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أعلن���ت ادارة الطوارئ الطبية انها تعاملت خ���ال فترة الربيع مع 5036 
حالة، حيث مت نقل 281 حالة الى املستشفيات، فيما قام رجال الطوارئ بتقدمي 

العاج الى 4755 حالة.
وقال رئيس قس���م العاقات العامة في الطوارئ الطبية يعقوب اليعقوب 
ان ادارة الط���وارئ وزعت أفرادها من خال نقاط في املناطق البرية التي تقام 
فيها املخيمات، مش���يدا بدعم وزارة الصحة جلهود رجال الطوارئ وتقدمي ما 

يلزم للقيام بعملهم بالصورة املثلى.

الطوارئ الطبية: تعاملنا مع 5036 حالة خالل »الربيع«

إعداد: مؤمن المصري

مركز رياض

م����ن اجلل����ي أن جرمية 
اخلطف من جرائم االعتداء 
على األشخاص وقد أوردها 
املش����رع الكويتي في املواد 
من 178 حتى 182 جزاء حتت 
عنوان »اجلرائم الواقعة على 
النفس« فجرمي����ة اخلطف 
جرمية وقتية حتدث وتتم عند 
إبعاد املجني عليه من املكان 
الذي خطف فيه واحتجازه في 
مكان آخر وهذا املبدأ تأكد في 
القضاء الكويتي عندما قضى 
بأن جرمية اخلطف املنصوص 
عليها في املادة 180 من قانون 

اجلزاء تتحقق بإبعاد املجني عليه عن املكان الذي 
خطف في����ه بإحدى الطرق الواردة فيها بقصد 
ارتكاب فعل من األفعال املذكورة بها فهي جرمية 
وقتيه تتم وتنتهي مبجرد إبعاد املجني عليه 
عن املكان الذي خطف فيه واحتجازه أما ما يلي 
ذلك من بقاء املخطوف محتجزا فترة طالت أو 
قصرت فا يدخل في األركان املكونة للجرمية 

وال يعدو أن يكون أثرا من آثارها.
إال أن جرمي����ة اخلطف أخ����ذت منحى آخر 
نري����د إلقاء الضوء علي����ه اال وهو خطف أحد 
الوالدين )البنه أو ابنته( ممن له حق احلضانة 
عليه وأقصد بذلك )األم( فلذلك ارتأيت أن القي 
الضوء على تلك اجلرمية التي أصبحت مثارا 
الهتمام كثير من أفراد املجتمع الكويتي لشيوع 
تلك اجلرمية على الواقع العملي واضرب لذلك 
واقعتني... األولى: ان متهما اجنليزي اجلنسية 
اصطحب جنله ال����ذي كان في حضانة والدته 
وأخذه دون عل����م أو موافقة صاحبة احلق في 
احلضانة وهي امه... أما الواقعة األخرى: فهي 
ان طبيبة كويتية أخذت طفلتها والتي تقل سنها 
عن ثمانية عش����ر عاما من والدها الذي له حق 
احلضانة عليها وكان ذلك بغير قوة أو تهديد إال 
ان النيابة العامة في الواقعتني أسندت للمتهم 
االجنليزي واألم الكويتية تهمة اخلطف وأسبغت 
على الواقعة قيدها باملادة 1/179 من قانون اجلزاء 
إال أنني قبل ان أتطرق قانونيا لهذا املوضوع � 
اسرد بشيء من اإليجاز أن احلضانة هي تربية 
الصغير ورعايته والقيام بجميع شؤونه التي 
بها صاح أمره في سن معينة ممن له احلق في 
ذلك، واألم أحق الناس بحضانة ولدها مادامت 
مستوفية شروط احلضانة � ومن املقرر شرعا ان 
مدار احلضانة هو نفع احملضون فحق الصغير 
في الرعاية مقدم على حق احلاضن باإلضافة إلى 

تناقض معنى األمومة مع معنى اخلطف.
أما عن ال����رأي القانون����ي: فالنيابة العامة 

أسبغت على الواقعتني تهمة 
اخلطف واملادة 1/179 من 
قانون اجلزاء وأغفلت ما 
الثانية منها  بالفقرة  ورد 
إذا  والتي جاء نصها »أما 
كان من خطف املجني عليه 
هو أحد والديه، واثبت أي 
منهما حس����ن نيته وأنه 
يعتقد أن له حق حضانة 
ولده فا عقاب« ولم يكن 
ذلك من املشرع على سبيل 
التزيد بل هو مراعاة حلالة 
ما إذا كان من خطف املجني 
عليه هو أب أو أم املخطوف 
– السيما أن إغفال النيابة العامة هذه الفقرة في 
اتهامها هو مبثابة إغفال لألمومة واألبوة للمجني 
عليه – ل����ذا كان األجدر بالنيابة العامة إضافة 
تل����ك الفقرة إلى قيد االته����ام وتترك للمحكمة 
بحث مدى توافر حس����ن النية من عدمه سواء 
بالنس����بة لألب أو األم � إال إنني أرى وهذا من 
خال نظرة قانونية البد ان يكون للمحضون 
وأقصد املميز رأي في البقاء مع من يريده سواء 
األب أو األم وذل����ك الن مدار احلضانة هو نفع 
احملضون فحق الصغير في الرعاية مقدم على 
حق احلاضنة، األمر الذي قد يكون فيه ارتياح 
احملضون م����ع األب أو األم وهو ليس بحاضن 
يكون فيه نفع له لذا كان من األجدى باملشرع 
اال يجعل أخذ األب أو األم للصغير دون موافقة 
احلاضن له مبثابة خطف فهذه اجلرمية جرمية 
م����ن اجلرائم الواقعة عل����ى النفس والتي البد 
أن تقت���رن بفعل مادي عاوة عليها مثل هتك 
عرض أو اغتصاب امله���م انها غالبا ما يكون 
الهدف من اخلطف هو ارتكاب جرمية إال ان أخذ 
األب أو األم لصغيره وهو في حضانة احدهما 
ال يحم���ل معنى اخلطف بقدر ما يحمل معنى 
شغف األب أو األم باالنفراد بالوليد والعيش 
في كنف أي منهم���ا فترة من الوقت � فمعنى 
اخلطف يتعارض مع موقف األبوة واألمومة 
فضا على ان الطفل قد يكون ذهابه مع والده 
أو والدته برضاه، األم���ر الذي يجعل للرضا 
ف���ي هذه احلالة أثرا، حيث ال يس���وغ وجود 
جرمية اخلطف مع تواف���ر األبوة أو األمومة 
رضا احلدث، وال يس���عني في النهاية إال ان 
أطلب من املشرع الكويتي ان يفرد نصا خاصا 
في قانون اجلزاء بعقوبة مخففة يراعي فيها 
عاقة األبوة أو األمومة والشغف برؤية االبن 
او االبنة وحالة عدم تسليم الطفل أو الطفلة 
الصغيرة ملن له احلق في حضانتها بدال من 

جعل الواقعة جرمية خطف.

خطف األب واألم لألبناء...
وموقف المشرع الكويتي

بقلم: المحامي رياض الصانع

عطل في طائرة سعودية قادمة
من الرياض يستنفر أمن وإطفاء المطار

هندي لفظ أنفاسه في طائرة كويتية

أمير زكي ـ هاني الظفيري
استنفر رجال اطفاء وامن املطار امس إثر ورود 
باغ عن احتمال هبوط طائرة سعودية قادمة من 
الرياض اضطراريا في مطار الكويت امس، ووفق 
مصدر امني فإن كابنت الطائرة السعودية القادمة 
من الرياض وتقل على متنها 113 راكبا أبلغ برج 
مراقبة املط���ار بوجود عطل في عجات الطائرة 

وانه سيضطر للهبوط اضطراريا.
ومضى املصدر بالقول انه حال ورود الباغ، 
مت ارسال 12 سيارة اسعاف ووضع رجال اطفاء 

املطار ومركزي اطف���اء الفروانية واجلليب على 
أهبة االستعداد، كما مت االيعاز لكل من مستشفيي 

الفروانية ومبارك لرفع درجة االستعداد.
وأوض���ح املصدر ان كاب���نت الطائرة عاد بعد 
نحو ثلث الساعة وابلغ برج املراقبة باستعداده 
للهبوط بعد اصاح اخللل، وهبطت الطائرة بسام 
بعد 20 دقيقة من التحليق الدائري. هذا واشرف 
على عملية االس���تنفار مدير ام���ن املطار العقيد 

اياد احلداد.

محمد الجالهمة
كان القدر باملرصاد لوافد هندي حيث لم ميهله حتى 
يلتقي بأسرته التي كانت بانتظاره في مطار مومباي، 

فتوفي قبل إقاع الطائرة بدقائق معدودة.
وقال مصدر امني ان كابنت طائرة كويتية متجهة 
الى الهند أبلغ إدارة الطيران املدني عن وفاة هندي 
على مقعد الطائرة، مشيرا الى ان املضيفة رصدت ان 
الوافد با حراك وتبينت وفاته، وعليه مت إخراج جثة 
الهندي من الطائرة على ان تنقل بواسطة تابوت الى 
موطنه. من جهة اخرى، لقي وافد آسيوي مصرعه 

انتحارا في احد املخيمات مبنطقة الس����املي وكانت 
عمليات الداخلية أبلغت عن وجود جثة وافد هندي 
وقد شنق نفسه داخل مخيم، وفور تلقي الباغ أمر 
وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لش����ؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي بإرسال دوريات النجدة 
وحال تأكد رجال النجدة من باغ االنتحار مت إباغ 
الطب الشرعي ومباحث اجلهراء الستكمال التحريات، 
كما حضر من رجال امن اجلهراء كل من املقدم فاح 
محسن والرائد مطر سبيل والنقيب غنيم الظفيري 

واملازم أول ضاري الطراروة.

ضبط 20 متسكعًا أمام
المعهد التجاري للبنات

لصوص موسيقيون يقتحمون مدرسة
ويسرقون 13 عوداً وآلتي كمان

هاني الظفيري
 شن رجال أمن ومباحث حولي حملة الى جوار املعهد التجاري
في منطق���ة حول���ي ومت ضبط نحو 20 ش���ابا من جنس���يات 

مختلفة.
وقال مصدر امني ان احلملة جاءت في أعقاب تزايد الشكاوى 
من وجود أعداد من الشباب املتسكع الى جوار املعهد، مشيرا الى 
ان املتسكعني سيلزمون بالتوقيع على تعهدات بالتزام القانون 
وعدم التس���كع مرة اخرى، وفي حال كونهم غير بالغني س���يتم 

استدعاء ذويهم وتوقيعهم على تعهدات بهذا الشأن.

عبداهلل قنيص
قبل ايام بس����يطة شهدت منطقة الصليبية وحتديدا احدى املدارس 
سرقة رياضية حينما اقدم لصوص مجهولون على سرقة عدد من الكرات 
وامليداليات، ويوم أمس ش����هدت مدرس����ة في منطقة فهد األحمد سرقة 
موسيقية حينما ابلغ مدرس تربية موسيقية مخفر فهد األحمد عن تسلل 
مجهولني الى داخل املدرس����ة وحتديدا غرفة التربية املوسيقية وسرقة 
13 عودا وآلتي كمان، وسجلت قضية. من جهة اخرى، تقدم عسكري في 
اجليش بباغ الى مخفر الرقة مبلغا عن تعرض سيارته للكسر وسرقة 
1080 دينار من داخلها، وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر وأحيلت 
الى املباحث. من جهة اخرى، تقدم مسؤول في وزارة الكهرباء الى مخفر 

القشعانية مبلغا عن تعرض 12 منهوال للسرقة.

»اإلدارية« تلزم »الكهرباء« بتقوية التيارات الكهربائية في عدة مناطق

»االستئناف« تؤيد االمتناع عن النطق بعقاب ضابط شرطة
اتهم بتهريب باكستاني محكوم باإلعدام من »المركزي«

أصدرت احملكمة اإلدارية املستعجلة ستة أحكام 
متفرقة في قضايا هي األولى من نوعها في تاريخ 
القضاء الكويتي، حي����ث ألزمت احملكمة وزارة 
الكهرباء واملاء بتقوية التيار الكهربائي بعد رفع 
دعاوى النقطاعها عن عدد من العقارات في مناطق 
متفرقة. وتتلخص الوقائع في أن احملامي محمد 
األنصاري أقام الدعاوى أمام احملكمة املستعجلة، 
موضحا فيها ان العقارات اململوكة ملوكليه ينقطع 
عنها التيار الكهربائي بصفة متعددة وفي أوقات 
الليل والنهار ولس����اعات طويلة بسبب ضعف 
التيار الكهربائي املغذي للكيبل املوصل بالعقارات 
املذكورة في عدة مناطق. وقدم األنصاري حافظة 

مستندات طويت على محضر إثبات حالة من عدة مخافر تفيد بأن 
الكهرباء تنقطع بالفعل بشكل دوري ومستمر عن تلك املناطق. 
وقال إنه ملا كانت العقارات العائدة ملوكليه مأهولة بالسكان ومن 
ضمنهم نساء وأطفال ال يطيقون حر الصيف وبرد الشتاء، فضا 
عن وجود محات جتارية ومراكز خدمة للعقارات املذكورة، وهم 

بحاجة ماسة للتيار الكهربائي، ملا تشكله الكهرباء 
باعتبارها عنصرا هام����ا في حياتهم اليومية ال 
ميكن االس����تغناء عنه، السيما أن كثرة انقطاع 
التيار تسبب مشاكل بالغة للسكان واملستأجرين 
واملنتفعني بالعقار. وأضاف: إنه من املقرر بحكم 
امل����ادة 31 من قانون املرافعات »أن قاضي األمور 
املستعجلة يقضي في األمور التي يخشى عليها 
من فوات الوقت ومناط ذلك هو توافر قيام حالة 
االس����تعجال وان يكون املطلوب إجراءا وقتيا ال 

فصا في أصل احلق«.
وتابع: مل����ا كان ذلك وكان قي����ام املعلن إليه 
بعدم تقوية التيار الكهربائي عن املجمع اململوك 
للطالبني بصفتهم واملؤجر للغير فيه حرمان للمستأجرين من 
االنتف����اع بالعني، خاصة أن عنصر االس����تعجال توافر للحاجة 
امللحة للتيار الكهربائي لتش����غيل األجه����زة التي تعمل خاصة 
في أوقات الصيف والش����تاء، مما ميثل ركن االس����تعجال وعدم 

املساس بأصل احلق.

أيدت محكمة اجلنح املستأنفة أمس 
برئاسة القاضي فيصل احلريتي حكم 
محكمة أول درج���ة القاضي باالمتناع 
عن النطق بعقاب ضابط في الس���جن 
املركزي و4 من حراس السجن اتهموا 
بتهريب الباكستاني ناصر نواز احملكوم 
باإلعدام من السجن. وتتلخص الواقعة 
في أن الباكس���تاني احملكوم باإلعدام 

التهام���ه في قضية اجت���ار باملخدرات 
اس���تطاع الهروب من السجن املركزي 
في نوبة الضاب���ط. وقد ألقي القبض 
على الباكستاني من قبل قوة تشكلت 
برئاسة العقيد مازن اجلراح ومت ضبط 
الباكستاني في منطقة جليب الشيوخ 

فوق سطح إحدى البنايات.
وقد أسند االدعاء العام للضابط تهمة 

اإلهمال في حراسة الباكستاني الذي كلف 
بناء على واجبات وظيفته بحراسته، 
وطلب اإلدعاء العام معاقبته طبقا للمادة 
)30( من قانون اجلزاء الكويتي. وبسؤال 
الضابط في التحقيقات أنكر ما أس���ند 
إليه، وقرر أن املسؤولية ال تقع عليه 
ألن املسجون هرب من احلراس خارج 

السجن.

في أحكام تعتبر األولى من نوعها

احملامي محمد األنصاري

»الداخلية«: بدالة 112 تلقى أكثر من 3 ماليين بالغ العام الماضي
من بينها أكثر من 159 ألف بالغ فعلي

ان  الداخلي����ة  أعلن����ت وزارة 
اإلدارة العامة املركزية للعمليات 
تلق����ت خ����ال الع����ام املاضي 3 
ماي����ني و337637 باغا من بينها 
االستفس����ارات واألرقام اخلاطئة 
والباغات املتك����ررة من مكاملات 
مستلمة وعبث أطفال، وتعاملت 

مع 159235 باغا فعليا.
 وقالت الوزارة في بيان صحافي 
لها أمس ان إدارة العمليات أجنزت 
مشروعات واجتماعات تنسيقية 
مع اجلهات امليدانية واألمنية لرفع 
عمل بدالة 112 الى مستويات أفضل 
واالنته����اء من عملية حتويل رقم 

الطوارئ 777 الى 112 متاشيا مع 
اخلط����ة الدولية لتوحي����د أرقام 

الطوارئ في جميع دول العالم.
 وأش����ار الى قيام إدارة جناح 
العامة  الش����رطة باإلدارة  طيران 
املركزية مبهمات عمليات وتدريب 
على مدى 1030.9 ساعة خال العام 
املاضي شملت 1165 مهمة للتدريب 
والدوريات اجلوية ودخول وخروج 
العس����كرية  املوظف����ني واالرتال 
وعمليات البحث واإلنقاذ ومهمات 

الوزارة والتصوير.
 وذكر البيان ان هناك مشاريع 
عدة قيد الدراس����ة لتطوير إدارة 

جناح طيران الش����رطة من بينها 
زيادة أع����داد الطائرات العمودية 
وزي����ادة ع����دد الطيارين وادخال 
مس����عفني جويني وبن����اء حظائر 
وورش صيانة وغيار ملش����روع 

الطائرات اجلديدة.
 وأضاف ان إدارة األثر تتولى 
مساعدة اجلهات املعنية في اكتشاف 
األسلحة واملتفجرات واملخدرات 
واملواد املهربة األخرى وتتبع األثر 
ومكافحة اجلرمية وتعقب املجرمني، 
حيث متكنت من تنفيذ 1977 مهمة 

خال العام املاضي.
 وقال البيان ان ادارة الوقاية 

املدنية قام باإلعداد والتجهيز لعقد 
دورة إلعداد فرق الكشف عن أسلحة 
الدمار الشامل والتعاون مع االدارة 
العامة اجلمارك إلصدار مس����ودة 
مش����روع دائرة جمركية للمواد 

الكيماوية والنفايات اخلطرة.
 وأوض����ح ان إدارة العمليات 
استطاعت استبدال نظام صافرات 
اإلن����ذار امليكانيكية نظ����ام إنذار 
الكتروني بعدد 175 صافرة إنذار 
وربطها بشبكة االتصاالت )تترا( 
كمرحلة اولى وج����ار تركيب 47 
الكترونية لتغطية  إنذار  صافرة 

املناطق اجلديدة.

متكن رج���ال اإلدارة العامة 
ألمن احلدود البرية »إدارة األمن 
البري« من ضبط 11.5 كيلوغرام 
حشيش حاول وافد عربي إدخالها 
ال���ى الب���اد عن طري���ق منفذ 
العبدلي. مبساعدة 3 أشخاص 

اخرين من نفس جنسيته.
وقالت وزارة الداخلية في بيان 
لها ان معلومات وصلت الى رجال 
أمن احلدود عن عزم وافد على ضخ 
احلشيش الى الكويت وعلى الفور 
مت جمع التحريات ورصد التحركات 

وتتبع حركة الش���احنة حتى مت 
الى جميع املش���اركني  التوصل 
القبض عليهم واعترف كل  ومت 
 منهم بدوره ومتت إحالة الوافد
جه���ة  ال���ى  واملضبوط���ات 

االختصاص.

ضبط 11.5 كيلوغرام حشيش في منفذ العبدلي

أعلنت ادارة اإلعالم األمني في بيان لها امس 
ان الربع األول من العام احلالي ش��هد 10 حاالت 
وف��اة نتيجة تعاطي املخ��درات، وجراء اجلرعة 
الزائدة. وقالت االدارة في بيان لها امس انه على 
الرغم من جه��ود املكافحة التي تقوم بها اجهزة 
وزارة الداخلي��ة ف��ي جتفيف مناب��ع املخدرات 
قبل وصوله��ا الى املدمن��ني واملتعاطني وكذلك 
اجلهود التوعوية في هذا الش��أن الذي تقوم به 
ادارة االعالم األمن��ي اال ان االحصائيات أكدت 
ان الرب��ع األول من العام 2010 ش��هد 10 حاالت 
وفاة نتيجة لتعاطي املخ��درات، منهم 5 حاالت 
تتراوح أعمارهم ب��ني 31 و 40 عاما، مما يعطي 

مؤش��را خطيرا على ضياع الش��باب وهم في 
عمر العطاء ويتطلب تع��اون اجلميع حلمايتهم 
والعم��ل على انتش��الهم من الصحبة الس��يئة. 
وتؤك��د ادارة اإلعالم األمني ان هناك تنس��يقا 
على أعلى مستوى بني األجهزة األمنية ملكافحة 
هذه اآلفة املدم��رة للحفاظ على الثروة احلقيقة 
للب��الد واملتمثل��ة في الش��باب، مش��يرة بذلك 
ال��ى ان رجال اإلدارة العام��ة ملكافحة املخدرات 
واألجهزة األمنية املعاونة تعمل على عدة محاور 
إلنقاذ املجتمع بأسره من اآلثار السيئة للتعاطي 
واإلدم��ان والتي تخيم أحزانه��ا على كل منزل 

وتؤثر مباشرة في املجتمع.

10 حاالت وفاة بسبب المخدرات خالل الربع األول من العام الحالي

املتهمون مبحاولة تهريب احلشيش وأمامهم املضبوطات

وافدان عربيان يستخرجان شهادات وفاة مزورة
متك����ن رج����ال ام����ن محافظة 
الفروانية من ضبط وافدين عربيني 
كانا يقومان باستخراج شهادات 
وفاة وطاق ودراس����ية مزورة، 
حيث مت ضبطهم����ا بادارة هجرة 
الفروانية، ومبواجهتهما مبا نسب 
اليهما أقرا بحيازتهما هذه االوراق 
املزورة، وبتفتيش مركبة احدهما 
عثر على ظرفني بهما ادوات تزوير 
وش����هادات وف����اة وبيانات طاق 
ووثائق مدرس����ية مزورة، وأقر 
الوافدان بأنهما يستخرجان هذه 
املستندات بواسطة اختام مزورة 
استطاعا احلصول عليها بطرق غير 
قانونية. ومتت احالتهما واملعامات 
املضبوطة لادارة العامة ملباحث 
الهج����رة الس����تكمال التحقيقات 
وحتديد هوية اشخاص استفادوا 
من خدماتهما متهيدا لضبط هؤالء 
املس����تفيدين واحالتهم الى جهة 

أحد الوافدين العربيني وأمامه مجموعة من املعامالت املزيفة وأدوات التزويراالختصاص.


