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 عبداهللا قنيص
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان عددا من احملققني 
في وزارة الداخلية بصدد رفع سقف مطالبهم مع اعالن نية 
عدد منهم التقدم باستقالتهم احتجاجا على عدم االلتفات 

ملطالبهم الداعية إلحلاقهم بالسلك القضائي.
  وقالت املصادر ان التقدم باالســـتقاالت ســـيكون مع 
االرجح هو آخر االساليب التي يعتزم احملققون القيام بها 

حيث من املقرر ان يعقدوا اجتماعا تنسيقيا فيما بينهم في 
فندق الهوليداي ان اليوم، مشيرة الى ان ابرز اخليارات 
املتوقع صدورها عن هذا االجتماع هو تصعيد مطالبهم 
والدعوة الى تنفيذ اعتصام ملدة ٤٨ ساعة على ان يعقب 

ذلك استقاالت جماعية سيتقدمون بها.
  وأكدت املصادر ان احملققني لم يتلقوا اي اشارات تشير 

الى وضع مطالبهم حيز التنفيذ. 

 محققو «الداخلية» بين االعتصام واالستقاالت الجماعية

 مركز رياض  مركز رياض 

 مشهد من مشاهد العنترية.. مشهد حقيقي 
ال خيالي.. جّســــده وافد آسيوي.. حيث اتخذ 
من جســــده املمتلئ بالعضالت وسيلة ليس 
للعمل والتكسب بذلك اجلهد وامنا اتخذه لبسط 
نفوذه وسطوته على ابناء جلدته من العاملني 
معه وزمالئه.. تلك هي تفاصيل الواقعة التي 
قرأتها في جريدة الراي في عددها الصادر يوم 
٢٠١٠/١٢/١٢ في صفحتها رقم ٦٣، حيث ان الواقعة 
تبدأ حينما وضع رجال مباحث تيماء حدا لوافد 
آســــيوي كان يفرد عضالته على العاملني في 
صناعية اجلهراء ويحصل منهم على اتاوات 
شهرية، فقد اعطاه اهللا قدرة وبسطة في اجلسم 
لكنه لم يستغلها استغالال حسنا وامنا فرض 
على زمالئه سطوته وحتصل منهم على مبالغ 

نقدية تدفع له اول كل شهر ومن يعترض منهم يلقى نصيبا من 
الضرب فضال عما يالقيه من توعد بالويل والتهديد بكشف سره 
بانه من مخالفي االقامة، وهو ما جعل احد العاملني يضيق ذرعا 
من هذا الشــــخص «املجســــم» وجترأ وجلأ الى مباحث اجلهراء 
وشكا اليها االمر الذي وضعت معه املباحث خطة لوضع حد لهذه 
«الفتوة» وفي كمني مت نصبه لهذا الشخص متكن رجال املباحث 
من إلقاء القبض على الفتوة ومت احتجازه متهيدا للتحقيق معه، 
تلك هي الواقعة التي قرأتها وشــــعرت مبدى ما وصل اليه حال 
الرجال في هذه االيام.. وتساءلت ألهذا احلد وصل االمر بشخص 
يســــتعرض عضالته لكسب الرزق وفرض السطوة على آخرين 
ال حول لهم وال قوة، ألم يعلم ان اهللا منحه بســــطة في اجلسم 
لعله يعلمها اخلالق وليس الستغالله في فرض نفوذه وابتزازه 
لآلخرين، تلك اسئلة وجدت نفسي اطرحها للقارئ لعله يجيبني 
عنها ولعل االجابة املقنعة هي انعدام الوازع االخالقي والســــعي 
في االرض فسادا لكســــب املال احلرام.. ولعل املنظار القانوني 
لهذه الواقعة ينتابها عدة نصوص جزائية اوردها قانون اجلزاء 
الكويتي، فـ«الفتوة» استغل بسطة جسمه وما حواه من عضالت 

في تعديه بالضرب على زمالئه في العمل ان 
لم ميتثلوا ألوامره ويعطــــوه نقودا وهو ما 
جرمه املشرع اجلزائي في املادة ١٦٠ من قانون 
اجلزاء والتي افرد لها املشرع عقوبة احلبس 
مدة ال جتاوز سنتني، فضال عما فعله «املجسم» 
املكتظ بالعضالت من فرض سطوته وابتزازه 
لزمالئه فــــي العمل واخذ اتاوات منهم بالقوة 
حتــــى ال يبلغ عنهم بانهم من مخالفي االقامة 
وهو ما جرمه املشــــرع بنــــص املادة ٢٢٨ من 
قانون اجلزاء وافرد له املشرع عقوبة السجن 
مدة ال جتاوز خمس ســــنوات وال يغيب عن 
اذهاننا ان اجلرائم التي ارتكبها هذا «املجسم 
فارد العضالت» قد انتظمها ســــلوكا اجراميا 
واحدا وهو ما يجب معه توقيع عقوبة اجلرمية 
االشد، وهي جرمية االبتزاز وفرض السطوة والتي تصل عقوبتها 
للسجن مدة ال جتاوز خمس ســــنوات، فضال عما افرده املشرع 
اجلزائي مــــن عقوبة تبعية تلحق تلك العقوبة وهي االبعاد عن 
البالد بعد قضاء فترة العقوبة االصلية وذلك عمال باملادة ٢/٧٩ 
من قانون اجلزاء، ولذا فإنه في نهاية هذا املقال البد من االشارة 
الى ان فرض الســــطوة والنفوذ بدأ ينتشــــر في مجتمعنا وذلك 
من دخالء على شــــعبنا اتوا الى البالد للعمل والتكسب احلالل 
اال انهم اســــتغلوا ما حباهم اهللا من بســــطه في اجلسم وقاموا 
بتهديد ابناء جنســــيتهم وزمالئهم في العمل بإتاوات تدفع لهم 
وتناســــى هؤالء الدخالء على وطننا اننا في بلد يحكمه القانون 
يســــري على كل شخص في البالد ال فرق بني شخص وآخر فيه 
وان وزارة الداخلية تقف باملرصاد لكل من يحاول التطاول على 
القانون واذاعة البلبلة والفوضى في البالد وذلك اميانا منها بأن 
أمن املواطن واملقيم من أمن الوطن الذي يجب احترامه وتقديسه 

والعمل على توفير األمان والطمأنينة له.
  واهللا ولي التوفيق
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 بنغالي مجسم.. يبتز زمالءه 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 الحشاش: حملة إعالمية 
شاملة مع انطالقة أسبوع 

المرور الخليجي
 مع بدء انطالقة أنشطة أسبوع 
املرور املوحـــد ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، والذي يقام 
هذا العام حتت شـــعار «لنعمل 
معا للحد من احلوادث املرورية» 
أعرب مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمنـــي بالنيابة العقيد 
عادل احلشـــاش عن أمله في ان 
تسهم جميع هيئات ومؤسسات 
املجتمع املدني وأفـــراده مع ما 
تهدف اليه حملة التوعية املرورية 
باالسبوع والذي يحمل العديد من 
الـــدالالت واملفاهيم العامة نحو 
أمن وسالمة جميع مستخدمي 
الطرق سواء من االخوة السائقني 
أو املشاة وعلى كل منا ان يتحمل 
مسؤولياته جتاه نفسه ومن معه 
واآلخريـــن وان على اجلميع ان 
يتحمل قدرا من املساهمة في جعل 
هذا االسبوع مناسبة لتخفيف 
معدالت احلـــوادث وما يترتب 
عليها من آثـــار خطيرة حتصد 
أرواح شبابنا وتؤدي الى اصابات 
ونسب عجز وإعاقة كبيرة، إضافة 
الى ما تخلفه من خسائر مادية 
وآثار نفسية على أسرة املتوفى 
أو املصاب بـــل واملجتمع الذي 
يفقد أحد أهم عناصره، اما بسبب 
االهمال والرعونة وعدم االلتزام 
بحدود السرعة وأولوية املرور 
او مخالفة اخلطـــوط األرضية 
او عدم اســـتعمال  والتجـــاوز 
حزام األمان او استخدام الهاتف 
النقال أثناء القيادة وعدم توخي 
احلذر عند التقاطعات واالشارات 
الضوئية، وبالقرب من املدارس 
واملستشـــفيات وفي الشوارع 

الداخلية. 

 مواطن يسقط بـ «زيت حشيش»  
 رفض اإلجابة عن أسئلة رجال األمن 

 مواطنتان تضربان وتركالن أمهما في الجهراء 

 مصرع ٤ أشخاص في ٣ حوادث مرورية 

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  امر وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي بإحالة مواطن 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 
مـــن قبل جندة االحمـــدي وبحوزته مبلغ مالي 
قدر بـ ٣٠٠٠ دينار الى جانب تشكيلة من املواد 

املخدرة.
  وقـــال مصدر امني ان دوريـــة تابعة لنجدة 
االحمدي اشـــتبهت في مركبة يقودها شـــخص 

يرتـــدي الزي الوطني وبتفتيـــش مركبته عثر 
بداخلها على ربع كف حشيش وعدد ٢ حبة كابتي 
وسجارتي حشـــيش وكمية من زيت احلشيش 

ومبلغ مالي ٣٠٠٠ دينار.
  واشار املصدر الى ان املواطن رفض االجابة عن 
االسئلة التي وجهت اليه من قبل رجال النجدة ليتم 
اخطار اللواء الزعابي والذي امر بإحالة املواطن 
واملضبوطات الى اجلهة املختصة بالتعامل مع 

جتار املواد املخدرة ومن يحوزها. 

 هاني الظفيري
  رغم ان تعليمات مشددة صدرت من محقق مخفر 
الواحة بسرعة إلقاء القبض على فتاتني كويتيتني 
بتهمة االعتداء بالضرب على أمهما املســــنة إال ان 
بكاء األم أمام احملقق حال دون تنفيذ أوامر احملقق، 

مؤكدة تنازلها عن الدعوى اجلنائية.
  وقال مصدر امني ان ســــيدة مسنة تقدمت الى 
مخفــــر الواحة ببالغ تتهم فيــــه ابنتيها بالتعدي 

عليها، وقالت انها وبخــــت ابنتيها (١٨ و٢١ عاما) 
بعد عودتهما متأخرتني الى املنزل لتقوما باالعتداء 

عليها بالضرب والركل.
  وأضاف املصدر: مت إبالغ احملقق بالواقعة والذي 
أمر بتســــجيل قضية وضبط املتهمتني، إال ان األم 
وبعد نحو ٣٠ دقيقة عادت وطلبت سحب القضية 
التي سجلتها ضد ابنتيها بدعوى ان هذه القضية 

ميكن ان تشوه سمعتهما.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  شهدت طرقات اخلليج وكبد وشارع ابوظبي 
في غضون الساعات القليلة املاضية ٣ حوادث 
سير ادت الى مصرع ٤ اشخاص ٣ منهم آسيويون 
بينهم امرأتان وابن احداهما الطفل وقال مصدر 
امني ان بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية 
صبـــاح امس تضمن وقوع حادث دهس على 
شـــارع اخلليج العربي وبانتقال رجال جندة 
حولي تبني وفاة آسيوية وطفل كان برفقتها 
وجرى توقيف الداهس وهو مواطن وسجلت 

قضية دهس ام وطفلها وإلى شارع ابوظبي حيث 
لقيت وافدة آسيوية مصرعها دهسا بواسطة 
مركبة يقودها وافد مصري وقد اكد الوافد ان 
الوافدة مرت امام مركبته ولم يتمكن من تفادي 
االصطدام بها وحضر الى موقع احلادث رجال 
الطوارئ الطبية ومساعد مدير امن العاصمة 
العميد حسني الشيرازي. وإلى طريق كبد فقد 
وقع حادث تصادم بني مركبتني وأدى احلادث 
الى مصرع مواطـــن يدعى (ص.س) ٢٦ عاما 

وسجلت قضية تصادم ووفاة. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 تأجيل دعوى مواطن وزوجته متهمين 
بقتل وافدة فلبينية في كبد 

 براءة مواطن من تهمة تعاطي الحشيش
  لبطالن إجراءات الضبط والتفتيش 

 أجلت محكمة اجلنايات 
أمس برئاســــة املستشار

عبد الناصر خريبط وأمانة 
سر هشام سماحة دعوى 
قتل عمد مع سبق اإلصرار 
والترصد متهم فيها مواطن 
وزوجتــــه بقتــــل وافدة 
فلبينية جللسة ٢٠ اجلاري 
الطالع محامــــي املتهمني 
اجلديد نواف الدبيس على 

أوراق الدعوى.
تفاصيل    وتتلخــــص 
املتهمني  أن  فــــي  الواقعة 

قاما بقتل اخلادمة الفلينية بعد أن عذبتها 
الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما 
خشــــي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما 

بنقل اخلادمة، وكانت شبه 
فاقدة للوعي في ســــيارة 
خاصة بهما، وتخلصا منها 
في منطقة إسطبالت كبد. 
وقد قــــام الزوجان بإلقاء 
اخلادمة من الباب اخللفي 
وداســــا عليهــــا بإطارات 

السيارة.
  وقرر جنل املتهمني أن 
والدته اعتادت على ضرب 
املجنــــي عليها وأنه دخل 
عليها ذات مرة وسألها عن 
حالتها فأجابته الضحية 
أنهــــا تعاني آالما مبرحــــة في البطن وقام 
والداه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى 

املستشفى ولم يشاهد اخلادمة بعدها. 

 قضت محكمة اجلنايات 
مــــن تهم  ببــــراءة مواطن 
حيازة وإحراز مواد مخدرة 
(احلشيش) وقيادة مركبة 
حتت تأثيــــر املواد املخدرة 
وأمــــرت احملكمة مبصادرة 

املضبوطات.
  وقد ترافع احملامي بشار 
النصار من مجموعة اخلشاب 
القانونيــــة دافعــــا ببطالن 
اســــتيقاف املتهــــم النتفاء 
مبرراته، مبينا أن من حق 
الشــــرطة استيقاف  رجال 

الناس وطلب إثبات شــــخصياتهم ولكن هذا 
احلق ليس مطلقا وإمنا متوقف على شــــرط 
لتحققه أال وهو أن يضع الشخص نفسه موضع 
الشك والريبة طواعية واختيارا منه ما يستدعي 
من رجل الشرطة استيقافه والتحري بشأن 
شخصيته. وأضاف أن املتهم في هذه القضية 
لم يضع نفســــه موضع الشك والريبة حتى 
يأتي رجل الشــــرطة ويستوقفه إذ كان يقف 
أمام مسكنه بسيارته، وقدم النصار مجموعة 
من أحكام محكمتي النقض والتمييز قرر فيها 
أن تعرج سيارة املتهم وتلعثمه بالكالم وثقل 
كالمه أثناء احلديث كل هذا ال يعني أنه وضع 
نفسه موضع الشك والريبة. ودفع النصار أيضا 

ببطالن الضبط والتفتيش 
وما نتج عنه إذ انه وبفرض 
حتقق شرط االستيقاف فهذا 
ال يبيــــح لرجل الشــــرطة 
تفتيش الشخص والقبض 
عليه من دون إذن من احملقق 
ومن دون وجود الشخص 
بجرمية مشهودة إذ ان حقه 
في حالة االشتباه فقط طلب 
إثبات الشخص والتحقق من 
شخصيته، وبني أن مسلك 
رجل الشرطة بالقبض عليه 
وتفتيشه وقع باطال. وختم 
النصار دفوعه ببطــــالن إحالة املتهم لألدلة 
اجلنائية وعدم التعويل على نتيجة حتليل 
عينــــات بوله التي عثر فيهــــا على متحلالت 
ملخدر احلشــــيش وذلك ألنها نتــــاج اإلجراء 
الباطــــل. وتخلص الوقائع كمــــا جاءت على 
لســــان رجل الشــــرطة ومرافقه بأنهما أثناء 
إجراء جولة تفقدية باملنطقة شــــاهدا سيارة 
املتهم تتعرج بالســــير فتم استيقافه وطلب 
منه إثبات شــــخصيته والحظا أن الشخص 
يتلعثم بالــــكالم وعيناه حمراوان وتبني أنه 
مطلوب مدنيا فقاما بتفتيشه وعثروا معه على 
إصبعني من مادة احلشيش املخدر فأحااله إلى 

جهات االختصاص. 

 املستشار عبد الناصر خريبط 

 احملامي بشار النصار 

 المحكمة ترفض طلب فتاة لتحويلها من «أنثى» إلى «ذكر»

 األنصاري: الكويت سجلت حريقاً كل ساعتين في عام ٢٠١٠ 
 «اإلطفاء» تستعد لتنظيم مؤتمر اإلطفاء الدولي الثاني

 بمشاركة ضباط الدفاع المدني بمجلس التعاون وتستمر حتى ٢٤ الجاري 

 الزعابي افتتح الدورة الرابعة للتعامل مع أسلحة الدمار الشامل
الالمحدود من قبل قيادات وزارة 
الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود، ووكيل وزارة 
الداخلية ونائب رئيس جلنة الدفاع 
املدني الفريق غازي العمر، مما يعد 
دافعا قويا لتحقيق الدورة ألهدافها 
املتدرب املعلومات  اكتســــاب  في 
واملهارات التي متكنه من التعامل 
مع أسلحة الدمار الشامل والوقاية 
منها، الى جانب األهداف األخرى 
في تبادل املعلومــــات واخلبرات 
بــــني دول املجلس والتعرف على 
امكانيات الدول لالســــتفادة منها 
بطريقة متكاملة ومحاولة الوقوف 
على مختلف أنواع األجهزة اخلاصة 
بالكشف عن عوامل أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل التطهير اليدوي 
مثــــل محطة التطهير الكلي ريكو 
كونتني، اضافــــة لتنمية األفكار 
واملبادئ األساسية لوضع خطة 
طوارئ لدول املجلس وتوحيد آليات 
تنفيذ التعامل مع هذه املواد اخلطرة 

والوقاية الشاملة منها. 

  وعقب ذلك ألقى مدير عام االدارة 
العامة للدفاع املدني اللواء يوسف 
الروضان كلمة رحب فيها باملشاركني 

في أنشطة الدورة الرابعة.
  وذكر ان الدورة يشــــارك فيها 
نخبة مــــن احملاضرين واملدربني 
الذيــــن يشــــملون جميع مجاالت 
أسلحة الدمار الشــــامل والوقاية 
منها، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم 

العمل اجلماعي لتوفير  طليعتها 
عناصر احلماية والوقاية املدنية 
للجهات الداخلية وترسيخ وسائل 
وتدابير الدفاع املدني وإعداد الكوادر 
الوطنية والعناصــــر اخلليجية 
املؤهلة والقادرة على التعامل مع 
أسلحة الدمار الشامل وغيرها من 
املواد اخلطرة إليجاد السبل الكفيلة 

للوقاية منها.

مبجلس التعــــاون لدول اخلليج 
العربية.

  وأوضــــح ان هذه الدورة تأتي 
جتسيدا عمليا لتطلعات أصحاب 
الســــمو واملعالــــي وزراء داخلية 
التعاون وبناء على  دول مجلس 
توصيات املديرين العامني إلدارات 
الدفاع املدني لدعم املنظومة األمنية 
املوحــــدة في جميع املجاالت وفي 

  كونا: أعلنــــت اإلدارة العامة 
لإلطفاء أنها ستنظم مؤمتر اإلطفاء 
الدولي الثاني في ٢٩ مارس اجلاري 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
مبشاركة خبراء ومتخصصني من 

داخل الكويت وخارجها.
  وقال نائب املدير العام لإلدارة 
املكافحة  العامة لإلطفاء لشؤون 
وتنمية املوارد البشــــرية العميد 
يوســــف األنصاري في تصريح 
صحافي ان املؤمتر يحمل شــــعار 
املدنيــــة ـ حتديــــات  «احلمايــــة 
املســــتقبل» ويســــتمر ثالثة أيام 
وحتدث في تصريحه عن حرائق 

العــــام ٢٠١٠ قائال: ان حرائق عام 
٢٠١٠ بلغت أكثر من ٦٣٥٠ حادث 
حريق مبعدل حريق كل ساعتني 

على مدار العام.
  وذكر ان عددا كبيرا من املنظمات 
واملتحدثني الدوليني املتخصصني 
سيشاركون في املؤمتر ويقدمون 
إلــــى موضوعات  أبحاثا تتطرق 
عدة، مضيفــــا ان املؤمتر يتزامن 
الوطنية مبرور  مع االحتفــــاالت 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير وخمسة أعوام على 
تولي صاحب السمو األمير مسند 

اإلمارة.
  وقال ان محاور املؤمتر متعددة 

وتهدف إلى توعية اجلمهور مبخاطر 
احلريق وطــــرق اإلنقاذ من خالل 
شركات متخصصة مبجال اإلطفاء، 
إضافة إلى مشاركة الهيئة العامة 
للبيئة لتعريف اجلمهور بكيفية 
مواجهــــة املواد اخلطرة وســــبل 

التعامل معها.
  وذكــــر األنصــــاري ان املؤمتر 
سيشــــهد عقــــد ١٥ ورشــــة عمل 
متضمنة أبحاثا عدة متت مراجعتها 
بدقة وعنايــــة بالتعاون مع كلية 
اإلطفاء باململكــــة املتحدة لتحقق 
شــــعار املؤمتر والفائدة املرجوة 
منه محليا ودوليــــا. وأضاف ان 
املؤمتر سيشهد مشاركة شركات 

ذات اختصــــاص بخدمات اإلطفاء 
وشركات متخصصة باملصاعد في 

معرض يقام على هامشه.
  وأشاد األنصاري بدور اللجنة 
املتخصصــــة في إعــــداد وتنظيم 
املؤمتر من خالل اجلهود التي قامت 
بها لدعوة اكبر عدد من املختصني 
من دول مجلس التعاون والدول 
العربية واملنظمات الدولية، مبينا 
ان املؤمتر يبرز الوجه احلضاري 
للكويت واهتمام احلكومة بخدمات 
اإلطفاء واإلنقاذ. يذكر ان املؤمتر 
الدولــــي األول عقد قبل عامني في 
الكويت بالتعاون مع كلية خدمات 

اإلطفاء في اململكة املتحدة. 

الداخلية   برعاية وكيل وزارة 
نائب رئيــــس جلنة الدفاع املدني 
العمــــر والذي  الفريــــق غــــازي 
أناب عنه وكيــــل وزارة الداخلية 
اللواء  العمليات  املساعد لشؤون 
د.مصطفى الزعابي افتتحت أمس 
الدورة الرابعة للتعامل مع أسلحة 
الدمار الشامل والوقاية منها والتي 
تعقد مبقــــر اإلدارة العامة للدفاع 
املدني وبحضور وفود من ضباط 
الدفاع املدني مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية وضباط من اجليش 
الكويتي واحلرس الوطني وتستمر 

الدورة حتى ٢٤ اجلاري.
املديرين    مت االفتتاح بحضور 
العامني لقطاع العمليات ومديري 
ادارات الدفــــاع املدنــــي وعدد من 

املدعوين.
  وألقى الزعابي كلمة رحب فيها 
باحلضور ونوه باستضافة الكويت 
ممثلة باالدارة العامة للدفاع املدني 
الرابعة للتعامل  الدورة  ألنشطة 
مع أسلحة الدمار الشامل والوقاية 
منها ومشاركة ضباط الدفاع املدني 

 مؤمن المصري
  رفضت احملكمة الكلية دعوى حتول 
جنسي لفتاة عشرينية من فئة «البدون» 
طالبت عبر محاميها احلكم بتحويلها 

من أنثى إلى ذكر.
  وطالب محامي املدعية في صحيفة 
دعواه، التي رفعهـــا ضد كل من وكيل 
وزارة الصحة بصفتـــه ووكيل وزارة 

العدل بصفته ومدير عام اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائيـــة بصفته، بندب خبير 
وإحالة موكلته إلـــى جلنة ثالثية من 
أستاذة كلية الطب جامعة الكويت لتوقيع 
الكشـــف الطبي على املدعية إلثبات أن 
اجلينات اخلاصـــة باملدعية كلها لذكر 

وليست ألنثى.
  كما طالب بإثبات أن التركيب اجليني 

للمدعيـــة ذكر وإلثبـــات اخلطأ الطبي 
اجلراحي في عملية استئصال اخلصية 
اليســـرى والعضو  اليمنى واخلصية 
الذكري للمدعية عندما كانت طفلة والتي 
نتـــج عنه فقد املدعيـــة لرجولتها بعد 

استئصال أعضائها الذكرية.
  وقرر احملامي في مذكرته أن املدعية لم 
يكن لها أعضاء أنثوية مطالبا بتحويل 

جنـــس املدعية من أنثى إلى ذكر وذلك 
عن طريق إجراء عمليـــة جراحية لها 
سواء بدولة الكويت أو خارجها وذلك 
على نفقة الدولة وإثبات األضرار التي 
حلقت باملدعية وتقدير التعويض األدبي 
واملادي اجلابر للضرر والقضاء مبا يسفر 
عنه تقرير اخلبير وإلزام املدعي عليهما 

باملصاريف ومقابل أتعاب احملاماة. 

 العميد يوسف األنصاري 

 اللواء د.مصطفى الزعابي متوسطا املشاركني في الندوة 


