
الجمعة 
27  اغسطس 2010

12
االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
بعد اقل من 24 ساعة من قضية املخرج عبداهلل السلمان 
وموظف برج التحرير، ش���هد مجمع البرج مشاجرة بني 
وافدين على أولوية اجناز املعاملة، وقال املنسق اإلعالمي 
في إدارة الطوارئ الطبية ان احد املتشاجرين أصيب بجرح 
في اجلبهة ونقل الى املستش���فى االميري بواسطة رجل 

الطوارئ احمد محمد.

محمد الجالهمة
احيلت جثة وافد هندي )35 عاما( الى الطب الشرعي بعد 
ان سقط على االرض مغشيا عليه لتتبني وفاته بعدها بدقيقة. 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد يوم امس عن سقوط آسيوي 
35 عاما على األرض وبانتقال رجل الطوارئ محمد مصطفى 
حسن الى مكان البالغ تبني ان اآلسيوي لفظ انفاسه األخيرة 

ليتم ترك اجلثة للطب الشرعي ملعرفة سبب الوفاة.

هندي سقط ميتًامشاجرة في برج التحرير بسبب أولوية الطابور

مركز رياض

»ماتت )سارة( وبوسعكم 
الفاحتة على روحها  قراءة 
الطاهرة ماتت الطفلة املقبلة 
على احلياة بابتسامتها، ماتت 
االبتس����امة اجلميلة« بهذه 
الكلمات أطلق والد س����ارة 
التي  حزنه على فلذة كبده 

ذهبت ضحية لإلهمال.
الطفلة  في قصة وف����اة 
البريئة سارة صحيح أن األمر 
قضاء وقدر ولكن يد اإلهمال 

يجب ان تبتر وتزال.
 فالواقعة تب����دأ عندما 
البريئ����ة  الطفل����ة  كان����ت 
والثم����رة اليافعة تلهو في 

أحد املتنزهات فس����قطت في حوض السباحة 
اال انه بدال من توافر املنقذين بالقرب من حمام 
السباحة أو مسعفني في أماكن لهو األطفال – خلت 
هذه األماكن منهم - سقطت في حمام السباحة 
وظلت به خمس دقائق ابتلعت فيه كمية كبيرة 
من املي����اه حتى أنقذتها فتاة ل����م تتجاوز احد 
عش����ر عاما، وعقب إنقاذها مت نقل الطفلة إلى 
املستش����فى األميري ثم أودعت العناية املركزة 
في مستشفى الصباح وظلت بها طيلة خمسة 
وعش����رين يوما حتى لفظت أنفاسها الطاهرة 
وصعدت إلى بارئها العلي العظيم. تلك القضية 
مثار اس����تهجان بل واستفزاز من القائمني على 
املتنزهات احلكومية.. أوصل احلد الى االستهانة 
بأقدار األطفال وحياتهم؟ أوصل األمر إلى خلو 
أماكن لهو األطف����ال من منقذين إلنقاذ أي طفل 
يشرف على إصابة أو موت؟ انها مأساة البد من 
وقفه صريحة والضرب بيد من حديد على كل من 
يستخف بحياة البشر، فإهمال املسؤولني على 
هذه املنشآت )املتنزهات( وعدم تعيني مشرف 
س����باحة ومنقذ كان السبب الرئيسي في وفاة 
هذه الطفلة، صحيح انه كانت هناك رعاية طبية 
للطفلة اال ان تلك الرعاية جاءت متأخرة لتأخر 
وصول الطفلة إلى املستشفى ووصولها بحالة 
س����يئة تنذر بوفاتها نتيجة التأخر في إنقاذها 
وعدم وجود مسعفني ومنقذين في أماكن حمام 
الس����باحة في هذه املنتزه����ات كل ذلك كان من 
العوامل الرئيسية التي عجلت بوفاة تلك الطفلة 
البريئة التي لم جتن شيئا سوى انها كانت تلهو 
كالزهرة البريئة في احد املنتزهات إال أن إهمال 
القائم����ني على تلك املنتزهات لم ميهلوا الطفلة 
ان تعيش بسعادة وفرحة بل قاموا بانتزاع تلك 
البسمة من وجهها البريء إلى األبد، وإذا كنت 
قد وجهت اللوم للحكومة في انها لم تسلم من 
دم الطفلة )س����ارة( اال ان هناك خطأ ولوما من 
جانب وال����دة الطفلة التي تركتها تلهو وتلعب 

أو مراقبة منها  دون رعاية 
السيما وان القانون يلزمها 
برعايتها إال أنها تركتها األمر 
الذي أدى إلى سوء العاقبة 
وانزالق قدم الطفلة وسقوطها 
السباحة كل ذلك  في حمام 
عوامل ساهمت ولو بالقليل 
في أحداث الواقعة لكن اإلهمال 
األكبر كان في جانب احلكومة 
ممثلة ف����ي الهيئ����ة العامة 
للزراعة والثروة الس����مكية 
ف����ي ع����دم تعيينه����ا منقذا 
ومشرفا حلمام السباحة، إال 
انني قبل استعراض الواقعة 
مبنظورها القانوني أشير إلى 
سؤالني تبادرا إلى ذهني وهما: ألم تعني احلكومة 
مشرفا ومنقذا حلمام السباحة في تلك املتنزهات 
اخلاضعة إلشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية؟ اإلجابة: املنطقية هي النفي ألنه بكل 
حمام سباحة في أحد املتنزهات مشرف ومنقذ 
له – والسؤال: اآلخر أين كان يوجد هذا املشرف 
أو املنقذ حلظة انزالق قدم الطفلة وس����قوطها 
بداخل حمام الس����باحة؟ اإلجابة..نريد إجابتها 
م����ن احلكومة واملمثلة في ال����وزارة اخلاضعة 
لها هذه املتنزهات – واملنظ����ار القانوني لهذه 
الواقع����ة يلقي بظالله عليها فاملادة 240 فقرة 1 
من القانون املدني تنص على انه )يكون املتبوع 
مسؤوال في مواجهة املضرور عن الضرر الذي 
يحدثه تابعه بعمله غير املشروع متى كان واقعا 
من����ه في أثناء أداء وظيفته أو بس����ببها( – مما 
ال ش����ك فيه ان اجلهة احلكومية التابع لها هذا 
املتنزه مسؤولة عن خطأ تابعيها بعملهم غير 
املشروع وهو مشرف اإلنقاذ باملتنزه تأسيسا 
على مسؤوليته كتابع للحكومة في عمله، األمر 
الذي يكون اخلطأ احلاصل منه تكون احلكومة 
ملتزمة بتعويض األضرار عنه. إذن فوالد الطفلة 
له مقاضاة احلكومة ممثلة في الوزارة املسؤولة 
عن املتنزهات بصفتها متبوعة عن أعمال تابعيها 
غير املشروع وذلك بإقامته دعوى بطلب الدية 
والتعويض ع����ن األضرار املادية واألدبية التي 
حلقت به من جراء وفاة جنلته عمال باملادة 231 
من القانون املدني – وفي ختام مقالتي يجب أن 
أشيرإلى ما س����بق أن سردته في أن مسؤولية 
األم في تركها لطفلتها ما  كان سببا في أحداث 
الواقعة األمر الذي يجب أن يراعى في التعويض 
املقض����ي إال أن هذا اخلطأ ال يعفي احلكومة من 
تبعاتها ومسؤوليتها جتاه حفظ حياة املواطنني 
وعدم االس����تهانة بها، لذا فان احلكومة لم ولن 
تسلم من دم تلك الطفلة البريئة الغتيالها حياتها 

وبراءتها وابتسامتها.

»الحكومة لن تسلم.. من دم سارة«

بقلم: المحامي رياض الصانع

حريق يلتهم مصنع تبريد في الري

محمد الجالهمة
متكن رجال االدارة العامة لالطفاء من السيطرة على حريق في 

مصنع للتبريد مبنطقة الري.
وقال مدير ادارة العالقات العامة باالنابة الرائد ناصر االنصاري 
ان بالغا تلقته عمليات االطفاء في العاش���رة والنصف من صباح 
امس عن حريق في منطقة الري، وعليه مت توجيه مراكز الشهداء 
واالسناد والعارضية والسالمة املهنية، حيث متت السيطرة على 

احلريق في وقت قياسي.
واشار االنصاري الى ان وحدة التحقيق فتحت حتقيقا ملعرفة 

اسباب احلريق.

موظفة بالسجن المركزي تتهجم على عقيد 
بعد اكتشافه قيامها بتزوير »طبيات« للسجناء

حادث يكسر جمجمة مواطن على كبد

أمير زكي
أمر محقق مخفر الصليبي���ة باحتجاز موظفة 
كويتية في ادارة املستشفيات التابعة للسجن املركزي 
وكذلك ش���قيقها بعد توجيه قضية حملت عنوان 
التزوير في محررات رسمية وللمواطنة وشقيقها 
تهمة أخرى وه���ي اهانة موظف عام اثناء الواجب 

والسب والقذف.
ووفق مصدر أمني فإن مديرا في السجن املركزي 
وهو برتبة عقيد فوجئ مبوظفة تدخل مكتبه يرافقها 
شقيقها وأخذت تكيل له الشتائم، مشيرا الى ان العقيد 
أبلغ العمليات بالواقعة، الفتا الى انه اكتشف تقدمي 

املوظفة تقارير طبية مرفقة باجازات مرضية ولكنه 
تبني ان التقارير الطبية واالجازات املرضية مزورة 

وذلك بعد االتصال مبصدر هذه االجازات.
وأضاف العقيد اثناء االس���تماع الى افادته بعد 
احالة املوظفة وش���قيقها الى مخفر الصليبية انه 
لم يجد حيال ما قدمته املوظفة من تزوير س���وى 
احالتها الى التحقيق ليفاجأ بأن املوظفة وشقيقها 

يتهجمان عليه داخل مكتبه.
هذا وعلمت »األنب���اء« ان احملقق أمر باحتجاز 
املوظفة وش���قيقها لبدء عرضهم���ا على النيابة او 

اطالق سراحهما بكفالة مالية.

هاني الظفيري
اصيب مواطن 36 عاما بكسر 
في اجلمجمة جراء حادث انقالب 
مركبته عل���ى طريق كبد، وقال 
املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ 

الطبي���ة عبدالعزيز بوحيمد ان 
اصابة املواط���ن خطيرة ومتت 
االستعانة بسيارة مجهزة مبعدات 
انعاش لنقل املواطن الى مستشفى 
الفرواني���ة، من جهة اخرى قال 

بوحيم���د ان مصريا )26 عاما( 
اصيب بتوقف قلب وتنفس ونقل 
الفروانية بحالة  الى مستشفى 
حرجة جراء اصابته في حادث 

سير مقابل جسر املقوع.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلزام زوج بدفع 200 دينار نفقة زوجية 
بأثر رجعي لمدة سنتين

براءة حدث من سرقة مركبة مواطن
قض����ت محكم����ة اجلنح 
القاض����ي مجدي  برئاس����ة 
أبواملكارم وأمانة سر يوسف 
العتيبي ببراءة حدث كويتي 
يبلغ من العمر 13 س����نة من 
تهمة سرقة مكبر صوتي من 
مركبة مواطن باالشتراك مع 
آخر. وحضر مع املتهم األول 
احملامي علي محمد العلي من 
القانونية وطالب  املجموعة 
بب����راءة موكل����ه دافعا بعدم 
ثبوت الواقعة وانتفاء أركان 
اجلرمية، وانتفاء علم املتهم 
األول بالواقعة وخلو األوراق 
من الدليل اليقيني وعدم كفاية 
الثبوت بحقه. وأضاف  أدلة 
العلي ان املتهم األول لم يرتكب 
السرقة ولم يتوافر بحقه أركان 

اجلرمية، ذلك أنه على افتراض 
أنه قام مبساعدة املتهم الثاني 
مع عدم تسليمنا بذلك إال أنه 
أثناء مساعدة  لم يكن يعلم 
اجلاني الستخراج املكبر من 
الس����يارة أنه متحصل عليه 
من واقعة السرقة. كما أنه لم 
يتوافر لديه العلم بنية املتهم 
وقت الس����رقة وكسر زجاج 
املركبة بل إن الثابت أن املتهم 
األول )احلدث( كان حسن النية 
وقت مساعدته للجاني. وان 
كانت أق����وال ضابط الواقعة 
تضمنت أن املتهم األول بعد 
السرقة علم بها وقام بشراء 
ذل����ك املكبر إال أن ذلك مجرد 
رأي لضابط املباحث ولم يقم 
الدليل عليه ويتحمل الصدق 

وخالفه والسيما أن األوراق 
انعدم منه����ا الدليل اليقيني 
عل����ى ثبوت ارت����كاب املتهم 
األول للواقعة محل االتهام، 
ناهيك عن ع����دم كفاية أدلة 
الثبوت بحقه ك����ون الثابت 
ب����األوراق أن املتهم األول لم 
النش����اط اإلجرامي  يرتكب 
املمثل بكسر الزجاج اخللفي 
للمركبة اململوكة للمجني عليه 
كما أنه لم يرتكب الفعل املادي 
املتمثل في  جلرمية السرقة 
فتح الباب والقيام بفك مكبر 
الص����وت وإن كان اجلان����ي 
حسبما هو ثابت باألوراق قد 
اتصل عليه بعد كسر زجاج 
املركبة وذلك ملس����اعدته في 

نقل هذا املكبر.

عدلت دائرة األحوال الشخصية مبحكمة 
االس����تئناف حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإل����زام زوج بدفع مبلغ 150 دينارا ش����هريا 
نفقة زوجي����ة بأنواعها الثالثة لزوجته بأثر 
رجعي اعتبارا من 2007/10/7 مادامت الزوجية 
قائمة بينهما إذ قضت مجددا برفع قيمة النفقة 
الزوجية ل� 200 دينار تدفع شهريا بأثر رجعي 
من س����نتني. وتتلخص الدعوى التي رفعتها 
احملامية نوار عبداهلل محارب بصفتها وكيلة 
عن الزوجة املدعية في أنها طالبت املدعى عليه 
بأن ي����ؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثالثة 
منذ تاريخ رفع الدعوى وجعلها مس����تمرة، 
حيث أنها تزوجت من املدعى عليه عام 1994 

ورزق����ت منه بثالثة أبناء وأنه����ا مازالت في 
عصمته بيد أنه امتنع عن اإلنفاق عليها منذ 

سنتني قبل رفع الدعوى.
وقدمت احملامية نوار محارب صورة ضوئية 
من عق����د زواج الطرفني وصورة ضوئية من 
شهادة راتب الزوج، كما قدمت املدعية شهادة 
ش����اهدين أكدا أن املدعية خرجت من مسكن 
الزوجية بناء على طلب زوجها املدعى عليه 
ول����م يدفع لها نفقة زوجية منذ ذلك التاريخ 
وأخذ س����يارتها وتلفونها. وطالبت احملامية 
محارب برفع قيمة النفقة نظرا لظروف موكلتها، 
وقد استجابت لها احملكمة بحكمها املشار إليه 

أعاله.

بدون يقوم بتزييف أوراقها من أجل نقلها إلى العراق 

عراقي يرأس شبكة رباعية لسرقة الباصات من الكويت 
ويدير أفراد شبكته بالهاتف من منزله في البصرة

عبداهلل قنيص 
متكن رجال مباحث الفروانية بقيادة العقيد منصور 
الهاجري من القبض على 3 سوريني يشكلون جزءا هاما 
من شبكة رباعية ميتهن أفرادها سرقة الباصات احلديثة 
من الكويت، ومن ثم يقومون بنقلها إلى العراق بأوامر 
من عراقي يدير كامل عملي���ات العصابة من منزله في 
البصرة. ووفق مصدر أمني فإن رجال مباحث اجلليب 
وردت إليهم وعبر مصادر س���رية معلومات عن نشاط 
مشبوه لثالثة سوريني وجميعهم أشقاء ويتمثل نشاطهم 
في سرقة السيارات، وعليه قام ضابط مباحث اجلليب 

بتشكيل فريق عمل ملتابعة نشاط األشقاء الثالثة.
وقال املصدر: تبني لرجال مباحث اجلليب بعد التحري 
أن جميعهم مسجل بحقهم قضايا جنح سرقات في مخفري 
اجللي���ب والفروانية، وعليه بدأ ضابط مباحث اجلليب 
حترياته من أجل القبض على األش���قاء الثالثة خاصة 
أن املصادر السرية له اشارت إلى أنهم متخصصون في 
سرقة الباصات احلديثة ومن ثم يقومون بنقلها بطريقة 
ما إلى العراق. واضاف املصدر أن رجال مباحث اجلليب 
متكنوا من رصد األشقاء الثالثة في ساحة ترابية باجلليب 
بعد أن وضعوهم حتت املراقبة، وكانوا حلظة رصدهم 
يقومون بنقل 4 باصات متوقفة بالساحة الترابية، فقام 

رجال مباحث اجلليب بالقبض عليهم متلبسني بعد أن 
تب���ني أن الباصات األربعة التي كان���وا يقومون بنقلها 
مسجلة كسيارات مس���روقة في عدة مخافر في البالد، 

ومن ثم أحالوهم إلى التحقيق.
وأشار املصدر الى أن السوريني الثالثة اعترفوا بأنهم 
يقومون بسرقة الباصات احلديثة 2009 و2010 بأوامر 
يتلقونه���ا من عراقي مقيم في البصرة ولم يس���بق له 
دخول الكويت، وأنه يدير كامل عملياتهم بالهاتف، حيث 
يقوم باالتصال بهم من العراق ويعطيهم نوع وموديل 
الباص الذي يرغب فيه ثم يقومون هم بدورهم بالبحث 
عن املواصفات التي يطلبها فيقومون بسرقته له، ومن 
ثم يقومون بوضع الباص املسروق أو الباصات املسروقة 
حسب طلبه في الساحة الترابية الواقعة بني احلساوي 
واجلليب، وكشفوا أن عضو شبكتهم الرابع وهو شاب 
بدون هو من يقوم بتزيي���ف أوراق نقل الباصات عبر 
احل���دود إلى العراق ويأتي إليهم لتس���لم الباصات من 

الساحة الترابية.
وأوضح املصدر أن السوريني اعترفوا بأنهم يتقاضون 
500 دوالر عن كل باص يقومون بس���رقته، وأن الشاب 
الب���دون هو الذي يقوم بتخلي���ص جميع إجراءات نقل 
الباصات عبر احلدود بوضعها في شاحنة نقل بضائع 

بأختام وأوراق تدل على أن الباصات معدة للتصدير إلى 
العراق بعد أن يقوم بتغيير لوحاتها وتزييف دفاترها 
ويتقاض���ى 500 دوالر عن كل باص بحس���ب اعترافات 

املتهمني.
وكشف املصدر أن رجال املباحث يجرون حترياتهم 
للقبض على البدون حيث انه متوار عن األنظار ويعتقد 
أنه بالقبض عليه سيتكشف كامل نشاط العصابة التي 
تقوم بسرقة السيارات من الكويت وتزييف أوراقها ثم 

شحنها إلى العراق.
موضحا أن رجال مباحث الفروانية رفعوا كتابا مفصال 
باعترافات السوريني الثالثة إلى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من أجل مخاطبة الس���لطات األمنية العراقية 

للقبض على العراقي الذي يدير الشبكة في الكويت.
 أما أبرز ما اعترف به السوريون الثالثة فهو أنهم 
قاموا ومبعاونة البدون بس���رقة أكث���ر من 24 باصا 
مسروقا ونقلوها إلى العراق بناء على تعليمات زعيمهم 
العراقي، مشيرين إلى أن دور زعيمهم هو االتصال بهم 
وحتديد نوع وموديل الباص وأنه يحدثهم من منزله 
في البصرة على هواتفهم الكويتية وأحيانا يستخدم 
هاتفا كويتيا عندما ينتظر شحنة الباصات املسروقة 

التي يرسلونها له.

»النفط« تنجح في السيطرة على تسرب محدود للغاز في األحمدي
ومواطن لـ »األنباء«: الغاز قتل أشجار النخيل في حدائق منازلنا

عبدالهادي العجمي وكونا:
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ان شركة نفط الكويت جنحت في التعامل مع تسرب 
محدود للغاز وقع في الس����احة اخلارجية ألحد املنازل احلكومية مبنطقة جنوب األحمدي 

وذلك اثر تلقيها بالغا من مركز اطفاء املنطقة فجر اخلميس.
وقال الناطق الرس����مي للقطاع النفطي العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واإلعالم في املؤسسة الشيخ طالل اخلالد ان شركة نفط الكويت ارسلت 

على الفور الفرق املعنية، حيث مت اتخاذ التدابير الالزمة املتبعة في مثل هذه احلاالت.
واشار اخلالد الى قيام الفرق بتهوية كامل القطعة السكنية وتنظيف شبكة املجاري فيها 
كإج����راء احترازي للتأكد من خلوها من اي بقايا للغاز. واكد ان املنطقة املذكورة خاضعة 
للمراقبة املستمرة، حيث اشارت آخر قراءات نسب تركيز الغاز الى انخفاضها ملستويات 
مطمئن����ة مضيفا ان الفرق املعنية متواجدة في املنطق����ة ملراقبتها من اجل االطمئنان الى 
خلوها من اي تس����رب للغاز. من جانبه، حتدث احد س����كان االحمدي وحتديدا القطعة 1، 
حيث حصل التس����رب وقال املواطن بوصالح ل� »األنباء« بدأت هذه الروائح منذ أكثر من 
شهر ونحن نشمها وكنا نعتقد في البداية إنها ناجتة عن تسريب في أحد انابيب الصرف 
الصحي في منزلي أو منزل اجليران، ولكن مع مرور الوقت الحظنا ان اشجار النخيل بدأت 
متوت في عدد من حدائق منازل اجليران، واضاف بعدها الحظنا طعما ورائحة غريبة في 
مياه الشرب وماء الصليبي وهي روائح تشابه متاما ملياه الصرف الصحي وبدأت املشكلة 
بعد أن قامت وزارة الكهرباء واملاء قبل نحو ش����هر بتبديل بايبات املياه العذبة والصليبي 
وأكد بوصال����ح انه قام بقدح والعة بالقرب من هذه البايبات فاش����تعلت على الفور، مما 
يؤك����د تخمين����ه أو تصوره الذي كان يعتقد بأن هذه الروائح ما هي إال غاز متس����رب من 
ش����بكة خطوط الغاز التابعة لش����ركة نفط الكويت واملدفونة حتت االرض، وبعدها قمنا 

بإبالغ اجلهات املختصة.
شكر وتقدير

ساهم رئيس الفريق االعالمي بشركة خدمات القطاع النفطي االعالمي مطيران الشامان، 
واالعالمي محمد احليان وقام اعضاء الفريق بتس����هيل مهم����ة جتول رجال الصحافة في 

املوقع.

سيارات اإلطفاء في محيط موقع التسربدورية أمن تغلق الطريق املؤدي إلى موقع تسرب الغاز

أشجار النخيل التي قال املواطن لـ»األنباء« انها ماتت جراء التسرب

)أنور الكندري(


