
االربعاء
7  ابريل 2010

11
االمنية

الصفحة

محمد الدشيش
أسفرت حملة لرجال أمن 
الفروانية امتدت لـ 8 ساعات 
وكانت حتت إشراف مدير امن 
محافظة الفروانية العميد غلوم 
حبيب وشملت مناطق الرقعي 
واجلليب وخيطان والفروانية 
عن ضبط 153 وافدا من بينهم 
مخالفــــون لقانــــون اإلقامة 
وآخــــرون إقامتهــــم منتهية، 
وقال مصــــدر امني ان جميع 
الوافدين وهم من جنســــيات 
إبعاد  آسيوية وغربية سيتم 

بعضهم عن البالد ملخالفتهم لقانون اإلقامة.
من جهة اخرى أســـهم بالغ أحـــد الوافدين عن وجود مركبة 
متوقفة مقابل مدخل البناية دون حراك ملدة 10 أيام عن اكتشاف ان 

السيارة مسروقة قبل نحو شهر ومسجل بشأنها بالغ سرقة.
وقال مصدر امني ان السيارة من النوع الفارهة ورفعت اآلثار 

من داخلها في محاولة للوقوف على هوية من سرقها.

عبداهلل قنيص
أحال مدير مباحث اجلهراء شـــخصا من غير 
محددي اجلنسية الى نيابة املخدرات بتهمة حيازة 
مواد مخدرة بقصـــد االجتار، وبلغت الكمية التي 
أرفقت في ملف القضيـــة ربع كيلوغرام من مادة 

احلشيش.
وقال مصدر أمني إن معلومات وردت الى مباحث 

اجلهراء ان هناك شـــابا »بدون« يروج املخدرات 
حلساب شركاء في »املركزي« ليقوم رجال املباحث 
باستدراجه الى بيع اصبعني من احلشيش مقابل 100 
دينار، وحدد املتهم مكان بيع املخدرات على مقربة 
من مسكنه في الصليبية ليتم ضبطه، وباالنتقال 
الى مســـكنه عثر رجال املباحث على كمية أخرى 

من األصابع اجلاهزة للبيع.

ضبط ربع كيلو حشيش مع »بدون« في الصليبية

مركز رياضمركز رياض

على الرغم من رسوخ 
مبــــدأ عدم مســــؤولية 
وموظفــــي  الدولــــة، 
القضائي عن  اجلهــــاز 
اال  أخطائهــــم الضارة، 
انــــه مع هــــذا يجب ان 
نسلم بأن اجلميع مبن 
فيهم القضاة هم بشــــر 
يخطئــــون ويصيبون 
ولهــــذا أرى وجــــوب 
التعويض عن األخطاء 
الصــــادرة  القضائيــــة 
من احملاكــــم، فقد يتهم 
شخصا بارتكاب جرمية 

ويحكــــم عليه وينفــــذ جانب من احلكم 
ثم يظهر دليل براءته من التهمة فيفرج 
عنه ويكــــون حني اإلفراج عنه في حالة 
صحية ونفسية سيئة فما هو املقابل لقاء 
هذا االتهام اجلائر او مبعنى أدق اخلطأ 
القضائي الذي أوقعه وحكم عليه مبقتضاه 
ـ وأقول اي دين أكبر شرعية من تعويض 
عادل يدفع لرجل أذلتــــه العدالة باتهام 
باطل، ومرغته بشكوكها، وأجلسته على 
مقعد العار، واقتلعته من أعماله وأسرته 
ومهنته، لتضــــع احلديد في يديه، ومن 
ذا الذي يستطيع القول ان هذه السمعة 
التي تلوثت بأنفاس االتهام، وهذا القلق 
والهموم التي تفترســــه ال يستحق اي 
تعويض، وأنوه الى ان املقصود باألخطاء 
القضائيــــة هو صدور أحــــكام جزائية 
باحلبس وتنفيذها كليــــا او جزئيا في 
احملكوم عليه ثم اكتشاف دليل قاطع على 
براءته فتعاد محاكمته مرة ثانية وتقرر 
براءته، وهذه هــــي إعادة احملاكمة التي 
خال منها التشريع الكويتي وهو نقص 
به ننبه إليه ويجب إعادة النظر في وضع 
نص يكفل هذا التعويض ملن ثبتت براءته 
بعد أخطاء قضائية أوقعته في السجن 
واحلبس، فالتشريع الكويتي لم يرد به 
نص على منع التعويض لهذا الشخص 
عن الضرر الذي حلق به جراء حبسه أو 
حلق بذويه جراء اتهامه بالباطل وتنفيذه 
للحكم. وأرى ان هذا احلق بالتعويض له 
وجهان، تعويضه عن الضرر املعنوي، 
ويكون ذلك بنشر حكم البراءة في عدد من 
الصحف اليومية وتتحمل العدالة وحدها 
أجور نشــــر هذا اخلبر، وهذا التعويض 
يطلق عليه التعويض عن الضرر األدبي 
عمال مبا جاء بنص املادة 231 فقرتي 1 و2 
التي تنص على: 1ـ  يتناول التعويض عن 
العمل غير املشروع الضرر ولو كان أدبيا، 
2ـ  ويشمل الضرر األدبي على األخص ما 
يلحق بالشخص من أذى حسي أو نفسي، 
نتيجة املساس بحياته او بجسمه او حريته 
او بعرضه او بشرفه او بسمعته او مبركزه 
االجتماعي او األدبي او باعتباره املالي، 

كما يجــــب ان يتضمن 
التعويض الضرر املادي، 
وذلك مبنــــح املضرور 
الذي أضير من إجراءات 
وأخطاء قضائية بحبسه 
وذلك مبنحه مبلغا من 
املــــال تقــــدره احملكمة 
ويجــــب ان يراعى في 
هــــذا املبلغ خســــارته 
وإيقافه عن عمله وقفل 
أسباب رزقه فضال عن 
الكسب الذي فاته اذا كان 
املضرور رجــــل أعمال 
وخســــر جتارته وذلك 
عمال مبا جاء بنص املادة 230 فقرتي 1 و2 
والتي تنص على: 1ـ  يتحدد الضرر الذي 
يلتزم املسؤول عن العمل غير املشروع 
بالتعويض عنه باخلسارة التي وقعت 
والكسب الذي فات مادام ذلك كان نتيجة 
طبيعة العمل غير املشروع. 2 ـ وتعتبر 
اخلسارة الواقعة او الكسب الفائت نتيجة 
طبيعية للعمل غير املشروع، إذا لم يكن 
في املقدور تفاديها ببذل اجلهد املعقول 
الذي تقتضيه ظروف احلال من الشخص 

املادي.
ويثور تساؤل مهم عن حق الدولة في 
الرجوع عن املتسبب في اخلطأ، والبني 
ان حق الدولة يعتبر واضحا وجليا في 
رجوعها مبا دفعته مــــن تعويض على 
الزور  الغلط كاملخبر وشاهد  مســــببي 
واملدعي الشخصي، عمال مبا جاء بنص 
املادة 241 من القانون املدني والتي تنص 
على: »للمسؤول عن عمل الغير ان يرجع 
عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا 
عن عمله غير املشروع، وإذا كان احملكوم 
عليه قد تسبب في احلكم بأخطائه فإن 
احملكمة تأخذ بذلك حني تقدر التعويض، 
وهذا التعويض يعتبر من احلقوق املهمة 
والضرورية للمحكوم عليه ولذويه ولم 
يعد منحة او مساعدة من الدولة، ومما 
يسترعي االنتباه ان التشريع الكويتي 
لم ينص على إعادة احملاكمة في قانون 
اإلجــــراءات اجلزائية احلاليــــة بل أفرد 
نصوصا على رد االعتبار باملواد 244 و245 

و246 من قانون اإلجراءات اجلزائية.
وفي النهاية أتوجه للمجلس التشريعي 
)مجلس األمة( املنوط به سن التشريعات 
ووضعها، أن يتبنــــى وجهة النظر هذه 
ويسن تشريعا يجيز به للمضرور ومن 
حكم عليه بعقوبة ثم تبينت براءته ان 
تعاد محاكمته من جديد، فضال عن حقه 
في اقتضاء التعويض العاجل املعوض 
ملا وقع في حقه من أخطاء وما تعرض له 
من إجراءات قضائية كانت السبب في ان 

يدفع حريته ثمنا لتلك األخطاء.
reyadcenter@yahoo.com

 التعويض عن األخطاء القضائية..
وخلو التشريع الكويتي من النص عليه

بقلم: المحامي رياض الصانع

طفلة كويتية حاولت االنتحار بابتالع كمية من الحبوب
وفتاة مصرية حقنت نفسها بإبر إنسولين والدها

أمير زكي ـ محمد الدشيش
شـــهدت منطقتا العـــدان وخيطان 
محاولتـــي انتحـــار احداهما شـــديدة 
انتحار  فـــي محاولة  الغرابة ومتثلت 
طفلة مواليد 1997 وأخرى أكثر غرابة 
متثلت في محاولة فتاة مصرية االنتحار 
بحقن نفســـها بإبر االنسولني اخلاصة 

بوالدها.
وقال مصدر طبي ان بالغا ورد باصابة 
فتاة مصرية فـــي خيطان داخل منزل 
اسرتها باغماء وبانتقال رجال الطوارئ 

تبني انها اقدمـــت على االنتحار بحقن 
نفسها باالنسولني.

وفي سياق متصل، استقبل مستشفى 
العدان طفلة كويتية بواسطة ذويها وتبني 
انها تناولـــت كمية من احلبوب بقصد 
االنتحار وأودعت الطفلة في مستشفى 
العدان وســـجلت قضية، اما املصرية 
فلم تنقل الى املستشفى وامنا قام رجال 
الطوارئ الطبية بتقدمي االسعافات لها 
داخل منزل أســـرتها ورفضت أسرتها 

نقلها الى املستشفى.

على صعيد آخر قال فني اول الطوارئ 
الطبية املنســـق اإلعالمـــي عبدالعزيز 
بوحيمد ان ادارة الطوارئ تعاملت مع 
عدد من القضايا الغريبة يوم امس، مشيرا 
الـــى ان رجلي الطوارئ فيصل املريفع 
ومحمد احلالق طلب منهما االنتقال الى 
ناد متخصص لركوب اخليل في منطقة 
صبحان للتعامل مع بالغ يتضمن سقوط 

فتاة من فوق حصان.
وأشـــار بوحيمد الى ان بالغا آخر 
تعاملت معه ادارة الطوارئ الطبية ومتثل 

في تهجم كلب على وافدة فلبينية، مشيرا 
الى ان رجلي الطوارئ محمد خلف وبدر 
ناصر توجها الى منطقة سلوى وتبني 
ان الفلبينية مصابة بجروح وخدوش 

جراء هجوم الكلب عليها.
الـــى ان عمليات  واشـــار بوحيمد 
الطوارئ تلقت بالغا بإقدام آسيوية على 
الهـــرب من منزل كفيلها في أم الهيمان 
وقـــام رجال الطـــوارئ مخلف العنزي 
وعبداهلل السبيعي بالتعامل مع البالغ 

ونقل اآلسيوية الى مستشفى العدان.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تمكـــن رجـــال إطفـــاء العارضية 
والفروانية والشـــويخ من السيطرة 
على حريق اندلع داخل مكتب بمجمع 

تجاري شهير في الفروانية.
وقال مدير إدارة الــعالقات العامة في 
اإلطفاء المقـدم خليل األمير إن الحريق 
تم إخماده بعـــــد دقـائق من وصول 
رجال اإلطفاء مشـيرا الى ان التعامل 
مع الحريق بســـرعة منـاسـبة ساعد 

في عدم انتـشــار الحريق وان اسباب 
التـــحقيق للـوقوف  الحريق يجـري 

عـلـيها.
من جهة أخرى، تعامل رجال إطفاء 
العارضيـــة مع حريق اندلع في غرفة 
الكمبيوتر داخل احدى المدارس الثانوية 
ولم يســـفر الحريق عن إصابات، إال 
ان الطالبـــات تم وضعهـــن في مكان 
للتجمع حتى سيطرت اجهزة االطفاء 

آثار احلريق في احد مكاتب املجمععلى الحريق.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة الهواجر من إجراء فرعية »الخامسة«
خالــــد الزويــــر »أريــــد أن 
إلى السلطة  أبعث برسالة 
التشــــريعية أطالبهم فيها 
بأحد خيارين: إما أن تلغي 
قانون جتــــرمي االنتخابات 
الفرعيــــة أو تضــــع اآللية 
القانون  املناســــبة لتنفيذ 

على أرض الواقع«.
وأكد الزوير أنه ال يجوز 
أن يصــــدر قانون مبوافقة 
التنفيذيــــة  الســــلطتني 
والتشــــريعية وال يطبــــق 
ما يؤدي إلــــى عدم احترام 
إذ ان مســــؤولية  القوانني 
التنفيذيــــة هي  الســــلطة 
تطبيق القوانني والتشريعية 
ممثلة في مجلس األمة عليها 

مراقبة تطبيقها.

نقيب أهان رجل أمن فُمنع من السفر
أمير زكي

ُمنع ضابط برتبة نقيب من السفر الى خارج الكويت ومتت 
احالتـــه الى مخفر اجلليب بتهمة اهانة رجل امن، ووفق مصدر 
امني فإن مشادة كالمية حدثت بني رجل امن من قوة املطار برتبة 
شرطي وضابط في اجليش برتبة نقيب حيث قام الضابط بإهانة 
الشرطي، وحسب ادعائه أبلغ الشرطي مسؤوليه مبا حدث ليتم 

منع سفر الضابط وإحالته بقضية اهانة رجل امن.

شبهة »زائدة« وراء وفاة شاب »بدون«
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

نقلت جثة شــــاب من غير محددي اجلنسية الى الطب الشرعي 
للجزم بأســــباب وفاته، كما مت رفع آثار ملواد مخدرة وجدت داخل 
غرفتــــه. وكانت عمليات الداخلية تلقــــت بالغا يوم امس عن وفاة 
شــــاب من البدون داخل غرفته ليتم ارسال دورية جندة الفروانية 
الى موقع البالغ مبنطقة العارضية ومت رصد آثار تدل على تعاطي 

املخدرات ليتم ابالغ االدلة اجلنائية واملباحث.

جاء ليبلغ عن تغيب خادمته
فاتهموه باالعتداء عليها

محمد الجالهمة
تقدمت وافدة آسيوية الى مخفر الفحيحيل برفقة صاحب مكتب 
للخدم لالبالغ عن تعرضها لالعتداء من قبل مواطن ملدة 3 أيام، وقالت 
الوافدة ان املواطن تقدم الــــى مكتب اخلدم وطلب جتربتها، ولدى 
وصولهــــا الى املنزل لم جتد للمواطن زوجة، وكان املواطن يعتدي 
عليها ويهددها بالتسفير إذا أبلغت، مشيرة الى انها متكنت من الهرب 

وحاولت البحث عن عمل جديد قبل أن تصل الى املكتب.
هذا ومت ابالغ وكيل نيابة االحمدي والذي أمر بتسجيل قضية ضد 
املواطن واحالة الوافدة الى الطب الشرعي، فيما قال املصدر االمني 
ان املواطن كان قد جلأ الى مكتب اخلدم قبل ســــاعات من وصولها 

وأبلغ عن اختفاء خادمته.

بالغ عن تغيب ستيني في مبارك الكبير
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

تقدم مواطن يبلغ من العمر 38 عاما لالبالغ عن تغيب والده 
املســـن والبالغ من العمر 62 عاما عن املنزل وســـجلت قضية 
تغيب مسن في مخفر مبارك الكبير واحيلت القضية الى املباحث 
للبحث عن األب املسن والذي اكد املبلغ انه مصاب بعدة امراض 

ويحتاج الى رعاية منزلية.

ضبط 153 مخالفًا لقانون اإلقامة
في حملة لرجال أمن الفروانية الدائرة االنتخابية اخلامسة 

للترشيح لعضوية مجلس 
األمة.

وعقب صــــدور احلكم 
صرح دفاع املتهمني احملامي 

الدائرة اجلزائية  قضت 
الرابعة مبحكمة أول درجة 
برئاســــة املستشــــار عادل 
الصقر وأمانة ســــر هشام 
ســــماحة ببــــراءة املتهمني 
في فرعيــــة انتخابات أبناء 
قبيلة »الهواجر« في الدائرة 
اخلامســــة واملتهم فيها 15 
مواطنا بينهم النائب دليهي 
الهاجري والوزير السابق 

فالح الهاجري.
العامة قد  النيابة  كانت 
أسندت للمتهمني أنهم نظموا 
انتخابات فرعية بصورة غير 
رســــمية قبل املوعد احملدد 
انتخابــــات أعضاء  إلجراء 
مجلس األمة 2009 بغرض 
اختيار من ميثل القبيلة عن 

احملامي خالد الزوير

العميد غلوم حيبب

حريق يلتهم دورًا في مجمع تجاري شهير


