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إعداد: مؤمن المصري

مؤمن المصري
قضت الدائ����رة اجلزائية باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار محمد 
اخللف وأمانة س����ر أحمد علي ببراءة 
احملام����ي والكاتب محم����د عبد القادر 
اجلاسم وإحدى الصحف احمللية من 
تهمة سب وقذف سمو رئيس الوزراء 

على خلفية مقال نشر باجلريدة.وقد 
اتهم����ت النيابة العام����ة املتهم األول 
)اجلاسم( بأنه نشر مقااًل تضمن عبارات 
من شأنها املس����اس باحلياة اخلاصة 
لس����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، بأن نسب إليه فيه أقواال وأفعاال 
غير صحيحة تنط����وي على جتريح 

لشخصه واإلساءة إليه وذلك على النحو 
املبني باألوراق.كما اتهمت املتهم الثاني 
)رئيس حترير جريدة عالم اليوم( بأنه 
أجاز نشر املقال موضوع االتهام السابق 
دون أن يتحرى الدقة واحلقيقة فيما 
تضمنه املقال م����ن أخبار ومعلومات 

على النحو املبني بالتحقيقات.

براءة الجاسم من تهمة سب وقذف سمو رئيس الوزراء

الخليفة: اجتماع مديري مكافحة المخدرات الخليجيين
 يدرس إعفاء المتعاطين من عقوبات السجن

لخدمة أهالي الجهراء واألحمدي

الصبر: مركزا خدمة »النعيم« و»فهد األحمد« 
يعمالن فترة مسائية يومي الجمعة والسبت

سوريان يدخالن مصريًا 
العناية الفائقة

 هاني الظفيري
أقدم ش���قيقان من اجلنسية 
السورية على االعتداء بالضرب 
عل���ى وافد مص���ري اثر خالف 
نشب بينهما في منطقة العماير 
االستثمارية ليتم اسعاف الوافد 
املصري والذي كسر أنفه وأصيب 
بإصابات بالغة أدخل على اثرها 

العناية الفائقة.
وفي التفاصيل ان خالفا نشب 
بني الوافدين السوريني واملصري 
على موقف السيارات امام العمارة 
ليتطور اخلالف إلى التش���ابك 
باأليدي ليتدخل شقيق السوري 
متخذا مبدأ »أنا وأخوي على ابن 
عمي وأنا وابن عمي على الغريب« 
لينهاال عل���ى املصري بالضرب 

حتى تركاه دون حراك.

وزير الداخلية يفتتح مخفر الشامية االثنين المقبل

قيادة الحرس الوطني قدمت تعازيها ألسرته

الفرحان: الجندي زيد حمود لقي مصرعه
في حادث مروري أليم أثناء تأدية الواجب

صرح مدير مديرية التوجي����ه املعنوي باحلرس الوطني العقيد 
محمد الفرحان، بأن أحد منتسبي احلرس الوطني وهو اجلندي زيد 
حمود زيد من قيادة الشؤون األمنية )كتيبة حماية وتأمني املنشآت 
الرابعة( قد تعرض حلادث مروري أليم بآلية عس����كرية أثناء تأدية 
واجب العمل، مما تسبب في وفاته، وقد ووري جثمانه الثرى السبت 

املاضي.
وأضاف الفرحان ان قيادة احلرس الوطني ممثلة بس����مو رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الش����يخ مشعل األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر عبداهلل 
الدعي ونائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد عبداهلل ناصر 
وقادة وقوات احلرس الوطني يتقدمون ألس����رة فقيد الواجب بأحر 
التعازي القلبية س����ائلني اهلل تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أكد مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر 
ان االدارة الع��امة لم��راكز الخدمة س���تقوم 
بتشغيل مركزي خدمة المواطن »النعيم« في 
محافظ���ة الجهراء وفه���د االحمد في محافظة 
االحم���دي يوم���ي الجمعة والس���بت من كل 

اسبوع.
وأش��ار ال��ى ان فترة العم��ل ستكون خالل 
الفترة المس���ائية من الرابع���ة عصرا وحتى 
الثامنة مس���اء اعتبارا م�����ن يومي الجمعة 
والس���بت القادمين الثاني والثالث من شهر 

ابريل 2010.

وقال العقيد الصبر إن اجهزة وزارة الداخلية 
ومن خ���الل تفعي���ل دور االدارات العامة بها 
واإلدارات التابعة لها تواصل تطوير اساليب 
العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطن والمقيم 
من خالل تبسيط اإلجراءات وتسهيل المعامالت 
والح���د من المركزية حتى تكون خدماتها في 

متناول يد الجميع اينما كانوا.
ودعا العقيد الصبر المواطنين والمقيمين 
الى إنهاء المعامالت الخاصة بهم والتي تقبلها 
مراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء البالد من خالل 
هذه المراكز لتفعيل دورها وتقديم خدماتها 

للجميع.

في اطار خط���ة وزارة الداخلية لتحديث 
وتطوي���ر مخافر الش���رطة على مس���توى 
احملافظات الست ضمن املشاريع االنشائية 
اجلاري اجنازها وفق البرامج الزمنية املقررة 
لدعم عمل االجهزة االمنية ورفع مس���توى 

االداء الشرطي من اجل خدمة منظومة االمن 
االجتماعي، س���يقوم وزير الداخلية الفريق 
الركن م.الش���يخ جابر اخلالد االثنني القادم 

بافتتاح مخفر الشامية ومركز اخلدمة بها.
وقال مدي���ر ادارة االعالم االمني الناطق 

الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر ان رعاية وزير الداخلية وحضوره هذا 
احلدث االمني يجد االهتمام الكبير للقيادة 
العليا لوزارة الداخلية بدعم وترسيخ االمن 

واالستقرار في ربوع الوطن كافة.

مواطن يصطدم بسيارة طليقته ويهددها:
»هالمرة بسيارتك المرة الثانية أدهسك«

مصري قتل سوريين بالخطأ.. وكاد يموت دهسًا
»الداخلية«: 12 حالة وفاة في أسبوع واحد

 عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
»هذه املرة بسيارتك واملرة القادمة بك« هذا 
ما قاله مواطن بعد ان اصطدم بسيارة طليقته 
عمدا الت����ي توجهت بعد االصطدام الى مخفر 

الواحة ليتم تسجيل قضية شروع في قتل.
وفي التفاصيل ان املواطنة فوجئت مبركبة 
يقودها طليقها ويحاول االصطدام بها وهو ما 

جنح فيه وقام باالصطدام بسيارتها حتى أوقفها، 
وترجل من سيارته مهددا إياها بحسب ادعائها: 
» إن لم تتنازلي عن احلضانة فسأقوم بدهسك 
بدال من االصطدام مبركبتك«، األمر الذي دعا 
املواطنة الى التوجه الى املخفر وجار استدعاء 
طليقها ملواجهته بادع����اء طليقته االصطدام 

مبركبتها.

من جهة اخرى، أدخل شاب كويتي مستشفى 
العدان ووصفت حالته باخلطرة جراء إلقائه 

عمدا من داخل مركبة.
وقال مصدر أمن����ي ان املصاب قال حملقق 
مستشفى العدان انه كان بصحبة أصدقاء له 
قاموا بإلقائه من الس����يارة أثناء سيرها بعد 

مشادة كالمية تطورت الى تشابك باأليدي.

محمد الجالهمة
احتجز وافد مصري في مخفر 
اليه تهمة  السالم ووجهت  صباح 
القت���ل اخلطأ وذلك بع���د ان قتل 
وافدين س���وريني دهسا بسيارته 
أثناء عبورهما الشارع امامه، وكاد 
املصري يلقى مصرعه  دهسا هو 
اآلخر من قبل سيارة كانت تقودها 
مواطنة عندما ترجل من سيارته 

بعد دهسه السوريني. وقال مصدر 
أمني ان بالغا عن حادث دهس تلقته 
عمليات الداخلية فجر امس ليسارع 
رجال األمن وتبني ان الوافدين لفظا 
انفاس���هما االخيرة جراء احلادث، 
مشيرا الى ان رجال األمن وجدوا 
سيارة مواطنة معطوبة وأفادت بانها 
اصطدمت بسيارة املصري بعد أن 

حاولت تفادي االصطدام به.

ذكرت االحصائية االسبوعية 
الوفيات غير اجلنائية  حلاالت 
»حوادث السيارات« الصادرة عن 
االدارة العامة لالدلة اجلنائية ان 
الفترة من 20 – 2010/3/27 شهدت 
12 حالة وف���اة من بينهم ثالثة 

مواطنني وتسعة وافدين.
ورغ���م املناش���دات الكثيرة 
واحلمالت التوعوية التي قامت 

بها ادارة االعالم االمني بوزارة 
الداخلية وحتذيراتها املستمرة 
ملستخدمي الطريق اال ان اعداد 

الوفيات مازالت في ارتفاع.
ادارة االعالم االمني  وحثت 
املواطن���ني واملقيم���ني عل���ى 
املرور وااللتزام  التقيد بقواعد 
باالرشادات املرورية حفاظا على 

سالمتهم وحماية الرواحهم.

 أمير زكي
تنطلق صباح اليوم في فندق كراون بالزا أعمال 
االجتماع الرابع والعشرين ملديري اجهزة مكافحة 
املخدرات بدول مجلس التع����اون اخلليجي والذي 
تس����تضيفه الكويت ويس����تمر 24 ساعة بجلسات 
صباحية ومسائية.وقال العميد الشيخ أحمد اخلليفة 
ان االجتماع س����وف يركز في اعمال����ه على قضايا 
املخدرات وسبل مكافحتها الى جانب مناقشة سبل 
تكثيف التعاون األمني وايجاد وسائل جديدة خلفض 
العرض والطلب على املخدرات واحلد من انتش����ار 
املواد املخدرة بأنواعها وتفعيل الدور الوقائي للحد 
من املواد املخدرة.واش����ار اخلليفة الى ان االجتماع 
سيبحث ايضا اهمية التعجيل بنيل جتار املخدرات 
العقوبات التي تتناسب مع جرمهم بصورة سريعة 
الى جان����ب تقدمي مقترحات العف����اء املتعاطني من 

العقوبات باعتبارهم مرضى يس����تحقون العالج ال 
العقاب بالسجن.واش����ار اخلليفة الى ان االجتماع 
يأتي دعما للمسيرة األمنية التي حتمل على عاتقها 
سياسات خفض العرض والطلب على املخدرات بحيث 

تصبح الدول اخلليجية خالية من املخدرات.
وقال اخلليفة ان االجتماع يأتي متواترا كل عام 
ملناقشة أبرز القضايا واحملاور التي تتطرق ملشكلة 
املخدرات مضيفا ان هذا االجتماع يعد من االجتماعات 
الهامة »حيث اعتاد فيه مديرو األجهزة على متابعة 
القرارات واإلج����راءات التنفيذية وتوصيات وزراء 
الداخلية«.ووصف رؤساء أجهزة املكافحة بان »لديهم 
حسا وطنيا بوصفهم األقرب لهذه اآلفة وهم يدفعون 
بحقيق����ة مفادها أن����ه آن األوان أن يعي املعتمدون 
على املخدرات حقيقة اخلطر وما فعله بهم اإلدمان 

العميد الشيخ أحمد اخلليفةليبتعدوا عن غير رجعة«.

النصار يرد على مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر
 في قضية »األسقف المسرطنة«: سأرفع ضدكم دعوى مدنية

إلزام معهد تدريب كمال أجسام بأداء مبلغ 37 ألف دينار لمدرب
 مؤمن المصري

قضت الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية 
بإلزام معهد كمال أجس���ام بأن يؤدي ألحد 
المدربين مبلغا وقدره 37421 دينارا وألزمته 
الفعلية  المحاماة  بالمصروفات وأتع���اب 

ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وتتلخص الواقعة في أن المدرب التحق 
بالعمل لدى أحد المعاهد الصحية اعتبارا 
من 1998/3/1 بوظيفة مدرب كمال أجس���ام 

بأجر شهري قدره 350 دينارا.
وقد اس���تمر ف���ي العمل حت���ى تاريخ 
2005/11/30 حيث ق���ام المعهد بفصله من 
العمل دون مسوغ قانوني، األمر الذي حدا 

به إلى إقامة دعواه.
المعهد  وت�����م اس���تدع��اء ص��اح���ب 

الصحي لسؤاله فلم يمتثل، وانتهى الرأي 
بالشكوى إلى تعذر التسوية وإحالة الدعوى 

للقضاء.
وق��د ترافع عن المدرب المحامي فيصل 
الرشيدي وذكر أن موكله قد تم فصله تعسفا 
دون وجه حق ولم يتس���لم أي مستحقات 
األمر الذي دعاه إلقامة الدعوى الماثلة طالبا 
الحكم بحقوقه العمالية والمستحقة باإلضافة 
إلى ما أنفق���ه من ماله الخاص على ترميم 
المعهد والمتمثلة في أجور متأخرة وبدل 
إنذار وبدل إجازات سنوية ومكافأة نهاية 
الخدم���ة وبدل عمل أيام العطل الرس���مية 
والجمع واألعياد وبدل ساعات عمل إضافية 
وقيمة ما دفع���ه المدرب من مبالغ لترميم 

المعهد من ماله الخاص.

ردا على تصريح مدير ع����ام الهيئة العامة 
لشؤون القصر بشأن موضوع تبديل أسقف الهيئة 
التي حتتوي على مادة االستبس املسرطنة، حذر 
احملامي بشار النصار من الظهور مبظهر البطل في 
القضية مؤكدا أنه سيضطر لفتح امللفات القدمية 

ويبني املواقف السلبية لكل شخص.
وحتدث عن جهود الهيئة ومخاطباتها على 
مدار 8 أعوام تكللت أخيرا بالنجاح حيث حصلوا 
على موافقة وزارة املالية بشأن تبديل األسقف 
وب����ني أن القضية املنظورة اآلن باحملكمة ليس 
للهيئة دخل فيها وهي ليست طرفا فيها وانها 

بني املالك وأشخاص ووزارة املالية.
وعّلق النصار على هذا التصريح بأنه أشبه 

بالنكتة، بل هو مضح����ك أكثر من النكتة حيث ان عمر القضية 
يتجاوز ثمانية أعوام ولم يحس����م األمر إال بعدما مت رفع دعوى 
من موكله بس����ام البالول رئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة 

لشؤون القصر مطالبا بإخالء املبنى.
وحّذر احملامي النصار من املزايدة على ملف هذه القضية فلديه 
ملف عمره 8 أعوام يقص قصص وروايات لتخاذل املس����ؤولني 

بالدولة حول حل املشكلة وكانت احلكومة ممثلة 
في إدارة الفتوى والتشريع أمام محكمة أول درجة 

تطالب برفض الدعوى بقوة ونالت ما تريده.
ولك����ن اهلل وفقنا أمام محكمة االس����تئناف 
وقررت محكمة االستئناف إحالة ملف القضية 
إلدارة اخلبراء التي ثبت من تقريرها ضرر هذه 
األسقف، إذ جاء تقريرها مؤيدا لدعوانا. واآلن 
وبعدما يأتي وقت اقتطاف الثمار يأتي من يأتي 

وينسب الثمار لنفسه.
وختم النصار تصريحه بأنه يؤمن بنزاهة 
القضاء الكويتي وفطنته وحكمته وحق املواطنني 
سيعود بإذن اهلل على يد نبراس العدل قضائنا 
النزي����ه وها أنا اليوم أه����دد � بكلمات واضحة 
ومحاسب عليها � كل من كانت له يد مبحاربة املوضوع وتضليل 
احلقائق فيه وتسبب في مضرة الناس وأقول له سأرفع دعاوى 
مدنية ضدكم وأقتص حلقوق الناس منكم فجرمكم كان عظيما 
والوعد اليوم باحملكمة فاجللس����ة ستحس����م كل شيء. يذكر أن 
احملكمة س����تنظر الدعوى في جلس����تها املنعقدة اليوم برئاسة 

املستشار مشعل اجلريوي.

املستشار النصار

العقيد محمد هاشم الصبر

العقيد محمد الفرحان

احملامي فيصل الرشيدي

مركز رياضمركز رياض

راكب تسبب في إعادة طائرة بعد أن ادعى وجود قنبلة معه 
فمن يعوض بقية الركاب عن التأخير بحسب القانون الكويتي؟

طالعتنا وسائل االعالم منذ فترة: انه اثناء 
حتليق احدى الطائرات وذلك في رحلتها من 
مطار الكويت الدولي الى مطار سورية ان احد 
الركاب بالطائرة رفض وضع حقيبة في األماكن 
املخصصة لها بالطائرة وملا أفهمته املضيفة 
املعنية بالطائرة وهي من ضمن طاقمها األمر، 
لم يستجيب الراكب فلما افهمته بخطورة هذا 
فوجئت بالراكب يخبرها ب���أن احلقيبة بها 
متفجرات األمر الذي جعلها تخطر قائد الطائرة 
بهذا احلدث اجللل، وهو ما دعا قائد الطائرة الى 
الرجوع الى مطار الكويت مرة أخرى حرصا 
على ركاب الطائرة، ونظ���را ألنه كان مازال 
باملجال اجلوي الكويتي، والسؤال املثار اآلن هل 
يسأل الناقل اجلوي عن هذا الضرر واملترتب 

على تأخير وصول باقي الركاب حيث قد يكون لدى أحد الركاب 
صفقة او مؤمتر سيحضره وان هذا التأخير سوف يترتب عليه 
اضرار بالنس���بة له واالجابة على هذا التساؤل تقتضي منا ان 
نبني ما جاءت به املادة 210 من قانون التجارة وذلك بنصها في 
صدر هذه املادة يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي يترتب على 
التأخير في وصول الراكب او االمتعة او البضائع فاملادة تقرر 
أنه يقع على عاتق الناقل اجلوي التزام بالنقل في امليعاد وتقوم 
مسؤولية اذا ما اخل بتنفيذه على نحو يلحق الضرر باملسافر او 
الشاحن وهذا االلتزام التزام بتحقيق نتيجة فمجرد عدم حصول 
النتيجة والتي تتمثل في تأخير وصول املسافر او البضاعة الى 
مكان الوصول في امليعاد املتفق عليه تنعقد مس���ؤولية الناقل 
اجل���وي إال إذا أقام الدليل على أن ذلك يرجع إلى القوة القاهرة 
أو العيب الذاتي في الشيء او خطأ الراكب او املرسل او املرسل 
إليه، وااللتزام يكون بتحقيق نتيجة اذا اتفق سلفا على تنفيذ 
النقل في ميعاد مح���دد ولكن اذا تخلف مثل هذا االتفاق انقلب 
االلت���زام الى التزام ببذل عناية وهنا تعني على املتضرر اثبات 
ان ع���دم التنفيذ في امليعاد املعقول يرجع إلى خطأ الناقل، ذلك 
ان ع���دم اتفاق الطرفني على حتديد ميعاد لتنفيذ  علمية النقل 
ال يعني اعطاء الناقل احلرية املطلقة في تنفيذ النقل متى شاء 
الن القول بذلك يعني ان التزام الناقل صار التزاما اراديا محضا 
بل يجب ان يفهم رغم عدم االتفاق ان الناقل وفق ما استقر عليه 
القضاء يلتزم بالنقل في امليعاد املعقول والتأخير الذي يس���أل 
عن الناقل هو الذي يحدث اثن���اء فترة النقل كما حددته املادة 
209 من قانون التجارة وال عبرة بسبب التأخير وال يهم سبب 
التأخير فقد يكون التأخير بس���بب الغاء الناقل رحلة الطائرة 
او تأجيله���ا او مجرد وصول الطائرة متأخرة عن املوعد املتفق 

عليه او املوعد الذي اعلنه الناقل وتعاقد على 
اساسه املرسل اال انه يشترط ملسؤولية الناقل 
عن التأخير ان يترتب على هذا التأخير ضرر 
والضرر قد يكون ماديا او ادبيا ويجب مالحظة 
ان املادة 210 من قانون التجارة تقابل املادة 19 
من اتفاقية وارسو التي تنص على ان يكون 
الناقل مس���ؤوالن عن الضرر الذي ينشأ عن 
التأخير في نقل الركاب او االمتعة او البضائع 
بطريق اجلو، ومع ذلك فإن الناقلني اجلويني 
يتضررون دائما من املسؤولية عن التأخير 
ولذلك فإن الشروط العامة لإلياتا بشأن نقل 
املس���افرين والبضائع تذهب الى عدم التزام 
الناقل مبيعاد محدد للنقل، وان مواعيد الوصول 
والقيام احملددة من قبل الناقل اجلوي في العقد 
او في جداول مواعيده او اي وثائق اخرى ال تعتبر جزءا من عقد 
النقل اجلوي )م1/10 من شروط نقل املسافرين وامتعتهم، 3/6 من 
شروط نقل البضائع، وهذه النصوص جتد مبررها في طبيعة 
املالحق اجلوية التي يصعب فيها التقيد باملواعيد تقيدا قاطعا 
او صرفي���ا وكذلك في النظرة الى التزام الناقل اجلوي على انه 
التزام ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة ويرى الفقه ونحن معهم ان 
املقصود هو ان الناقل اجلوي ال يسأل عن التأخير املعقول – اما 
التأخير غير العادي فال ش���ك في قيام مسؤولية الناقل اجلوي 
عنه والق���ول بغير ذلك يؤدي الى قيام تعارض بني نص املادة 
19 من اتفاقية وارسو سنة 1929 وشروط االيانا وهي ال تعتبر 
قانونا او معاهدة بل من قبيل الشروط االتفاقية التي ال ينبغي 
ان تتع���ارض مع احكام االتفاقية او اح���كام القوانني الوطنية 
وش���روط االياتا – بافتراض انها تؤدي الى اعفاء الناقل من اي 
مسؤولية عن التأخير كما انها تعد معارضة من نص املادة 23 
من اتفاقية وارس���و التي تقضي بأن كل شرط يهدف الى اعفاء 
الناقل من مسؤوليته او الى تقرير حد ادنى من احلد املعني في 

هذه االتفاقية يكون باطال وكأن لم يكن(.
وهذا نص آمر ال يجوز مخالفته وال يصح القول ان شروط 
االياتا يقصد بها قلب عبء االثبات – بحيث ال يسأل الناقل عن 
تعويض االضرار الناجتة ما لم يتمكن املضرور من اثبات ان هذا 
التأخير مرجعه خطأ الناقل الن ذلك يتعارض مع اتفاقية وارسو 
التي تقوم على افتراض خطأ الناقل بحيث ال يطالب املضرور 
باثبات خطأ الناقل ومن جماع ذلك يكون خطأ الناقل عن التأخير 
مفترض دون حاج���ة الثبات ذلك من املضرور فمجرد التأخير 
في الوصول بالراكب في امليعاد املتفق عليه وان يكون تأخيرا 

شديدا يرتب عليه مسؤولية الناقل دون التأخير املعقول.

بقلم: المحامي رياض الصانع


