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 أيدت الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام وكيل 
وزارة املالية بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشــــرة آالف دينار قيمة الدية الشــــرعية 
املستحقة له عن وفاة ابنته وتأتي تفاصيل الدعوى في أن ابنة املدعي قد توفيت 
اثر حادث دهس تعرضت له اثناء عبورها الشــــارع إذ اصطدم بها قائد سيارة 
صالون تابعة إلحدى وزارات الدولة وتسبب نتيجة خطئه وإهماله في قتل ابنة 
املدعي نتيجة اإلصابات التي وقعت لها من جراء احلادث وإصابتها بنزيف ادى 
الى وفاتها ولم تســــفر التحريات عن الوصول الــــى الفاعل.وصمم دفاع املدعي 

على مطالبته بالدية الشــــرعية، مســــتندا الى أن الدولة تلتزم بالضمان وأداء 
الدية الشــــرعية للمدعي اذا ما مت التعرف على مرتكب احلادث. إذ إن املشرع قد 
استهدف من النصوص القانونية الضمان لألذى النفسي وأال يهدر دم في اإلسالم 
حيث جاءت نصوص القانون على أنه اذ وقع ضرر على النفس يستوجب الدية 
الشرعية وفقا ألحكام الشرع اإلسالمي وما يتضمنه جدول الديات، وحيث تعذرت 
معرفة املســــؤول عن تعويضه وفقا ألحكام املسؤولية عن العمل غير املشروع 

وعدم معرفة فاعله أو امللتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة. 

 تأييد إلزام «المالية» بدفع ١٠ آالف دينار دية شرعية 

 مركز رياض 

 «قضية بقضية... والبادئ أظلم»
 مشـــهد من مشاهد اإلثارة.. أو على حد املثل القائل (ضربني 
وبكى.. وسبقني واشتكى) أو مبعنى آخر (سيب.... وأنا اسيب).. 
فاملشهد احلقيقي أحد أبطاله سيدة وبجانبها شخص بسيارتها ال 
نعرف ماهيته أهو زوجها أم شخص غريب عنها، فالواقعة تبدأ 
بقيام رجال أمن اجلهراء وبناء على تعليمات مديرهم بإقامة نقطة 
تفتيش على مداخل ومخارج املنطقة لضبط احلالة األمنية قادها 
رئيس مخفر شرطة تيماء ومعاونه وأثناء قيامهم بعملهم شاهدوا 
مركبة تقودها امرأة بجانبها شاب وتسير مسرعة جتاوزت نقطة 
التفتيش مسرعة وملا حاول رجال األمن ايقافها حاولت الهرب إال 
أنهم متكنوا من إجبارها على التوقف واستفسر رئيس املخفر من 
السيدة عن سبب سرعتها وجتاوزها نقاط التفتيش فأجابت بأنها 
«مســـتعجلة»! فطلب منها إبراز إجازة القيادة ورخصة تسيير 
املركبة فرفضت إعطاءهما له ولم تكتف بذلك بل تطاولت عليه 
بالســـب والقذف وفي نفس الوقت فوجئ رئيس املخفر بالشاب 
الذي كان بجانبها يترجل إليه وأعلن عن هويته بأنه زوج السيدة 
«بحكم محكمة» فلما سأله رئيس املخفر عن تلك الهوية والصفة 

رفـــض إبرازهما له، وعندما أصر رئيس املخفر على ذلك فوجئ بالشـــاب املهذب على 
خالف احلقيقة يعتدي على رئيس املخفر سبا وقذفا بل وتطاول على مالبسة ومزقها 
وانتزع رتبته العسكرية من على كتفه األمر الذي اضطر معه رئيس املخفر لشل حركته 
وإيداعه في الدورية بالقوة وكان ذلك على مرأى ومسمع من رجال األمن الذين حضروا 
الواقعة حيث كان األمر بنقطة التفتيش ومت اقتياد الشاب إلى مخفر منطقة تيماء حيث 
مت حجزه لتســـجيل قضية اعتداء بالضرب واالهانة لرجال األمن إال أن رئيس املخفر 
ومعاونيه فوجئوا بالســـيدة التي كانت تالزم ذلك الشاب تدخل املخفر ومعها عدد من 
أقارب الشـــاب طالبني إخالء سبيله فرفض رئيس املخفر طلبهم الغريب بل والعجيب 
أنه فوجئ بالســـيدة تطلب تســـجيل قضية لها ضد رجال األمن بسبها والتلفظ عليها 
وأصرت على تسجيل قضية بحقهم وذلك من باب (سيب وأنا أسيب) وهو ما دعى رجال 
األمن لتحرير محضر بالواقعة وإرســـالها للنيابة للتحقيق فيها وذلك حتى تستجلي 
احلقيقة، تلك هي الواقعة التي قرأتها في جريدة «الراي» وذلك في عددها الصادر يوم 
٢٠١٠/١٢/١٠ في الصفحة رقم ٤٠ وبعد قراءتي لها تعجبت من مدى جرأة تلك الســـيدة 
فـــي أن تكيل التهم جزافا لرجال األمن رغبة منها في إخالء ســـبيل زوجها الذي تعدى 
عليهما ســـبا وضربا وتســـألت ما هذه اجلرأة التي أقدمت عليها السيدة؟! أال تعلم أن 

قدسية رجل األمن من قدسية القانون وأن اتهامها زورا أحد رجال 
األمن بسبها يعرضها لطائلة القانون وعقابه؟! كل تلك األسئلة 
اجابتها الوحيـــدة هي غياب األخالق وانعدام الضمير وفســـاد 
الـــذمم فبدال من االعتذار لرجال األمن عما صدر من زوجها تكيل 
لهم االتهامات وكأننا في بلد حتكمه شريعة الغاب وال يوجد بها 
قانون يتســـاوى فيه اجلميع، وال شك أن املنظار القانوني لهذه 
الواقعة يلقي بظالله عليها حيث ان زوج السيدة (بحكم محكمة) 
قد تعرض بالســـب والقذف ملوظفني عموميني هم رجال الضبط 
أثناء تأديتهم لعملهم وبسبب هذا األمر وقع حتت طائلة املادة ١٣٤ 
من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس 
مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، فضال عن تعديه بالقوة والعنف على 
رئيس مخفر تيماء بتمزيق مالبسه ونزع رتبه العسكرية وهو 
األمر املؤّثم باملادة ١٣٥ من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشـــرع 
عقوبة احلبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة وال يغيب عن أذهاننا 
أن الســـيدة فور طلبها إخالء سبيل زوجها (املتزوجة له بحكم 
محكمة) ورفض هذا الطلب من قبل املخفر أبلغت كذبا وبســـوء 
القصد تعرضها للسب والقذف من جانب رجال األمن وهو ما يوقعها حتت طائلة نص 
املادة ١٤٥ من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشرع عقوبة احلبس مدة ال تتجاوز سنتني 
وهذا ما سوف يسفر عنه التحقيق السيما أن واقعة السب املبلغ بها حدثت أمام رجال 
األمن باملخفر الذين يجب ســـماع شهادتهم الستجالء حقيقة ما تدعيه تلك السيدة من 
تطاول رجال األمن عليها وفي النهاية، البد من وضع حد لعمليات التحرش واالحتكاكات 
املستمرة بني رجال االمن والنساء والبنات عموما حيث ان هناك العديد من العسكريني 
من يتعمد الى توقيف والتدقيق على البنات بقصد خالف العمل.. وهذا يحتاج شـــدة 
ومعاجلة من الوزارة.. كما ان هناك بنات ونساء ورجاال كثرت جتاوزاتهم وتطاوالتهم 
واســـتعمالهم للعنف مع رجال األمن أثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم في اآلونة األخيرة، 
ولذلك وجب تشديد العقوبة عليهم اذا حدث ذلك، فضال عن ضرورة استجالء التحقيق 
في تلـــك الواقعة ملعرفة احلقيقة الكافية وذلك بعد ســـماع أقوال رجال األمن باملخفر 
ملعرفة مالبسات املوضوع وذلك حتى تكون تلك السيدة عبره ملن يحاول التجرؤ على 
رجال األمن بالقول أو بالفعل أثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم وحتى نصل إلى االحترام 

الواجب لهذا اجلهاز احلامي ملجتمعنا من أي فتنة أو اضطرابات. 
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 لجنة فحص الطعون تحيل طعن المحامين
  ضد أساتذة الجامعة لـ «الدستورية»

 تعويض مواطن بـ  ٤ آالف دينار نتيجة حادث مروري

 أحالـــت جلنـــة فحـــص 
احملكمـــة  فـــي  الطعـــون 
الدستورية برئاسة رئيس 
احملكمة املستشار يوسف غنام 
الرشيد وعضوية املستشارين 
فيصل املرشد وراشد الشراح 
طعن جمعية احملامني بعدم 
دستورية الفقرة األخيرة من 
املادة ١٢ مـــن قانون تنظيم 
مهنة احملامـــاة إلى احملكمة 
الدستورية وحددت لها جلسة 

٢١ فبراير لنظرها.
اللجنـــة بقبول    وقضت 
الطعن وإلغاء احلكم املطعون 

فيـــه والصادر من احملكمـــة الكلية بناء على 
الدعوى املرفوعة من األساتذة إبراهيم احلمود 
ورشيد العنزي ومبارك النويبت على خلفية 
شـــطبهم من مزاولة مهنة احملاماة وذلك فيما 
تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دســـتورية 
نص الفقرة األخيرة من املادة ١٢ لقانون تنظيم 
مهنـــة احملاماة املعدل بالقانون رقم ٦٤/١٩٩٦، 
وبإحالة النزاع إلى احملكمة الدستورية بكامل 

هيئتها للفصل فيه.
  كان احملامـــي عمر العيســـى إبـــان توليه 
رئاســـة جمعية احملامني قـــدم مذكرة بدفاعه 
في الدعوى املرفوعة من األساتذة الثالثة بعد 

قرار شـــطبهم من مزاولة 
مهنة احملامـــاة لعدم رفعها 
بالطريق الـــذي نص عليه 
القانون، وهو على حســـب 
ما ذكرته املادة ٨ من القانون 
رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء 
دائرة باحملكمة الكلية لنظر 
املنازعات اإلدارية، وتنص 
هذه املادة على أنه ال تقبل 
طلبـــات اإللغاء املنصوص 
عليها في املادة األولى قبل 
التظلم منها إلى اجلهة التي 
أصدرتها أو اجلهات الرئاسية 
لها وانتظار املواعيد املقررة 
للبت في التظلم، ويصدر مرسوم بيان إجراء 

تقدمي التظلم والبت فيه.
  وزاد أن القرار الصادر تتوافر فيه شروط 
صحة سبب القرار اإلداري، موضحا أن املعلوم 
لصحة ركن السبب في القرار اإلداري ينبغي 
أن تتوافر فيه ثالثة شـــروط: األول أن يكون 
السبب قائما وموجودا حتى تاريخ إصدار هذا 
القرار، مشـــيرا إلى أن هذا الشرط به شقان، 
فمن ناحية أولى يجب أن تكون الوقائع التي 
استندت إليها اإلدارة في إصدار قرارها وقعت 
فعال أي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا 

من الناحيتني املادية أو الواقعية.

التجارية  الدائــــرة   ألزمت 
باحملكمــــة الكليــــة برئاســــة 
املستشار حامد العمار إحدى 
شــــركات التأمني بــــأن تؤدي 
ملواطــــن مبلــــغ ٤ آالف دينار 
تعويضا نهائيا عن اإلصابات 
واألضرار التي حلقت به نتيجة 

حادث مروري وقع له.
  وتتلخص تفاصيل الدعوى 
فــــي ان املدعي أقــــام الدعوى 
مبوجب صحيفة أودعها دفاعه 
احملامي حسن العجمي بإدارة 
الكتاب طالب في ختامها احلكم 
بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 

١٠٠١ دينار على سبيل التعويض املدني املؤقت عن 
األضرار املادية واألدبية التي أصابته جراء احلادث 
على النحو املوضح بصحيفة الدعوى وإلزامها 
باملصروفات ومقابل أتعاب احملاماة الفعلية عمال 

باملادة ١١٩ مكرر من قانون املرافعات.
  على سند من القول انه مبوجب حكم قضائي في 
اجلنحة صادر بإدانة املتهم بتغرميه مائتي دينار 

لقيادته مركبته بإهمال وعدم 
انتباه وذلك بسبب انشغاله 
بســــقوط هاتفه النقال أثناء 
القيادة فاصطدم مبركبة املدعي 
من اخللف لتصطدم بسيارة 
أخرى. ونتج عن ذلك إصابته 
الواردة بالتقرير  باالصابات 
الطبي وأصبح احلكم نهائيا 
وان سيارة املتهم مؤمن عليها 
لدى شركة التأمني املدعى عليها 
وســــارية وقت احلادث. وقد 
اصيب بأضرار جراء احلادث 
بعجزه عن عمله وجعله قعيد 
الفراش شهورا عدة ينفق أمواال 

لشفائه فضال عن احلزن واألسى ملا أصابه.
  وقــــال احملامي العجمي ان الالئحة التنفيذية 
نصت على ان التأمني على املركبات اآللية اجباري 
لصالح الغير ويلتزم بتغطية املسؤولية املدنية 
الناشــــئة عن األضرار املادية واجلســــمانية من 
حوادث املركبــــات اذا وقعت في الكويت بجميع 

حدودها االقليمية.

 احملامي عمر العيسى 

 احملامي حسن العجمي 

 ضبط ٨٠ حبة مخدرة و٤٠ غرام هيروين
  في باص لنقل السجناء عاد من قصر العدل

 طلقة شوزن اخترقت رقبة شاب 

 مصمم إعالني نصب على وافدين بربح ٥٠٠٪

 عبداهللا قنيص
  فتح مدير الســـجن املركزي العقيد شـــريدة 
الشـــمري حتقيقا مع نحو ٣٠ سجينا عادوا من 
قصـــر العدل الى الســـجن املركزي اول من امس 
وذلك بعد ان عثر رجال امن السجن على ٨٠ حبة 
مخـــدرة و٤٠ غراما من الهيروين كانت متواجدة 
داخل باص لنقل السجناء. وقال مصدر امني ان 
مدير الســـجن املركزي امر بانزال جميع النزالء 

العائدين من قصر العدل لتفتيشه، وفوجئ رجال 
االمن بوجود احلبوب والهيروين ملقاة في ارضية 
الباص ورفض اي من النزالء االقرار بأن هذه املواد 
املخدرة تخصه. واشار املصدر الى ان الترجيحات 
تشـــير الى ان احد النزالء تســـلم هذه املخدرات 
اثناء تواجده في قصر العدل وحينما شـــعر بأن 
رجال االمن سيخضعون الباص والنزالء للتفتيش 

الدقيق تخلص من املخدرات. 

 هاني الظفيري
  نقل شاب كويتي (٢٤ عاما) الى مستشفى اجلهراء 
وأدخــــل العناية الفائقة جــــراء اختراق عيار ناري 
رقبتــــه. وقال مصدر أمني ان الشــــاب نقل من قبل 
ذويه الى مستشفى اجلهراء وأبلغوا ان الشاب كان 
ينظف سالحا نوع شوزن داخل الديوانية وسمعوا 
صوت طلق ناري، وحينما ســــارعوا الى الديوانية 

وجدوا الشاب غارقا في دمائه. هذا ووصف إصابة 
الشاب باخلطرة. من جهة أخرى توفي مواطن (٤٢ 
عاما) في ظــــروف غامضة، وقال مصــــدر أمني ان 
شــــقيق املتوفى أبلغ عن ان شــــقيقه توفي وتوجه 
رجال األمن الى املنزل الذي توفي فيه املواطن لرفع 
أي آثار قد تشير الى ان الوفاة غير طبيعية، ومتت 

إحالة اجلثة للطب الشرعي. 

 محمد الدشيش
  تقدم وافد مصري الى مخفر الفروانية متهما 
آخر من نفس جنسيته بالنصب واالحتيال عليه، 
مشيرا الى ان قيمة املبلغ الذي أخذه منه املدعى 
عليه هو ٥٠٠ دينار. وقال مصدر أمني ان الوافد 
املدعي قال انه قرأ اعالنا في احدى الصحف االعالنية 
وتضمن رغبـــة املعلن في دعم مالي وان األرباح 
ســـتعادل ٥٠٠٪، مشـــيرا الى انه اتصل باملعلن 
والتقى به داخل شقة في منطقة الفروانية، حيث 
أبلغه انه مصمم اعالني وانه يقوم باعمال دعائية 
ملهرجان «هال فبراير» وان اي مبلغ يأخذه سيرده 

١٠ أضعاف نهاية مارس.
  وأضاف املدعي: أعطيت املعلن ٥٠٠ دينار وبعد 
اسبوع ذهبت الى الشقة لالطمئنان على أموالي 
خاصة بعد ان اتصلـــت باملعلن ووجدت هاتفه 
مفصوال عن اخلدمة، وإذا بحارس البناية يبلغني 

بأن املستأجر ترك الشقة.
  وعليه ســـجلت قضية نصب واحتيال وجار 
البحث عـــن املدعى عليه، ورجح مصدر أمني ان 
يتقدم وافدون آخرون ببالغات مشـــابهة خاصة 
ان املجنـــي عليه أكد مشـــاهدته آلخرين خدعوا 

باإلعالن املغري. 

 «الداخلية» تصادر مئات المركبات في أماكن سكن الوافدين 
والمتضررون يعتبرون إجراءات المرور جباية لألموال

 أكدت أن تعاملها مع المخالفات يتماشى مع القانون

 أصحـاب المركبات المخالفون ملزمون بدفع ٥٠ دينارًا مـا بين ونش ومخالفة وأرضية

 صورة ارشيفية لسحب إحدى السيارات من ساحة ترابية 

 اللواء محمود الدوسري 

 اللواء عبدالفتاح العلي

 أمير زكي ـ  محمد الجالهمة
  شنت وزارة الداخلية ممثلة 
في قطاع المرور حمالت مرورية 
مكثفـــة اســـتهدفت المركبات 
المتوقفة في ســـاحات ترابية 
وإلـــى جوار مـــدارس وداخل 
مواقـــف عامـــة مثـــل مواقف 
المســـاجد ومواقف الحدائق 
واســـفرت الحملة التي شنتها 
اجهزة المرور خالل االسبوعين 
الماضيــين عن تحرير اكثر من 
٥٠٠ مخالفة مرورية مع إحالة 
المركبات المخالفة الى كراجات 
الحجز وإلزام المـــخالفين بدفع 
المرورية  المخالــفـــات  قيمة 
حيث تقدر قيمـــة المخالفة بـ 
١٥ دينارا الى جانب ١٥ ديــنارا 
أخـــرى قيــمـــة نقل ســـيارة 
المخالف بونش وارضية توقف 
السيارات المخالفة في كراجــات 

الحجز.
  «األنباء» تلقت ســـيال من 
الشكاوى من قبل وافدين سواء 
كانوا وافدين عربا أو وافدين 
آسيويين حيث ابدى الوافدون 
اســـتياءهم من حملـــة وزارة 
الداخلية مؤكدين ان ما يحدث 
لمركباتهـــم ما هـــو إال جباية 
لألموال حيث يكونون ملزمين 
بدفع مخالفات مرورية تتجاوز 
الـ ٥٠ دينارا مـــا بين مخالفة 
مرورية وقيمة نقل الســـيارة 

وارضية توقف مركباتهم.
  وقال احد الوافدين ويدعى 
(ن.م) لــــ «األنباء» كنت اضع 
مركبتي داخل ســـاحة ترابية 

تتوقـــف بداخلها اكثر من ١٠٠ 
سيارة مشيرا الى انه فوجئ في 
التالي باختفاء سيارته  اليوم 
واعتقد انها سرقت إال أن حارس 
احدى البنايات المجاورة ابلغه 
بأن رجال المرور جاءوا فجرا 
الســـيارات  وحملوا عددا من 
وحرصوا على انتقاء سيارات 
فـــي االرجح تعـــود لوافدين 
الى  باعتبارها سيارات قديمة 
حد ما واضاف الوافد: وجدت 
نفســـي مطالبـــا بالتردد على 
المرور التابع له وصدمت حينما 
لم أجد احدا يدلني على مكان 
تواجد سيارتي والتي وضعتها 
في ســـاحة ترابية ولم اعرقل 

حركة السير.
  وقـــال بعد ٧٢ ســـاعة من 
اختفاء ســـيارتي راجعت مرة 
اخرى المرور واذ بهم يقولون 
لي ان سيارتي في كراج الحجز 

وانني مطالب بسداد مخالفات 
واالنتظار اسبوعا حتى اخرج 
ســـيارتي واعتبر ما حدث له 
ولغيره من الوافدين ال يخرج 
انه تنفع لشـــركات  عن اطار 
متعاقـــدة مع المـــرور ألنه ال 
يمكن تبريـــر ما حــدث مؤكدا 
انه لـــو كان متوقفا في مكان 
ممنوع الوقـــــوف فيـــه لكان 
األمر بسيطا باعتباره مــخالفا 
ولكنـــه غير مخالف على حــد 

قوله.
  ولكن ما رد وزارة الداخلية 
علـــى مثـــل هذه الشـــكاوى؟ 

«األنبـــاء» توجهت بالســـؤال 
عن هذا االمر الى مصدر امني 
فقال: ان وكيل وزارة الداخـلية 
المساعد لــشؤون المــرور اللواء 
محمود الدوسري تلقى شكاوى 
عدة من اصحاب مدارس وأماكن 
عامة ونصت هذه الشكاوى على 
احتالل المواقف من قبل وافدين 
حيث يتركون سياراتهم أليام 

دون حراك.
المصدر ان وزارة    واضاف 
الى زيادة  الداخلية ال تعمـــد 
المخالفات بقدر  مدخولها من 
ما هي حريصـــة على تطبيق 

القانون وانه من غير المعقول 
استغالل مواقف عامة ومواقف 
مســـاجد ومقابـــل المدارس 

لوضع السيارات فيها.
  وحول قيمـــة المخالفات 
ومـــا اذا كان األمـــر تنفيعا 
لشركات متعاقدة مع المرور 
قال المصدر جميع السيارات 
التي يتم سحبها مخالفة وما 
تقوم به تطبيق للقانون وان 
المرور ال يتحصلون  رجال 
على امـــوال وانمـــا األموال 
تدفـــع للدولـــة جـــراء هذه 

المخالفات. 

 أمير زكي
  أمر مدير امن محافظـــة االحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي بتسجيل قضية بحق مواطن 
من قاطني مساكن جنوب االحمدي املتضررة 
بعنوان حيازة ملكية باالكراه، واكد مصدر 
امني ان تسجيل القضية بحق املواطن جاء 
في اعقاب تسلمه قيمة السكن خارج منزله 

وهو ١٠٠٠ دينار ومن ثم عاد الى مســـكنه 
ودخل اليه رغم قيام االجهزة املعنية بعمل 

مشروعات صيانة.
  وقال املصدر االمني ان فرق عمل سحب 
الغازات في االحمدي فوجئت مبواطن يدخل 
الى منزله ويغلق االبواب رافضا قيام اجهزة 
الطوارئ بعملها، مشيرا الى ان رجال االمن 

اســـتعلموا عن املواطن وتبني انه وقع على 
كتاب تسليم منزله لفرق الطوارئ واالنتقال 

الى سكن بديل وتسلم ايضا ١٠٠٠ دينار.
  واضاف املصـــدر: انتقل رجال االمن الى 
املواطن ومت الطلب منه املغادرة اال انه رفض 
وقال لن اخرج مـــن منزلي، وبيني وبينكم 

القانون. 

 مقاضاة مواطن عاد إلى مسكنه في جنوب األحمدي
  ورفض تمكين أجهزة الطوارئ من التعامل مع الغازات


