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إعداد: مؤمن المصري

يغادر البالد وف���د احلماية املدنية 
برئاسة مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 
املدني اللواء فهد يوس���ف الشرقاوي 
وعضوية كل من العميد اطفاء يوسف 
عبداهلل األنصاري والعقيد اطفاء خالد 
الزيد واملقدم ركن علي محمد الرغيب، 
واملقدم عم���ار عبدالرحيم علي، وذلك 

حلضور املؤمتر لرؤساء أجهزة احلماية 
املدنية، وكذلك امللتقى الثاني لرؤساء 
جمعيات الهالل والصليب األحمر بالدول 
العربي���ة، إضافة الى رؤس���اء أجهزة 
احلماية املدني���ة واملزمع عقدهما في 
اجلمهورية التونس���ية في الفترة من 

21 إلى 26 يوليو اجلاري.

وفد أمني لحضور المؤتمر العربي الـ 12 لرؤساء جمعيات الهالل األحمر

األحمد: الطاعن فاقد للصفة وثبتنا دفوعنا بهذا االتجاه

»الدستورية« تحجز طعن »البلدي« إلى جلسة 30 سبتمبر

»الجنايات« أخلت سبيل مواطن اتهم بتمويل اإلرهاب
قررت محكمة اجلنايات إخالء سبيل 
مواطن اتهم بقيامه بعمل عدائي ومتويل 
اإلرهاب، كما ذكرت النيابة في تقرير االتهام 
املسند اليه بال ضمان وأرجأت النظر في 
ملف القضية جللسة 10 اغسطس املقبل 
لالستعداد والدفاع بعد ان استجابت احملكمة 
لدفاع املتهم املتمثل في احملامي عبدالوهاب 

املنصوري.
يذكر ان املتهم وبحسب تقرير االتهام 
أراد اجلهاد في افغانستان، فاتصل بصديق 
له طالبا مساعدته بعد ان تسلم 30 ألف 
دينار مكافأة التقاعد، فطلب منه صديقه 

الصالة في احد املس����اجد، حيث سيلتقي 
هناك افغانيا من مناصري حركة طالبان 

ليساعده في مبتغاه.
وبعدها التق����ى املتهم باألفغاني الذي 
نصحه بالسفر الى ايران ليلتقي مجموعة 
من املجاهدين يتولون نقله الى افغانستان، 
وفي ايران أكد له املجاهدون ان عمره )في 
منتصف األربعيني����ات( يقف عائقا امام 
جناحه في اجتياز احل����دود فتراجع عن 
الفكرة، وطلب مساعدة زوجات املجاهدين 
واألرامل فأخذوا منه 6 آالف دوالر ثم عاد 
الى الكويت. وتبني ان تبرعاته لزوجات 

املجاهدين توالت، حتى ذهب برفقة أسرته 
الى السعودية ألداء العمرة فتلقى اتصاال 
من أحد األشخاص يطلب لقاءه ألخذ مبالغ 
مالية ملس����اعدة أرامل املجاهدين، فقابله 
وأعطاه مبلغا مالي����ا، وعند خروجه من 
الس����عودية ضبط من قب����ل قوات األمن، 
وأودع السجن في اململكة العربية السعودية 
سنة ونصف السنة، بعدها مت تسليمه الى 
جهاز أمن الدولة الكويتي، ومن ثم احيل 
الى النيابة العام����ة للتحقيق معه والتي 
أحالته الى محكمة اجلنايات التي أخلت 

سبيله أمس.

توافر ش����رطي الصفة واملصلحة في اي 
دعوى او طعن يقدم للقضاء حتى يكون 

مقبوال من حيث الشكل.
وحيث جرى نص املادة 2 من القانون 
رقم 35 لس����نة 1962 في ش����أن انتخابات 
اعضاء مجل����س األمة على انه: يحرم من 
»االنتخاب« احملكوم عليه بعقوبة جنائية 
او في جرمية مخلفة بالش����رف او االمانة 

الى ان يرد اليه اعتباره.
وم����ن ثم ف����إن الطاعن فاق����د للصفة 
الت����ي متكنه م����ن اللج����وء للطعن على 
نتائج االنتخاب����ات وال متكنه اهليته من 
مباش����رة احلقوق القانونية التي يتمتع 
بها الناخب العادي في الدائرة وندلل على 

ذلك باآلتي:
الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها 
ف����ي الناخب ذل����ك ان احملكمة في حكمها 
الصادر بوقف قرار ترش����ح الطاعن رقم 
2009/1494 قد شيدت حكمها مبا افصحت 
عنه باملنطوق وما شمله من حيثيات بأن 
الطاعن ال تتوافر فيه ش����روط الترشيح 
اس����تنادا الى قانون البلدية رقم 2005/5 
وقانون مجل����س األمة ال����ذي يحرم من 
»االنتخابات« احملكوم عليه بعقوبة جناية 

او جرمية مخلة بالشرف واألمانة.
وتلك الش����روط وردت في نص املادة 
الثانية من القانون رقم 35 لس����نة 1962 
في ش����أن انتخابات اعضاء مجلس األمة 

السالفة الذكر.
� ونرى بذلك ان املش����رع أراد التعبير 
عن إرادة ش����عبية نزيهة وحقة منشأها 
الطهارة ونظافة الي����د واحلائز بها أكثر 
األصوات يعلن بنتيجته فائزا بالعضوية، 
تطبيق��ا إلرادة األكثرية الصاحلة صاحبة 
احلق في تقرير املصير واستثنى من ذلك 
كل من صدر بحقه عقوبة جناية او جرمية 
مخلة بالشرف واألمانة ومناط ذلك يتحقق 
بالتعبير احلقيقي إلرادة األمة ممن له حق 
االنتخاب والترش����ح يجب ان يكون ابنا 

حجزت احملكمة الدس����تورية برئاسة 
املستشار يوسف الرشيد الطعن االنتخابي 
املق����دم من احملامي خال����د احلمدان نيابة 
عن موكله املرشح خالد السريع الهاجري 
الذي كانت وزارة الداخلية قد قررت شطب 
ترش����يحه عن انتخابات املجلس البلدي 
في الدائرة العاش����رة الى جلسة يوم 30 
س����بتمبر املقبل للحكم في الطعن تزامنا 
مع األحكام التي ستصدر بشأن الطعون 
اخلاصة بانتخابات مجل����س األمة، فيما 
حض����ر احملامي عبداهلل األحمد من فريق 
الدف����اع عن رئيس املجل����س البلدي زيد 

عايش العازمي.
وبعد اجللس����ة ق����ال احملامي عبداهلل 
األحمد من فريق الدفاع عن رئيس املجلس 
البلدي زيد عايش العازمي ان احملكمة أمس 
نظرت الطعن في انتخابات الدائرة العاشرة 
واملقدم ضد موكلة من السيد خالد سريع 
الهاجري باعتباره احد املواطنني وخالل 
دفاعه اكد االحمد ان الطاعن فاقد للصفة 
بحكم قضائي نهائي بشطب اسمه من قيد 
جداول املرشحني للمجلس البلدي، كونه 
فاقد احد اهم شروط االنتخاب بعد احلكم 
اجلنائي الص����ادر ضده بجرمية التزوير 
باعتبارها احد اجلرائم املاس����ة بالشرف 
واألمانة وعليه فقد تركز الدفاع الى الطعن 
بصفة الطاعن الى جانب الرد املوضوعي 
في جلسة االمس اختتم دفاعه بعدم قبول 

الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ه����ذا، وكان رئيس املجلس البلدي قد 
اصدر في وقت سابق وكالة خاصة باحملامني 
ساير اللهو وعبداهلل االحمد لتمكينهم من 
ابداء الدفاع واملرافعة استكماال للطعن الذي 
مت مباشرته قبلهم في شطب الطاعن من 
قوائم املرشحني قبيل انتخابات املجلس 
البلدي املاضي في 2009/6/24. وجاء في 
مذكرة دفاع احملامي عبداهلل االحمد طلبه 
عدم قب����ول الطعن النتفاء صفة الطاعن، 
حيث تقدم الطاعن بصحيفة طعنه مستندا 
الى انه من ناخبي الدائرة العاشرة التي 
اعلن فيها فوز موكله رئيس املجلس البلدي 
زيد عايش العازمي، مضيفا الى ذلك انه قيد 
كمرشح عن ذات الدائرة االنتخابية الى ان 
صدر احلكم رقم 2009/1494 اداري بشقه 
املستعجل واملؤيد اس����تئنافيا والقاضي 
مبنطوق����ه بوقف تنفيذ الق����رار االداري 
املطعون فيه فيما تضمنه من ادراج اسم 
املدعى عليه األول )خالد سريع الهاجري( 
ضمن اسماء املرشحني لعضوية املجلس 
البلدي من الدائرة العاشرة مع ما يترتب 
عل����ى ذلك من آثار عل����ى النحو املوضح 
باألسباب مع تنفيذ احلكم مبسودته ودون 
اعالن، واستنادا لذلك يتأكد عكس ما ذهب 
إليه من زعم احقيته وتوافر الصفة التي 
متكنه من اللجوء للمحكمة الدس����تورية 
للطعن على صحة االنتخابات، حيث يجب 

صاحلا لهذا البلد نظيف اليد حسن السمعة 
ال تدور حوله الشبهات التي تنتقص من 

اداء املؤسسات العامة.
� مل����ا كان ذلك، قد تق����رر احلكم رقم 
2009/1494 إداري 4، واملؤيد اس����تئنافيا 
باحلكم رقم 2009/1015 اداري بشطب اسم 
الطاعن من قوائم املرشحني للمجلس البلدي 
ووقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من إدراج 
اس����م املدعى عليه االول »الطاعن« ضمن 
اسماء املرشحني للمجلس البلدي نتيجة 
فقده للشروط الواجب توافرها في الناخب 
وال ينض����ح او ينال من ذلك ما ذهب اليه 
الطاعن في صحيفة طعنه بأنه قد مارس 
حق التصويت في انتخابات املجلس البلدي 
ذلك ألن وزارة الداخلية هي املسؤولة عن 
شطب اسمه من قوائم الناخبني في الدائرة 
وكان يناط بها استكمال تنفيذ احلكم وعدم 
حتقيقها لذلك ال ينال مما أفصح عنه احلكم 
القضائي السابق والصريح بأن الطاعن فاقد 

للشروط الواجب توافرها في الناخب.
� وعلي����ه يتأك����د للهيئ����ة املوقرة ان 
»الطاع����ن« فاقد لش����رط الصفة الواجب 
توافرها في الطعن املقدم، األمر الذي معه 
يعدم األثر في جدوى نظر الطعن املاثل.

حيث جرى ن����ص املادة 81 من قانون 
املرافعات املدنية والتجارية على انه:

»الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه 
في اي حالة تكون عليها الدعوى«.

وحيث اس����تقرت أحكام التمييز على 
انه:

»من املقرر في قض����اء هذه احملكمة � 
ان الدفع بانعدام صفة احد اخلصوم في 
الدعوى مقرر للخصم الذي وضع حلمايته 
وال يقبل من غيره إثارته، وان حتري صفة 
اخلصوم من مسائل الواقع التي تستقل 
محكمة املوضوع بالفصل فيها متى أقامت 

قضاءها على أسباب سائغة«.
»من املقرر ان الدفع بانعدام صفة املدعي 
في املطالبة باحلق موضوع التداعي يعد 
دفاعا موضوعيا يحق لصاحب الشأن فيه 
إب����داؤه في اي حالة تكون عليها الدعوى 

ولو أمام محكمة االستئناف«.
النقض املصرية  كما قضت محكم����ة 

بأن:
»الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به 
قضاء هذه احملكمة شرط الزم وضروري 
لقبولها واالس����تمرار في موضوعها فإذا 
انعدمت فإنها تكون غير مقبولة وميتنع 
على احملاكم االستمرار في نظرها والتصدي 
له��ا وفحص موضوعه��ا وإص��دار احلكم 
فيه��ا بالقب��ول او الرف��ض مبا الزمه ان 
ترف����ع الدعوى من وعلى م����ن له الصفة 

فيها«.
ومن ثم يكون الدفع قائما على سنده 
القانوني الصحيح مقتضيا معه القضاء 
بعدم قبول الطعن النتفاء صفة الطاعن.

احملامي عبداهلل األحمد

الوافدة اآلسيوية وابنتها وامامهما كمية اخلمور احمللية املضبوطة

الهاجري: أستغرب تغيير موقف الحكومة من موكلي

وافدة آسيوية وابنتها تصّنعان وترّوجان »المحلية« 
وسقطتا بـ 18 زجاجة بعد أن كشفهما »كيس أزرق«

مواطن في »األشغال« يتهم زوجته
بسرقة أثاث عش الزوجية

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم مواطن يعمل في وزارة األشغال العامة ببالغ 
عن متكن زوجته التي تعمل في وزارة املواصالت من 
سرقة أثاث منزله الكائن في منطقة سلوى مستشهدا 

بخادمته اآلسيوية.
من جهة أخرى، تقدم مواطن إلى أحد مخافر اجلهراء 
ببالغ ع���ن تعرض مركبته للكس���ر وبانتقال رجال 
األمن ملعاينة املركبة التي ادعى صاحبها سرقتها لم 
ترصد عليها اي آثار كس���ر ولدى التحدث مرة أخرى 
مع املبلغ تبني ان رائحة اخلمر تفوح منه فقام رجال 
األمن بتسجيل قضية البالغ الكاذب والسكر وإقالق 

الراحة في حقه.

أمير زكي
الفروانية  ام���ن  أغلق رجال 
احد اوكار بيع وتصنيع اخلمور 
احمللية في منطقة خيطان وجرى 
ضبط وافدة آس���يوية وابنتها 
واعترفتا بتصنيع املواد املسكرة 
بقصد االجت���ار وعثر في غرفة 
تقطنان بها على عدد 18 زجاجة 

خمر.
وقال مصدر امني ان النقيب 
عبدالعزيز البعير ووكيل ضابط 
سليمان اخلالدي طلبا من وافد 
التوقف  كان يحمل كيسا ازرق 
لالطالع عل���ى صالحية اقامته، 
إال ان الوافد ه���رب على االقدام 
ودخل الى بناي���ة كان قد خرج 
منها قبل ث���وان ليقوم النقيب 
البعير ووكيل ضابط اخلالدي 
مبالحقة الواف���د الذي دخل الى 
مصنع اخلمر ليدخل رجال االمن 
الذي  الوكر  املصنع ويكتش���فا 

استغل في البيع والتصنيع.
من جهة اخرى، القي القبض 
على مواط���ن واقع حتت تأثير 

اخلمر في منطقة ابوحليفة.

مصرع مواطن في حادث على »الفحيحيل«
أمير زكي ـ هاني الظفيري

لقي مواطن مصرعه واصيب مصري في حادث تصادم على طريق الفحيحيل، 
وتعام����ل مع احلادث من الط����وارئ الطبية وليد الهن����دال ومحمد نصير ومحمد 
جالء. من جهة اخرى وبعد جهود اس����تمرت زهاء الساعة، متكن رجال انقاذ مركز 
اطفاء مش����رف بقيادة النقيب محمد اخلضر واملالزم اول مبارك الصباح والرقيب 
ابراهيم العتيبي من اخراج وافد بنغالي انحش����ر في شاحنة مياه بعد اصطدامها 
بحاجز اس����منتي خلف جسر املس����يلة، وقام بنقل البنغالي املصاب من الطوارئ 

الطبية حسني ابل.
م����ن جهة اخرى، وقع حادث تصادم على طريق الرياض باجتاه الدائري االول 
اس����فر عن اصابة مواطنة )39 عاما( ومص����ري )25 عاما(، ومت نقل املصابني الى 
املستش����فى االميري بواس����طة رجال الطوارئ نادر عدنان ومحمد الديك وجاسم 

الكندري ومحمود فؤاد.
كما اصيب شاب اثر انقالب دراجته النارية في مزارع منطقة ابوفطيرة ونقله 

رجال الطوارئ عمار املشموم وسامر العمري الى مستشفى العدان.

وكان احملام���ي حمود الهاجري قد ترافع عن موكله 
خالد الس���ريع الهاجري في القضية ذاتها أمام احملكمة 
الدستورية مبينا استغرابه من تغيير موقف احلكومة 
متمثال في »الفتوى والتش���ريع« التي كانت الى جانب 
الس���ريع في احملكمة اإلدارية ث���م باتت خصما له امام 
احملكمة الدستورية مستشهدا باحلكم الصادر من احملكمة 
الدستورية للمرشح السابق محمد اجلويهل ومبينا ان 
الشروط الالزمة للترش���ح تنطبق على السريع الذي 
قيد كمرش���ح في الدائرة األولى وحصل على عدد من 

األصوات ولم يعترض على ترشيحه احد.
وزاد الهاجري: هذه من أغرب القضايا التي أواجهها 
في حياتي وألول مرة يتغير املشكو في حقه الى شاك 
وتطلب احلكومة رفض طعن الس���ريع رغم انها كانت 

معه في قارب واحد امام احملكمة اإلدارية.
ف���ي حني طالب احملامي خالد احلمدان بانعدام حكم 
الدائرة اإلدارية الصادر بوقف ادراج اسم الطاعن ضمن 
املرشحني خلوض انتخابات املجلس البلدي � لصدوره 
من جهة قضائي���ة ال والية لها بالفص���ل في الطعون 

االنتخابية اذ أكدت احملكمة الدس���تورية بقضائها على 
صحة النظر املتقدم بقوله:

ان احملكمة تبسط رقابتها � وحسبما جرى به قضاؤها 
� على عملية االنتخاب برمتها أيا كان وجه النعي عليها 
أو وصف القرار الصادر في شأنها ومبا يشمل مراحلها 
املتتابعة واملتعددة وما ينعكس اثره على صحة العضوية 
ملن فاز في االنتخابات. وكذلك توافر شروط الترشيح في 
الطاعن وعدم جواز حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية 
وال ينال من ذلك ما قرره دفاع اجلهة اإلدارية بأن احملكمة 
اجلزائية قد أدانت الطاعن بحكم نهائي بارتكابه واقعة 
التزوير، وهي من اجلرائم املخلة بالشرف كونه صدر 
عليه حكم باالمتناع عن النطق بعقابه ومازالت القضية 
منظورة امام محكمة التمييز وال حتمل الواقعة في ذاتها 
ما ميس الش���رف أو االعتب���ار أو األمانة وال حتمل في 
طياتها معنى االنحراف أو ما ميس األخالق أو يخالف 
الذمة أو الضمير. ان هذا احلكم اجلزائي � سند اإلدارية 
في قرارها بالش���طب � لم يتضمن ثمة عقوبة للطاعن 

وامنا صدر بالتقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب.


