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المحامية حنان الصباح: الحكم هو األول من نوعه بالوطن العربي

المحكمة تلزم شركة تأمين بدفع نصف مليون 
لمواطن تعويضًا عن وفاة زوجته وإصابة ابنته

براءة اثنين واالمتناع عن النطق بعقاب الثالث 
في قضية جلب واتجار مخدرات

تأييد براءة وافد أردني من التسبب 
في قتل عامل هندي

قضت الدائ����رة اجلزائية 
الكلية برئاس����ة  باحملكم����ة 
املستشار عادل الصقر وأمانة 
سر هشام س����ماحة ببراءة 
وافدين من اجلنسية املصرية 
واالمتناع عن النطق بعقاب 
ثالث اتهمتهم النيابة العامة 
بجلب احلشيش بقصد االجتار 
والتعاط����ي. كان دفاع املتهم 
الثاني احملامي علي العلي من 
املجموعة القانونية للمحاماة 
)القالف � اخلشتي � خريبط( 
خالل جلسات احملاكمة قد دفع 
ببطالن التحريات بشأن املتهم 

األول وما أسفر عنه من ضبط املتهم الثاني، 
كما دفع ببطالن القبض على املتهم الثاني وما 
أسفر عنه من اعتراف لصدوره إثر إكراه مادي 
ومعنوي. ودف����ع احملامي العلي بعدم ثبوت 
الواقعة وانتفاء أركان اجلرمية في حق املتهم 
الثاني، كما دفع بعدم االعتداد بأقوال املتهم األول 
بحق املتهم الثاني، وطالب ببراءة موكله من 
التهم املسندة إليه. وتخلص واقعة الدعوى فيما 
شهد به ضابط املباحث بأن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم األول يحوز مواد مخدرة 
بقصد االجتار، فاستصدر إذنا من النيابة العامة 

بضبطه وتفتيشه. ونفاذا لهذا 
اإلذن أرسل إليه أحد مصادره 
السرية لشراء قطعة من مادة 
احلشيش املخدرة مببلغ ثالثني 
دينارا. وزود املصدر السري 
املباحث املرقمة وفي  بنقود 
التسلم والتسليم مت  حلظة 
ضبط املتهم األول، وبتفتيشه 
عثر معه على نقود املباحث 
املرقمة كما سلم املصدر السري 
للضابط قطعة احلش����يش 
التي قام بتسلمها من املتهم. 
ومبواجهة املتهم أقر بأن قطعة 
احلش����يش التي مت ضبطها 
تخصه بقصد االجتار، وأنه يتحصل على املخدر 
من املتهم الثاني، وأرشد عن مكان سكنه، وقام 
الضابط مبداهمة مسكن املتهم الثاني والقبض 
عليه. وبتفتيش املسكن عثر على مواد مخدرة 
وورق لف سجائر. ومبواجهته باملضبوطات أقر 
بأنها تخصه لالجتار والتعاطي وأنه يتحصل 
عليها من املتهم الثال����ث، فتم ضبطه. وعثر 
بحوزته على مواد مخ����درة اعترف بأنه قام 
بجلبها من بلده أثناء عودته من إجازته وأنها 
تخصه لالجتار والتعاطي، فتمت إحالة املتهمني 

إلى النيابة العامة للتحقيق.

قضت الدائرة السادسة 
مبحكمة اجلنح املستأنفة 
برئ���اس�����ة املستش������ار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة 
سر كمال عبد العال بإلغاء 
حكم محكم����ة أول درجة 
وقضت ببراءة وافد أردني 
بعد أن قدم����ه االدعاء العام 
القت����ل  للمحاكم����ة بتهم����ة 
اخلطأ. كانت احملامية عصمت 
اخلربوطلي التي مثلت املتهم 
أمام احملكمة خالل جلس����ة 
املرافعة قد ترافعت ش����فاهة 
ودفعت بالقصور الشديد في 

أدلة الثبوت والتحقيقات والسيما عدم حتديد 
ماهية شروط األمن والسالمة املنسوب للمتهم 
عدم مراعاتها. ودفعت احملامية اخلربوطلي بعدم 
منطقية التهمة املنسوبة ملوكلها، وقررت أن 
تقرير الطب الشرعي قد أثبت أن وفاة املجني 

عليه كان����ت نتيجة لصعقة 
كهربائية وهو سبب ال دخل 
إلرادة املته����م فيه، وطالبت 
ببراءة املتهم مما هو منسوب 

إليه. 
وكان االدعاء العام قد أسند 
للمتهم أنه بتاريخ 2008/8/7 
تسبب عن غير قصد في وفاة 
املجني عليه وكان ذلك ناشئا 
ع����ن إهماله وع����دم مراعاته 
لشروط األمن والسالمة بأن 
ترك����ه يعمل على الس����قالة 
لعمل ثقب في س����قف احملل 
الذي ميلكه دون فصل الكهرباء 
مما أدى إلى صعق املجني عليه بالكهرباء ومن 
ثم س����قوطه على األرض ووفاته في احلال. 
وكان����ت محكمة أول درجة ق����د قضت بإدانة 
املتهم وغرمته مائة دينار، واس����تأنف املتهم 

احلكم فقضت االستئناف له بالبراءة.

ابنتها  خادمته���ا وإصاب���ة 
القاص���ر بإصابات خطيرة 
جعلتها عاج���زة متاما عن 

احلركة.
وقد قضت دائرة اجلنح 
الكلي���ة بحبس  باحملكم���ة 
املتهم ثالثة أشهر مع النفاذ 
وأمرت بسحب رخصة قيادته 
ملدة س���نة وإحالة الدعوى 
املدنية إل���ى الدائرة املدنية 
املتهم على  املختصة، طعن 
احلكم باالستئناف، فقضت 
محكمة االستئناف باالكتفاء 
املتهم أسبوعني مع  بحبس 
الشغل والنفاذ وتأييده فيما 

عدا ذلك.
وقد تس���بب احلادث في 
وفاة زوجة املواطن وإصابة 
ابنته )4 سنوات( بإصابات 
الرأس  بالغة طالت مؤخرة 
والفقرات العنقية واحلواف 
الدقيقة للنسيج وشلل لبعض 
أعضاء اجلسم، وتدهورت 
احلالة الطبية لها نتيجة تلك 
اإلصابات. وجاء تقرير الطب 

التجارية  الدائرة  قضت 
الثانية عشرة باحملكمة الكلية 
برئاس���ة املستشار يوسف 
القاضيني  احلداد وعضوية 
أحمد الغايش وخالد العميرة 
وأمانة س���ر محمد خميس 
بإلزام إحدى شركات التأمني 
بأن تؤدي ملواطن )بصفته 
ولي���ا طبيعيا عل���ى ابنته 
القاصر( مبلغا قدره 415.000 
دينار تعويضا عن اإلصابات 
التي حلقت بها كدية شرعية 
ونصيبها في الدية الشرعية 
من وفاة والدتها في حادث 

طريق.
وقض���ت احملكمة بإلزام 
الشركة بأن تؤدي للمواطن 
عن نفسه مبلغ 102.500 دينار 
تعويضا عن األضرار املادية 
واألدبية التي حلقت به من 
جراء وفاة زوجته واإلصابات 
التي حلق���ت بابنته وكدية 
ش���رعية عن وفاة زوجته. 
كما قضت بإلزام الشركة بأن 
تؤدي للمواطن )بصفته وليا 
طبيعيا على ابنته القاصر( 
راتبا شهريا قدره 2000 دينار 
مدى احلياة قيمة نفقات عالج 

ابنته والرعاية الطبية.
وتخلص واقعة الدعوى 
ف���ي أن االدعاء الع���ام أقام 
الدعوى رق���م 2005/7240 
ضد أحد املواطنني، حيث انه 
قاد مركبته بسرعة جتاوزت 
احلد األقصى للسرعة املقررة 
فصدم مركبة املجني عليها 
)زوجة املواطن( وتسبب عن 
غير قصد في وفاتها ووفاة 

الشرعي ليؤكد هذه اإلصابات. 
ومتت معاجلة املجني عليها 
بالكويت واخلارج، واستلزم 
عالجها تدخ���الت جراحية 
متع���ددة، وانتهى األمر بها 
إلى وجود شلل رباعي، وفقد 
القدرة على التنفس الطبيعي، 
وفقد القدرة على الشرب وبلع 
الطعام، وفق���د القدرة على 
التحكم بالتب���ول والتبرز، 
ومثل هذه احلالة تس���تلزم 
عناية مستمرة ورعاية طبية 
لتجن���ب املضاعفات الوارد 

حدوثها.
وقد مثل���ت املواطن في 
هذه الدعوى احملامية حنان 
الصباح، التي قدمت صحيفة 
دعوى طالبت فيها بتعويض 
موكلها مبلي���ون دينار عن 
فقد زوجت���ه وإصابة ابنته 
باإلصابات املوصوفة بتقرير 
الطب الشرعي، وإلزام الشركة 
بأن تؤدي البنته مبلغ خمسة 
آالف دينار كراتب شهري مدى 

احلياة.
وتعقيب���ا عل���ى احلكم 
صرح���ت احملامي���ة حنان 
الصباح ل� »األنباء« بأن هذا 
احلكم يعتبر حكما فريدا من 
الوطن  نوعه على مستوى 
العربي، حي���ث انه لم يتم 
احلكم مببلغ تعويض بهذا 
الشكل على مستوى الوطن 
العربي. وأش���ادت احملامية 
الصباح بهيئة احملكمة التي 
أصدرت احلكم معتبرة إياه 
وس���اما على صدر القضاء 

الكويتي العادل.

واشار الى ان هناك مناطق التزال بها 
ألغام وهي محددة ولكن لألسف فان البعض 
ال يلتزم بالتعليمات مما يسفر عن خسائر 

في االرواح.
وطالب العقي���د الصبر اولياء االمور 
بفرض رقابة عل���ى االبناء وعدم تركهم 
يعبثون بأي جسم غريب قد يكون قنبلة 
او لغما من املخلفات العس���كرية حلرب 

حترير الكويت.
واش���ار الى انه عند العثور على مثل 
هذه االجسام على رواد ال���بر االبتع���اد 
عنها واملسارعة بإبالغ هاتف الط����وارئ 
112 او النقطة األمني�����ة البرية في اجلليعة 
حملافظة االحمدي هات���ف »23830033 � 
23830044« والنقط���ة األمني�����ة البري����ة 
في املطالع مبحافظ���ة اجله�راء ه���اتف 
»94415674 � 24579799« او دوري������ات 
الش���رطة املت���واجدة على مدار الساعة 
وامل���زودة بجم�����ي���ع ادوات النج����دة 

واالغ����اثة والرع���اية االنسانية.

االلتزام بتعليمات األمن والسالمة، وفي 
مقدمتها عدم االقامة والتواجد بالقرب من 
املناطق العس���كرية واحملظورة الحتمال 
وجود مخلفات عسكرية قد تلحق الضرر 

مبن يقترب منها.

هذا ودعت »الداخلية« عبر بيان اصدره 
الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد 
محمد الصبر مرتادي البر الى احلذر وعدم 

العبث بأي اجسام غريبة.
وحث العقيد الصب���ر رواد البر على 

هاني الظفيري
لقي حدث كويتي مصرعه مساء امس 
اثر انفجار لغم ب���ه على طريق الصبية 
صباح امس، وقال مصدر امني ان احلدث 
يبلغ من العمر 16 عاما وكان يقود سيارة 
والده في املنطقة البرية عندما غرزت به 
وسط الرمال فترجل منها محاوال اخراجها 
غي���ر انه وحلظة نزول���ه وكما تبني من 
تخطيط احلادث���ة داس على لغم ارضي 
فانفجر به ما ادى الى مصرعه على الفور، 
وتلقت عمليات الداخلية بالغا عن الوفاة 
ليتوجه ال���ى موقع احلادثة قائد منطقة 
العقيد سلطان نشمي والنقيب  الصبية 
مساعد اجلنفاوي ووكيل عريف عبدالرزاق 
العتيبي ومت استدعاء رجال االدلة اجلنائية 
الذين قاموا بنقل جثة احلدث، كما حضر 
فريق من رجال االثر واملتفجرات وقاموا 
بتمشيط املنطقة، واوضح تقرير رجال 
ادارة االثر ان اللغ���م يعود الى مخلفات 

االحتالل العراقي الغاشم.

احملامية حنان الصباح 

رجال األدلة اجلنائية واملتفجرات في موقع انفجار اللغم

سيارة املقيم السعودي بني الشارعني على طريق الساملي بعد االنقالب املروع

احملامي علي العلي

محمد الجالهمة
قام وافد مصري يعاني من مرض نفسي بتحطيم 
احد املس����اجد في منطقة الفرواني����ة قبل ان يتمكن 
رجال االمن من السيطرة عليه، وكان الوافد املصري 
قد توجه الى املسجد قبل صالة ظهر أمس بساعتني، 
وطلب من حارس املسجد واإلمام ان يفتحا الباب له 
مدعيا انه موظف في وزارة األوقاف وان مهمته تقتضي 

أن يقوم بالتفتيش على املس����جد، وما إن مكناه من 
الدخول حتى دخل في حالة هستيرية وبدأ بتحطيم 
نوافذ املسجد ومتزيق عدد من املصاحف وقام اإلمام 
واحلارس بإبالغ عمليات الداخلية ليحضر رجال األمن 
وقاموا بالسيطرة عليه وتبني انه مريض يعالج في 
الطب النفسي واحالوه الى املخفر ومنه الى مستشفى 

الطب النفسي وسجل اثبات حالة.

مريض نفسي يقتحم مسجدًا في الفروانية ويحطم نوافذه ويمزق المصاحف

مصرع حدث بانفجار لغم عراقي بالصبية

رجال مباحث الجليب يلقون القبض على شقيقين
شّكال عصابة عائلية لسلب اآلسيويين في الفروانية

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
متكن رجال مباحث جليب الشيوخ من إيقاف شقيقني 
كانا قد شكال عصابة ثنائية الرتكاب جرائم سلب بالقوة 
تستهدف اآلس����يويني وكان قد سجل بحقهما قبل القبض 

عليهما 10 قضايا سلب بالقوة.
وبحس����ب مصدر أمني ومع تزايد البالغات عن قضايا 
سلب بالقوة، قررت مباحث اجلليب تشكيل فرقة لضبط 
من يقف خلف هذه القضاي����ا التي بلغت 10 قضايا وتبني 

لرجال املباحث من خالل متابعة إفادات الضحايا أن مرتكبيها 
ش����خصان يتحدثان اللهجة الكويتية ويرتديان املالبس 
الوطنية وأنهما ارتكبا جرائمهما مستغلني وانيتا يابانيا 
أبيض اللون، وكان آخر الضحايا قد قدم لرجال املباحث رقم 
الوانيت بعد أن سلبه الشخصان اللذان كانا بداخله كل ما 

ميلك قبل أن يلقياه على طريق الدائري السادس.
وقال املص����در إن رجال املباحث حددوا اس����م صاحب 
الوانيت وقاموا بجمع التحريات الالزمة حول من يستخدمه 

ليتبني أنهما شقيقان خرجا لتوهما من السجن وسبق أن 
أدينا بقضايا مماثلة، وعليه استصدر رجال املباحث إذنا 
نيابيا ملداهمة منزلهما، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكابهما 
جلرائم الس����لب بالقوة التي انتش����رت مؤخرا في نطاق 
محافظة الفروانية وبتفتي����ش منزلهما عثر بداخله على 
هويات وبطاقات بنكية تعود لبعض ضحاياهما وس����كني 
عسكرية كانا يستخدمانها لتهديد الضحايا ومتت احالتهما 

إلى التحقيق.

مصرع سعودي وزوجته في حادث على السالمي
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

لقي مقيم س���عودي وزوجته مصرعهما اث���ر حادث انقالب 
املركبة التي كانا يس���تقالنها على طريق الساملي اول من امس، 
وقال مصدر امني ان الس���عودي وزوجت���ه لقيا مصرعهما فور 
وقوع احلادث، مش���يرا الى ان التخطيط االولي للحادث دل على 
انفالت مقود القيادة اث���ر انفجار احد االطارين االماميني ما ادى 
الى انحراف الس���يارة، وبالتالي انقالبها اكثر من 6 مرات قبل ان 

تستقر بني الطريقني.
هذا وحضر ضابط االرتباط ماجد الصليلي الى موقع احلادث 
فور ورود بالغ عنه وعدد من سيارات االسعاف، ومت نقل جثتي 
ضحيتي احلادث الى الطب الش���رعي وس���جلت قضية انقالب 

ووفاة.
من جهة اخرى نقلت وافدة آسيوية الى مستشفى العدان مساء 
اول من امس اثر تعرضها للدهس اثناء عبورها شارع الغوص في 
منطقة الرقة، وقال مصدر امني ان الداهس وهو مواطن ثالثيني 
قال انه فوجئ بها تعبر الشارع، وانه توقف وقام باسعافها وابالغ 
عمليات الداخلية، وعليه س���جلت قضية حادث دهس ووصفت 

حالة اآلسيوية باملستقرة.

»الداخلية« دعت في بيان لها إلى عدم العبث باألجسام الغريبة في المناطق البرية

الصبر: تحديات متزايدة يفرضها 
التقدم التقني على العمل األمني

الكويت � كونا: أكد مدير ادارة 
االعالم األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر 
ان العم����ل األمني يواجه حتديات 
تفرضها مستجدات الساحة األمنية 
والتقدم التقني. وقال العقيد الصبر 
في بيان صحافي مبناس����بة يوم 
الشرطة العربية الذي وافق امس 
ان هذه املستجدات »تتطلب رؤية 
جدي����دة ومنظ����ورا مختلفا نطل 
من خالل����ه على الدور االجتماعي 
للمؤسسة األمنية وعلى أداء رجل 
األمن فيما يتعلق مبفهوم التواصل 
بني األجهزة األمنية وأبناء الوطن«. 

وحذر من ان عدم االس����تقرار يؤدي الى معاناة املجتمعات من النواحي 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويباعد بينها وبني دعم وترس����يخ 
قيمها االنسانية العليا ومثلها الرفيعة مشددا على أن حدوث االضطراب 
في مواقع معينة من العالم يعرقل مس����يرة هذه املجتمعات على طريق 

التقدم والتطور ويسلبها حقها في العيش في أمن وسالم.
واعتبر العقيد الصبر ان مشاركة الدول العربية في االحتفال بيوم 
الشرطة العربية يبرز وحدة األمن العربي ويعمل على تفعيل التعاون 
والتواصل بني األقطار العربية الش����قيقة مبا يحقق ما تسعى اليه من 
طموح����ات في مجاالت األمن املتعددة. وأمل����ح الى ان التقنيات احلديثة 
التي يتوصل اليها العقل البشري يستخدمها بعض ضعاف النفوس في 
تخريب وتنفيذ أهدافهم غير املشروعة مما يلقى مزيدا من األعباء على 
املؤسس����ة األمنية. وذكر ان ذلك يفرض على رجال األمن أهمية اللحاق 
بركب التقدم والتطور العلمي الذي يحقق اجنازات جديدة كل س����اعة 
ويؤكد أهمية اقامة عالقات أوثق بني املؤسسة األمنية ومجتمعها لتجد 
فيه س����ندا لها في مكافحة اجلرمية والقضاء عل����ى اختراقات القانون 
وانتهاكاته بحيث يتحد الطرفان في بوتقة واحدة لتحقيق هدف واحد 

هو حماية أمن املجتمع ودعم مسيرة تقدمه وازدهاره.
وش����دد العقيد الصبر على أن وقوف رجل األمن الى جانب املواطن 
وتفاني����ه في أداء واجباته يعزز ثقة أبناء املجتمع باملؤسس����ة األمنية 

واحترامهم لها.

بمناسبة االحتفال بيوم الشرطة العربية

العقيد محمد الصبر
كمية احلشيش واحلبوب املخدرة املضبوطة معه

الراكب بعد القبض عليه

راكب مصري قادم من القاهرة
حاول تهريب الحشيش في حذائه

هاني الظفيري
وجه رجال جمارك مطار الكويت الدولي ضربة 
جدي���دة ملهربي املمنوعات بع���د ضبطهم لراكب 
مصري قادم من القاهرة على منت اخلطوط اجلوية 
الكويتية وبحوزته كمية من احلشيش واحلبوب 

املخدرة.
وكان احد موظفي اجلمارك واثناء مرور ركاب 
الطائرة في طريقهم للدخول قد اشتبه في تصرفات 
احد الركاب وقام باخضاعه للتفتيش ولم يعثر معه 
على شيء في بداية االمر، فتم اخضاعه للتفتيش 
الذاتي الدقيق الذي من خالله عثر مع الراكب على 
9 قطع من احلشيش وكمية من احلبوب املخدرة 
ق���ام بوضعها في مكان س���ري داخل حذائه ومت 
حتريز املضبوطات واحالتها مع املتهم الى جهات 
االختصاص، واكد مراقب عام جمارك مطار الكويت 
الدولي سليمان الفهد ان هذه الضبطية هي اخلامسة 
خالل االسبوع اجلاري، وقال ان رجال اجلمارك 
سيقفون باملرصاد لكل من تسول له نفسه العبث 

بأمن البالد وادخال السموم اليها.

احملامية عصمت اخلربوطلي


