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الصفحة
أيدت محكمة اجلنح املستأنفة حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة مواطن من تهمة قتل وافد باخلطأ عبر حادث 

مروري في منطقة كبد باجتاه الدائري السابع. 
وحضر احملامي مبارك اخلشاب عن املتهم ورد على طعن 
االدعاء الع���ام مؤكدا أن حكم محكمة أول درجة قد أصاب 
جادة احلق وعني الصواب متمس���كا بدفاعه املتمثل بخلو 
مسؤولية موكله مما نسب إليه وذلك الستغراق خطأ املجني 

عليه خلطأ املتهم وانتفاء خطأ املتهم بالكلية.
ودفع اخلشاب بانتفاء القصد اجلنائي لدى املتهم وعدم 
وجود ش���اهد على الواقعة يدي���ن موكله وانقطاع رابطة 
السببية بني اخلطأ والضرر النتفاء اخلطأ في حق املتهم 
مؤك���دا أن املتهم هو من قام باإلبالغ عن الواقعة وكان في 
مقدوره عدم اإلبالغ والفرار إن كان مخطئا. ودفع بانتفاء 

القصد اجلنائي لدى املتهم.

تأييد براءة مواطن من القتل الخطأ 

لم تنطق بكلمة واحدة خالل الجلسة واكتفت بهز رأسها بالنفي

احلارسات بأنها »قامت باجهاضها 
عمدا« مبساعدة ممرضة آسيوية 

على حد قولهم.
وذكر احد محاميها زيد اخلباز 
ان القانون الكويتي ينص على 
تخفي���ض حكم االع���دام على 
الى السجن مدى  املرأة احلامل 
احلياة، ولهذا السبب رمبا قاموا 

باجهاضها، على حد تعبيره.
وطلب محامو الدفاع الثالثة 
من احملكمة معاينة املتهمة لتحديد 

تاريخ وسبب االجهاض.
ولم ي���دل االدعاء العام بأي 
بيان خالل اجللسة اال ان احملامي 
اخلباز قال للصحافيني ان املرأة 
العمد  حتاك���م بتهمة »القت���ل 

واحلرق العمد بنية القتل«.

الن���ار فيها وباملجن���ي عليهن 
قاصدة قتلهم محدثة اإلصابات 
املوصوفة في التحقيقات والتي 

أودت بحياتهم.
وردا على سؤال طرحه عليها 
القاضي عادل الصقر حول ما اذا 
كانت اضرم���ت احلريق القاتل 
اكتفت  في اغس���طس املاضي، 
»ن.ع« )23 عام���ا( بتحري���ك 
رأسها وبكلمة عامية تعني كال، 
ل���م يصدر عنه���ا غيرها خالل 

اجللسة املقتضبة.
وطال���ب محاموه���ا الثالثة 
باخالء سبيلها بكفالة وأشاروا 
ال���ى تعرضها الس���اءات داخل 

السجن.
واته���م محاموه���ا اح���دى 

القاعة بعيدا عن األعني وكانت 
تضع وشاحا أسود على وجهها 
بحيث لم يتبني أحد وجهها، إال 
انها أزاحت هذا الوش���اح أمام 
القض���اء للحظات بناء  منصة 

على طلب القاضي.
وكان���ت النياب���ة العامة قد 
وجهت للمتهمة )ن.ع.( تهمتي 
احلري���ق العم���د والقتل العمد 
لضحايا احلريق بأن أعدت مادة 
قابلة لالشتعال )بنزين( ومصدر 
ح���راري )عود ثق���اب( وما ان 
تيقنت من وجود الضحايا داخل 
خيمة احلفل التي أعدها زوجها 
لالحتف���ال بزواجه من األخرى 
حتى فاجأتهم بأن سكبت املادة 
البترولية على اخليمة وأضرمت 

احملامي زيد اخلباز

لص احلديد وأمامه كمية من احلديد التي ضبطت

العقيد محمد الصبر خالل مشاركته في املؤمتر

احملامي فيصل العتيبي

كانت املتهمة قد أحضرت من 
السجن املركزي في حراسة أمنية 
مشددة وقد مت إجالسها في آخر 

ان احملكمة لم تستجب للطلبات 
وأجلت نظر الدعوى جللسة 17 

نوفمبر للمرافعة.

احملامي خالد العوضي

املسندة إليها باإلشارة وبصوت 
غير مسموع، عن طريق اإلمياء 
بال���رأس وبس���ؤالها عن التهم 
اكتفت )ن.ع.(  إليها  املس���ندة 
بهز رأسها بالنفي والتي اعتبرها 

القاضي إنكارا.
حضر معها احملامون خالد 
العوضي وزيد اخلباز وسقاف 
السقاف، وطلب احملامي اخلباز 
إخالء سبيل املتهمة بأي ضمان 
تراه احملكمة وانضم إليه احملامي 
الس���قاف وطالب بإحالتها الى 
جلنة طبية متخصصة لفحصها 
بعد ان ثبت انها قد أجهضت اثناء 
تواجدها بالسجن املركزي، متهما 
حارسات في السجن باملسؤولية 
الكاملة عن إجهاض موكلته، اال 

وإجالسها حتى تستطيع الكالم 
والرد على أسئلة احملكمة، وطلب 
الرد عل���ى هيئة احملكمة  منها 

جلوسا.
وبعد ان انتهى القاضي من 
نظر القضايا املعروضة باجللسة 
ن���ادى احلاجب مرة ثانية على 
)ن.ع.( والتي لم تستطع الوقوف 
على قدميها او السير اال مبساعدة 
4 من املفتشات العامالت بالسجن 
املركزي للنساء حتى أوصلنها 
الى منصة القاضي وحتدث معها 
محاميها خالد العوضي وأخبرها 
بأنها أم���ام قاضيها الذي يجب 
أن جتيب على أسئلته، وبالكاد 
استطاعت املتهمة الرد على أسئلة 
القاضي بأن أنكرت جميع التهم 

مؤمن المصري
انهارت امس في قاعة محكمة 
اجلنايات )ن.ع( املتهمة بحريق 
خيمة عرس العيون في منطقة 
اجلهراء والذي راح ضحيته 55 
ضحية حتى اآلن وفور مناداة 
احلاجب على قضيتها للمثول 
امام الدائ���رة اجلزائية الرابعة 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
سقطت على األرض في وسط 

قفص االحتجاز.
وبدأت وقائع اجللسة بسؤال 
املتهمة عن التهم املسندة اليها 
اال ان املتهم���ة كانت التزال في 
حالة انهيار تام ولم تس���تطع 
الرد على أسئلة القاضي، فأمر 
القاضي بتقدمي بعض املياه إليها 

تأجيل نظ�ر الدع�وى لجلس�ة 17 المقب�ل الس�تكمال االس�تماع لمرافع�ات الدفاعالخب�از: أجهضوه�ا ألن القانون ين�ص على تخفيض حك�م اإلعدام على الم�رأة الحامل 

المتهمة في حريق العيون )ن.ع( انهارت أمام »الجنايات«.. وأنكرت

لص حديد جديد في قبضة رجال األمن
هاني الظفيري � محمد الجالهمة

متك���ن رجال الفرقة الليلي���ة التابعة ملديرية 
أمن الفروانية من القاء القبض على وافد آسيوي 
امتهن س���رقة احلديد املس���لح وعلى مدار ثالثة 
اشهر، بحسب اعترافاته التي أدلى بها أمام رجال 

االمن بعد القبض عليه.
وف���ي التفاصي���ل أن احدى دوري���ات الفرقة 
الليلية اش���تبه رجالها في مركبة وافد آس���يوي 
كانت محملة باحلديد والذي كان موضوعا بداخل 
أكياس بالس���تيكية، وبإيقافه اعترف بأنه يقوم 
بسرقة احلديد من املشاريع قيد اإلنشاء في نطاق 
محافظ���ة الفروانية لتتم احالته مع املضبوطات 

الى جهة االختصاص.

لتصبح مؤسسات إصالحية تهدف 
الى تأهيل النزي����ل لالندماج في 
املجتم����ع. وإقامة مركز الس����الم 
الذي  املركزي  التأهيلي بالسجن 
النفسي  يتضمن برامج للتأهيل 
واالجتماعي للموقوفني العائدين 

من غوانتانامو. 
العقيد الصبر بحفالت  ونوه 
اإلفطار اجلماعي التي تقام للنزالء 
الداخلية لواقع  إدراكا من وزارة 
القائم على  املجتم����ع الكويت����ي 

التعاون والتكافل.
وأك����د العقي����د الصبر خالل 
مناقشة جدول األعمال فيما يتعلق 
بإنش����اء صندوق عربي لتمويل 
املناهضة  األنش����طة اإلعالمي����ة 
لإلرهاب، ان خصوصية التجربة 
الكويتية في هذا املجال ال تتفق 
وأنشطة إعالمية تتعلق بظروف 
خارجية. وأضاف انه ميكن للكويت 
ان تشارك في إطار مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية لتماثل أو 
القيمي  النسق  على األقل تشابه 

والتحديات في املنطقة.

ان دور اإلع����الم يتحدد في ربط 
املواطن بهم����وم وطنه من خالل 
الكشف األمني والدائم عن احلالة 

األمنية. 
أمام  العقي����د الصبر  وتناول 
الش����رطية في  التجارب  املؤمتر 
الش����أن ومن بينه����ا اجلهد  هذا 
الكبير لوزارة الداخلية الكويتية 
في تطوير املؤسس����ات العقابية 

اإلرهاب، ودور إعالمي من خالل 
البيان����ات الت����ي تصدرها وزارة 
الداخلية وتعكس حقائق املوقف 
األمني دون تهويل أو تهوين، ودور 
تنسيقي مع وزارة اإلعالم ووسائل 
اإلعالم املختلفة خاصة ان اإلعالم 
يلعب دورا بارزا ومؤثرا في بناء 
احلضارات والتأثير على مقدرات 
الناس. وشدد العقيد الصبر على 

أكد مدير إدارة اإلعالم األمني 
الناطق الرس����مي باس����م وزارة 
الداخلية العقيد محمد الصبر أن 
املؤمتر العربي الثامن لرؤس����اء 
أجهزة اإلعالم األمني املنعقد في 
اجلمهورية التونس����ية الشقيقة 
حقق جناحا كبيرا في إبراز وحدة 
املوقف العرب����ي جتاه التحديات 
الذي  ان املؤمتر  املاثلة. وأوضح 
افتتح االثنني مبشاركة األمني العام 
العرب  الداخلية  ملجل����س وزراء 
د.محمد بن علي كومان ورؤساء 
أجهزة اإلع����الم األمني في الدول 
العربية، هو خط����وة أخرى الى 
األمام على طريق التنسيق العربي 
في مجال اإلعالم األمني. وأشار الى 
البنود  ان املؤمتر استكمل بحث 
الواردة على ج����دول األعمال في 

إطار مناخ أخوي.
وأملح الى ان دور وزارة الداخلية 
الى  في مواجهة اإلرهاب ينقسم 
عدة مح����اور دور توعوي، حيث 
ادارة اإلعالم األمني بدور  تسهم 
كبير في توعية املواطنني بخطر 

الصبر: المؤتمر العربي الثامن لرؤساء اإلعالم األمني 
أشاد بالتجربة الكويتية في مكافحة اإلرهاب والمخدرات

طالبة تشتكي 
مُدرستها في المخفر 

هاني الظفيري
تقدم����ت طالب����ة باحدى 
الثانوي����ة اخلاصة  املدارس 
باجله����راء بب����الغ تتهم فيه 
مدرستها بانها قامت باالعتداء 
عليها بالضرب وسجلت قضية 

في مخفر اجلهراء.
وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني ان الطالبة وبحسب 
زعمها فوجئت مبدرسة اللغة 
االجنليزية تقوم بضربها ما ادى 
الى اصابتها بكدمات ورضوض 
متفرقة، لتتج����ه الطالبة مع 
والدها الى مستشفى اجلهراء 
لتستخرج تقريرا طبيبا يفيد 
مبا تعرضت له من اصابات.

الثاني���ة أنص���ف  للم���رة 
القضاء الكويتي أمس احملامي 
فيصل العتيبي بعد أن قضت 
محكم���ة االس���تئناف برفض 
املمثل���ة بدرية أحمد  التماس 
بإعادة النظر في تقدير أتعاب 
احملام���ي العتيبي في القضية 
التي كانت مرفوعة ضد بدرية 
أحمد وترافع عنها فيها احملامي 
العتيبي ولم يتقاض أتعابه منها 

بعد أن عزلته.
كانت احملكمة قد قدرت أتعابا 
للمحامي العتيبي بقيمة 2500 
دينار نظير أتعابه عن القضية 
التي ترافع فيها عن بدرية أحمد 
بعد أن كانت املمثلة قد وكلته 
في قضية اتهمت فيها بتعاطي 

إال أن التمييز برأتها بس���بب 
أخطاء في اإلجراءات.

كانت املمثلة قد قررت إلغاء 
توكيلها للمحامي العتيبي أثناء 
سير الدعوى في االستئناف دون 
أن تبلغه بقرارها إال أنه استمر 
في الدفاع عنه���ا وقدم مذكرة 
بدفاعه للمحكمة وبالتالي أثبت 
أنه مازال محاميا لها. وعندما 
طالبها باألتعاب أخبرته بأنها 
ألغت توكيلها له. فقام احملامي 
برفع دعوى مطالب���ا بتقدير 
أتعاب���ه ف���ي القضية وقضت 
احملكمة بحكمها املتقدم قدمت 
التماس���ا بإعادة  بدرية أحمد 
النظر في أم���ر تقدير األتعاب 

فرفضت احملكمة االلتماس.
املخدرات ومتت إدانتها من قبل 
محكمة أول درجة واالستئناف 

إلزام الفنانة بدرية بدفع 2500 دينار لمحاميها 


