
االثنين
22  مارس 2010

12
االمنية
الصفحة

مركز رياضمركز رياض

كثرت في اآلونة االخيرة 
اخطاء االطباء في عالج 
المرض����ى، وكان  بعض 
نتيجة تلك االخطاء وفاة 
اش����خاص اما اثناء فترة 
العالج او اثناء الجراحة، 
وتتلخص احدى الوقائع 
ف����ي ان احد االش����خاص 
ش����عر بألم عند التبول، 
فلم يبال بهذا الموضوع اال 
ان هذا االلم ظل في تزايد 
وتفاقم شديد، حتى ان آالم 
التبول اصبحت شديدة 
ال يستطيع تحملها، فلجأ 

الى احد االطباء الذي تولى الكش����ف عليه 
وق����رر له عالجا دوائي����ا، اال ان العالج لم 
ينجح في ابعاد االل����م، ليتوجه المريض 
الى طبيب آخر لعالجه من هذا االلم، فأشار 
عليه الطبيب الجديد بضرورة اجراء عملية 
جراحية بسيطة للعالج، فأدخله الطبيب 
عيادته الطبية )بقس����م المسالك البولية( 
وادخل قسطرة معدنية بطريقة فنية اال ان 
القسطرة احدثت جروحا نشأ عنها تسمم 
دموي ادى الى وفاة المريض، وقدمت النيابة 
العامة الطبيب بتهمة الضرب المف�ضي الى 
الموت، وحضرت الي زوجة الط�بيب الق�وم 
بالدفاع عن زوجها الطبيب المتهم، فقرأت 
اوراق الدع����وى وما تم فيها من تح�قيقات 
وتقارير طبية شرعية، وخلصت الى نتيجة 
اسست مرافعتي القانونية عليها أال وهي 
الفارق بين جريمتي الضرب المف�ضي للموت 
والقتل العم����د، فجريمة الض�رب المفضي 
الى الموت تتطلب لوجودها والمس����اءلة 
عنها ركنين احدهما مادي واآلخر معنوي، 
فالركن الم����ادي فعل الضرب او الجرح او 
اعط����اء مواد مخدرة ويدخل في ذلك انواع 
العنف التي ال تعد ضربا لكن  تعادل الضرب 
في ج�سامت�ه كذلك البد من حدوث نتيجة 
معينة وهي الموت يستوي ان تقع النتيجة 
اثر الفعل االجرامي مباشرة او ان تتراخى 
زمنا ال يتج�اوز مدة س�نة، كم��ا انه البد من 
توافر عالقة سبب�ية بين الضرب او الجرح 
او اعطاء المواد المخدرة وبين النتيجة وهي 
الموت، ويعتبر الفعل سببا للنتيجة ولو لم 
يكن هو السبب المباشر او السبب الوح�يد، 
وبالت�الي فإن تداخل����ت مع الفعل ع�وامل 
مثل ضعف البنية او التراخي في ال�عالج 
او االهم�ال فيه فإنها ال تمنع من اس����ن�اد 
النت��يجة الى ف�ع�ل الجاني خالفا للعوامل 

التي تقطع عالقة السببية 
المجني عليه  مثل تعمد 
عدم مداواة نفسه لتجسيم 
المسؤولية او اصابته في 
او بمرض وبائي،  حادث 
فإنها تقطع السببية، اما 
الركن المعنوي فيتطلب 
اوال ان يكون لدى الجاني 
او  ارتكاب الضرب  قصد 
الجرح، فاذا لم يتوافر هذا 
القصد فإن المسؤولية عن 
النتيجة تكون باعتبارها 
جريمة اهمال متى توافرت 
ش����روطه كذلك اال يكون 
الجان����ي قد قصد ارت����كاب القتل حتى وال 
في ص����ورة القصد االحتمالي، اذ لو توافر 
قصد القتل ح����ال الضرب لكانت الجريمة 
قتال عمدا ال ضربا افضى الى الموت، وتبين 
انه بالكشف الطبي الش����رعي ان الطبيب 
االستشاري راعى االصول الطبية المتعارف 
عليها في اجراء عملية القسطرة الزالة آالم 
المريض، اال ان هناك عوامل شاذة ادت الى 
جروح مجرى البول ادت الى وفاة المريض 
واستقر التقرير الشرعي على انه ال وجه 
للعمد في فعل الطبيب الجراح، االمر الذي 
عدل فيه الحكم من االتهام بضرب افضى الى 
الموت الى القتل الخطأ، وارسيت مرافعتي 
على ان سوء التقدير في االمور الفنية هو 
الذي ادى الى النتيجة االجرامية وان خطأ 
الطبيب لم يكن مقص����ودا، انما كان هدفه 
االساسي هو الس����رعة في عالج المريض 
النقاذ حياته التي اشرفت على الهالك من 
االلم الذي الزمه وهو ما جعل المحكمة تأخذ 
به وتقضي بعقوبة القتل الخطأ )مكتفية 
بالغرامة( مؤسس����ة حكمها على ان خطأ 
الطبيب هو صورة من صور الخطأ العام 
وهي الرعونة وما تعنيه من سوء التقدير او 
نقص الخبرة في امور فنية، ف�هي اخالل بما 
تقتضيه الخب�رة االنسانية الفنية ال العامة 
وفيها يقدم الشخص على نشاطه فعال كان 
او امتناعا دون تدبر ع�واقبه وذلك لنقص 
الالزمة لم��باشرته، االمر  الف��نية  الكفاءة 
ال����ذي عاقبته المحكمة بتهمة القتل الخطأ 
لتواف����ر عنصر الخطأ الع����ام ومن صوره 

الرعونة وسوء التقدير.
وكانت تلك الدعوى من الدعاوى التي ظلت 
عالقة بأذهان الكثيرين في الكويت نظرا لما 

حظيت به من اهتمام اعالمي وقانوني.
reyadcenter@yahoo.com

عندما يتسبب الطبيب في وفاة مريض
هل هو ضرب أفضى إلى الموت.. أم قتل خطأ؟!

بقلم: المحامي رياض الصانع

املهرب العراقي وبجانبه املفتش اجلمركي بعد القبض عليهما

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات باالمتناع عن النطق بعقاب مواطنتني 
شقيقتني اتهمتا بس���رقة مالبس وأزياء باهظة الثمن من متجر 

نسائي مشهور.
وتتلخص الواقعة في ان املتهمتني قامتا خلسة بسرقة مالبس 
وأزياء من متجر نس���ائي مشهور في العاصمة وأثناء خروجهما 
الحظتهم���ا موظفة املتجر التي صرخ���ت عليهما وقامت مبناداة 

بقية املوظفات وحينها حدثت مش���ادة كبيرة بني الطرفني ورغم 
تسليم املتهمتني املسروقات اال ان ادارة املتجر أصرت على تسجيل 

دعوى سرقة بحقهما.
وأم���ام احملكمة مثلت املتهمتان وأكدت���ا ندمهما على فعلتهما 
واس���تخدمت معهما احملكمة الرأفة وقضت باالمتناع عن النطق 
بعقابهما مع تغرميهما 200 دينار وتعهد بحس���ن سير وسلوك 

ملدة سنتني.

االمتناع عن عقاب شقيقتين سرقتا متجرًا مشهورًا

القبض على العراقي مهّرب الـ »72 كيلو غرام حشيش«
ومفتش جمركي ساعده في إدخال المخدرات

العسكري وشقيقه تاجرا الصفقة قدما اسمه لرجال المباحث

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لم يكتف رجال العميد الشيخ احمد 
اخلليف���ة بضبط أكبر كمي���ة من املواد 
املخ���درة والتي بلغت 72 كيلو من مادة 
احلشيش و55 ألف حبة مخدرة بحوزة 
عس���كري في أمن املنافذ وشقيقه وامنا 
قاموا باستكمال القضية بضبط العراقي 
الذي هرب هذه املخدرات الى داخل البالد 
وكشف السائق العراقي والذي باع اغراض 
منزله متهيدا ملغادرة الكويت وزوجته بال 
عودة بعد انكشاف امر تهريبه للمخدرات 
من مفتش جمركي في منفذ العبدلي ايضا 
مؤكدا على ان املفتش اجلمركي هو الذي 
يسهل له عملية ادخال املخدرات مبقابل 
مادي ويعلم علم اليقني انه محمل بكميات 
كبيرة من املخدرات داخل شاحنته فيما 
سارع رجال مكافحة املخدرات باالنتقال 
إلى محل اقامة املفتش اجلمركي مبنطقة 
الرقعي وضبطه وضبط في منزل املفتش 
اجلمركي سالحان ناريان إلى جانب مبلغ 

مالي 2000 دينار.
وق���ال مصدر امن���ي أن مدير اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة أمر رجال املكافحة احمللية 
وهم مدي���ر إدارة العمليات املقدم محمد 
الهزمي والرائد محم���د قبازرد والنقيب 
محم���د القبندي وامل���الزم أول عبداهلل 
الربيعة ومالزم أول زيد صلبوخ ومالزم 
عبدالعزيز اظبي���ه بإعادة التحقيق مع 
العسكري وشقيقه واستكمال ملف القضية 

مبالحقة املهرب ومن ساعده على ادخال 
الكميات الكبيرة من املخدرات ليتم اعادة 
التحقيق مع الشقيقني وارشدا عن اسم 
العراقي ليتم عمل التحريات والتي انتهت 
إل���ي أن العراقي باع اغراض منزله بعد 
انكش���اف امره وفي طريقه الى مغادرة 
الكويت وزوجته بال عودة ليتم التنسيق 
مع االدارة العامة للمنافذ ويتم توقيف 
العراقي واعترف بأن���ه كان في طريقه 
إلى مغادرة الكويت وانه ابلغ بان امره 
انكش���ف واعترف العراقي على مفتش 
جمركي قال انه هو من س���هل له ادخال 
الكمية من املخدرات وغيرها من الكميات 
األخرى لينتقل رجال املكافحة الى منزل 
املفتش ويتم ضبطه ومن ثم اخضاعه 
للتحقيق حيث نفى املفتش اجلمركي تهمة 
املساعدة في تهريب املخدرات اال ان املقدم 
الهزمي والرائد قبازرد كانا قد استعدا لهذا 
النفي من خالل برنت االتصاالت اخلاص 
باملفتش والعراقي املهرب وتبني وجود 
اتصاالت متكررة بينه وبني املفتش في 
وقت يتزامن مع دخول العراقي الى الكويت 
كما عثر في منزل املفتش على سالحني 
ناريني وذخيرة ولم يبرر اسباب حيازته 

لالسلحة والذخيرة.
واشار املصدر الى مكمن اخلطورة في 
ه���ذه القضية وهو ان املفتش اجلمركي 
اذ ما قبل على نفس���ه ادخال املخدرات 
فليس مس���تبعدا ان يدخل ما هو اخطر 

من ذلك.

مصري يصطدم بـ »اإلسعاف« على حارة األمان
أمير زكي

أحيل وافد مصري الى مخفر الساملية وذلك بعد اصطدامه بسيارة 
اس����عاف على حارة األمان، فيما قال مصدر أمني ان الوافد حررت له 
مخالفة مرورية جس����يمة الى جانب تهمة التسبب في حادث مروري 
وتعطي����ل مهمة رج����ال الطوارئ الفنية فيما كان����وا ينقلون مريضا 
في حالة خطرة. وقال املنس����ق االعالمي ف����ي ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان سيارة اسعاف بقيادة عبداهلل االشول فوجئت 
أثناء سيرها في حارة االمان بس����يارة وافد تصطدم بها، مشيرا الى 
ان االش����ول ابلغ عمليات الطوارئ، ثم قام زميله نواف بخيت بتقدمي 
االس����عافات الضرورية للحالة املصابة حلني وصول دورية وتوثيق 

الواقعة وابالغ وزارة الداخلية باحلادث.

جرعة زائدة تقتل مواطنًا
أمير زكي

لقي مواطن في العقد الرابع من عمره مصرعه يوم امس االول، كما 
اكد الطب الش����رعي ان وفاة املواطن ناجتة عن تعاطي املواد املخدرة 
وعزز التقرير الصادر عن الطب الشرعي وجود ملعقة محروقة وحقنة 
الى جوار جثة املواطن، وكانت عمليات الداخلية ابلغت يوم امس عن 
وجود جثة مواطن في العقد الرابع من عمره ليسارع الى موقع البالغ 
رجال االمن ورجال النجدة واالدلة اجلنائية ورجال من االدارة العامة 

للمباحث اجلنائية وعثر على ادوات التعاطي.
م����ن جهة اخرى نقل ش����اب كويتي يعمل في فري����ق اخليالة الى 
مستش����فى الصباح من اكادميية س����عد العبداهلل للعلوم األمنية في 
اعقاب سقوطه من اعلى جبل اثناء العرض العسكري املزمع ان جتريه 

االكادميية تزامنا مع تخريج دفعة الضباط بعد غد.

 ضبط مطلق الرصاص
على منزل جاره

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
من ضبط شاب كويتي )22 عاما( كان قد اطلق 
أعيرة نارية باجتاه منزل جاره يوم امس االول، 
وأشارت »األنباء« للخبر في عدد امس، وتبني 

ان املواطن املتهم يدعى )ن.د(.
وقد برر ما أق���دم عليه بخالفات مالية مع 
جاره، فيما أمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل 
ع���دة قضايا بحق املتهم أولها حيازة س���الح 
وذخيرة دون ترخيص والش���روع في القتل 
واتالف مال الدول���ة واطالق النار على رجال 

األمن والهرب.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت بواقعة اطالق 
مواطن النار على منزل ج���اره، ليأمر اللواء 
الدوريات  الزعابي بإرسال احدى  د.مصطفى 
اال ان املتهم اطلق النار على الدورية واصطدم 
بها وهرب ومت تعميم اوصاف املركبة ومتكنت 
االجهزة االمنية من ضبطه داخل احد املناطق 

البرية.

 مواطن سقط
بـ 25 غرام هيروين

عبداهلل قنيص
أحال رجال مباحث اجلهراء يوم امس الى نيابة 
املخدرات شخصا من غير محددي اجلنسية بعد 
ضبطه وبحوزته 25 غراما من الهيروين وجاء 
ضبط البدون بعد ان باع غراما من مادة الهيروين 

ألحد رجال املباحث مقابل 30 دينارا.
من جهة أخرى القت مباحث اجلهراء القبض 
على مواطن مطلوب للس���جن 15 عاما على ذمة 
قضية مخدرات كما القي القبض على مواطن آخر 

في منطقة الرقة مطلوب للسجن 3 أعوام.

»الداخلية«: القبض على لصوص مخيمات كبد والنويصيب

إصابة 16 شخصًا في حريق بناية بمنطقة حولي

3 � 40 سنة � هندية � حرق باليدين 
)مبارك(

4 � 25 سنة � هندي � جرح قطعي 
بالساق األمين وكدمات متفرقة باجلسم 

)مبارك(
5 � 33 سنة � هندي � جرح بالساقني 

)مبارك(
6 � 20 س���نة � هن���دي � حرق من 
الدرج���ة األول���ى باليدي���ن والوجه 

)األميري(
7 � 26 س���نة � بنغالي���ة � اختناق 

)مبارك(
8 � 38 سنة � هندي � حرق باليدين 

والكتفني )األميري(
9 � 22 سنة � هندي � حرق بالقدم 

اليمنى )األميري(.

ونوعية اصاباتهم، موضحا ان املصابني 
الذين مت عالجهم في املوقع هم:

1 � 6 سنوات � هندي � اختناق
2 � 57 سنة � مصرية � اختناق
3 � 28 سنة � لبنانية � اختناق
4 � 45 سنة � هندية � اختناق

5 � 27 سنة � اطفائي � جرح قطعي 
باليد اليسرى

6 � 22 سنة � لبنانية � اختناق
7 � 19 سنة � لبنانية � اختناق

اما من مت اسعافهم الى املستشفى 
األميري ومستشفى مبارك فهم:

1 � 30 سنة � هندي � اصابة بالكاحل 
سقوط من علو )مبارك(

2 � 25 سنة � هندي � اصابة بالكاحل 
سقوط من علو )مبارك(

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
متك���ن رجال 3 مراك���ز اطفاء من 
اخماد حريق كبي���ر اندلع في احدى 
البنايات السكنية في منطقة حولي، 
فيما اكد املنس���ق االعالمي في ادارة 
الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
ادارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 16 
اصابة نتجت عن احلريق، مشيرا الى 
ان 9 مصابني وجميعهم من اجلنسية 
اآلس���يوية جرى نقله���م للعالج في 
مستشفى مبارك ومستشفى البابطني 
للحروق، مشيرا الى ان ادارة الطوارئ 
الطبية أرسلت 10 سيارات اسعاف وكان 
املوقع حتت قيادة مصطفى املوسوي 
وناصر السبيعي من قسم العمليات. 
وقال مدير ادارة العالقات العامة في 
االدارة العامة لالطف���اء املقدم خليل 
االمير ان بالغا تلقته عمليات االطفاء في 
الواحدة والنصف من مساء امس االول 
عن اندالع حريق في احدى البنايات 
في حولي وعلي���ه مت توجيه مراكز 
الشهداء وحولي واالنقاذ الفني، مشيرا 
الى ان مدير محافظة حولي العقيد فهد 
الصقر واملقدم محمد احملاميد رئيس 
مركز حولي حضرا على رأس فريق 

اإلطفاء.
وأشار الى ان احلريق اندلع داخل 
مش���غل، وأدى وج���ود م���واد قابلة 
لالشتعال الى تصاعد الدخان الكثيف 
وهو ما ادى الى انحشار عدد من قاطني 

البناية في االدوار العليا.
ولفت األمير الى ان رجال االطفاء 
استخدموا سلم االطفاء البعاد سيدات 

كبيرات في العمر ورضع.
على صعيد متصل حدد املنس���ق 
االعالمي ف���ي ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد املصابني واعمارهم 

انفردت  تأكي����دا مل����ا 
بنشره »األنباء« في عددها 
اجلمعة، اعلن����ت وزارة 
الداخلية عن متكن ادارة 
مباحث محافظة االحمدي 
العامة  ل����الدارة  التابعة 
للمباحث اجلنائية من القاء 
القبض على عصابة ثالثية 
من غير محددي اجلنسية 
بعد ان اشارت التحريات 
السرية الرتكابهم العديد 
من جرائم سرقة املخيمات 
وهو اخلبر الذي انفردت 
»األنباء« بنشر تفاصيله 

في حينه.
وجاء في بيان الداخلية 
ان بناء على تلك التحريات 

مت عمل كمني لهم وضبطهم باجلرم املشهود حيث 
اعترفوا بسرقة 15 مخيما مبنطقة ميناء عبداهلل 
والنويصيب ومنطقة كبد وارشدوا رجال املباحث 
على املخزن الذي يخفون به تلك املسروقات وذلك 
بإحدى مزارع الوفرة، حيث مت العثور على عدد 
13 مولد كهرباء والعديد من اخليم واملفروشات 
وأجهزة كهربائية ودراجات نارية وقد مت التعرف 
عليهم بعد عملية العرض القانوني على املجني 

عليهم من حراس املخيمات الذين تعرضوا لعملية 
الضرب والتقيد اثناء ارتكاب اجلناة جرائمهم.. 
علما بأن العديد من املسروقات لم يتقدم اصحابها 
ببالغات رسمية بذلك وعليه طالبت قيادة مباحث 
ميناء عبداهلل املواطنني باحلضور للتعرف على 

ممتلكاتهم املسروقة.
هذا وقد مت حتويلهم واملضبوطات الى جهة 

االختصاص.

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء«

لصوص املخيمات الثالثة بعد القبض عليهم وخلفهم كمية من املسروقات

آليات اإلطفاء تغلق الطريق املؤدي للبناية احملترقة

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اأبناء املرحوم/ تركي عبداهلل ال�سعدون

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــهـــا بـــــاإذن اهلل تعـالــــى والدتهم

ليـلــى مـطــر الظـاهـر

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


