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الصفحة
حكم���ت محكمة اس���تئناف اجلنايات 
برئاسة املستشار فيصل خريبط ببراءة 
متهم من تهمة تعاطي مادة احلشيش وقيادة 
مركبة حتت تأثير »املؤثرات العقلية«. وجاء 
احلكم ليلغي حكم محكمة اول درجة القاضي 
باالمتناع عن النطق بالعقاب وكفالة 300 
دينار وتعهد ملدة سنة وسحب الرخصة.

وجاء احلكم بعد مرافعة احملامي محمد 
حم���زة عباس من مكت���ب احملامي محمد 
ناصر اجلميع حي���ث دفع احملامي محمد 
حمزة عباس بانتفاء حالة التلبس وبطالن 
االستيقاف وأثار دفع عدم معقولية الواقعة 
بس���بب تضارب اقوال ضابط الواقعة في 

التحقيقات.

البراءة ألغت عقوبة االمتناع والغرامة وسحب الرخصة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

في أول قضية من نوعها ضد وزارة الداخلية

»اإلدارية«: القضاء مختص بنظر دعاوى اإلبعاد واإلقامة
قضت الدائرة اإلدارية الثانية باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستشار أحمد الديهان 
وأمانة س���ر خلف احمد بأحقية الدائرة 
املدنية باحملكمة الكلية في نظر الدعوى 
املرفوعة من أح���د الوافدين ضد وزارة 
الداخلية وإدارة مباحث الهجرة واجلوازات 
للنظر في مدى أحقية الوزارة في إبعاده 

إداريا.
وتتلخص الدعوى التي أقامتها احملامية 
آمنة مال حس���ن بصفتها وكيلة عن أحد 
الوافدين العرب في أن أحد الوافدين صدر 
ضده قرار بإلقاء القبض عليه من إدارة 
مباحث الهجرة واجلوازات بتهمة الهروب 
من ضبطية ولم يكن على علم به، كونه 

أصدر إذن عمل جديد على ش���ركة مغايرة للشركة التي 
وقع فيها إلقاء القبض عليه. وعندما توجه إلدارة الهجرة 
إلصدار إقامة جديدة على الش���ركة الثانية بكفيل جديد 

فوجئ بقرار القبض عليه.
وعندم���ا لم يتم الرد على التظلم املقدم منه اختصمت 
احملامية آمنة مال حسن كال من وكيل وزارة الداخلية ومدير 
مباحث الهجرة بصفتيهم���ا مطالبة باختصاص احملكمة 
والئيا بنظر الدعوى حيث انها ال تتعلق بأعمال السيادة 
وأن هناك إساءة الستعمال السلطة من جانب اإلدارة كون 
أن محضر حتريات الواقعة لم يشمل اسم املدعي أو بياناته 
ولم يأت محضر التحريات من بعيد أو قريب على أن املدعي 
يعمل حارس���ا للبناية التي بها الوحدة السكنية الصادر 
اإلذن بتفتيشها ولم يكن املدعي يعمل حارسا بالعقار كما 
ج���اء في مذكرة دفاع املدعي عليه بل أن حارس العقار مت 
القبض عليه ومت صدور قرار بإبعاده إلى خارج البالد رغم 
أنه كان حينها في مستش���فى الصباح مبعنى أنه لم يكن 
متواجدا أثناء الضبطية القضائية ودفعت كذلك بانتفاء 

ركن السبب التخاذ القرار وبطالنه.
ورأت احملكمة في حيثيات حكمها أنه »إذا كانت الفقرة 

اخلامس���ة من املادة األولى من املرسوم 
بقانون 20-1981 بإنشاء دائرة باحملكمة 
الكلية لنظر املنازع���ات اإلدارية املعدل 
بالقان���ون رقم 61-1982 قد اس���تبعدت 
القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من 
ال يحمل اجلنسية الكويتية من اختصاص 
تلك اإلدارة فإن القضاء العادي يكون هو 

املختص بنظر الدعاوى املتعلقة بهما.
كما استقرت احملكمة على أن طلب ذوي 
الشأن فيما يتعلق باإلقامة واإلبعاد ال يعد 
من أعمال السيادة باعتبار أن اجلهة اإلدارية 
تتولى الفصل في هذه الطلبات وتصدر 
بش���أنها القرار املناس���ب طبقا للقواعد 
والشروط اخلاصة بذلك بوصفها سلطة 
إدارة سلطة حكم وهو ما يخرجها من أعمال السيادة وتعد 
بذلك عمال إداري���ا وإن كان يخرج من اختصاص الدائرة 
اإلدارية باحملكمة الكلية إال أنها تدخل في اختصاص القضاء 
العادي املختص بنظر دعاوى اإلقامة واإلبعاد باعتبار أن 

املدعي غير كويتي اجلنسية.
وقضت احملكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى 
وأمرت بإحالتها إلى الدائرة التجارية املدنية كلي حكومة 
رقم 4. وقد أكدت احملكمة برئاس���ة املستشار ياسر جالل 
رئيس الدائرة التجارية املدنية احلكومية الرابعة ردا على 
الدفع املبدي من محامي الدولة بعدم اختصاص احملكمة 
والئيا بنظر الدعوى أن احلكم الصادر من الدائرة اإلدارية 
قد تكف���ل بالرد على هذا الدفع وقض���ي برفضه ومن ثم 

تلتفت احملكمة عن هذا الدفع.
ورأت احملكم���ة أن املدعي كونه غي���ر كويتي وانتهت 
إقامت���ه بتاريخ 24-3-2009 يتعن عليه عمال باملادة 20 
من القانون رقم 17-1959 في شأن إقامة األجانب أن يخرج 
من الكويت نظرا النته���اء مدة ترخيص إقامته وأن قرار 
القبض عليه جاء متفقا مع صحيح الواقع والقانون مما 

يلزم برفض الدعوى.

عامل توصيل الطلبات بعد خروجه من املستشفى في طريقه إلى املخفر

إحدى السيارات املتصادمة على طريق الدائري السادس

احملامية آمنة مال حسني

محمد حمزة عباس

مجهوالن يستهدفان سيارة توصيل طلبات 
ويطعنان سائقها في يده بهدف سرقة حصيلته

مصرع مواطن شاب دهسًا على طريق الصليبخات
وانقالب باص على السادس يستنفر 7 سيارات إسعاف

هاني الظفيري
لقي شاب كويتي 21 عاما مصرعه متأثرا بإصابة بليغة في الرأس 
بعد تعرضه حلادث دهس على مقربة من مقبرة الصليبخات باجتاه 
الساملية وقال املنسق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان احلادث الذي وقع في السادسة صباحا انتقل إليه رجال 
الطوارئ حمدي خميس ومهدي الصراف. من جهة أخرى، اسفر حادث 
انقالب باص عمال عن اصابة 3 وافدين من اجلنسية البنغالية وقال 
بوحيمد نظرا لوجود عدد كبير من الوافدين داخل الباص الذي انقلب 
على الدائري السادس مقابل منطقة الصليبية مت توجيه 7 سيارات 
اسعاف بقيادة سعيد محمد وعبداهلل حسن وهيثم احمد الفتا الى ان 
املصابن الثالثة نقلوا للعالج في مستشفى الفروانية. وإلى طريق 
الدائري السابع باجتاه منطقة الظهر اصيب مواطن بجروح وكدمات 
جراء تصادم ثنائي ومت نقل املصابن الى مستشفى الفروانية بواسطة 

رجلي الطوارئ حمدي خميس وصابر حسن.

هاني الظفيري
ام���ر وكيل نيابة اجلهراء ادارة بح���ث وحتري محافظة اجلهراء 
بسرعة ضبط شخصن ارتكبا واقعة سلب باالكراه استهدفت وافدا 
مصريا يعمل سائقا على سيارة توصيل طلبات وقام املتهمان بتوجيه 
طعنات الى جس���د الوافد جراء مقاومته لّلصن ورفضه منحهما ما 

بحوزته من اموال من حصيلة عمله في توصيل الطلبات.
وقال الوافد في بالغ تقدم به الى مخفر النعيم ان الش���ابن كانا 
يستقالن مركبة وبدأ يشيران اليه بالتوقف حيث استجاب لهما على 
اعتبار انهما بحاجة لالستفس���ار عن عنوان، مشيرا الى ان الشابن 
ن���زال من مركبتهما وقاما باخراجه من املركبة بالقوة وطلبا منه ان 

يسلمهما ما بحوزته ممن مبالغ مالية.
وق���ال الوافد ان���ه رفض االمتثال ملا طلب���ه املتهمان فما كان من 
احدهما اال ان اخرج س���كينا وحاول طعن���ه في صدره اال انه حمى 
نفس���ه بوضع يده على صدره لتأتي الطعنة على يده، وتس���ببت 
في اصابته حيث مت نقله الى مستشفى اجلهراء وقام االطباء بعمل 

خياطة ل� 9 غرز في ساعده.
واضاف املصدر ان املصاب لم يتمكن من حتديد رقم املركبة التي 
يستقلها املتهمان، اال انه استطاع حتديد اوصاف املركبة، الفتا الى ان 
رجال مخفر النعيم ابلغوا وكيل نيابة اجلهراء باحلادثة والذي امر 
بتصنيف القضية باعتبارها سلبا بالقوة واعتداء بالضرب سيما مع 

تأكيد املجني عليه ان املتهمن سلبا حصيلة توصيله للطلبات.


