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بعد لقاء جمعها وموظفني من مختلف إدارات الوزارة

جلنة دراسة أوضاع املدنيني في »الداخلية« 
تعكف على دراسة سبل حتسني أوضاعهم

إلزام مواطن بـ 450 دينارًا نفقة شهرية لزوجته

االمني بوزارة الداخلية في بيان 
لها، واضافت ان وزارة الداخلية 
ال تألو جهدا في سبيل االرتقاء 
بالعمل الوظيف���ي للعاملني بها 
من عسكريني ومدنيني ومهنيني 
وتهيئة كل ظروف العمل ورفع 
املعاناة عن كاهلهم ملواجهة األعباء 
الوظيفي���ة واملعيش���ية والتي 
ينعكس اثرها على مس���تويات 
االداء وج���ودة العمل، مش���يرا 
الى ان تلك املطالبات س���تتولى 
اللجنة املش���كلة دراستها ورفع 
توصيات به���ا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ احمد احلمود التخاذ ما 
يلزم بشأنها بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية بالدولة.

عليها وجعلها مستمرة، وان يؤدي 
لها نفق���ة بنوعيها ألبنائها منه 
من تاريخ رفع الدعوى وجعلها 
مستمرة مع إلزامه بتوفير سيارة 
أو أداء ثمنها نقدا ولو على أقساط 
ش���هرية في حدود خمسة آالف 
دينار م���ع إلزامه بأن يؤدي لها 
أجرة سائق وجعل هذه األجرة 
وفق ما تقدره احملكمة متجددة 
شهريا وأن يؤدي لها وألوالدها 
أج���رة خادمة ش���هريا وجعلها 
مس���تمرة ومصاريف استقدام 
اخلادمة وأجرة حضانة وأجرة 
مسكن حضانة وجعلها مستمرة 

شهريا.
مؤمن المصري  ٭

بن���اء على توجيه���ات نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ احمد احلمود 
واشراف ومتابعة وكيل الوزارة 
باإلنابة الفريق سليمان فهد الفهد 
التقت اللجنة املش���كلة لدراسة 
االوضاع املالية واالدارية للعاملني 
املدنيني بوزارة الداخلية، عددا من 
املوظفني الذين ميثلون مختلف 
ادارات الوزارة والذين استمعت 
ال���ى مطالبه���م بغية حتس���ني 
اوضاعهم املعيشية والوظيفية 
وذلك لدراس���تها بالتنسيق مع 
جه���ات االختصاص املعنية من 
داخل الوزارة وخارجها واتخاذ 

التوصيات الالزمة بشأنها.
صرحت بذل���ك ادارة االعالم 

قضت دائرة األحوال الشخصية 
مبحكمة االستئناف بإلزام مواطن 
بأن يؤدي لزوجت���ه مبلغ 450 
دينارا شهريا كنفقة زوجية ونفقة 
أبناء وأجرة خادمة وأجرة مسكن 
حاضنة كما ألزمته بأداء مبلغ 500 
دينار لتأثيث مسكن احلضانة.

وتتلخص وقائع الدعوى في 
أن الزوجة اختصمت زوجها عبر 
دفاعها احملامي حس���ن العجمي 
الذي طال���ب في صحيفة دعواه 
بإثبات حضانة موكلته ألبنائها 
من زوجها وإلزامه بعدم التعرض 
لها في هذا الشأن وبأن يؤدي لها 
نفقة زوجية سابقة بنوعيها وذلك 
من تاري���خ امتناعه عن اإلنفاق 

الشيخ احمد احلمود

احملامي حسن العجمي

عسكري بـ »املركزي« حّرض زميلته املدنية 
على الفسق بـ »ال حتاتني شقتي باسم بلّيه«

»الرباعية« املتفحمة خلت من أسلحة صيد

دعوة عشاء جمعت مواطنني وعراقيتني 
انتهت بطرقات وكسر طاوالت

شهد احد مقاهي منطقة الساملية مشاجرة عنيفة 
بني مواطنني وفتاتني من اجلنسية العراقية، وقال 
مصدر امني ان مدير مقهى في الساملية ابلغ رجال 
االمن عن وقوع مشاجرة بني فتاتني وشابني وان 

املتشاجرين اتلفوا طاوالت في املطعم.
واضاف املصدر باالنتقال الى املقهى افاد املبلغ 
بأن املتشاجرين دخلوا املقهى وجلسوا على احدى 
الطاوالت يتس���امرون وفجأة نشبت املشاجرة 
وباالطالع على هويات اطراف املش���اجرة تبني 
انه���م مواطنان وعراقيتان حي���ث ادعوا بأن ما 
حدث خالف بسيط وابدوا استعدادا الصالح ما 

افسدوه داخل املقهى، اال ان رجال االمن اقتادوا 
املتشاجرين الى »االختصاص« ملعرفة االسباب 

التي دعتهم للتشاجر فيما بينهم.
من جهة أخرى، شهدت منطقة حولي مشاجرة 
جمعت بني 4 ش���باب، اصيب عل���ى اثرها احد 
املتشاجرين حيث مت نقله الى مستشفى مبارك 
الكبير بواس���طة سيارة االس���عاف وتبني من 
التحقيقات التي اشرف عليها ضابط مخفر النقرة 
املقدم بدر الناصر ان اس���باب املشاجرة تعود 

للخالف على أولوية السير.
أمير زكي  ٭

تفعيل اتفاقية احلرس الوطني و»اإلطفاء« 

مصرع سائق بـ »الدفاع« في ظروف غامضة
والنيابة تصنف القضية باعتبارها قتاًل عمدًا

العس���كري للتحقيق  استدعاء 
معه فيما ادعت به املوظفة، إال ان 
العسكري الذي حضر الى املخفر 
بعد اطالعه على فحوى البالغ، 
نفى ما زعمته زميلته، مؤكدا ان 
بالغها كيدي وانه ال ميلك شقة 
حتى يدعو إليها زميلته، مشيرا 
الى ان خالفا في العمل نشب بينه 
وبني زميلته، إال انه لم يكن يتوقع 
ان يتهم بهذا االتهام »املؤذي« وإزاء 
متسك املوظفة ببالغها ومتسك 
العس���كري بنفي االدعاء جرى 
حتويل ملف القضية الى نيابة 
اجلهراء الس���تكمال التحقيقات 

ومعرفة حقيقة الواقعة.
هاني الظفيري  ٭

وقال مصدر أمني فور تلقي 
البالغ  الداخلية  عمليات وزارة 
انتقل الى موقع البالغ الى مدير 
أمن محافظة مبارك الكبير العميد 
محمد طنا، كما انتقل رجال األدلة 
اجلنائية وتبني من معاينة جثة 
اآلسيوي البالغ من العمر 47 عاما 
وج���ود كمية من الدماء أس���فل 
الرأس. وأش���ار املصدر الى انه 
وبع���د تلقي تعليمات من وكيل 
النائ���ب العام ج���رى تصنيف 
القضية كقتل عمد وأخذت رقم 
2011/91 جنايات صباح السالم.

هاني الظفيري  ٭

اتهم���ت موظفة مدنية تعمل 
املرك���زي زميلها  الس���جن  في 
وهو عس���كري يعمل في قطاع 
املؤسس���ات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام بتحريضها على الفسق 
والفجور ب���أن دعاها الى زيارة 
ش���قته اخلاص���ة م���رددا على 
مس���امعها: ال حتاتني ش���قتي 
باسم »بليه«. وقالت املوظفة انها 
فوجئت بزميلها في العمل يعرض 
عليها ان ترافقه الى شقته في اي 
وقت يناسبها، وقال مصدر امني: 
فور تق���دم املوظفة ببالغها الى 
مخفر الصليبية مت إبالغ مساعد 
مدير امن اجلهراء اللواء ابراهيم 
الطراح الذي بدوره أمر بسرعة 

أم���ر وكيل نياب���ة األحمدي 
بتصنيف قضية مصرع آسيوي 
يعمل لدى عس���كري في وزارة 
الدفاع باعتباره���ا جرمية قتل 
عمد، ويأتي مسمى القضية في 
انتظار تقرير الطب الشرعي الذي 
سيضع النقاط فوق احلروف في 

هذه القضية.
ووفق مصدر أمني فإن بالغا 
تلقته عمليات الداخلية في ساعة 
متأخرة من مساء أمس األول يفيد 
بالعثور على جثة وافد آسيوي 
ملق���اة خلف بقال���ة في منطقة 

صباح السالم.

حترك مركز احلرفي للتعامل 
مع مركبة اشتعلت فيها النيران 
على طريق الساملي مقابل إسطبالت 
اجلهراء ومتت مكافحة احلريق، 
وكان مواطن ابلغ عمليات وزارة 
الداخلية عن اندالع ألسنة اللهب 
داخل مركبة خالل خروجه من 
البر في أعقاب رحلة صيد حيث 
كان برفقة رجلني له. هذا وتوجه 
للتعامل مع حريق املركبة النقيب 
عبداهلل العويهان واملالزم مشعل 
العنزي والرقباء ناصر طريوش 
وعلي البدري وعبداهلل العجمي 
ووكيال عري����ف بندر ابا اخليل 
ومبارك العوام فيما مت تفتيش 
املركبة من قبل رجال الداخلية 

بعد إخم����اد احلريق للتأكد من 
خلوها من أسلحة صيد.

هاني الظفيري  ٭

اللواء ابراهيم الطراح

العميد محمد طنا
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مسؤولية 
إهمال الطبيب 

والشرطة معًا
اإلهمال الطبي ـ وأخطاء األطباء بصفة عامة ـ بات 

غير مقبول وال ميكن اعتباره خطأ مهنيا عاديا، 
بل هو خطأ مهني جسيم، فال يكاد مير يوم دون 
أن نسمع عن خطأ طبي بسبب اإلهمال وكم من 
نفس تقتل وبيت يهدم بسبب اإلهمال، والسؤال: 

هل وصل األطباء إلى حد التشبع أم أن هناك فسادا 
تعليميا وتدريبيا وعمليا أم أن هناك نقصا في الوعي 
القانوني لدى األطباء ساهم في انتشار هذه الظاهرة، 

فأصبح الطبيب ال يبالي بعقوبة اخلطأ املهني 
اجلسيم؟

فاإلهمال صفة نقص وعادة ما تستخدم هذه الكلمة 
في عدم رعاية اإلنسان ما يجب عليه رعايته على 
الوجه األكمل بالتخلية أو الترك أو التقصير، وهذا 

احلديث عن اإلهمال مبناسبة ما نشر بجريدة 
»الراي« العدد 11790 يوم األربعاء املوافق 2011/10/12 

حتت عنوان »بسبب محقق أهمل تقرير األدلة 
اجلنائية وفاة طبيعية حتولت إلى قتل عمد بعد 6 

أشهر من تسجيلها« فرق كبير بني الوفاة الطبيعية 
والقتل العمد وفرق كبير بني أن يشخص طبيب في 
مستشفى الفروانية وفاة آسيوية على أنها طبيعية 
ويثبت تقرير الطب الشرعي أنه قتل عمد، إذن من 

نصدق؟
ما سبق مالبسات قضية من مصادر أمنية بأنه في 

تاريخ 4/16 املاضي عثر على جثة آسيوية داخل 
مواقف مستشفى الفروانية ومت نقلها إلى املستشفى 

وبعد فحصها أصدر طبيب تقريرا يفيد بأن وفاتها 
طبيعية وسجلت قضية في مخفر صباح الناصر، 
وأحيلت اجلثة إلى الطب الشرعي وقالت املصادر: 

أثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة اآلسيوية حصلت 
نتيجة اعتداء بالضرب، ومت إخطار محقق مخفر 

صباح الناصر بذلك إال أنه لم يعر التقرير اجلنائي 
اهتماما، وبعد 6 أشهر من الواقعة أرسله إلى النيابة 

التي أمرت بتسجيل قضية قتل عمد واإليعاز إلى 
املباحث بالتحري، ومن هذه القضية وغيرها يظهر 

الفرق بني اجلهازين النيابة العامة كجهاز منظم 
ودقيق وحساس وجهاز األدلة العامة للتحقيقات الذي 

يتسم بالفوضى واإلهمال وعليه فإنه يجب بيان 
املنظار القانوني لتلك اجلرمية، فمن ناحية الشرطة 
يجب التحقيق مع احملقق في مخفر صباح الناصر 
عن اإلهمال اجلسيم في أداء واجبه وعدم إرسال 

تقرير الطب الشرعي على وجه السرعة إلى النيابة في 
جرمية قتل لكي تتخذ اإلجراءات املناسبة للتحقيق 

والتحري والبحث عن القاتل ويسأل في ذلك؟ محقق 
مخفر صباح الناصر ملاذا لم يتم إرسال التقرير إلى 

النيابة؟ وما إذا كان بعمد أو بغير عمد وهل هناك 
لديه مصلحة في ذلك وعلى وزارة الداخلية أن جتري 
التحقيق مع محقق مخفر الصباح الناصر بالفروانية 

واطالع عامة الناس على نتيجة التحقيق والعقوبة 
املناسبة التي وقعتها على احملقق هذا من ناحية، 

ومن ناحية أخرى يجب أن يخضع الطبيب للتحقيق 
وأن تخطر نقابة أو جمعية األطباء بالواقعة فضال 
عن مسؤولية املشرفني واملسؤولني احلكوميني عن 
هؤالء املهنيني وتوقيع اجلزاء املناسب عليه بسبب 

إهماله اجلسيم في تشخيص احلالة من قتل عمد إلى 
وفاة طبيعية كيف يتأتى ذلك؟ هناك فرق رهيب بني 

الوفاة الطبيعية والقتل العمد ومن املنتظر أن يخضع 
الطبيب للمسؤولية املهنية حسبما هو وارد في 

القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب 
حسب ما تقضي به املادة )13( من هذا القانون والتي 
تعتبر الطبيب مسؤوال في حالة ارتكب خطأ بأمور 
فنية يفترض علمه بها أو أخطأ في التشخيص أو 

وصف العالج وترتب على هذا ضرر للمريض، ولهذا 
يسأل الطبيب عن اخلطأ املهني اجلسيم ويسأل 

مسؤولية عقدية ومهنية إذا ثبت مخالفته لألصول 
والقواعد التي حتكم مهنته، وأن هناك إهماال وعدم 
بذل العناية الالزمة لتشخيص احلالة هذا من ناحية 

القانون، ومن ناحية الشريعة اإلسالمية يكون الكالم 
عن الضمائر امليتة التي ال تراعي اهلل ومن يتتبع سنة 
الرسول ژ وسيرته والقرآن الكرمي فسيرى الكثير 

من صور الذم لإلهمال وزجر فاعله، وقال تعالى 
)وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون(، 

فخطأ احملقق والطبيب هنا يصبح غير مقبول وال 
ميكن اعتباره خطأ عاديا مير مرور الكرام وال 

نسكت عنه ونتسامح فيه.

تفق احلرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء على 
تفعيل بروتوكول التعاون بينهما بشأن االستعانة 
بوحدات اإلطفاء في احلرس الوطني في عمليات اإلنقاذ 
ومكافحة احلرائق في املناطق الس����كنية. وأكد قائد 
الشؤون املالية واإلدارية في احلرس الوطني العميد 
سابح مجبل معيوف خالل اجتماع عقدته مديرية نظم 
املعلومات في احلرس مع مديرية مركز نظم املعلومات 
في اإلدارة العامة لالطفاء »استعداد احلرس ملساندة 
جميع أجهزة الدولة مبا لدي����ه من خبرات لتحقيق 
املصلحة العليا للبالد«. وأض����اف العميد مجبل ان 
وحدات اإلطفاء في احلرس الوطني تتمتع باخلبرات 
العالية التي متكنها من حس����ن التعامل مع مختلف 
احلاالت الطارئة التي تتطلب تدخال س����ريعا مشيرا 

الى انخراط منتسبي احلرس في الدورات التدريبية 
بشكل مستمر مما يرفع قدراتهم وينمي مواهبهم في 

كيفية التعامل مع هذه العمليات امليدانية.
من جهته أكد مدير ادارة نظم املعلومات باإلدارة 
العامة لإلطفاء املقدم محمد علي القحطاني أن اإلدارة 
»استطاعت حتقيق نقلة نوعية في السنوات األخيرة 
من حيث حتديث أس����طولها الذي يضم احدث آليات 
مكافحة احلرائق في العالم«. وأشار املقدم القحطاني 
إلى امتالك اإلدارة أطول سلم إطفاء في العالم وإدخال 
الزورق العمالق )مجاوب( لعمليات االنقاذ والذي يعد 
الثاني في العالم بعد الواليات املتحدة األميركية، مبينا 
ان اإلدارة اس����تطاعت تقليص فترة الوصول للبالغ 

الى اقل من املعدل العاملي.

ضباط في اإلطفاء واحلرس الوطني يتبادلون الدروع التذكارية في أعقاب تفعيل االتفاقية

املركبة قبل ان يتعامل معها رجال االطفاء
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> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحج��ام مختلف���ة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�شيانة

تركيب �شتاند

60767653

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�شاء على جميع اأنواع الفريو�شات مع توثيق اخلدمة على

ما ال ت�شتطيع روؤيته قد يق�شي عليك  !  املعاينة جمانًا

اإعــالن
تقدم : 

1- خالد �ضالح الفا�ضل

2- فهـــــد �ضالح الفا�ضل

اأ�ضـــــــحاب �ضركة/ الفا�ضـــــــل لقطع غيار واأدوات 

زينه ال�ضـــــــيارات/ت. بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ضـــــــركات 

بـــــــوزارة التجارة:- خروج ال�ضـــــــريك/ فهد �ضـــــــالح 

الفا�ضـــــــل مـــــــن ال�ضـــــــركة ودخول �ضـــــــريك جديد. 

تعديل الكيان القانوين لل�ضـــــــركة من ت�ضـــــــامنية 

اإىل تو�ضية ب�ضـــــــيطة. يرجى ممن له اعرتا�ض اأن 

يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ضتني يومًا من تاريخ 

ن�ضـــــــر االعالن باعتـرا�ـــــــض خطــي مرفقًا به �ضـــــــند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

كويتيا اجلن�ضية


