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 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال امن مطار الكويت بالتعاون مع رجال اجلمارك 
من ضبط راكب هندي قادم من الهند وبحوزته كيلوغرام من 
مادة «البان» احملظورة لتتم إحالته من مباحث املطار الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. وفي التفاصيل كما يرويها 
مصدر امني فإن رجال األمن اشـــتبهوا في حتركات مريبة 
لراكـــب هندي خاصة انه تأخر كثيرا في إنزال حقيبته من 

فوق ســـير األمتعة وبدا عليه االرتباك الشديد وظل ألكثر 
من ربع ســـاعة ينتظر قرب سير حمل األمتعة رغم انه لم 
تتبق إال حقيبتـــه وعليه قام رجال األمن ورجال اجلمارك 
بانتظاره حلني وصوله الى صالة اخلروج وعليه اخضعوا 
حقيبته لتفتيش دقيق ليجدوا داخلها كيسا ملفوفا بعناية 
وإحكام تبني انه يحوي مادة «البان» احملظور وعليه متت 

إحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. 

 راكب هندي من المطار إلى «المكافحة» بكيلو «بان»

عدل
و حماكم
 إعداد: مؤمن المصري 

 إلزام شركة تأمين بتعويض مواطن 
  بمبلغ ٨٠ ألف دينار

 العنزي: «دية شرعية» نظير ما تعرض له موكلي من أضرار نفسية 

 حقائق الحياة
 يكاد يتفق رجال الفكر على حقيقة تقول 
إنه إذا أردت فهم احلاضر واملستقبل فعليك 
بدراسة التاريخ، ولعل أهلنا في الكويت خلصوا 
ذلك بقولهم «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك». 
وهي عظة ودرس وعبرة يجب أال تغيب عن 
البال مهما كانت طبيعة الظروف احمليطة بنا 

سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
  ولكن أيا كانت الظـــروف فإن الذي يبقى 
لإلنسان هو رضاؤه عن نفسه واحترامه لذاته 
وما قدمه لآلخرين، مثلما يبقى له ذكره بني 
أهله وإخوانه وأبناء وطنه كحصيلة ملا قدم من 
عمل وجهد في كل مرحلة من مراحل حياته.

  حقائق احلياة وعبرها كثيرة، يجب تأملها 
والعمل بها كمنهاج حياة في كل يوم من أيام 
حياتنا، وما أجمل أن نتذكر، وأال يغيب عن 
بالنا، أننا كلنا ماضون، وأن الذي سيبقى هو 

الكويت التي هي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا واحلاضن ألوالدنا ومستقبلهم.
  فكيف كان أداؤنا وكيف كان تعاملنا مع اآلخرين، وكيف نتعامل معهم اآلن؟ 
أســــئلة كثيرة ينبغي أن نطرحها على أنفســــنا في كل يوم، مع إدراكنا حلقيقة 
ميكن تشــــبيهها رياضيا بأن احلياة ما هي إال ســــباق تتابع، كل يســــلم العصا 
ألخيه، فكيف تتم عملية التسليم والتسلم؟ هل تتم في ظروف إنسانية ووفق 
مبادئ ومثل أخالقية حتفظ للجانبني الكرامة؟ أم تقوم على مبدأ أنا ومن بعدي 

الطوفان؟ 

 تبرئة مواطن من االتجار بالمخدرات
  بدعوى عدم ضبطه في حالة تلبّس 

 قضت الدائرة اجلزائية 
الكلية برئاسة  باحملكمة 
املستشار عدنان اجلاسر 
وأمانـــة ســـر محمد عبد 
اللطيف ببـــراءة مواطن 
من تهمة حيـــازة مادتني 
مخدرتـــني «احلشـــيش 
واإلمڤيتامـــني» بقصـــد 
االجتار والتعاطي وحيازة 
مسدس و١٦ طلقة نارية 

بدون ترخيص.
  وتتلخص الواقعة في 
أن حتريات ضابط املباحث 
دلت على أن املتهم البالغ 

من العمر ٣٢ ســـنة يحوز ويحرز مواد 
مخدرة بقصد االجتار والتعاطي. وبعد 
التأكد من صحة وجدية تلك التحريات مت 
حترير محضر لعرضه على وكيل النائب 
العام إلعطائـــه اإلذن بضبط وتفتيش 
املتهم وتفتيش مسكنه وسيارته وضبط 
وتفتيـــش كل من يتواجـــد أو يتعاون 

معه.
  وحضر دفاع املتهم احملامي حســـن 
العجمي وترافع شـــفاهة دافعا ببطالن 
القبض على املتهم وتفتيشه لعدم استصدار 
إذن من النيابة العامة وعدم ضبطه في 

التلبس  حالة من حاالت 
التحريات  وعدم جديـــة 
التي قام بها ضابط الواقع 
ومخالفتها حلقيقة الواقع 
وموجبات العقل واملنطق 
باإلضافة إلى إنكار املتهم 
جميع التهم املسندة إليه 
التحقيقات  منـــذ فجـــر 
التراخي  إلـــى  باإلضافة 
الزمني الكبير بني واقعة 
الضبط وأخذ العينات من 

املتهم لتحليلها.
  وقال العجمي إن العبرة 
في احملاكمات اجلزائية هي 
باقتناع احملكمة للموضوع بناء على األدلة 
املطروحة عليها بإدانة املتهمني أو براءتهم 
وإن لها أن ترتكز فـــي تكوين عقيدتها 
على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في 
الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة 

ترتاح إليها دليال حلكمها.
  كما أن من اختصاصها وحدها تقدير 
األدلة ذاتها فـــي حق متهم آخر فلها في 
هذا النطاق أن تزن أقوال الشهود فتأخذ 
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما ال تطمئن 
إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون 

في ذلك تناقض يعيب حكمها. 

 احملامي فيصل العنزي 

 احملامي حسن العجمي 

 مصرع طفلة لبنانية عمرها عام بسبب اختالل الضغط الجوي في الطائرة

 الزميل الظفيري ينجو من حادث ثالثي على «الخامس»
 محمد الدشيش

  كتبت النجاة للزميل هاني 
الظفيري بعد تعرضه حلادث 
مـــروري مروع اثـــر اصطدام 
مركبتني كانتا تسيران خلفه 
فأدى االصطـــدام الى انحراف 
احداهما واصطدامها بســـيارة 
الظفيـــري بقوة على  الزميل 
طريق الدائري اخلامس، ليسفر 
احلادث عن إصابة أحد قائدي 
املركبتني وهو وافد ســـوري 
بجـــرح قطعي في الرأس فيما 
لم يصب الزميل الظفيري وقائد 
الثانية بأي إصابات  السيارة 
رغم قوة االصطدام الذي حصل 

بني املركبات الثالث. 
  واستدعى احلادث حضور 
رجال دوريات مـــرور حولي 
ورجال اإلسعاف، حيث قاموا 
بنقل بعالج املصاب السوري 
في موقع احلادث الذي أدى الى 
اغالق جزئي لدائري اخلامس من 
اجتاه البدع، هذا وسجلت قضية 
وأحيلت الـــى مخفر الرميثية 
وسجلت حتت عنوان «حادث 

مروري». 

 أمير زكي
  لقيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر عاما مصرعها 
في ظروف غامضة وسط ترجيحات بأن يكون اختالل 
الضغط اجلوي في الطائرة التي كانت تقلها ووالدتها 
التي كانت برفقتها هو ما أدى إلى مصرعها بحســـب 

تقرير أولي.
  ووفق مصدر امني أبلغ كابنت الطائرة برج املراقبة 
قبل هبوطه بنحو نصف ساعة بوجود حالة حرجة 
علـــى منت الطائرة لراكبة تبلغ من العمر عاما واحدا، 

موضحا املصدر ان طاقما طبيا كان باستقبال احلالة، 
وحال انزل الطفلة تبني انها فارقت احلياة قبل هبوط 

الطائرة بدقائق.
  وقال املصدر: بحســـب افادات طاقم الطائرة فإنهم 
قاموا مبحاوالت إنعاش الطفلة التي ســـقطت فجأة 
مغمـــى عليها إال ان محاوالتهم باءت بالفشـــل، ومن 
بني الترجيحات التي طرحها الطبيب الذي عاين جثة 
الطفلة في املطار ان يكون اختالل الضغط اجلوي الذي 
حدث في الطائرة حلظة استعدادها للهبوط سببا في 

الوفاة ومتت إحالة جثة الطفلة إلى الطب الشـــرعي 
ملعرفة السبب احلقيقي املؤدي لوفاتها.

  من جهة أخرى أحيلت جثة هندي ٤٨ عاما الى الطب 
الشرعي للوقوف على ســـبب وفاته وكان اآلسيوي 
وصل الى احد املســـتوصفات في محافظة العاصمة 
وحاول األطباء عمل اإلســـعافات األولية ولكن جهود 
األطباء فشلت في إعادة النبض للوافد ليلفظ أنفاسه 
األخيـــرة، ورجح مصدر طبي حتدث لرجال األمن ان 

يكون سبب الوفاة سكتة قلبية. 

 بقلم العميد:
  محمد هاشم الصبر  

 اللواء د. مصطفى الزعابي متوسطا نائب السفير الروسي واللواء يوسف الروضان  

 سيارة الوافد السوري كما بدت بعد احلادث  ورجال الطوارئ الطبية يقدمون له االسعافات الالزمة 

 لصوص يقطعون التيار الكهربائي 
 توصيلة «فاعل خير» تنتهي بسلب مسلح  عن جواخير كبد

 هاني الظفيري
  لم يتوقع وافد إيراني أن عرض املساعدة 
التي قدمها له سائق سيارة فورد سينتهي 
بتحوله إلـــى ضحية ســـلب بالقوة، وان 
«التوصيلة» ستنتهي بسلبه كل ما بحوزته 

من مال.
  وبحســـب مصدر أمني توجه اإليراني 
ببالغ عن احلادث الى رجال مخفر الدعية 
وروى ما حدث معه قائال: «تعطلت سيارتي 
بالقرب من الدائري الثالث في الساعة الثانية 
ليال وحاولت عبثا إصالحها وعندما فشلت 
بدأت أنتظر وصول تاكسي جوال ليقلني الى 
منزلي، وبعد دقائق توقفت سيارة سوداء من 
نوع فورد وعرض علي قائدها الذي يتحدث 

اللهجة الكويتية إيصالي الى حيث أريد، وبعد 
أن ركبت سارت بنا السيارة نحو ١٠٠ متر 
ثم توقف قائدها والتفت لي وأخرج مسدسا 
من بني طيات مالبسه ووجهه لي قائال: «طّلع 
اللي فـــي جيبك وانزل»، وأضاف اإليراني: 
«أصبت بالصدمة ومتلكني اخلوف، خاصة 
انه بـــدأ بالصراخ علي وأخرجت محفظتي 
التي حتوي ٣٠٠ دينار وسلمتها له ثم طلب 

مني الترجل وانطلق في طريقه».
  وقال املصدر ان العميد حسني الشيرازي 
أعلم باحلادث فأمر بتعميم أوصاف السيارة 
وأرقام لوحاتها التي قدمها اإليراني وسجلت 
قضية سلب بالقوة وأحيلت لرجال املباحث 

ملتابعتها. 

 أردني بـ «وضع مخل»  يتهجم على رجال األمن

 تصادم ثالثي يكشف عن سكران 
  بحوزته بطل على «العبدلي»

 ٣ رؤوس «غالية» طارت من جاخور 
  ولصوص يطيرون بـ ١٥٠٠ دينار من خزينة

  هاني الظفيري
  تقدم موظف في وزارة الطاقة لإلبالغ عن سرقة وإتالف اموال دولة 
وقال مصدر امني ان املوظف ابلغ مخفر كبد عن ان الوزارة رصدت انقطاع 
التيار الكهربائي على عدد من اجلواخير وبانتقال الفنيني ملعرفة سبب 
االنقطــــاع في التيار تبني لهم ان هناك ٦ اعمدة إنارة قد اســــقطت عمدا 
وقام اللصوص بسرقة نحو ١٠٠٠ متر من األسالك النحاسية وسجلت 

قضية سرقة امالك دولة واتالف. 

 محمد الجالهمة
  ألقــــى رجال أمن االحمدي القبض على وافد من اجلنســــية االردنية 
ووافدة اندونيســــية بعد ضبطهما مســــاء أمس االول في ساحة ترابية 

مبنطقة الفحيحيل في حالة غير طبيعية وسجلت قضية.
  وقال مصدر أمني ان رجال أمن دورية تابعة ألمن االحمدي رصدوا 
مركبة متوقفة في احدى الساحات الترابية مبنطقة الفحيحيل، وباستطالع 
األمر حملوا سائق السيارة في وضع مخل مع امرأة، وعليه طلب رجال 
األمن منه الترجل من املركبة وقدم هويته، وعندما حاولوا اقتياده الى 
الدوريــــة تلفظ على رجال األمن وحــــاول االعتداء على أحدهم، غير أن 
رجال األمن متكنوا من السيطرة عليه ووضعوا االصفاد في يديه وقاموا 
باقتياده هو واآلســــيوية التي كانت بصحبته الــــى مخفر الفحيحيل، 
وســــجلت قضية فعل فاضح في مكان عام. من جانب آخر، أحال رجال 
جندة االحمدي مســــاء أمس مواطنا وآخر «بدون» كانا بوضع مخل في 
ســــاحة ترابية أيضا فــــي منطقة الفحيحيل ليتــــم إحالتهما الى مخفر 

املنطقة وسجلت قضية. 

 هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  تقدم مواطن في بالغ الــــى مخفر تيماء مبلغا عن تعرض جاخوره 
للسرقة على أيدي مجهولني ليتم تسجيل قضية احيل ملفها الى رجال 
املباحــــث، وقال مصدر امني ان املواطن فوجئ صباح امس بعد احصاء 
اغنامــــه اختفــــاء ٣ رؤوس من اخلراف الغالية الثمــــن، االمر الذي دفع 
املواطــــن البالغ العمليات وحضر فور البالغ رجال األمن بقيادة العقيد 

فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري ليتم تسجيل قضية سرقة.
  ومــــن جانب آخر تقدم مواطن الى مخفر صباح الناصر في بالغ عن 
تعرض منزله للســــرقة واالســــتيالء على مبلغ ١٥٠٠ دينار عن طريق 
الكسر، وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن فوجئ بعد عودته 
مع افراد اســــرته من مخيمهم بالباب اخلارجي ملنزله محطما وبعد ان 
تفقد منزله وجد ان خزينته الشخصية مفتوحة عن طريق الكسر ومت 
االســــتيالء على محتوياتها من اموال تقدر بـ ١٥٠٠ دينار، ليتم تسجيل 

قضية احيل ملفها الى رجال املباحث. 

 محمد الدشيش
  ألقى رجال مرور اجلهراء القبض على مواطن بعد تسببه بحادث تصادم 

على طريق العبدلي حيث مت نقل املصابني الى مستشفى اجلهراء.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية مساء امس 
األول من احد املارة يبلغ عن سكران تسبب بحادث مروري ليهرع على 
الفور رجال مرور اجلهراء بتعليمات من مديرهم العميد محمد اخلالدي 
حيث وجدوا شابًا في العقد الثاني من عمره بحالة سكر كان السبب في 
االصطدام الثنائي، وبتفتيش مركبته عثر رجال املرور على بطل خمر 

فتمت احالة املواطن املتسبب في احلادث الى جهة االختصاص. 

 الزعابي والروضان يشاركان في مؤتمر دولي
  لوسائل األمن والسالمة بموسكو

 ٣ مباحث «مزيفين» سلبوا آسيويًا في أبوحليفة
 هاني الظفيري

  فتح رجال مباحث األحمدي 
حتقيقا للوقـــوف على هوية 
٣ أشخاص يتحدثون اللهجة 
الكويتية قاموا بســـلب وافد 
آسيوي في منطقة أبوحليفة. 

وقـــال مصدر أمنـــي ان وافدا 
آسيويا أبلغ عمليات الداخلية 
عـــن ان ٣ أشـــخاص طرقوا 
باب غرفتـــه التي يقطنها في 
أبوحليفة بدعوى انهم مباحث، 
وما ان فتح باب غرفته حتى 

قاموا بضربه ومن ثم كبلوه 
بعد ان خارت قواه وســـلبوا 
منه ٣٠٠ دينـــار كان يحتفظ 
بها في غرفته، وسجلت قضية 
سلب باإلكراه وانتحال صفة 

مباحث. 

 استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي، وبحضور 
مدير عام اإلدارة العامـــة للدفاع املدني اللواء 
يوسف الروضان، نائب السفير الروسي لدى 
الكويت، الكساندر موسيينكو ومعه القنصل 
العام الروســـي، وذلك لتوجيـــه دعوة وزارة 
الطوارئ الروسية لهما للمشاركة في املؤمتر 
الدولي الرابع لوسائل األمن والسالمة «األمن 
املتكامل» ٢٠١١، والذي مـــن املقرر ان يقام في 

العاصمة الروسية خالل الفترة من ١٧ الى ٢٠ 
مايو املقبل. وجتدر اإلشارة الى ان املؤمتر الدولي 
الرابع لوسائل األمن والسالمة «األمن املتكامل» 
٢٠١١ يهـــدف لتخفيض معدالت خطر الكوارث 
واألزمات الطبيعية واحلرائق، حيث تشارك في 
أنشطة هذا املؤمتر الدولي العديد من املنظمات 
والهيئات والروابـــط الدولية املتخصصة الى 
جانب جمع كبير من اخلبراء واالختصاصيني 

في شتى مجاالت احلماية املدنية. 

املدني تنص على  القانون 
أن «كل من أحــــدث بفعله 
اخلاطئ ضررا بغيره يلتزم 
بتعويضه ســــواء أكان في 
إحداثه الضرر مباشــــرا أو 

متسببا فيه».
  كما تنص املادة ٢٢٨ من 
القانون املدني على أنه «إذا 
تعدد األشخاص الذين حدث 
الضرر بخطئهم، التزم كل 
منهم في مواجهة املضرور 

بتعويــــض كل الضــــرر، 
ويتوزع غرم املسؤولية فيما 
بني املسؤولني املتعددين بقدر 
دور خطأ كل منهم في إحداث 
فــــإن تعذر حتديد  الضرر 
هذا الدور وزع عليهم غرم 

املسؤولية بالتساوي».
التأمني    وكانت شــــركة 
قــــد أقامت دعــــوى فرعية 
ودفعت بعدم قبول الدعوى 
لرفعها مــــن غير ذي صفة 
وكذلك مخالفة البند الرابع 
من وثيقــــة التأمني وبذلك 
بقيادة السيارة التي تسببت 
فــــي احلــــادث والتأكد من 

صالحيتها وسالمتها.
  إال أن احملكمــــة قامــــت 
الفرعية  الدعــــوى  برفض 
التأمــــني  وإلــــزام شــــركة 
آنفا،  املذكور  بالتعويــــض 
العنزي  وقد أشاد احملامى 
بالقضاء الكويتي الذي يجبر 
الضرر بأحكامه العادلة على 

املتقاضني.

املدنية  الدائــــرة   قضت 
باحملكمة الكلية بإلزام شركة 
تأمني بأن تدفع مبلغا وقدره 
٨٠ ألف دينــــار ملواطن مع 
رفــــض الدعــــوى الفرعية 

املقامة من الشركة.
  كان املواطــــن قــــد أقام 
دعوى بصفته وليا طبيعيا 
على ابنه ضد إحدى شركات 
التأمني طالبا من الشــــركة 
تعويضه جراء ما وقع عليه 
من أضرار نتيجة فقدان ابنه 

في حادث مروري.
  وكان احملامــــي فيصل 
عيال العنزي وكيل املواطن 
قد أقام الدعوى على الشركة 
طالبــــا فيها التعويض عن 
املاديــــة واألدبية  األضرار 
والدية الشرعية التي حلقت 
به عن نفسه وبصفته وذلك 
ابنه نتيجة حادث  لفقدان 

سيارة أودى بحياته.
  وقال العنزي في صحيفة 
دعــــواه ان املــــادة ٢٢٧ من 


