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تغرمي متهم بضرب مواطن 4000 دينار
وإصابات باإلضافة إلى أذى 
حس����ي ونفسي نتيجة تلك 
اإلصابات ترى احملكمة في 
ضوء ذلك جبر تلك األضرار 
مببل����غ أربع����ة آالف دينار 
كتعويض أدبي له تعويضا 

نهائيا«. 

في الدعوى اجلزائية حجية 
في الدعوى املدنية، وأن كل 
فعل خاطئ نشأ عنه ضرر 
للغير يوجب مسؤولية فاعله 
بالتعويض عنه باخلسارة 
التي وقعت للمتضرر والكسب 
الذي فاته شريطة أن يكون 
هذا وتل����ك نتيجة طبيعية 
للعمل غير املشروع ذاته بأن 
يكون جنم عنه مباش����رة«، 
مطالب����ة بتعويض موكلها 
ب����� 5001 دينار عن األضرار 
األدبية واملادية التي حلقت 
به جراء اإلصابات التي أملت 
بعد املش����اجرة قبل املدعي 

عليه«.
وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها »مما ال ش����ك فيه أن 
املدعي قد حلقته أضرار أدبية 
من جراء خطأ املدعى عليه 
متثلت فيما حلق به من آالم 

الكلية  ألزمت احملكم����ة 
الدائرة املدنية مواطنا بدفع 
مبلغ 4000 دين����ار ملواطن 
آخر تعويض����ا أدبيا نهائيا 
على خلفية مشاجرة وقعت 

بينهما.
الدع����وى  وتتلخ����ص 
املرفوعة م����ن احملامية نور 
البالول م����ن مكتب احملامي 
محم����د أب����اذراع »مجموعة 
الش����رق القانونية« وقالت 
بها إن موكلها املدعي كسب 
حكم����ا نهائيا م����ن محكمة 
اجلنح املس����تأنفة ببراءته 
وتغ����رمي املدعى عليه مبلغ 
50 دينارا على خلفية دعوى 
تبادل ضرب وإحالة الدعوى 

للمحكمة املدنية.
وزادت البالول في دعواها 
»من املق����رر بقضاء محكمة 
احملامية نور البالولالتميي����ز أن للحكم الصادر 

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

شكرهم على جهدهم املميز وعملهم الدؤوب في إطار روح الفريق الواحد

الفهد للقيادات امليدانية املشاركة في احلمالت األمنية: كنتم 
مثاالً للتفاني واإلخالص ونحن على قلب رجل واحد.. فداءً للكويت

في لقاء جس����د روح االس����رة 
الواحدة باملؤسسة االمنية التقى 
وكي����ل وزارة الداخلي����ة باالنابة 
الفريق سليمان فهد الفهد صباح 
امس بحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
محمود الدوس����ري ووكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون االمن 
اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي 
ووكيل وزارة الداخلية املس����اعد 
اللواء عبداهلل  العمليات  لشؤون 
املهنا ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش����ؤون اجلنس����ية واجلوازات 
الراش����د،  اللواء عبداهلل  باالنابة 
بالقي����ادات االمنية امليدانية التي 
ش����اركت في احلمالت والعمليات 
االمنية االخي����رة والتي حصدت 
عددا كبيرا من الوافدين املخالفني 

واملشتبه به.
وقد توجه الفريق الفهد للقيادات 
امليدانية بالشكر والتقدير على ما 
ادوه من جهد مميز وعمل دؤوب 

حتت رعاي����ة محافظ حولي 
الفري����ق م.عب����داهلل الفارس قام 
مركز اطفاء حولي بتكرمي رجال 
االطفاء املشاركني في إجناح يوم 
رجل االطفاء العاشر والذي اقيم في 
شهر مارس املاضي وكان التكرمي 
ظه����ر امس في ن����ادي الكرنيش 
البح����ري، حيث حض����ر احلفل 
كل من: مدي����ر عام االدارة العامة 

واحلفاظ على امنه.
من جانبه، توجه وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون قطاع االمن 
العام اللواء محمود محمد الدوسري 
بالشكر للفريق سليمان فهد الفهد 
على مشاركته للقوات االمنية التي 
نفذت احلم����الت االمنية، وقيامه 
بتذليل جمي����ع الصعاب ودعمه 

الالمحدود للقوات امليدانية.
وأشار الى ان الشكر موصول 
لوكالء الوزارة املساعدين وآمرى 
القطاعات االمنية املختلفة على ما 

بذلوه من جهد وعطاء.
وشدد اللواء الدوسري على ان 
رجال االمن مس����تعدون ملواصلة 
الليل بالنهار، والستمرار هذا العمل 
اجلماعي ال����ذي يعد مصدر فخر 
واعت����زاز. وذكر ان هذه احلمالت 
امنية  االمنية كشفت عن قيادات 
شابة جديرة بالتقدير وهي التي 
ستتس����لم راية احلفاظ على امن 

الوطن في املستقبل.

املثابرة بالعمل واالجتهاد يجني 
حصادها ولكن يجب احلرص على 
ثبات مستوى اجتهاد العمل والقيام 
بكل اجلهد على االرتقاء لالفضل، 
وفي اخلتام ق����ام مدير العالقات 
العامة واالعالم املقدم خليل االمير 
بشكر احلضور وايضا شكر ادارة 
نادي الكرنيش البحري على حسن 

الضيافة واالستقبال.

ال����ذي قام به رج����ال االمن خالل 
تلك احلمالت. وذكر الفريق الفهد 
ان����ه يأمل اال يتوق����ف هذا العمل 
اجلماعي الذي ملسناه واقعا متمنيا 
استمرارها بس����واعد رجال االمن 
فهذا حق الكويت علينا وواجبنا 
جتاه هذه االرض الطيبة، ويجب 
ان نقوم به بتفان واخالص، وحث 
القيادات االمنية امليدانية على العمل 
على قلب رجل واحد.   وأشار الى 
ان املجتمع يتوسم في رجال االمن 
اخلير بوصفهم رجال هذا الوطن 
الذين يعملون على حمايته بالعدل 
والقانون، فالكويت تستحق منا 
احل����ب واالخ����الص، والتضحية 
والفداء، فهي ارض االمن واالمان 

لكل املواطنني.
 وذكر الفري����ق الفهد ان عقله 
امام اي منتسب  وبابه مفتوحان 
من منتس����بي الوزارة لديه فكرة 
صائبة او مش����روع يخ����دم امن 
الكويت، فعقيدتنا هي حماية الوطن 

العالقات العام����ة واالعالم املقدم 
خليل االمي����ر، ومت تكرمي رجال 
االطفاء املشاركني بيوم رجل االطفاء 
واجلهات املشاركة في مهرجان يوم 
رجل االطفاء العاشر ومنهم مدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
إلهام  لطفل املستقبل االس����تاذة 

مبروك واملنسق  احمد اسد.
واش����اد العميد االنصاري بأن 

شاركت فيه جميع قطاعات وزارة 
الداخلية في اطار روح عمل الفريق 

الواحد.
وش����دد على اهمية هذا العمل 
اجلماعي واجلهد املش����ترك فهو 
ما ننش����ده لتحقي����ق امن الوطن 
امان مواطنيه، موضحا  وحماية 
الكبير للمخالفني  ان هذا احلصد 
واملتس����ولني ومروجي املخدرات 
واملمنوع����ات ابرزت االحس����اس 
العميق باملسؤولية لدى القيادات 

االمنية في مواجهة اي حتديات.
ونقل الفري����ق الفهد للقيادات 
امليدانية تقدير النائب االول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير الداخلية 
الش����يخ احمد احلم����ود وتأكيده 
لتقدير القيادة السياس����ية العليا 
ممثلة في صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد، وسمو ولي 
العهد االمني الشيخ نواف االحمد 
ورئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
جابر املبارك، وثنائهم على الدور 

لالطفاء باالنابة العميد امني عابدين 
ونائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البش����رية العميد 
يوس����ف االنصاري ونائب املدير 
العام للش����ؤون املالية واالدارية 
العميد م.خالد التركيت ومدير ادارة 
الش����ؤون القانونية مرمي الهالل 
ونائب املدير العام لقطاع الوقاية 
العميد خالد الزي����د ومدير ادارة 

جانب من قيادات وزارة الداخلية املشاركة في احلمالت التي نفذت مؤخرا

محافظ حولي والعميد يوسف األنصاري يكرمان احد رجال األطفاء

الفريق سليمان الفهد متوسطا اللواءين محمود الدوسري وعبداحلميد العوضي

املكرمون واملشاركون في مهرجان رجل اإلطفاء العاشر يتوسطهم الفريق م.عبداهلل الفارس

»إطفاء حولي« كرّم املشاركني في مهرجان يوم رجل اإلطفاء العاشر

تكفل بضبط السرعة على طول الطريق املراقب

الزعابي: تشغيل نظام كاميرات الضبط املروري على الدائري األول

حترير 2528 مخالفة وحجز 88 مركبة خالل 8 ساعات
امل���رور حمالته  يواصل قطاع 
املفاجئة ملزيد من االنضباط املروري 
وتطبيق القانون للحد من املخالفات 
املروري���ة ايا كان نوعه���ا حماية 

ملستخدمي الطريق واحلفاظ على 
املال العام واخلاص. وكان قس���م 
تنظيم السير في محافظة اجلهراء 
قام بتحرير 1265 مخالفة وحجز 55 

مركبة. وفي محافظة مبارك الكبير مت 
حترير 265 مخالفة منها 66 مباشرة 
و199 غير مباشرة، وقد شمل إجمالي 
املخالف���ات الطلوع على اإلش���ارة 

الضوئية احلمراء، ممنوع الوقوف، 
امن ومتانة، استخدام الهاتف النقال 
باليد اثناء القيادة، كما مت حجز 5 
مركبات. وفي محافظة العاصمة مت 

حترير 998 مخالفة وحجز 28 مركبة. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها 
ان هذه املخالفات مت حتريرها خالل 

8 ساعات في الثالث محافظات.

أك���د وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد مدير عام االدارة العامة 
للمرور اللواء د.مصطفى الزعابي 
النائ���ب االول لرئيس  ان  على 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود مينح اولوية 
كبرى لتحديث قطاعات وزارة 
الداخلية وتطوير العمل بها وفق 
اكثر التقنيات تقدما، وأن وكيل 
وزارة الداخلية باالنابة الفريق 
س���ليمان فهد الفه���د يتابع عن 
كثب عملي���ة التحديث ويصدر 
مالحظاته بشأنها لتحقق اهدافها 

املرجوة.
الل���واء د.مصطفى  وأوضح 
الزعابي انه في هذا االطار تعمل 
للم���رور لرفع  العام���ة  االدارة 

في حالة االلتزام بحدود السرعة 
معروف من خالل احلس���ابات 
الفني���ة، فان قطع املس���افة في 
مدة اقل من احملددة يكون دليال 
على جتاوز حدود السرعة ضمن 
هذا القطاع وعليه يتم تسجيل 
مخالفة جتاوز حدود الس���رعة 

على املركبة املخالفة. 
وأضاف ان هذا النظام يتميز 
بضبط السرعة على طول امتداد 
الطريق املراقب وليس فقط في 
االماكن التي توجد بها الكاميرات 
التي يتم  التقليدي���ة احلالي���ة 
الس���رعة فقط  االلتزام بحدود 
ف���ي اماكن تواجده���ا مبينا ان 
العمل به���ذا النظام يعد خطوة 
متقدمة لتحقيق االهداف املرجوة 

الطريق بأطوال مختلفة لضمان 
التزام قائ���دي املركبات بحدود 
السرعة على طول مسافة القطاع، 
وف���ي املوقع املس���تخدم حاليا 
عل���ى الدائري االول يتم مراقبة 
قط���اع بط���ول )3( كيلومترات 
خالفا للكاميرات التقليدية التي 
ترصد املخالفات في موقع الكاميرا 

فقط.
وأملح الى ان طريقة عمل النظام 
تتحق���ق بتركيب كاميرات على 
بداية القطاع، وكاميرات اخرى في 
نهايته بحيث يتم تسجيل لوحات 
جميع املركبات املارة على القطاع 
وتسجيل الزمن الذي استغرقته 
املركبة لقطع املسافة، واستنادا 
الى ان الزمن الالزم لقطع املسافة 

مس���توى س���المة النقل البري 
والتقليل من احلوادث املرورية 
في نطاق رؤية شاملة وعملية 
ملواجهة املشكالت املرورية والتي 
تلقى كل الدعم واملس���اندة من 
القيادة العليا لوزارة الداخلية. 
وأش���ار في ه���ذا الصدد الى 
االنته���اء من جتربة تش���غيل 
نظام كاميرات الضبط املروري 
 TO POINT( باس���تخدام نظ���ام
POINT( عل���ى الدائ���ري االول 
موضحا انه سيتم تطبيقه ابتداء 

من 15 يونيو 2012.
وذكر اللواء د.الزعابي ان هذا 
النظام يستخدم لرصد جتاوزات 
حدود الس���رعة عل���ى الطرق، 
ومراقبة قطاع مبسافة معينة من 

اللواء د.مصطفى الزعابي

مكتب احملقق وقد تعرض لتلفيات جسيمة

مشاجرة بني أبناء 
عمومة امتدت إلى 

داخل غرفة حتقيق 
مستشفى اجلهراء
اندلعت مشاجرة عنيفة بني 

ابناء عمومة في منطقة العيون 
ولم تنته املعركة عند هذا 
احلد فتم استكمالها فجر 

امس داخل مستشفى اجلهراء 
وحتديدا داخل غرفة احملقق 

الذي اتلف مكتبه بسبب تبادل 
املتشاجرين الضرب. وقال 

مصدر امني ان بالغا ورد الى 
غرفة عمليات الداخلية فجر 

امس يفيد بوجود معركة بني 

لآلداب. وأش����ار املصدر الى ان 
ف����ي احلملة  جميع املوقوفني 
خصوصا مخالفي قانون االقامة 
س����يتم ابعادهم عن البالد مع 
ادراج اسمائهم على قوائم غير 
املصرح بهم بدخول البالد مرة 
أخرى. من جهة اخرى، شن رجال 
مباحث حولي حملة صباح امس 
على الشقق املشبوهة أسفرت 
عن ضبط 27 شابا وفتاة كانوا 

داخل تلك الشقق.
محمد الجالهمة  ٭
 محمد الدشيش

ش����ن رجال أمن الفروانية 
الل����واء عبدالفتاح  بإش����راف 
العلي حملة صباحية في منطقة 
خيطان أسفرت عن ضبط 70 
مخالفا لقانون اإلقامة، ومن بني 
املوقوفني 7 نس����اء ضبطن في 
شقة يرجح ان تكون لألعمال 
املنافية ل����آلداب. وقال مصدر 
أمني ان حمل����ة أمن الفروانية 
مت شنها صباح أمس وان رجال 
األمن ومبوجب معلومات مسبقة 
من قبل رجال مباحث الفروانية 
اللواء عبدالفتاح العليداهموا وك����را لألعمال املنافية 

حملة في خيطان حصدت 70 مخالفًا
وضبط 27 شاباً وفتاة في حملة على »مشبوهة«

قذائف شتائم أطلقتها دكتورة ضد زميلها!
شهدت اروقة املعهد العالي للفنون املسرحية 
مش���ادة كالمية بني دكت���ورة وزميلها بعد ان 
اختلفا حول تسجيل درجة ألحد الطلبة وتخللت 
املشادة ألفاظ نابية رمت الدكتورة بها زميلها 

على مسمع ومرأى من اجلميع.
وبحسب شهود عيان للواقعة، فان الدكتور 
كان قد أبلغ احد الطلبة الذين يدرس���هم بأنه 
راس���ب، ورفض ان يدخل���ه االمتحان، وهنا 
تدخلت الدكت���ورة التي يبدو من حديثها انها 

كانت قد وعدت الطالب باختبار اعادة وهو ما 
رفضه زميلها الدكتور وعد حديثها تدخال في 
صميم عمله، وتطور األمر الى مش���ادة قامت 
على اثرها الدكتورة ب� »قصف« زميلها بسيل 

من الشتائم.
ه���ذا، وعلم���ت »األنباء« ان عمي���د املعهد 
د.فهد الس���ليم طلب فت���ح حتقيق داخلي في 

املوضوع.
مفرح الشمري  ٭

آسيوية تتهم مواطنًا باالعتداء عليها 
وسلب وافد بالسكني

تقدمت وافدة آس���يوية بب���الغ الى مخفر 
الفنطاس اتهمت خالله مواطنا باس���تدراجها 
الى شقته واالعتداء عليها، وقالت الوافدة انها 
تعرفت على املواطن حيث أوهمها بأن لديه شركة 

وسيقوم بتعيينها بوظيفة سكرتيرة.
وأضافت: اصطحبني املواطن الى الشركة 
املفترضة وإذا بي اجد الشركة ما هي اال شقة 
للوناسة، حيث اعتدى علي رغم توسالتي له 
بأال يفعل ذلك وس���جلت قضية وانتقل رجال 
املباحث الى الشقة التي وقع فيها االعتداء وتبني 

ان الشقة مستأجرة لشباب اال انها كانت خالية 
وقت اجلرم وجار ضبط املدعى عليه.

م����ن جهة أخرى، تقدم واف����د الى احد مخافر 
العاصمة واتهم 3 أشخاص بسلبه باالكراه، وقال 
انه كان يسير في منطقة الشويخ، حيث أوقفه 3 
أشخاص يستقلون مركبة أميركية وقام احدهم 
بإشهار سكني وهدده بالطعن فما كان منه اال ان 
سلمه 80 دينارا كانت بحوزته وسجلت قضية 

سلب باإلكراه وأحيلت الى املباحث.
محمد الجالهمة  ٭

عدد من املواطنني داخل 
مستشفى اجلهراء فتوجهت 

الدوريات الى موقع البالغ 
بوقت قياسي بتعليمات من 

مدير امن اجلهراء اللواء 
ابراهيم الطراح، حيث مت 

رصد املتشاجرين وهم 
مواطنون وكان عددهم 

9 اشخاص قاموا بإتالف 
مكتب احملقق ومت اقتيادهم 

الى مخفر املنطقة.
هاني الظفيري  ٭

تأجيل قضية اقتحام »السورية« إلى 6 سبتمبر
أرجأت الدائرة اجلزائية العاشرة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار عدنان اجلاسر 
وأمانة سر أحمد علي قضية أمن الدولة رقم 
2012/1 املتهم فيها 12 سوريا باقتحام السفارة 
السورية بالكويت واملرفوعة ضدهم من وزارة 
الداخلية جللس����ة 6 سبتمبر لالطالع. كانت 
النيابة قد أسندت 4 تهم للمتهمني متمثلة في 
دخول مسكن »س����فارة« والتجمهر، وإتالف 
ممل����وكات الغير، إضافة إل����ى تهمة مقاومة 
رجال األمن. كان املتهمون قد أمضوا أكثر من 

70 يوما محجوزين بقرار من النيابة العامة 
وقاضي التجديد بتجديد حبس����هم أكثر من 
مرة، وبعد ذلك مت إخالء سبيلهم بكفالة 200 
دينار لكل منهم. وقد أس����ندت النيابة العامة 
للمتهمني تهم أمن دول����ة، تتعلق بالتجمهر 
من غير ترخيص وإتالف مكان عام ودخول 
مسكن بقصد ارتكاب جرمية واإلخالل بأمن 

البالد عن طريق التجمهر.
مؤمن المصري  ٭


