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الصفحة
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلن����ح بتغرمي مواطن النه هدد احد 
املواطنني بإنزال الضرر به وبشركته ولم يرتض املتهم 
احلكم املذكور فعارض فيه امام قاضي املعارضات الذي ايد 
احلكم املذكور فاستأنفه بوكيل عنه احملامي عبدالرحمن 
احلوطي فقضت محكمة اجلناح املستأنفة بالغاء احلكم 
املستأنف وبراءة املتهم مما اسند اليه. افاد احملامي احلوطي 

بأن محكمة اجلنح املستأنفة قد فندت االوراق ومحصت 
ما جاء بالتحقيقات وقضت بحكمها املذكور تأسيسا على 
تشككها في صحة اسناد التهمة الى املتهم وعدم اطمئنانها 
الى ما جاء بها من ادلة استندت الى اقوال متناقضة ومن 
ان الواقعة اكتنفتها الظنون واحاطت بادلتها الش����كوك 
وكان محام����ي املتهم عبدالرحمن احلوطي قد دفع بعدم 

توافر اركان اجلرمية في حق املتهم.

براءة مواطن من تهمة تهديد

مركز رياضمركز رياض

تابعت عن كثب ما سطر 
بجريدة »األنباء« في عددها 
رق���م 12203 الصادر يوم 
اجلمعة املوافق 2010/3/12 
بصفحته األخيرة من جرمية 
ارتكبت يوم العيد الوطني 
لدولتنا األبية، وتتلخص 
وقائع تلك اجلرمية في ان 
احد الشباب املستهترين، 
والذين ال يعبأون بحياة 
املواطن���ني والذي ال رادع 
لهم، كان يقود س���يارته 
في حالة سباق مع آخرين 
احتفاال بهذا العيد ونظرا 

الحتفال األمة الكويتية بهذا العيد وخروج 
الكثير من األطفال للمش���اركة فيه تصادف 
مرور الطفل »بدر« فدهسه بسيارته فأرداه 
قتي���ا ولم يقف إلس���عافه أو نقله إلى احد 
املستشفيات القريبة، بل هرب من جرميته 
كالس���ارق الذي يسرق ويهرب خوفا من أن 
يشاهده احد، تلك هي الواقعة التي سردتها 
األم املنكوبة في طفلها من خال حديثها في 
قناة »سكوب« وذكرت ان الطفل في حضانتها 
ش���رعا وانها مطلقة من وال���ده وان األخير 
يحاول التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ من 
املال معروض عليه من أهل القاتل، إال انها ال 
تريد هذا التنازل، لقد هزتني تلك الدعوى وما 
حتتويه من مش���كلة قانونية أحب أن أشير 
إليها اآلن بس���ؤال أطرحه: هل لوالد الطفل 
ان يتنازل عن تلك الدعوى )القتل اخلطأ(؟ 
اإلجابة ستكون باإليجاب باعتباره وليا على 
الطفل وهذا يجوز ش���رعا، إال انني أصطدم 
بسؤال آخر يطرح نفسه، وملاذا ال يكون لألم 
حق رفض هذا التنازل باعتبارها حاضنة له؟ 
اإلجابة ستكون باإليجاب أيضا ألن لكل من 
الطرفني مصلحة ومن ح���ق األم باعتبارها 
حاضنة قانونا عم���ا باملادة 154 من قانون 

األحوال الشخصية رفض هذا الصلح.
إننا أمام حقني، حق األب وحق األم، فأيهما 
نرجح؟ ال شك اننا اذا رجحنا صفة ومصلحة 
األب فإننا نصطدم بالقان����ون ان الطفل في 
حضانة األم قانونا ولها احلق في رفض التنازل 
عن تلك الدعوى باعتبارها أقرب الناس اليه. 
إنني ال أستطيع ان أغلب أمر على آخر وهناك 
املسألة ستكون تقديرية للقاضي الذي ينظر 
القضية، ألن التنازل في كل األحوال ال يكفي 
الدعوى العمومية والتي تتعلق باحلق العام، 
حق املجتمع، حتى اذا كان ولي األمر )صاحب 
احلق اخلاص( تنازل عن حقه فإن هذا التنازل 

با شك سيكون له تأثيره 
العقوبة لدى  على تقدير 
القاضي وفي حالة التنازع 
في التنازل كذلك هذا األمر 
يدخل ف����ي تقدير احملكمة 
او القاض����ي ال����ذي ينظر 

الدعوى.
املادة  ان  وهنا ناحظ 
الت����ي تعالج مث����ل هذه 
اجلرائم وه����ي املادة 154 
من قان����ون اجلزاء والتي 
تقول »من قتل نفسا خطأ 
او تس����بب في قتلها عن 
قصد بأن كان ذلك ناشئا 
عن رعونة او تفريط او إهمال او عدم انتباه 
او عدم مراعاة للوائح يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز الثاث سنوات وبغرامة ال تتجاوز ثاثة 
آالف روبية أو بإحدى العقوبتني«، ومباحظة 
ه����ذه املادة )النص( جندها مادة عامة قدمية 
الصياغة حتتاج الى تعديل وتشديد بالعقوبة 
بالنسبة للجاني الذي ميتنع عن مساعدة املجني 
عليه او املصاب رغم قدرته على ذلك، ولهذا 
فإننا نطلب من املش����رع )املجلس( ان يعدل 
هذه املادة ويش����دد العقوبة قبل األشخاص 
الذين يهربون ويتركون قتاهم با مساعدة 

او محاولة إلنقاذهم.
أما ما هو وارد في قانون املرور من عقوبات 
على املخالفات اجلسيمة مثل من قاد سيارة 
حالة تع����رض حياة األش����خاص للخطر أو 
فوق احلد األقص����ى او غيرها من املخالفات 
فإن جميعها لم تتصد لهذا التصرف اال وهو 
الهروب، الذي يتطلب تدخل املشرع لتشديد 

العقوبة فيه.
وفي النهاية املطلوب من املشرع )املجلس( 
بشكل عام والقاضي املعروض عليه القضية ان 
يغلب اعتبارات الصلح العام وحق املجتمع ألن 
لهما األفضلية على حق اي من طرفي الدعوى 
)األب واألم( وهذا التوجه سيناصر توجه األم 
ورفضها للتنازل ألنها فقدت فلذة كبدها وال 
يهمها املال قدر ما يهمها ان تنال ممن سولت 
له نفسه التاعب بأقدار الناس وأرواحهم وأن 
ين����ال عقابه ليكون عبرة لغيره، اال ان األمر 
في النهاية قضاء وقدر، واملسائل التقديرية 
هذه بالنسبة للجاني واملجني عليه ومصلحة 
اجلميع واملجتمع األقدر على تقديرها قاضي 
املوضوع، واضعا في اعتباره كل هذه املصالح 
مبوضوعية بعيدا عن العواطف التي تكون 

متأثرة بفجاعة احلدث.
reyadcenter@yahoo.com

يحق لوالدة قتيل االحتفاالت الوطنية رفض
التنازل عن قاتل ابنها وإن وافق األب

بقلم: المحامي رياض الصانع

أذربيجاني يسقط وشريكاه السوري واألردني بـ 200 ألف دوالر 
مزورة بعد أن باع 100.000 لرجال المباحث بـ 15 ألف دينار فقط

تاجر مخدرات يحّول سيارته إلى مخزن للحشيش
و»يصفطها« على بعد 200 متر من مبنى »الجنائية«

دخلت مفتشة البلدية للتدقيق على صالون نسائي
فقفزت آسيويتان من الطابق الثاني هربًا من »اإلبعاد«

سجلت قضية سقوط من علو وإصابة

أمير زكي
نقلت وافدتان من اجلنسية اآلسيوية 
الى مستشفى العدان بعد إصابتهما بكسور 
جراء قفزهما من صالون نسائي بالطابق 
الثاني في منطقة املس���يلة، فيما بررت 
اآلسيويتان قفزهما بأنه خشية من اإلبعاد 

اإلداري بعد أن دخلت مفتشة تابعة لبلدية 
الكويت.

ووفق مص���در أمني فإن باغا تلقته 
عمليات وزارة الداخلية يوم أمس األول 
عن سقوط وافدتني آسيويتني من الطابق 
الثاني من داخل صالون نس���ائي ليأمر 

وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
العملي���ات اللواء د.مصطف���ى الزعابي 
بإرس���ال عدة دوريات الى موقع الباغ 
في منطقة املسيلة، وتبني بعد التحقيقات 
ان مفتشة تابعة لبلدية الكويت دخلت 
الصالون للتفتيش، وما ان أبلغت بأنها 

العامات داخل  مفتشة وطلبت هويات 
الصالون حتى فوجئت باآلسيويتني تلقيان 
بنفسيهما، هذا وسجلت قضية سقوط من 
علو وإصابة، وتبني بعد االستعام عن 
اآلس���يويتني أنه مسجل بحقهما قضية 

تغيب وتعمان لدى الغير.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
أعلن مساعد مدير الموانئ الشمالية وليد الناصر 
عن تمكن رجال ميناء الش���ويخ م���ن احباط دخول 
1944 زجاج���ة خمر مختلفة األنواع، مش���يرا الى ان 
رجال الجمارك أوقفوا سائقا آسيويا ومندوبا عربيا 
إلحالتهما الى مبنى االدارة العامة لمكافحة المخدرات 

للتحقيق معهما.
وق���ال الناصر في تصريح ل���� »األنباء« ان رجال 
جمرك الشويخ وبعد معلومات وردت من ادارة التحري 
الجمركي بقيادة سالم اشكناني اخضعوا شحنة قادمة 
من دولة خليجية وكانت عبارة عن توصيات كهربائية 
للتفتيش، وبع�د تفتيش الش���حنة تبين ان الخمور 
أخفيت في تجاويف س���رية خش���بية ملفوف عليها 

االساك.
وأشار الناصر الى ان رجال الجمارك قاموا بحصر 
الكمية حتى الساعات االولى من صباح امس، وتبين 
انها خليط من الخمور، مؤكدا ان رجال االدارة العامة 
للجمارك س���يظلون خط الدفاع االول امام محاوالت 

التهريب.
وحضر عملية تفريغ الخمور وحصرها مبارك القطان 

من مكتب مدير عام االدارة العامة للجمارك.

ضرب الطبيب ألنه 
رفض منحه »طبية«

محمد الدشيش
تقدم طبيب عربي اجلنسية 
الى مخفر أم الهيمان مدعيا ضد 
مواطن أنه اعتدى عليه بالضرب 
جراء رفضه منحه اجازة طبية 
غير مستحقة. وقال مصدر أمني 
ان الطبيب قال في باغ تقدم به 
الى املخفر ان املواطن دخل عليه 
وقال له أريد طبية وأنا لس���ت 
مريضا، وحينما رفض الطبيب 
فوج���ئ باملواطن يعتدي عليه، 

وسجلت قضية.
من جهة اخ���رى، تقدم وافد 
مغربي الى مخفر الساملية متهما 
الس���وابق  أرباب  مواطنا م���ن 
باالعتداء عليه بالضرب والتسبب 
في دخوله العناية املركزة، وقال 
املغربي إن مشادة كامية حدثت 
بينه وبني املواطن، وعلى اثرها 
ق���ام اجلاني بكس���ر بطل خمر 
وضرب املغربي بها، وس���جلت 

قضية.

إصابة آسيوي بحروق 
 في انفجار

محول بمشرف
هاني الظفيري

أصيب وافد هندي بحروق من 
الدرجتني الثانية والثالثة جراء 
حريق محول كهربائي مبنطقة 

مشرف ق4.
العاقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العامة ف���ي االطف���اء ان رجال 
االطفاء أخمدوا حريق احملول بعد 
التأكد من فصل التيار الكهربائي، 
مش���يرا الى ان رجال العمليات 
في وزارة الداخلية أرسلوا عدة 
دوريات جندة لتسهيل مهمة رجال 
االطفاء أثناء انتقالهم وتعاملهم 

مع احلريق.

 أمير زكي ـ
محمد الدشيش

أحبط رجال 
العام���ة  االدارة 
لل���م��باح�����ث 
الج��ن�ائ��ي�����ة 
وتحدي���دا ادارة 
مكافحة الجرائم 
االلكت�روني���ة 
برئاس��ة العقيد 
السبيعي  عادل 
ومساعده الرائد 
الحبيب  يوسف 
ضخ  محاول���ة 

200.000 دوالر مزورة الى السوق 
المحلي وذلك بتوقيف 3 وافدين 
وعثر بحوزة احداهما على مسدس 

برواوننغ عيار 22 ملم.
ووف���ق مص���در امن���ي فان 
الى مس���اعد  معلومات وصلت 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
المحافظات  الجنائية لش���ؤون 
العميد ال��ش����يخ مازن الجراح 
عن ان هناك واف���دا اذربيجانيا 
)36 عاما( يحوز كمية كبيرة من 
المزورة وانه يسعى  الدوالرات 
الدوالرات بأسعار  الى بيع هذه 
مخفض���ة وعليه أوع���ز العميد 
الش���يخ مازن الجراح الى مدير 
ادارة مكافحة الجرائم االلكترونية 
العقيد السبيعي ومساعد الرائد 

يوسف الحبيب.
وعلي���ه اس���تطاع رج���ال 
»االلكت��روني���ة« االت��ص���ال 
باالذربيجاني واباغه باستعدادهم 

لشراء 100.000 
دوالر مقابل 15 

الف دينار.
وقال المصدر 
حضر  األمن���ي 
المته���م وبع���د 
تسلمه ال� 15 الف 
دينار وتسليمه 
 100.000 ال����� 
دوالر المزورة تم 
ضبطه وباالنتقال 
الى مسكنه في 
الس���المية عثر 
بداخل���ه عل���ى 
100.000 اخرى اضافية وبالتحقيق 
مع���ه اعترف بان���ه حصل على 
المبلغ من واف�د س�����وري  هذا 
الج��نس���ية يدعى اعط��اء لي�تم 
الس���وري والذي بدوره  ضبط 
اعترف على اردني ثالث ويدعى 

عيسى.
وأضاف المص���در األمني ان 
المتهم عيسى رفض التحدث عن 
مصدر هذه االم���وال اال ان ذات 
المصدر اس���تبعد ان يكون هذا 
الكبير تم تزويره داخل  المبلغ 
الكوي���ت خصوص���ا ان تقنية 
التزوير متقدمة للغاية، مشيرا 
ال���ى احتمال ان يكون المبلغ قد 

زور خارج الكويت وتم جلبه.
هذا وجار احال���ة المتهم الى 
النيابة العامة بت��همة التزوير الى 
جانب تهمة االضرار باالقتصاد 
الوطن���ي من خ���ال ضخ عملة 

مزورة وجريمة أمن دولة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
»فوق شينه وقوات عينه« 
هذا املث���ل ينطبق على وافد 
فلس���طيني بوثيقة مصرية 
اختار ان يضع املواد املخدرة 
داخ���ل مركب���ة ويضع هذه 
املركبة على مسافة تقل عن 
200 متر م���ن مبنى االدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية 
العميد  والتي تضم رج���ال 
الش���يخ احمد اخلليفة ولم 
يكتف الفلسطيني بأن يخفي 
املخدرات في سيارة يضعها 
على مقربة من مبنى االدارة 
وامنا اخت���ار مواقف االدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية 
ليسلم احد املصادر اخلاصة 
برجال املكافح���ة ربع كيلو 
م���ن مادة احلش���يش مقابل 

400 دينار.
ووفق مص���در امني فإن 
معلوم���ات وردت الى مدير 
ع���ام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عن ان وافدا عاطا 
عن العمل يعمل حلساب اكثر 
من تاجر للمخدرات يقيمون 
في الس���جن املركزي وعليه 
ام���ر العمي���د اخلليفة ادارة 
املكافح���ة احمللية برئاس���ة 
الش���رقاوي  العقي���د احمد 
ومساعده املقدم عبداحملسن 
العباسي وفريق من الضباط 
مكون من النقيب حمد الصباح 
واملازمني اولني علي حبيب 
وناص���ر العجيمان واملازم 
خالد احملارب، وقال املصدر: 
اس���تطاع فري���ق »احمللية« 
االتفاق مع الفلسطيني على 
بيع ربع كيلو من املخدرات 

من جهة اخرى متكن رجال 
جمرك العبدلي من ضبط سائق 
شاحنة عراقي اجلنسية حاول 
تهريب 5 كيلو غرامات من ماد 
احلش���يش باخفائها في مكان 
سري داخل شاحنة قدم بها من 
العراق في وقت الذروة وكان 
رجال اجلمارك اش���تبهوا في 
تصرف���ات العراقي ومحاولته 
اخل���روج من املنف���ذ دون ان 
تخضع شاحنته للتفتيش، كما 
بدت عليه عامات االرتباك ليتم 
اعادة تفتيش الشاحنة والعثور 
على املخدرات في مخبأ سري 
واحيل لادارة العامة ملكافحة 
املخدرات الستكمال التحقيقات 

معه.

مقابل 400 دينار وكانت اولى 
املفاجأت ان الوافد قال انه سوف 
يس���لم للمصدر املخدرات في 
مواقف االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وما ان حضر وسلم 
املخدرات حتى القي القبض عليه 
وكانت املفاجأة الثانية املدوية 
حينما اخضع للتحقيق وقال انه 
يستغل مركبة كمحزن ويتعمد 
ان يوقفها على مسافة قريبة من 
مبنى »اجلنائية« لينتقل رجال 
املكافحة الى الس���يارة املخزن 
وعثر فيها على 750 غراما اخرى 
لتص���ل الكمية املضبوطة الى 
كيلو من احلشيش ويحال املتهم 
النيابة بتهمة االجتار في  الى 

املواد املخدرة.

عثر مع أحدهم على مسدس والدوالرات المزورة قدمت من الخارج

ضبط بعد أن باع ربع كيلو بـ 400 دينار

املتهمون الثالثة وأمامهم كمية الدوالرات املزورة

تاجر املخدرات وأمامه املضبوطات

)أسامة البطراوي(زجاجات اخلمور بعد تفريغها من الوصالت

أحد العمال يستخرج »بطل« من إحدى الوصالت

ضبط 1944 زجاجة خمر بداخل وصالت كهربائية في الشويخ

العميد الشيخ مازن اجلراح


