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الصفحة
مؤمن المصري

اجلت محكمة االستئناف امس برئاسة املستشار 
ابراهيم العبيد وعضوية املستش���ارين محمد 
فريد الزارع وعلي حسني نصر بحضور رئيس 
امناء سر الدوائر اجلزائية مشعل الشمري نظر 
االستئناف املقدم من مواطن اربعيني في قضية 
امن الدولة رقم 2009/16 املتهم فيها باالشتراك مع 

آخرين في القيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية 
)افغانستان( مبحاربة قوات التحالف املوجودة 
على اراضيها جللسة 16 سبتمبر لورود تقرير 

الطب النفسي اخلاص باملتهم.
وكانت محكم���ة اجلنايات قد قضت بحبس 
املتهم ثالث س���نوات وامرت بكفالة الف دينار 

لوقف النفاذ.

تأجيل نظر استئناف المتهم بالجهاد في أفغانستان لجلسة 16 سبتمبر

العوازل اخلارجية تسببت في استفحال حريق الصوابر

»الع����وازل اخلارجية« لألبراج، 
واملوجودة في 32 بناية مبجمع 
الصواب����ر، مؤك����دا ان مدي����ر 
أبدى اس����تعداده  الهيئ����ة  عام 
فوري����ا للتجاوب مع مالحظات 
االطفاء والشروع في ازالة هذه 
التكسية )العوازل اخلارجية( 
التي تسببت بشكل رئيسي في 
امتداد احلريق افقيا ورأسيا في 
مجمعات الصوابر، وقال اللواء 
املنص����وري ان حريق الصوابر 
كان من السهولة السيطرة عليه 
دون ان ميت����د به����ذه الصورة 
املزعجة لوال وج����ود مثل هذه 
املادة اخلارجية مش����يرا الى ان 

بداية احلريق كانت محدودة في 
احدى الشقق ولكن حينما خرجت 
وتفاعلت مع التكسية اخلارجية 

اصبح احلريق ضخما.
اللواء املنصوري على  واكد 
ان االدارة العامة لالطفاء خاطبت 
يوم امس مدي����ر بلدية الكويت 
وطلبت منه ايضا عدم استخدام 
هذه املواد في الواجهات اخلارجية 
جلميع املنش����آت مشيرا الى ان 
مدير بلدية الكويت اكد ان هذه 
التعليمات ستؤخذ في احلسبان 
في اي مشروع انشائي تصرح 

به البلدية.
وحول م����ا إذا كانت االدارة 

العامة لإلطفاء قصرت في أداء 
واجبها او ل����م توضح خطورة 
مثل هذه املادة اال بعد اندالع هذا 
احلريق، قال اللواء املنصوري: 
مشروع الصوابر مر عليه نحو 
3 عقود واإلدارة العامة لإلطفاء 
ليس����ت معنية بتحدي����د مواد 
البن����اء اخلارجية وهي توضح 
اجراءات تتعلق باملخارج وانظمة 
املنش����آت مشيرا  السالمة لكل 
الى ان ه����ذه التوصيات جاءت 
في اعقاب دراسة اسباب حريق 
الصوابر والتأكد من ان التكسية 
هي السبب في استفحال حريق 

الصوابر افقيا ورأسيا.

أمير زكي
أعلن مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء أن أس����باب اس����تفحال 
ألس����نة اللهب افقيا ورأسيا في 
البناية الت����ي التهمتها النيران 
بالصوابر االثنني املاضي تعود 
ال����ى ان التكس����ية اخلارجي����ة 
ألب����راج الصواب����ر مصنوع����ة 
القابلة  م����ن »الفايبرغ����الس« 

لالشتعال.
وكشف اللواء املنصوري في 
تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
اجرى اتصاال هاتفيا مبدير عام 
الهيئة العامة للرعاية السكنية 
ازالة جميع  وأبلغه بض����رورة 

المنصوري: التكسية الخارجية ألبراج الصوابر أدت إلى استفحال الحريق
قال إنها مصنوعة من مواد سريعة االشتعال و»اإلسكان« تعد بإزالتها

اللواء جاسم املنصوري

القبض على وافد عربي يبتز ضحاياه على اإلنترنت بعد تصويرهم
باستخدام كاميرات »الماسنجر« و»الياهو« و»البال توك« 

احملادثة املنوعة او مواقع التعارف 
االجتماعية ث���م مدعيا بأنه فتاة 
وبعدها يق���وم بدعوتهم الجراء 
محادثة ڤيديو عن طريق برامج 
احملادثة ك� »الياهو« او »املاسنجر« 
او »البال توك« او غيرها من برامج 
احملادثة، وبعدها يطلب منهم ان 
يقوموا بعرض اجس���ادهم امامه 
او التعري ويقوم خالل احملادثة 
بتسجيل لقطات الڤيديو للضحية 
ويطلب منه بعدها رقم هاتفه، وقال 
الوافد في اعترافاته »بعد ان اقوم 
بتسجيل لقطات الڤيديو للضحية 
اقوم باالتصال به باستخدام هاتف 
غير مسجل البيانات واهدده بفضح 
صوره عل���ى االنترنت ما لم يقم 
بدف���ع مبلغ احدده ب���ني 1000 و 
2500 دينار«، مش���يرا الى انه ال 
يقوم بتسلمها باليد بل يطلب من 
الضحايا حتويل املبلغ الى حساب 
بنكي في اح���دى الدول العربية، 
كما كشف الوافد العربي انه يعمل 
بالتعاون مع عدد من االشخاص 
م���ن دول عربية اخرى الصطياد 
الضحايا وانه يركز على ضحايا 
في الكويت، معترفا بأنه قام بابتزاز 
نحو 200 شخص منذ بداية عمله 
باالبتزاز قبل عامني بالتعاون مع 

شركائه وبينهم نساء.

يس���تخدم اكثر م���ن هاتف نقال 
بشرائح هاتفية غير مسجلة ويقوم 
باستخدام برامج خاصة تتيح له 
امكانية تس���جيل لقطات الڤيديو 
عند اجرائه اي محادثة ڤيديو مع 

اي من ضحاياه.
واضاف املصدر ان رجال املباحث 
وبعد جمع كل التحريات عن الوافد 
العربي قاموا بالقاء القبض عليه 
من منزله بعد استصدار اذن نيابي 
وقاموا مبصادرة جهاز الكمبيوتر 
الشخصي اخلاص به وعدد كبير 
من االقراص املمغنطة التي حتوي 
لقطات ڤيديو لعدد من ضحاياه.

وذكر املصدر ان الوافد العربي 
اعترف خالل التحقيقات معه والتي 
متت باشراف العميد الشيخ مازن 
اجلراح بأنه ال يعمل منفردا وانه 
يترأس شبكة عربية ويعمل معه 
على اصطي���اد الضحايا عدد من 
االشخاص اآلخرين من دول عربية 
اخرى وقدم كشفا مفصال بأسماء 
شركائه بينهم رجال ونساء وجار 
القبض عليهم بعد اصدار مذكرة 
توقيف دولية عن طريق االنتربول 

الكويتي.
وكشف املصدر ان الوافد العربي 
اعترف بأنه يقوم باصطياد ضحاياه 
عن طريق البحث عنهم عبر برامج 

أواسط الشباب باألرقام املضروبة، 
وبدت مهمة رجال املباحث صعبة إال 
أنهم وعلى مدار 3 اشهر متواصلة 
بدأوا بحملة تنسيق شاملة بينهم 
وبني شركات اإلنترنت وشركات 
االتصال من أجل محاولة حتديد 

هوية اجلاني املجهول.
بالق���ول ان  ومض���ى املصدر 
ادارة اجلرائم االلكترونية  رجال 
متكنوا من حتديد ارقام الهواتف 
التي يس���تخدمها لتهديد ضحايا 
ورص���دوا عبر متابع���ة املكاملات 
ال���واردة والص���ادرة من حتديد 
هويت���ه، وتبني ان���ه وافد عربي 
وعليه بدأوا جمع التحريات الالزمة 
عنه قبل القبض عليه وثبت انه 

الى رج���ال إدارة مكافحة اجلرائم 
االلكترونية متابعة الشكاوى.

وذكر املصدر ان رجال املباحث 
اجلنائية بدأوا بجمع خيوط قضية 
االبت���زاز ومتثل���ت أوال في جمع 
األسماء املستعارة التي يستخدمها 
اجلاني واإلميي���الت التي يقدمها 
لضحاي���اه مدعيا انه فتاة وارقام 
الهواتف التي يستخدمها لالتصال 
بضحاي���اه بعد تصويرهم وتبني 
لرج���ال إدارة مكافح���ة اجلرائم 
االلكترونية ان اجلاني يستخدم 
»البروكسي« وذلك حتى يصعب 
حتديد هوية اإلنترنت اخلاصة به 
ال� »IP« كما يستخدم ارقام هواتف 
غير مس���جلة أو كم���ا تعرف بني 

على شخص ادعى في البداية انه 
فتاة وأقنعهم بفتح كاميراتهم عبر 
برنامج احملادثة الذي يستخدمونه 
وأنه���م � واعتقادا منهم أنه فتاة � 
قاموا بفتح الكاميرا وكان الشخص 
يطلب منه���م أن يقوموا بعرض 
أجسادهم أمام الكاميرا حتى يتسنى 

له معرفتهم أكثر.
وأجمع الضحايا على أنهم بعد 
ان يعرضوا أجسادهم على الكاميرا 
كانوا يفاجأون باتصال من شخص 
مجهول على هواتفهم التي كانوا 
يقدمونها له باعتباره فتاة ثم يقوم 
بتهديدهم بنش���ر صورهم على 
مواقع اإلنترص  نت املختلفة أو 
توزيعها عن طريق البلوتوث ما 
لم يقم الضحايا بدفع مبالغ مالية 
له حتى ميتنع عن نش���ر مقاطع 
الڤيديو الفاضحة لهم، واستجاب 
بعض الضحايا لتهديداته وبعضهم 
قام بتسجيل ش���كوى في اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية.
ووضعت القضية الغريبة على 
الكويتي بحسب وصف  املجتمع 
املصدر االمني على طاولة مدير عام 
املباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي 
اليوسف ومساعد مدير عام اإلدارة 
العامة لشؤون احملافظات العميد 
الشيخ مازن اجلراح اللذين أوكال 

أمير زكي
متكن رجال املباحث اجلنائية 
من القبض على وافد عربي يترأس 
ش���بكة متخصص���ة ف���ي ابتزاز 
مس���تخدمي االنترنت عن طريق 
تصويرهم بأوضاع مخلة ومشينة 
عن طريق كاميرات اإلنترنت بعد 
إج���راء محادثات »غرامية« معهم 
مدعيا انه فتاة وتهديدهم وابتزازهم 
بواس���طة لقط���ات الفيديو التي 
أثن���اء إجرائهم  يلتقطها لهم في 
معه احملادث���ة »الغرامية« والتي 
يظهرون خاللها شبه عرايا، ومتكن 
من احلص���ول على آالف الدنانير 
من عدد من ضحاياه قبل ضبطه 
وبلغ عدد القضايا املسجلة بحقه 

نحو 40 قضية.
وبحسب ما اعلن مصدر امني 
انه منذ 3 اشهر بدأ رجال املباحث 
اجلنائي���ة يتلقون ش���كوى من 
أش���خاص يدعون أنهم تعرضوا 
لالبتزاز عن طريق شخص مجهول 
يحادثهم عن طريق االنترنت بعد 
ان ق���ام بتصويره���م في أوضاع 
»حميمية« على كاميرات اإلنترنت 
وأوضح بع���ض الضحايا خالل 
بالغاتهم انهم دخلوا برامج محادثة 
اإلنترن���ت العادية ك���� »الياهو« 
مناذج من برامج احملادثة التي كان يستخدمها اجلانيو»املاسنجر« و»البال توك« وتعرفوا 

العميد الشيخ مازن اجلراح اللواء الشيخ علي اليوسف

مركز رياضمركز رياض

مهنة الطب من املهن السامية ويطلق على من 
ميتهنها لق��ب مالئكة الرحمة، فالطبيب بحس��ب 
التعريف القانوني هو كل من يباش��ر بنفسه أي 
عمل طبي او جراحي او نفس��اني على اإلنس��ان 
وهو ما عرفته املادة 1 من القانون 25 لس��نة 1981 
بش��أن مزاولة مهنة الطب البش��ري، ولهذا يجب 
على الطبيب قب��ل إجرائه العملي��ة اجلراحية أن 
يفحص املريض فحصا شامال قبل إجراء العملية، 
وذلك حس��بما تس��تدعيه حالة املريض وطبيعة 
اجلراحة املقرر إجراؤها له، واس��تقر القضاء عند 
قبول وجود قدر معني من املخاطر ترتبط بطبيعة 
التدخ��ل اجلراحي ذاته تقتضى بعدم مس��ؤولية 
اجل��راح ع��ن أخطائه أثن��اء اجلراح��ة طاملا متت 
اجلراحة بعناية فائقة خاصة إذا لم تنجح بس��بب 

ع��دم إحراز الطبيب تقدماً في هذا املج��ال ومن أمثلتها عمليات القلب 
واملخ، إال أن هناك حاالت تس��توجب مس��ؤولية الطبيب ويكون فيها 
اخلطأ واضحا وجسيما مثل تركه سهوا أداة من أدوات اجلراحة داخل 
جسم اإلنس��ان، فهنا تقع املسؤولية على الطبيب وفق ما قررته املادة 

13/أ من القانون سالف الذكر.
وم��ا دعاني إلى هذه املقدمة ما قرأته ف��ي إحدى الصحف اليومية 
من ان احد األشخاص أدخل املستشفى إلجراء عملية جراحية )الزائدة 
الدودي��ة( وبعد خروج��ه ب� 10 أيام عاودت��ه اآلالم في نفس موضوع 
العملي��ة، فأدخ��ل املستش��فى مرة أخ��رى وأجريت ل��ه الفحوصات 
واإلش��اعات الالزمة وأظهرت تلك األش��عة وجود جسم معدني غريب 
ف��ي م��كان العملي��ة اجلراحية التي أجري��ت له مما اس��تلزم التدخل 
اجلراحي مرة أخرى الس��تخراج اجلس��م املعدني وال��ذي يعتبر أحد 
أدوات اجلراحة ما تس��بب للشاكي بآالم ش��ديدة نتيجة إهمال وخطأ 
الطبيب الذي أجرى العملية له، وعليها توجه الش��اكي عقب ذلك لتقدمي 
بالغ ش��كوى ض��د الطبيب ومت التحقيق فيها إال ان��ه فوجئ باإلدارة 

العامة للتحقيقات حتفظ التحقيق لعدم وجود جرمية. 
إال ان الش��اكي أع��اد التظلم من ه��ذا القرار أم��ام محكمة اجلنح 
املستأنفة التي ألغت قرار احلفظ وأمرت بإعادة امللف إلى اإلدارة العامة 
لتقدمي الطبيب إلى احملكمة اجلزائية، تلك هي الواقعة التي ألقت بظاللها 
والتي تش��ير إلى مدى االستهتار بحياة اإلنسان ومدى اإلهمال الطبي 

اجلسيم للطبيب، والقانون اجلزائي لم يقف حيال 
هذه الواقعة بل عاجله��ا بنصه في املادة 164 من 
قانون اجلزاء »كل من تس��بب ف��ي جرح أحد أو 
أحلاق أذى محس��وس به من غير قصد، بأن كان 
ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط أو إهمال أو عدم 
انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب باحلبس مدة 

ال جتاوز سنة«.
وف��ي القضية الت��ي نبحثها الي��وم جند أن 
الطبيب اغفل اتخاذ احتياط يوجبه احلذر ومتليه 
اخلبرة الطبية العامة على من كان في مثل ظروفه 
وفي هذه احلالة يتخذ اخلطأ مظهرا سلبيا يتمثل 
ف��ي ترك او امتن��اع عن اتخاذ احليط��ة الالزمة، 
فضال عن الرعونة وهي س��وء التقدير أو نقص 
احل��ذق أو الدراية في أمور فنية. وأنوه ان انتفاء 
هذا الوجه من اخلطأ ال يعنى حتما افالت الطبيب من املس��ؤولية. فقد 
ال يخال��ف الطبي��ب اي الئحة او ق��رار ومع ذلك يتوافر في مس��لكه 
اإلهمال والرعونة وعدم االحتياط فيس��أل عما يترتب على خطئه من 
قتل او إصابة كما في حالتنا س��الفة الذكر، لذلك فإن القدر اليسير من 
اخلطأ املرتكب من الطبيب يكفي لترتيب مس��ؤوليته اجلنائية، وإذ كنا 
قد انتهينا إلى املس��ؤولية اجلنائية لهذا الطبي��ب املهمل في أداء عمله 
بصورة فاحشة، إال ان هذا ال يعفيه من احملاكمة التأديبية عمال باملادة 
39 من القانون 25 لس��نة 1981 بش��أن مزاولة مهنة الطب البش��ري � 
هذا عن الطبيب املعالج وخطئه ولكن ما مس��ؤولية املستشفى اخلاص 
املتعاق��د مع هذا الطبيب مجري العملية اجلراحية؟ العالقة بني الطبيب 
واملري��ض ما هي إال نتيجة عقد مت بني املستش��فى اخلاص والطبيب، 
فالطبيب يلتزم قبل املستش��فى اخلاص ب��أن يعمل ملصلحة املرضى 
وهم املس��تفيدون من االش��تراط وعلى ذلك تكون مسؤولية الطبيب 
مس��ؤولية تعاقدية ويكون من حق الشاكي مقاضاة املستشفى التي مت 
إجراء اجلراحة فيها بدعوى املس��ؤولية التعاقدية واستيفاء التعويض 
املناس��ب له وذلك لتضامنها م��ع الطبيب املعالج، وذل��ك وفقا لقواعد 
املس��ؤولية التعاقدية فضال عن عالقة التبعية بني املستشفى والطبيب 
عمال باملادة 240 من القانون املدني، ذلك الن الطبيب تابع للمستشفى 
وهي مس��ؤولية عن عمله غير املش��روع فاملستشفى يعتبر في حكم 

الكفيل املتضامن كفالة مصدرها العقد الذي يربطها بالطبيب.

اإلهمال والرعونة في الخطأ الطبي جريمة

بقلم: المحامي رياض الصانع

المطيري: بدأنا تشغيل 
نظام تحديد وتوجيه 

دوريات األمن العام

أكد مدي����ر إدارة عمليات األمن 
العام املقدم محمد مطلق املطيري 
بدء تش����غيل نظام تتبع انتشار 
وتوزي����ع وعمل دوري����ات األمن 
العام في جميع املناطق حيث مت 
جتربة النظام بنجاح خالل مراحل 
التجريبية وامليدانية  التش����غيل 
وأثبت كفاءة وق����درة عالية على 
التتبع ملعرفة موقع تواجد الدورية 
وبالتالي سرعة االستجابة لالنتقال 
الى مواقع البالغات أو أداء املهمات 
األمني����ة املختلفة لتق����دمي الدعم 
واملس����اندة. واضاف املطيري ان 
نظام التتبع االلكتروني لدوريات 
األمن العام يحقق العديد من النتائج 
العملية حيث ميكن إدارات العمليات 
والدوريات مبديريات األمن العام 
في احملافظات من مراقبة خط سير 
الدوريات والكفاءة في أداء املهام 
والواجبات وسرعة االستجابة، وقد 
بدأ في التطبيق امليداني اعتبارا من 

األول من شهر يونيو اجلاري.
واوضح ان ادخال النظام اجلديد 
لتتبع دوريات األمن العام مت بناء 
على دراسات مستفيضة وتدريبات 
عملية وميدانية واسعة في اطار 
حتديث نظم عمليات األمن العام 
التكنولوجيا  وربطه����ا بأح����دث 

والتقنيات األمني.

بعد أقل من 72 ساعة الرتكابهم لجريمتهم

رجال المباحث الجنائية يكشفون عصابة عربية 
قام أفرادها بسرقة فرع جمعية سلوى

متكن رج���ال ادارة البحث والتحري حملافظة 
حولي »مباحث س���لوى« من فك طالس���م سرقة 
احد فروع جمعية سلوى التعاونية والذي حاول 

اجلناة اخفاء اي دليل للوصول إليهم.
وفور وصول بالغ سرقة فرع اجلمعية اوعز 
مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية بالوكالة 
العميد الشيخ مازن اجلراح الى مدير ادارة مباحث 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل بضرورة كشف 

غموض هذه السرقة.
وعلى الف���ور مت تكليف فريق عمل مكون من 
مس���اعد مدير ادارة مباحث حول���ي الرائد وليد 
الفاضل ورئيس مباحث مخفر س���لوى النقيب 
عمار املهنا وضابط املباحث املالزم اول عبداهلل 

الشطي وعدد من رجال املباحث.
وقام رجال املباحث بجمع املعلومات واالستدالالت 
عن طريق املصادر الس���رية حول كل ما يتعلق 
بالقضية، ومت التوصل الى اجلناة في اقل من 72 
ساعة، وبعدها القى رجال املباحث القبض على 
احد افراد العصابة ومازال البحث جاريا عن آخرين 

وجميعهم من جنسية عربية.
وبحس���ب بيان الداخلية أم���س ان احد افراد 
العصابة والذي القي القبض عليه اعترف بالتخطيط 
املسبق المتام عملية السرقة، مشيرا الى انه وشركاه 
متكنوا من الدخول الى مخازن الفرع عن طريق 
الس���رداب ومن ثم الصعود الى الدور االول عن 
طريق االسانسير واخذوا خزانتني وكذلك اخراج 
ادراج الكاش���ير، اخلاصة بتحصيل النقود وبها 
فواتير عن طريق الڤيزا واختام اجلمعية وكذلك 

آلة التسعير اخلاصة بالسلع التموينية.
وقال انهم استعانوا بعربة الفرع اخلاصة بنقل 
االغراض أثناء التسوق حلمل اخلزانتني وادراج 
الكاشير وكانت حصيلة املسروقات 1300 دينار.

وحرصو على اال يترك���وا اي اثر يدل عليهم 
وانهم قاموا بعمليتهم قبل آذان الفجر مباش���رة 
مستغلني حداثة عمل احلارس اخلاص باجلمعية 
ولم تستغرق العملية اكثر من 20 دقيقة وكانوا 
مقنعني ويرتدون الكف���وف في ايديهم ملزيد من 

احليطة واحلذر لعدم ترك اي اثر.

أحد افراد العصابة بعد القبض عليه وبجانبه املسروقات

املقدم محمد املطيري


