سؤالها عن أسباب 
تواجده���ا في ه���ذه املنطقة، 
ارتبكت ومبزيد من التحقيقات 
معها قالت الوافدة انها أقامت 
عالقة غير ش���رعية مع وافد 
آسيوي )جار ضبطه( رغم انها 
متزوجة في موطنها وصدمت 
بان العالقة أس���فرت عن حمل 
حاولت بشتى الطرق التخلص 
من اجلنني ولكنها فش���لت في 

تلك املهمة.
وقام���ت مؤخرا بإخفاء أمر 
حملها على األسرة التي تعمل 
لديه���ا بربط بطنها خش���ية 
الفضيحة وعلم زوجها بحملها 
فطلقها، وقالت: بعد ان ولدت 
فكرت في قتل رضيعي ولكن 
لم أس���تطع وق���ررت بعد ان 
تركته لدى اح���دى صديقاتي 
ان أتخلص من���ه بوضعه في 
مكان ما وركبت »تاكسي جوال« 
وتركت رضيعي وانتظرت حتى 

أجد من سيتسلمه.

طفال ملتحفا »ببطانية« حتت 
مركبة نوع »لومينا« يجهش 
بالبكاء ليتم إبالغ وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 

الل���واء د.مصطفى  العمليات 
الزعابي الذي شّكل فريقا بقيادة 
النقيب حمود السعدون واملالزم 
عبداحلمي���د صق���ر والرقباء 

محمد العدواني وفايز الغشام 
وعبدالهادي احلربي للبحث عن 
أم الطفل بشكل سريع حتى ال 
تسجل القضية كعادة مثل هذه 

الطفل قبل توقيف األم املتهمة

اللواء د.مصطفى الزعابي

اللواء عبداهلل الراشد

أمير زكي
كش���فت قضي���ة جدي���دة 
العامة ملباحث  االدارة  لرجال 
الهجرة بقيادة اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد تعلقت بضبط 
3 آس���يويني يدي���رون وكرا 
لالتصاالت عن قضية تزوير 
أحي���ل مبوجبها أحد املتهمني 
الثالث���ة الى النياب���ة العامة 
على ذم���ة قضية الدخول الى 
البالد بصورة غير مشروعة 
والتزوير في محررات رسمية، 
كما حتفظ رجال مباحث الهجرة 
على معدات كبيرة لسرقة أمالك 
الدولة متثلت في اجهزة توقيت 
Stop watch وأجهزة حاسوب 
وهواتف أرضية ونقالة تستخدم 
الس���رقات، وقدر أعضاء  في 
العصابة قيمة ما حتصلوا عليه 
امام رجال مباحث الهجرة في 
غضون 3 أعوام بأكثر من 25 

يتردد عليه يوميا أكثر من 100 
وافد الجراء االتصاالت بداخل 
الش���قق والتي يتجاوز  هذه 
ايجارها 850 دينارا وعليه أوعز 
الى مدير ادارة التحري باالنابة 
املقدم حمدان اخلشم والرائد 
الهمالن واملالزم أول  عبداهلل 
اسماعيل بهبهاني واملالزم الذي 
التحق أخيرا بالعمل في مباحث 
الهجرة حسني يونس، بعمل 
التحريات ومن ثم استصدار 
اذن بضبط املتهمني واملوجودات 

داخل االوكار االربعة.
وقال املصدر: تبني من خالل 
االستعالم عن املتهمني مديري 
االوكار ان احدهم سبق ان أبعد 
عن البالد لتورطه في قضية 
مماثلة، اال ان هذا الوافد دخل 
الب���الد مرة اخ���رى بجواز ال 
يخصه معترفا بأنه اش���ترى 

اجلواز ب� 300 دينار.

ألف دينار.
أمني، فإن  ووفق مص���در 
معلومات وصلت الى مدير عام 
االدارة العامة ملباحث الهجرة 
اللواء عبداهلل الراشد عن ان 3 
وافدين يستغلون 4 شقق في 
منطقة حولي إلقامة سنترال 

»الهجرة« تغلق وكر سرقة اتصاالت
يديره آسيوي دخل البالد بجواز مزور

موظفتا »هجرة الجهراء« تعرفتا على لص
سرق بطاقتيهما و»صبغ لحيته«

رجال أمن خيطان يغلقون مصنع خمور
يديره كوريان شماليان بـ 690 زجاجة

»الداخلية« تلقت برقية بأن الزوجة حية ترزق

مواطن أبلغ أمه بقتل زوجته في الجهراء

هاني الظفيري
متكن���ت موظفتان في هج���رة اجلهراء من 
استعادة ما س���رق منهما بطرق ودية بعد ان 
تعهد اللص بدفع ما س���رقه بواسطة بطاقتني 
بنكيتني سرقهما واس���تولى من خاللهما على 

680 دينارا من ارصدة املوظفتني.
وقال مصدر امن���ي ان موظفتني في هجرة 
اجلهراء تعرضت حافظتا نقودهما للس���رقة، 
واستولى مجهول من داخلها على بطاقتي سحب 

قام باستخدامهما وسحب كامل رصيدهما.
وقال املص���در ان املوظفتني ابلغتا عمليات 
الداخلية باوصاف اللص وبعد يومني من الواقعة، 
اي ي���وم امس، تلقت عملي���ات الداخلية بالغا 

بضبط لص في هجرة اجلهراء، وبانتقال املقدم 
صالح الدعاس الى موقع البالغ شوهد مواطن 
محتجز من قبل رجال الهجرة بعد ان تعرفت 
عليه املوظفتان وقد نفى املتهم واقعة السرقة 
اال ان رجال الهجرة قاموا بعرض شريط التقط 
من خالل كامي���رات مراقبة امام املتهم واملقدم 
الدعاس، وظهر فيه اللص وهو يرتكب اجلرمية 
ليعترف املتهم بجرميته، والذي ابدى استعداده 
لدفع ما س���رقه، وبعد تدخل واسطات وافقت 
املوظفتان على التس���وية، فيما اعترف اللص 
بانه كان يعتقد انه لن يكتش���ف، خاصة بعد 
ان اجرى تعديال على حليته وحّول لونها من 

االبيض الى اللون األسود.

متكن رج����ال االم����ن بقيادة 
العميد غلوم حبيب غلوم مدير 
عام مديرية امن محافظة الفروانية 
ومس����اعده العمي����د عبدالعزيز 
الكندري من ضبط وكر لتصنيع 
اخلمور وترويجها مبنطقة جليب 
الشيوخ يديره اثنان من الكوريني 

الشماليني.
وكان����ت معلوم����ات املصادر 

السرية التي وصلت الى مديرية 
امن محافظة الفروانية قد اشارت 
الى وجود مصنع لتصنيع اخلمور 

بجليب الشيوخ.
وبعد التأكد من تلك املعلومات، 
قامت قوة من رجال االمن من مخفر 
خيطان مبداهمة الوكر حيث مت 
ضبط املتهمني وضبط 690 قنينة 
ماء صحة معبأة باخلمور املصنعة 

محليا وجاهزة للبيع، باالضافة 
الى ثالثة اوعية بالستيكية ممتلئة 
باخلمور احمللية س����عة كل منها 

20 لترا.
وقاد العملية النقيب عبدالعزيز 
املطيري رئي����س مخفر خيطان 
ورج����ال املخفر. وقد متت إحالة 
إلى جهة  املتهمني واملضبوطات 

االختصاص.

أمير زكي
اس���تنفرت أجهزة وزارة الداخلية فجر امس 
األول للبحث عن مواطن قتل زوجته )هكذا تضمن 
البالغ األولي الذي تلقته عمليات الداخلية، إال ان 
البالغ سرعان ما حتول الى قضية اعتداء بالضرب 
وليس قتل زوجة(، ووفق مصدر امني فإن البالغ 
تضمن جملة من األحداث املثيرة، مشيرا الى ان 
عملي���ات الداخلية أبلغت ع���ن ان مواطنا ضرب 
زوجته في منطقة جنوب اجلهراء وهو ما أدى الى 
وفاتها داخل املستشفى، مشيرا الى ان مدير امن 

اجلهراء العميد محمد طنا انتقل الى موقع البالغ 
وطلب بإقامة حمالت تفتيشية للبحث عن القاتل 
الذي هرب برفقة أبنائه، مشيرا الى ان رجال أمن 
اجلهراء حددوا مكان تواجد الزوج ليتم ضبطه 
في منزل أس���رته ولدى اقتياده طلب من أمه ان 
تعتني بأبنائه ألنه قتل زوجته، وأضاف املصدر: 
بعد القبض على الزوج القاتل تلقت الداخلية إفادة 
من مستشفى اجلهراء بأن الزوجة حية ترزق ولم 
متت وأصيبت فقط بإغماء بعد املش���اجرة بينها 

وبني زوجها الذي دفعها وسقطت أرضا.


