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 عدد من آليات اإلطفاء اثناء تعاملها مع احلريق 

  أمير زكي
  سجلت محافظة االحمدي سابقة طريفة بضبط ما ميكن وصفه 
بأكبر السكارى سنا، حيث مت توقيف مواطن (٧٠ عاما) في منطقة 
الفحيحيل وهو واقع حتت تأثير املواد املســـكرة، ورغم كبر ســـن 
املواطن اال ان رجال االسعاف قدموا له االسعافات الضرورية وتركوه 
لرجال االمن. يذكر ان املواطن ضبط اثناء قيادته املركبة على طريق 

الفحيحيل باجتاه الكويت.

  من جهة اخرى، اصيب عراقي وسوري في مشاجرتني منفصلتني، 
وقال املنســـق االعالمي عبدالعزيز بوحيمد ان العراقي اصيب في 
مشاجرة شبابية في منطقة املخيمات، ونقله الى مستشفى العدان 
كل من عمـــران احمد وأصيل عارف، اما الســـوري فقد اصيب في 
مشـــاجرة مبنطقة االحمدي، ورغم نقله الى مخفر االحمدي اال ان 
اصابته استدعت رجال امن االحمدي الى طلب سيارة اسعاف لتقدمي 

العالج للمصاب السوري من كسر في االنف جراء لكمة قوية. 

 أكبر السكارى سنًا سقط في الفحيحيل .. ولكمة في مشاجرة كسرت أنف سوري

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 نواف ساري: اتهام صحافي باالعتداء على الجويهل 
«صرح من الظن».. والشروع في القتل يتطلب إزهاق روح

 قال احملامي نواف ســــاري 
املطيري عــــن هيئة الدفاع في 
قضية الكاتب الصحافي نامي 
حراب ان القضية التزال طور 
التحقيق وان ما نسب الى موكله 
عن طريق الصورة التي تناقلتها 
وسائل االعالم ليس إال صرحا 
من الظن والتخمني يهوي أمام 
ما يتطلبه القانون من الدليل 
احلاسم واحلازم إلسناد االتهام، 
فالصورة الفوتوغرافية ال تقوم 
مقام أقوال املجني عليه حيث لم 
ينسب حتى اآلن للمتهم اي فعل؟ 
ولم تشرح الصورة عالقتهم في 
األصل؟ والصورة الفوتوغرافية 
ال تدل بأي حال من األحوال على 
اللحظة التي سبقتها واللحظة 
التي تليها والبحث في سابق 
الصــــورة او الحــــق التقاطها 
دون دليل هو أكبر دليل على 
قيــــام الدعوى على افتراضات 
كما ان الصورة الفوتوغرافية 
ال تــــدل على النوايا؟ فصناعة 
الوقائع واالتهامات من الصور 
الفوتوغرافية أمر تأباه العدالة 
وسنطلب سماع الشهود لبيان 

حقيقة األمر وننتظر حتى تقدم 
وزارة الداخليــــة كل ما لديها 
من دليل ان كان هناك دليل بل 
وسوف نطلب ندب جلنة من 
الطب الشــــرعي لبيان موقف 
املجني عليه من املتهم وكيفية 
حدوث الواقعة وإمكانية حدوثها 
وفقا للصورة الفوتوغرافية من 
عدمه لبيان هل تصلح الصورة 
كدليل ومــــا هو حدود االثبات 

فيها.
  كما اود الرد بشأن ما تناقلته 
بعض وسائل االعالم بأن االتهام 

قد يصل الى جرمية الشــــروع 
في القتل حيث اؤكد ان النيابة 
العامة هي اجلهة االمنية على 
الدعوى اجلنائية وهي حتقق 
في االمر بكل شفافية وموضعية 
وهــــي تبحث في احلقيقة وقد 
ينتهي األمــــر الى اعتبار األمر 
جنحة وقد يكون شكل االتهام 
النهائي بالشروع في القتل وقد 
حتفظ الدعوى لعدم كفاية األدلة 
كل تلك قيود وأوصاف تطلقها 
النيابــــة العامة وفق ما ينتهي 
إليه التحقيق بيد اننا نؤكد ان 

جرمية الشروع في القتل كما 
جاء بالقانون هي جرمية تتطلب 
النية إلزهاق الروح إال أنها لم 
تتم ألسباب ال يد للجاني فيها 
ومن ثم فأي نية للقتل من متهم 
الندوات كواحد  يحضر احدى 
من اجلمهور خاصة ان املجني 
عليه حضــــر بطريقة فجائية 
واحلادث وقع عفويا غير مدبر 
واي نيــــة للقتل وال دليل على 
واقعة الضرب من األصل؟ ومن 
ثم فإن جرمية الشروع بركنها 
املادي واملعنوي هي افتراضات ال 
ترقى الى الدليل املعتبر فالغلبة 
للقانــــون في دولــــة يحكمها 
القانون وفي النهاية سوف يقول 
قضاؤنا العادل النزيه كلمته اذ 
ال يصح ان يبنى االتهام على 

الظن والتخمني.
  وطالب احملامي نواف ساري 
بأال نأخــــذ مما تعرضه بعض 
وسائل االعالم أحكاما مسبقة 
وردة فعل سلبية فاملتهم بريء 
حتى تثبت إدانته في محاكمة 
عادلة تؤمن فيها كل وســــائل 

الدفاع. 

 احملامي نواف ساري  محمد اجلويهل 

 احملامي حسن العجمي 

 إلزام الدفاع بسداد ٥ آالف دينار لعسكري بالوزارة

 براءة سائق من هتك عرض ابن كفيله
 

 ألزمت الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار مشعل اجلريوي وكيل وزارة الدفاع بصفته 
بتعويض عسكري يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل 
ضابط مببلغ ٥ آالف دينار وذلك عما حلقه من أضرار 

مادية وأدبية أثناء ومبناسبة تأدية وظيفته.
  وذلك تأسيسا على نسبة العجز التي قررها الطب 
الشــــرعي في تقريره بنســــبة ٢٠٪ من قدرة اجلسم 
الكلية.وتتلخص وقائع الدعــــوى في أن املدعي كان 
يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط في القوة 
اجلوية وأثناء عمله في مدرج الطائرات وحمله إلطارات 
نتج عنها ألم بالظهر وفي الســــاق اليسرى واليمنى 
وشــــخصت أثناء عمله مبعرفــــة املدعي عليه عبارة 
عــــن عالج طبيعي ومعاجلة حرارية من خالل اجللد 
واملنظار الداخلي نتج عنها تفاقم وتدهور في احلالة 

الطبيعية وزيادة خطورتها واضطر املدعي للتقاعد 
من العمل لتخلف نسبة عجز دائمة وعدم استطاعته 
العمل، األمر الذي اضطره حملاولة عالج نفســــه على 
نفقته اخلاصة وتكبد مبالغ طائلة في العالج، األمر 
الذي أقام معه دعواه طالبا احلكم بالطلبات متقدمة 
البيان.وحضر دفاع املدعي احملامي حســــن العجمي 
ودفع بتوافر أركان املسؤولية التقصيرية واخلطأ في 
تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبب والفساد 

في االستدالل ومخالفة الثابت في األوراق.
  وقال العجمي إن استخالص توافر الضرر املوجب 
للتعويض ومــــداه والتعويض اجلابر له متى قامت 
أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير 
معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي املوضوع 

بغير معقب عليه في ذلك. 

 أيدت محكمة االستئناف حكم أول درجة القاضي 
ببراءة وافد آســــيوي من تهمة هتك عرض طفل في 

اخلامسة من عمره لعدم ثبوت أدلة اإلدانة.
  كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك 
عرض طفل معدوم اإلرادة لصغر سنه حيث ان املتهم 

كان يعمل خادما في مسكن املجني عليه.
  وبســــؤال والد الطفل فــــي التحقيقــــات قرر أن 
االختصاصية في املدرسة أبلغته بقيام السائق بأعمال 
منافية لآلداب مع ابنه، وعندما واجه ابنه أكد له أن 
الســــائق فعل ذلك وقام بالتحسس عليه عدة مرات 
وقرر أن الســــائق قام بخلع مالبسه أثناء اصطحابه 

من املدرسة إلى املنزل.
  وبســــؤال االختصاصية قررت أنه وأثناء انتهاء 
اليوم الدراسي وحال وجودها أمام املدرسة شاهدت 
الطفل يضرب املتهم فذهبت الستكشاف األمر وقال 
لها الطفل إن السائق طلب منه خلع سرواله وسألت 
السائق، الذي كان في حالة توتر شديد، عما إذا كان قد 
فعل ذلك وأخذت الطفل وقامت بإبالغ والده وشرحت 

له ما حصل بالتفصيل.
  وانكر املتهم في التحقيقات ما نسب إليه وقرر أنه 
متزوج وزوجته بالكويت وأنه في إحدى املرات كان 
ابن مخدومه يشكو من حرارة في رجليه فقام بخلع 

حذائه ولم يقم بالتحسس عليه.

 «االستئناف» تبرئ موظفًا من تهمة اختالس أموال عامة
 قضت الدائرة اجلزائية االولى مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار صالح املريشد وعضوية املستشارين 
محمدي عبداملجيد ويسري عبدالرحمن، وأمانة سر 
عبداهللا الزير بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس موظف بإحدى الوزارات ســــبع سنوات مع 
الشــــغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة احلصول 

على منفعة بطريقة غير مشروعة.
  كان دفاع املتهم احملامي حمود الهاجري خالل جلسة 
املرافعة قد ترافع شفاهة، فتناول أدلة االتهام بالتشكيك 
وقدم مذكرة خلص فيها الى طلب البراءة واحتياطيا 

التقرير باالمتناع عن النطق بعقاب املتهم.
  وتخلــــص واقعة الدعوى فيما شــــهد به الوكيل 
املساعد بالوزارة بصفته رئيس جلنة الفحص املشكلة 
للتحقيق في جتاوزات قام بها املتهم، فقرر ان االخير 

قام بالتوقيع على إقرارات الفحص اخلاصة بشراء أجهزة دقيقة ومعدات 
كهربائية من احدى املؤسسات اخلاصة اململوكة لزوجته وذلك بصفته 

مراقب التخطيط بالوزارة.

  وبتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ قضت محكمة اجلنايات بحبس 
املتهم ســــبع سنوات مع الشــــغل والنفاذ وعزله من 
وظيفتــــه وإلزامه برد مبلــــغ ٥٣٫٩٩٨٫٥٤٥ وتغرميه 

ضعف هذا املبلغ.
  استأنف املتهم احلكم فقضت االستئناف بإلغاء حكم 

أول درجة وبراءة املتهم، مما أسند اليه من اتهام.
  وقالت احملكمة في حيثيات حكمها ان الدليل الذي 
اســــتندت اليه النيابة العامة قد شابه الوهن وعلق 
به الريب وأحاطت بــــه الظنون وكانت االدانة تبنى 
علــــى اليقني الذي ينفي االصل وهــــو البراءة، وكان 
الشــــك يفســــر لصالح املتهم، ومن ثم فإنه تأسيسا 
على ما تقدم يتعني القضاء ببراءة املتهم مما نســــب 

اليه من اتهام.
  وأضافت احملكمة ان الوقائع التي تضمنتها االوراق 
تنطــــوي على مخالفات ادارية تورط فيها املتهم على نحو ما شــــهد به 
اعضاء اللجنة التي شكلت لفحص أعماله، وتترك احملكمة أمر مجازاته 

اداريا للوزارة التي يعمل بها. 

 احملامي حمود الهاجري

 بسبب إجراءات التفتيش

 «الجنايات» تبطل سجن متهمين  ١٥ عاماً 
 اصدرت محكمة اجلنايات املستأنفة في 
الدائرة اخلامسة برئاسة املستشار ابراهيم 
العبيد وامانة سر االستاذ سامي العنزي حكما 
يقضي بإلغاء حبس متهمني خمسة عشر 
عاما والقضاء ببراءتهما من تهمة حيازة مواد 
مخدرة بقصد االجتار والتعاطي.وتتلخص 
ظـــروف الواقعة بأنه مت إلقاء القبض على 
املتهم االول بعد عمل كمني له والذي بدوره 
ارشد عن املتهم الثاني، وقام الثاني باالرشاد 
عن اآلخرين، وقضـــت محكمة اول درجة 
بحبس االول والثاني خمســـة عشر عاما 
وبعدم النطق بالعقاب بالنســـبة للباقني.
وبجلسة االســـتئناف استجوبت احملكمة 
املوقرة ضابط الواقعة وناقشته بشأن عدم 
إثبات خروج القوة لتنفيذ املأمورية بدفتر 
االحوال، وكذلك ناقشته بشأن توقيت الضبط 
الذي تناقض مع رد شركة االتصاالت التي 
اثبتت عكس ما ورد مبحضر الضبط بشأن 

توقيت القبض على املتهمني.
  وبالتالي اصدرت احملكمة حكمها ببراءة 

املتهمني من واقعة االجتار باملخدرات لبطالن 
اجراءات الضبط والتفتيش لوقوعهما قبل 
صدور اذن النيابة العامـــة، ولعدم جدية 
التحريات ولضآلة الكمية املضبوطة التي 
لم تتعد ثالثة غرامات.وصرح احملامي فاضل 
اجلميلي عن املتهم الثاني بقوله: ان الدائرة 
اخلامســـة عودتنا دائما على احكامها التي 
تضع االمور في نصابها الصحيح وتكرس 
مبادئ االجراءات اجلزائية التي يجب على 
كل رجل شرطة ان يضعها في االعتبار عند 
قيامه بأي اجراء جتاه اي جرمية، واال يتطاول 
رجل املباحث بنفوذه على قواعد االجراءات 
اجلزائية التي عليـــه ان يحترمها قبل اي 
شخص آخر الن هذه االجراءات هي املقدمة 
الي عمل قانوني يقوم به، فإذا متت صحيحة 
كانت خلامتة اعمالـــه الصحة واملنأى عن 
البطالن.فأحكام التمييز الكويتية مستقرة 
علـــى انه ال يضير العدالة افالت مجرم من 
العقاب بقدر ما يضيرها االفتئات على حريات 

الناس والقبض عليهم من دون حق. 

 آسيوي يعتدي
   على طفل ٤ مرات

 هطلت األمطار فقبض 
على ٦ مستهترين

  هاني الظفيري
  تقدم وافد من اجلنسية السورية 
ببالغ الى مخفر اجلهراء الشمالي 
متهما وافدا من اجلنسية اآلسيوية 
باالعتداء على ابنه (٧ سنوات) عدة 
مرات ليتم تسجيل قضية وجار 

ضبط الوافد اآلسيوي.
  وفي التفاصيــــل التي يرويها 
املصدر أن الوافد السوري ذهل بعد 
ان أبلغه ابنه بشرح تفصيلي عن 
تعرضه لالعتداء اجلنسي من قبل 
وافد هندي يعمل بأحد املجمعات 
التجارية.وأشــــار املصدر الى ان 
الطفل أبلغ والده ان الوافد اآلسيوي 
أقدم على االعتداء عليه ما يقارب الـ 
٤ مرات، وعليه مت تسجيل قضية 
وجار ضبط الوافد اآلسيوي، كما 
أمر وكيل نيابــــة اجلهراء بإحالة 
الطفــــل املجني عليــــه الى الطب 
الشرعي لرفع اآلثار وإعداد تقرير 
بشــــأن ما حدث للطفل من اعتداء 
متكرر، كما طلب وكيل النيابة احالة 
تقرير الطب الشرعي اليه شخصيا 
حتى يطلع عليه متهيدا للتحقيق 

مع اجلاني. 

  هاني الظفيري
  متكن رجــــال أمن اجلهراء من 
إلقاء القبض على ٦ مواطنني في 
منطقتي النعيم والواحة بعد هطول 
املطر مساء امس األول واستخدامه 

في عملية االستهتار والرعونة.
  وفي التفاصيــــل التي يرويها 
املصــــدر أن تعليمــــات مدير أمن 
العميد محمد  محافظة اجلهــــراء 
طنا بانتشــــار رجاله حتت قيادة 
واشراف قائد املنطقة العقيد صالح 
الدعاس متت محاصرة األماكن التي 
يستخدمها املستهترون ومت إلقاء 
القبض على ٦ أشخاص واحتجاز 
مركباتهم وسجلت بحقهم قضية 
حملت مسمى االستهتار والرعونة.
ومن جانب آخر، فقد متكن رجال 
أمن اجلهراء من ضبط مواطن في 
العقد الثاني من العمر مطلوب على 
ذمة قضية في مخفر الساملية وهي 
السلب بالقوة.وفي السياق ذاته، 
تقدم شــــاب من فئة غير محددي 
الى مخفر تيماء باحثا  اجلنسية 
عن شــــقيقه الذي استعلم رجال 
األمن عنه فاتضح انه محتجز لدى 
رجال مباحث اجلهراء الشمالي على 
ذمة قضيتــــني: التزوير والتنفيذ 

املدني. 

 الغريب: مصرع ٤٠٧ في حوادث مرورية خالل  ٢٠٠٩  

 توصيلة إلى االسطبالت هّشمت سيارة فاخرة
  وانتهت بإثبات حالة واختفاء مراهقة

 إحالة ٤ مواطنين إلى اإلدارة العامة للمخدرات
  أمير زكي ـ محمد الدشيش 
  احال رجال جندة الفروانية وهي احدى ادوات 
شرطة النجدة والتي اطلق عليها هذا املسمى 
بدال من املسمى القدمي «االدارة العامة للدوريات 
الشاملة» ويترأسها العميد زهير النصراهللا، 
احالت يوم امس مواطنا من مواليد ٧٨ الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، وذلك بعد ان ضبط 
بحوزته ٣ أصابع من مادة احلشيش الى جانب 
٢٦٤ حبة مخدرة، وقال مصدر امني ان رجال 
جندة الفروانية انتبهوا الى املواطن والذي كان 
يسير مبركبة في منطقة الفردوس وان كمية 

احلبوب واحلشيش التي ضبطت بحوزته تدعو 
الى االعتقاد بأنه تاجر للمواد املخدرة وليس 
متعاطيا.مـــن جهة اخرى احـــال رجال جندة 
الفروانيـــة ايضا الى االدارة العامة للمكافحة 
مواطنا آخر ضبط في منطقة العارضية وكان 
بحوزته كمية من املواد املخدرة.من جهة اخرى 
احال رجال جندة االحمدي مواطنا الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه في املهبولة 
وبحوزته ٥ حبات مخدرة كما ضبط مواطن 
آخر على طريق امللك فهد باجتاه النويصيب 

وكان بحوزته ٣ حبات روش. 

 القى املـــالزم اول عثمان 
محمد غريب ضابط قســـم 
االعالم بادارة االعالم االمني 
امنيـــة ومرورية  محاضرة 
حتت عنوان «االمن والسالمة 
خارج املنزل» في مدرسة بيان 
املتوسطة بنات مبنطقة حولي 
التعليمية نظمها قسم علوم 
االسرة واملستهلك باشراف 

املعلمة دالل حاجية.
  وتناول املالزم اول غريب 
في محاضرته مختلف اجلوانب 
السلبية التي تشهدها الطرق 
في الكويت، كما حدد العديد من 

هذه املظاهر ومن بينها حوادث الدهس واالنقالب 
والتصادم وما يترتب عليها من وفيات.واوضح 
ان قيادة بعض الناشـــئة للسيارات من دون 

رخصة قيادة قد يتسبب في 
حدوث حوادث باالضافة الى 
ما يترتب عليها من مساءلة 
قانونية للشباب والسرهم، 
واكد على ضرورة االنتباه من 
جانب قائد املركبة واملرافقني 
وايضا عبور املشاة للطريق 
من االماكن املخصصة لذلك 
حفاظا على السالمة.وذكر ان 
احصائية وفيات عام ٢٠٠٩ 
بسبب حوادث املرور تكشف 
عن مصرع ٤٠٧ اشخاص هو 
مؤشر خطير يجب االهتمام 
واالنتباه لهذه املشكلة وتعاون 
اجلميع ملكافحتها، واالسباب هي عدم االلتزام 
بقانون املرور وعدم االنتباه ســـواء من قائد 

املركبة او املشاة.

  هاني الظفيريـ  محمد الجالهمة
  اضطر قائد منطقة اجلهراء 
الى  الدعاس  العقيد صــــالح 
تسجيل بيانات شاب وحدث 
ووالده بحيث يتم استدعاؤهم 
في حالة تطور أحداث قضية 
لم تكتمل. واستنادا الى مصدر 
امني فإن شابا استنجد بإحدى 
دوريــــات امن اجلهراء والتي 
كانت تتفقد منطقة اسطبالت 
اجلهراء، مشيرا الى ان مجموعة 
شبان هاجموه وخطفوا فتاة 
كانت برفقته، حيث كان في 
طريقــــه الــــى توصيلها الى 

منطقــــة الفروانيــــة، مؤكدا ان اجلنــــاة أتلفوا 
الفتاة.وقال  الفاخرة وخطفوا  واجهة سيارته 
املصدر األمني: مت االستماع مجددا الى صاحب 
السيارة الفاخرة ملعرفة لغز الفتاة التي اختطفت 
حســــب زعمه، اذ قال الشاب انه تلقى اتصاال 
من زميل له أبلغه فيــــه بأنه يريد ان يوصله 

وفتاة تعرف عليها حديثا من 
منطقة الفروانية الى منطقة 
االسطبالت، حيث تقيم خالتها 
مخيماغ في اســــطبالت كبد، 
مشيرا الى انه قام باصطحاب 
صديقه الذي ال ميلك سيارة 
الفروانية ومت  مــــن  والفتاة 
الوصــــول الى االســــطبالت، 
وقامت الفتاة باالتصال بخالتها 
التي أبلغتها بأنها تنتظر حلني 
إرسال أحد األبناء الصطحابها 
الى االسطبل.وأضاف الشاب: 
فوجئت بعد هذه املكاملة بدقائق 
بأكثر من ١٠ أشخاص يتهجمون 
علي حيث كان صديقي الذي طلب مني توصيله 
يهرب جريا على األقدام، وقال املصدر: مت االتصال 
بأسرة الفتاة حيث قالت خالتها ان الهجوم الذي 
حدث على سيارة الشاب كان باخلطأ، حيث اعتقد 
أقارب الفتاة انها مخطوفة ولم يكن لديهم علم 

بأن الشابني يقومان بتوصيلها. 

  أمير زكي
  أنقــــذ رجال ٣ مراكز لإلطفــــاء وهي اجلليب 
والعارضية والساملية منطقة اجلليب من كارثة 
وذلك حينما اندلع حريق في قسيمة تستغل في 
اغراض تصنيع األخشاب وسكن العمال بنظام 

الغرف املؤجرة ألكثر من شخص.
  وقــــال مدير ادارة العالقات العامة في االدارة 
العامة لالطفاء املقدم خليل األمير ان بالغا ورد 
الى عمليات االطفاء يوم امس عن اندالع حريق 
في قسيمة باجلليب، مشيرا الى ان رجال االطفاء 
ولدى وصولهــــم الى موقع احلريق تبني لهم ان 
احلريق اندلع في القســــيمة املجــــزأة الى طابق 

كمنجرة والطابق اآلخر لسكن الوافدين.
  وأشار املقدم خليل األمير في تصريح خاص لـ 
«األنباء» الى ان القسيمة تفتقد أدنى اشتراطات 
األمن والســــالمة الى جانب وجود كميات كبيرة 
من املهمالت، وأيضا عــــدم وجود مخارج متكن 

العمال من اخلروج من موقع احلريق.
  وقال املقدم خليل األمير ان اســــباب احلريق 
غير معلومة ولكن في مثل هذه األماكن من املمكن 
ان يشتعل حريق صغير ثم ما يلبث ان يتحول 

الى حريق ضخم. 

 ٣ مراكز لإلطفاء  تنقذ الجليب من كارثة 

 العقيد صالح الدعاس 

 املالزم اول عثمان محمد غريب 

 أحد رجال اإلطفاء اثناء تعامله مع احلريق 


