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 هاني الظفيري
  كشف بالغ تبديد منقوالت عن مدمن ولص، 
والغريب في هذا البالغ ان املبلغني من اسرة 
اللص، وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية بان ابنه املدمن قام بسرقة اغراض 
املنزل وبيعها لشراء ما يحتاج من مواد مخدرة، 
وعليـــه مت عمل كمني للمدمـــن الذي اعترف 

بسرقة اغراض من منزل اسرته، وباالستعالم 
عن املدمن تبني انه مطلوب على ذمة قضايا 

سرقات واحيل الى االختصاص.
  من جهـــة اخرى اصيبت خادمة باصابات 
خطرة اثر اقدامها على الهرب من منزل كفيلها 
في منطقة العيون، ونقلت اآلسيوية الى العالج 

في مستشفى اجلهراء. 

 مواطن يبلغ عن ابنه «اللص» 

 «الجنايات» تؤجل قضية قاتل صديقيه لجلسة ١ ديسمبر

 .. و٦٠٠٠ دينار لمواطن اشترى شاليهًا وهميًا في شرم الشيخ

 تعويض ٣٠٠٠ دينار لمعلمة صفعها ولي أمر على وجهها

 حجـــزت محكمـــة اجلنايات أمس 
برئاسة املستشار هاني احلمدان وأمانة 
سر ســـيد مهدي القضية املتهم فيها 
مواطن (و. م.) بقتـــل صديقيه عمدا 
جللسة ١ ديسمبر إلحضار املتهم من 

السجن املركزي.
  وقد حضر عن املتهم احملامي محمد 
محسن املطيري وطلب أجال إلحضار 

موكله من السجن املركزي.
  وتخلـــص واقعات الدعـــوى فيما 
شـــهد به ضابط مباحث قيادة منطقة 
اجلهراء بأن حترياته السرية أكدت أن 
املتهم قام بقتل املجني عليهما (ف.ع.) 
و(م.ف.) بديوانية املجني عليه األول 
وذلك باستخدام سكني بعد أن استهزآ 
به العتناقه مذهبا غير مذهبه، وأضاف 

الضابط أنه قام بضبطه مبستشـــفى 
الطب النفسي. ومبواجهته بالتحريات 
أقر له بقيامه بقتل املجني عليهما ألنهما 
سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه 
قام بتغيير مذهبه، وأرشده ملكان السكني 
املستخدم في قتلهما واملالبس التي كان 
يرتديها وقت الواقعة. وبتوقيع الكشف 
الطبي على املتهم تبني أنه يعاني من 

حالة انفصام الشخصية واضطرابات 
عقلية ونفسية وأنه يراجع مستشفى 
الطب النفسي وله هناك ملف منذ أكثر 
من ستة عشـــر عاما حيث انه يعاني 
من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده 
القدرة على التحكم في أفعاله وجتعله 
عاجزا عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها 

تعجزه عن توجيه إرادته. 

 ألزمـــت الدائـــرة التجاريـــة األولى 
مبحكمة االســـتئناف برئاسة املستشار 
أنور بورســـلي إحدى الشـــركات بدفع 
مبلغ ٦٠٠٠ دينار ملواطن وقع عقدا مع 
الشركة لشراء أسبوع بأحد منتجعات 
وشاليهات «أسبوع سنوي» شرم الشيخ 

في جمهورية مصر العربية.
  وتتلخص الدعوى التي أقامها احملامي 
محمد مرشد العتيبي بصفته وكيال عن 
املواطن أن األخير وقع مع الشركة عقدا 
في عام ٢٠٠٤ لشـــراء أسبوع باملنتجع 
لعدد ٦ أشـــخاص على أن تقوم املدعي 
عليها بتســـليم عقد امللكية موثقا بعد 

سداد جميع املبالغ املستحقة.
  وقد التزم املواطن ببنود العقد وسدد 
جميع املبالغ املســـتحقة منذ عام ٢٠٠٦ 
ولم يحصل علـــى صك امللكية في حني 
أن الشـــركة كانت ومازالت متاطل دون 
مبرر علما أنها حصلت على مبلغ ٥٣٥٠ 

دينارا مبوجب سندات قبض.
  وجاء تقريـــر إدارة اخلبراء بأحقية 
املدعي باســـترداد كل املبالـــغ التي قام 
بسدادها وطالب العتيبي الشركة بفسخ 
العقد وبدفع مبلغ ١٠٠٠ دينار عن األضرار 
التي حلقت به و٥٠٠ دينار مقابل أتعاب 

احملاماة.

  وفيما قضت الدائرة التجارية اخلامسة 
باحملكمة الكلية بفسخ العقد املؤرخ في 
٢٠٠٤ واملبرم بني الطرفني وإلزام الشركة 
بأن تؤدي للمواطن الشاكي مبلغ ٥٣٥٠ 
دينارا ومبلغ ٥٠٠ دينار تعويضا ومبلغ 
٢٠٠ دينـــار مقابل أتعاب احملاماة، أيدت 

محكمة االستئناف هذا احلكم.
  وحذر احملامي محمد مرشد العتيبي 
املواطنني واملقيمني من الوقوع ضحايا 
للشـــركات الوهمية التـــي بدأت مؤخرا 
بكثرة النصـــب واالحتيال على الزبائن 
مطالبا باالنتبـــاه ملدى قانونية العقود 

املبرمة معها.

 ألزمت محكمة االستئناف املدنية ولي 
أمر بدفع مبلغ ٣٠٠٠ دينار كويتي تعويضا 
ملدرســـة أولى في وزارة التربية بعد أن 
تعدى عليها وضربها أثناء تأدية عملها.

  وتتلخص وقائع الدعوى فيما قررته 
املجني عليها من أنها أثناء تأديتها لعملها 
حضر إلى املدرســـة املتهم وهو ولي أمر 
إحدى التلميذات وقام بجذبها من مالبسها 
وصفعها على وجهها في حني أنكر املتهم 
ما هو منسوب إليه مقررا أنه توجه الى 
املدرسة لالستعالم عن عدم إرسال ملف 
ابنته من تلك املدرسة الى املدرسة املنقولة 
إليها وكان معه أحد ضباط املخفر والذي 

أبلغه عن واقعة عدم إرســـال ملف ابنته 
للمدرسة املنقولة إليها.

  وأضاف األب أنه شاهد املجني عليها 
متسك بابنته من يدها وتصفها بأنها قليلة 
األدب فما كان منه إال أن توجه إليها ودفعها 
في وجهها من دون أن يضربها أو يصفعها 

وليخلص ابنته من يدها.
  وقد فند احملامي خالد العوضي بصفته 
وكيال عن املجني عليهـــا ما قرره املتهم 
استنادا على شـــهادة الشهود والتقرير 
الطبي. فقضت محكمة اجلنح بحبس املتهم 
شهرا وكفالة ٥٠٠ دينار لوقف تنفيذ احلكم 
مؤقتا حلني صيرورته نهائيا، فيما عدلت 

محكمة اجلنح املستأنفة احلكم وقضت 
بتغرمي املتهم ٢٠٠ دينار.

  فقام احملامي خالد العوضي برفع دعوى 
تعويض عن األضرار النفسية واألدبية 
التي حلقت مبوكلته استنادا إلى احلكم 
النهائي بإدانة املتهم لتقضي احملكمة املدنية 
بإلزام املتهم بدفع مبلغ ٣٠٠٠ دينار وأيدته 

بعدها محكمة االستئناف املدنية.
  وطالب العوضي أولياء األمور باحترام 
مهنة التعليم السامية وعدم التعدي عليها 
بسبب أمور ال تستحق أن نخلق من أجلها 
مشكلة، شـــاكرا القضاء الكويتي العادل 

على إنصافه موكلته. 

 ٤ أحداث «بدون» يرتكبون ٣ سرقات «باإلكراه» في الجليب 
 عبداهللا قنيص

  أحـــال مدير إدارة بحث وحتـــري محافظة 
الفروانيـــة العقيد منصور الهاجري الى نيابة 
األحداث ٤ مراهقني من غير محددي اجلنسية 
بينهـــم حدثان بتهمة ارتكاب ٣ جرائم ســـلب 
باإلكـــراه، وقال مصدر امني ان إحدى دوريات 
املباحـــث وفيما كان يقوم أفرادها بعمل جولة 
في منطقة اجلليب فوجئوا بآسيوي يستغيث 
باملارة، حيث مت االقتـــراب منــه ليبلــغ عــن 
ان ٤ شبان سلبوه ١٨٠ دينارا وأدلى بأوصاف 

مركبة كانوا يستقلونها.
  وقال مصدر امني مت تعميم أوصاف اجلناة 
لتتمكن إحدى دوريات األمن من توقيف املركبة 
مبن فيها ومت اقتيادهم الى املباحث، حيث تعرف 
عليهم املجني عليه وعثر بحوزتهم على املبلغ 
املسلوب وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب ٣ 
قضايا سلب وحدد اجلناة أماكن سرقاتهم باإلكراه 
لتتم مطابقتها مع البالغات املســـجلة ومن ثم 
استدعاء املجني عليهم والذين تعرفوا أيضا على 

املتهمني ومتت إحالتهم الى االختصاص. 

 اختطفوه من أمام جمعية كبد وضربوه
  ثم اعتذروا منه: «آسفين حقك علينا» 

 الصبر: أجهزة «الداخلية» مستعدة
  لمواجهة موسم األمطار 

 هاني الظفيري
  ال احد يتوقع ان يقول خاطف لضحيته «آسف 
حقك علي»، ولكن هـــذا ما حدث ملواطن اختطفه 
٣ اشـــخاص من امام جمعية كبد وقاموا بضربه 
ضربا مبرحا ونقله الى منطقة مبارك الكبير حتت 
تهديد السالح االبيض وبعد ساعتني من االحتجاز 
قالوا له: «آســـفني حقك علينا مو انت اللي نبيه» 

ثم أطلقوا سراحه.
  ووفق مارواه املجني عليه بعد تقدميه لبالغ الى 
مخفر مبارك الكبير انه كان يتســـوق في جمعية 
كبد مساء اول من امس عندما فوجئ بثالثة شبان 
يســـتوقفونه وينهالون عليه ضربا ثم يقومون 
بعدها بنقله بسيارتهم واالنطالق به الى منطقة 
العدان في محافظـــة مبارك الكبير بعد ان كمموا 
فمه. وقال املجني عليه استمر الثالثة يضربونني 

بقوة ويهددونني بســـكني كان يحملها احدهم في 
حـــال صرخت او طلبت النجدة حتى وصلوا الى 
منزل في العدان وبعدهـــا اقتادوني الى ديوانية 
املنزل واجلسوني مكبال على االرض وقام احدهم 
باستدعاء حدث يبدو انه شقيق احدهم وسأله: «هل 
هذا هو الشخص الذي اعتدى عليك؟ فقال احلدث 
ال ليس هو» وأوضح املجني عليه ان الثالثة بدأوا 
بفك احلبال التي قيدوني بها وبدأوا يعتذرون لي 
وقال لي احدهم: «يا معود اسفني حقك علينا مو 
انت اللي نبيه»، ثم قاموا بنقلي بسيارتهم الى حيث 

كنت اوقفت سيارتي وهم اليزالون يعتذرون.
  وقال مصدر أمني ان الشاب املجني عليه قدم 
بيانات الشـــبان الثالثة وسلمت القضية لرجال 
املباحث من اجل سرعة القبض عليهم ومواجهتهم 

بادعاءات الشاب ومعرفة حقيقة االختطاف. 

 أكد مدير إدارة اإلعالم األمني 
الرسمي باسم وزارة  الناطق 
الداخلية العميد محمد الصبر 
ان أجهزة األمن قد اتخذت جميع 
االستعدادات لمواجهة موسم 
األمطـــار والعمل على تجنب 
السلبية  انعكاساتها وآثارها 

الى أدنى حد ممكن.
  وأضاف ان جميــع اإلمكانات 
الماديـــة والبشـــرية قد تــم 
حشـــدها، وفقـــا لتوجيهات 
القيــادة العليا لوزارة الداخلية، 
لتحقيق هذا الهدف بالتعاون 
مع الجهات األخرى المعنية. 

وأوضح ان هناك تعاونا وتنســـيقا متواصال 
ودائمـــا بين أجهـــزة وزارة الداخلية المعنية 
ومن بينها قطاع األمـــن العام واإلدارة العامة 

المركزية للعمليات واإلدارة 
العامة للمرور واإلدارة العامة 
للدفاع المدني واإلدارة العامة 

للدوريات.
  وأشار الصبر الى ان اإلدارة 
المركزيـــة للعمليات  العامة 
تســـتقبل من خـــالل هاتف 
الطوارئ ١١٢ جميع البالغات من 
المواطنين والمقيمين، وتقوم 
بمتابعتها والرد عليها فورا، 
مؤكدا أهمية سرعة االتصال 
بهذا الهاتف وعدم التردد في 
ذلك في حالـــة االحتياج ألي 
مساعدة أمنية أو مرورية أو 
إنســـانية، كما يمكن أيضا االتصال بعمليات 
اإلدارة العامة للدفـــاع المدني على هاتف رقم 

 .١٨٠٤٠٠٠

 وزراء داخلية «التعاون»: «القاعدة» و«الحوثيون» أخطر ما يواجه المنطقة 

 أمير زكي
  حذر وزراء داخلية مجلس التعاون اخلليجي 
في ختام اجتماعهم التاســـع والعشرين من 
خطورة تنامي نشاط تنظيم القاعدة والتهديدات 
األمنية للتمرد احلوثي في املنطقة، مشيرين 
الى ان هذين التنظيمني اإلرهابيني يشـــكالن 
تهديدا ألمن واستقرار دول مجلس التعاون، ما 
يستلزم التنسيق وتبادل املعلومات بني األجهزة 
األمنية املختصة بالدول األعضاء بغية رصد 
حتركات وأنشطة التنظيمات اإلرهابية ومالحقة 

عناصرها وقيادتها وجتفيف منابعها.
  وأكد الوزراء جاهزية جميع األجهزة األمنية 
في دول املجلس ملواجهـــة خطر اجلماعات 
اإلرهابية في املنطقة وتصديها الصلب لكل ما 
من شأنه زعزعة امن واستقرار دول مجلس 

التعاون وشعوبها.

  وشدد وزراء داخلية «التعاون» في ختام 
اجتماعهم الـ ٢٩ أمـــس األول على ضرورة 
التنسيق وتبادل املعلومات بني األجهزة األمنية 
املختصة في الدول األعضاء بغية رصد حتركات 
وأنشـــطة التنظيمات االرهابيـــة ومالحقة 

عناصرها وقيادتها وجتفيف منابعها.
  وتطرق الوزراء الى ما يحدث في جمهورية 
العراق الشقيقة معربني عن ادانتهم الشديدة 
للعمليات اإلرهابية التي تودي بحياة األبرياء 
من ابناء الشـــعب العراقي الشقيق أيا كان 

جنسهم او دينهم او عرقهم.
  وأكـــدوا تضامنهم ووقوفهـــم الى جانب 
العـــراق للتصدي لالرهاب بجميع أشـــكاله 
ومساندتهم للجهود الرامية الى حتقيق امن 

العراق واستقراره وسالمة أراضيه.
  وفيما يتعلق مبكافحة االرهاب أكد وزراء 

الداخلية على ان مواقف دول املجلس ثابتة 
في نبذ االرهاب والتطرف بجميع أشـــكاله 
وصوره «مهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا 

كان مصدره».
  وأشاد الوزراء بكفاءة وجاهزية اجهزة األمن 
في مملكة البحرين وقدرتها على تفكيك املخطط 
االرهابي الذي اســـتهدف أمنها واستقرارها 
ووحدتها الوطنية وتخريب املمتلكات العامة 
واخلاصة وترويع اآلمنني واملواطنني واملقيمني، 
معربني عـــن تضامنهم ودعمهـــم ووقوفهم 
الـــى جانب البحرين فـــي كل اجراءاتها ضد 

اإلرهابيني.
  وشددوا على ضرورة التصدي ملثل هذه 
العمليـــات االرهابية «التي تقـــوم بها فئة 
منحرفة»، مشيرين الى اهمية الدور االعالمي 
في نشر الوعي مبا يخدم امن الدول اخلليجية 

وإلى اهمية العمل على جتفيف مصادر هذه 
اجلماعات االرهابية.

  وكان البيـــان اخلتامي لـــوزراء داخلية 
«التعاون» قد تضمن في بدايته توجيه الشكر 
والتقدير لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الكرمية  الداخلية على استضافتهم  ووزارة 

لالجتماع.
  من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية في اململكة العربية 
الســـعودية األمير نايف بـــن عبدالعزيز ان 
االجراءات األمنية في اململكة مستمرة ملواجهة 
االرهاب بكل الطرق والوسائل «وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع االخوة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي».
  وأضاف األمير نايف ان االجتماع تضمن 

اجنازات عدة طبقت ونفذت على ارض الواقع 
تخدم الشعب اخلليجي.

  من جهته انتقد وزيـــر الداخلية الفريق 
الركن م. الشـــيخ جابر اخلالد ربط اإلسالم 
باالرهاب، مؤكدا ان هذا الربط «غير صحيح 
باملرة، فليس اإلســـالم هـــو اإلرهاب وليس 

املسلمون ارهابيني».
  وقـــال «التصرفات التـــي تصدر عن فئة 
منحرفة مثلما حدث في محاولة تهريب مواد 
متفجرة بطرود شحن جوي من اليمن تسيء 
للعرب واملسلمني كما انها لألسف تدعو الغرب 
الى ربط العرب واإلسالم باإلرهاب وهذا غير 
صحيح نهائيا»، مؤكـــدا ان وزراء الداخلية 
اخلليجيني شـــددوا على رفضهم لهذا الربط 

بني اإلسالم واإلرهاب.
  وأضاف «ان جتنيد الشباب في عمليات 

ارهابية هو فكر تنظيم القاعدة وهم يحاولون 
جتنيد العقول املتخلفة»، مؤكدا اهمية دور 

االعالم في مواجهة هذا االمر.
  وفـــي تعليقه على تصريحـــات الناطق 
الرسمي باسم تنظيم القاعدة خالد احلسينان 
بشأن اجلهود التي يبذلها هذا التنظيم لتجنيد 
الشباب قال ان هذه الدعوة «ليست بغريبة 
وسبق ان سمعناها من أسامة بن الدن وغيره 

ويجب علينا ان نتصدى لهذا االمر».
  من جانبه، أشاد األمني العام لدول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي عبدالرحمـــن العطية 
بالتنسيق األمني بني دول املجلس «وهذا ما 
دأبت عليـــه وزارات داخلية املجلس في نبذ 
اإلرهاب وكل ما يزعزع األمن واستقرار الدول 
اخلليجية»، مثمنا الدور الذي قامت به مملكة 

البحرين في محاربة اإلرهاب. 

 في ختام اجتماعهم الـ ٢٩

 (محمد ماهر)  جانب من اجللسة اخلتامية الجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون اخلليجي الـ ٢٩  وزير الداخلية الشيخ الفريق ركن م. جابر اخلالد 

 العميد محمد الصبر 

 احملامي خالد العوضي 

 احملامي محمد العتيبي 


