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كانت احلكمة واجبة 
العقاب على  من تقرير 
إذا  الطوائ���ف  بع���ض 
الى  أفش���ت ما يص���ل 
علمه���ا من أس���رار عن 
طريق ممارسة املهنة أو 
الصناعة، فكتمان أسرار 
الغير ابتداء واجب خلقي 
تقتضيه مبادئ الشرف 
واألمانة، هذا فضال عن 
ان من مصلحة املجتمع 
ان يجد املريض طبيبا 
يرتكن اليه فيودعه سره، 
وان يجد املتهم محاميا 

يطمئن الى س���كوته فيصارحه بحقيقة 
أمره، وملا تطورت رسالة الدولة وتزايدت 
واجباتها وجد لكتمان أسرار املهنة تطبيقات 
أخرى في أعمال السلطات املختلفة، مثال 
في نطاق القضاء والتحقيقات والتوثيق 

والضرائب وأعمال الصرف وغيرها.
وإفشاء السر يعد من جرائم األشخاص 
التي تصيبهم في شرفهم واعتبارهم بحسب 
األصل � ولكن ما السر؟ يعد النبأ سرا حتى 
ولو كان شائعا بني الناس ولكنه غير مؤكد 
اما متى تأكد للجمهور فقد زالت عنه صفة 
السر � وينبغي ان يكون السر قد وصل 
الى الشخص األمني بحكم ممارسته مهنته 
أو صناعته ولو لم يطلب صاحبه كتمانه 
او حتى ولو كان هو نفس���ه ال يدري به 
كطبيب يكتشف مبريضه مرضا دفينا ال 
ي���دري هو حقيقته، أو كمحام يقتنع من 
االطالع على األوراق مبس���ؤولية موكله 
ول���و لم يرض هذا األخير ان يقر له بها، 
وقانون اجلزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 
والقوان���ني املعدلة له لم تتطرق الى تلك 
اجلرمي���ة وان كانت املواد 11 و12 و13 من 
القانون 31 لس���نة 1970 اخلاص بتعديل 
بعض أحكام قان���ون اجلزاء قد وضعت 
عقوبات على من يفش���ي سرا من أسرار 
الدفاع عن البالد وه���ذه املواد ته�����دف 
الى حماية البالد وأمن��ها إال انها لم تتطرق 
الى عقوبة اإلخالل بكتمان أس���رار املهنة 
بش���كل عام أو باألدق على عقوبة إفشاء 
األسرار � إال اننا جند في القوانني اخلاصة 
بدولتنا سندا قانونيا لسر املهنة بشكل 
عام مبا فيه سر املهنة املصرفية في نص 
املادة 43 من قانون اإلثبات رقم 39 لسنة 

.1980
حي���ث جاء في الفقرة الرابعة منه »ال 
يجوز ملن علم م���ن احملامني واألطباء أو 
الوكالء أو غيرهم ع���ن طريق مهنته أو 
صفته بواقعة أو مبعلومات أن يفشيها.. 
الى آخر ما جاء بتلك املادة« فضال عما جاء 
بالقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة 

الطب في مادة 6 والتي 
سطر فيها »يجب على 
الطبيب أال يفشي سرا 
خاصا وصل الى علمه عن 
طريق مهنته.. الى آخر ما 
جاء بالنص« كذلك ما جاء 
بالقانون رقم 42 لسنة 
1964 في ش���أن تنظيم 
مهن���ة احملاماة في مادة 
35 على معاقبة اإلخالل 
القانون أو  بأحكام هذا 
بواجبات املهنة أو احلط 
من قدره���ا والنيل من 
شرفها بأي تصرف مشني 
كل من افشى سرا من أسرار املوكل وأفرد 
لها القانون عقوبة تأديبية، كل تلك القوانني 
اخلاصة أفردت عقابا ملن يفشي سرا من 
أسرار املهنة إال ان القانون اجلزائي خال من 
إفراد نص يعاقب على تلك اجلرمية أسوة 
مبا فعله القانون املصري في مادته 310 
من قانون العقوبات املصري بنصها على 
ان »كل من كان من األطباء أو اجلراحني 
أو الصيادلة أو القوابل أو غيرها مودعا 
اليه مبقتضى صناعته أو وظيفته س���ر 
خصوصي ائتمنه عليه فأفشاه في غير 
األحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ 
ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة ال جتاوز خمسمائة جنيه 
مصري«، األمر الذي يتعني معه على املشرع 
الكويتي ان يحذو حذو املشرع املصري 
مبا أفرده من نص خاص لعقابه عن تلك 
اجلرمية � كما ان تلك اجلرمية ال تسري 
على طائف���ة من املهنيني كالصحافيني إذ 
ان رسالتهم هي نشر األخبار ال كتمانها 
مهما كانت في نظر أصحابها أسرارا مادام 
النشر في حدود القوانني التي تنظم صناعة 
الصحافة والنش���ر، كما ان تلك اجلرمية 
ال تس���ري على من يصل اليه سر بحكم 
زوجية أو قرابة أو صداقة ال بحكم ممارسة 
مهنة أو صناعة معينة وفي النهاية ننوه 
الى ان إفشاء الس���ر هو في حد ذاته من 
األفعال الش���ائنة التي ال حتتاج الى نية 
اإلضرار وذلك ألن القانون ال يعاقب على 
إفشاء السر الصارخ فحسب بل على كل 
إفشاء وذلك ألن النبأ بطبيعته ال يعتبر 
سرا من وجهة موضوعية إال اذا كان من 
شأن افش���ائه اإلضرار بصاحبه ماديا أو 
أدبيا وأخيرا أقول ان وضع عقاب ونص 
يجرم جرمية إفش���اء األس���رار ما هو إال 
رغبة في احملافظة على الصالح العام ال 
حماية صاحب الس���ر، األمر الذي يتعني 
معه على املشرع الكويتي ان يحذو حذو 
املشرع املصري مبا أفرده من نص خاص 

لعقابه على تلك اجلرمية.

بقلم: المحامي رياض الصانع

جريمة إفشاء األسرار..
وخلو التشريع الكويتي من تجريمها

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

)مطلقته( تقيم هي وأوالدها 
في نفس املسكن فقد حدا به 
األمر إلى رفع دعوى يطالب 
فيها مطلقته بإخالء املسكن 

هي وأوالدها منه.
العجيان حافظة  وقدم 
مس���تندات طويت على: 
ص���ورة إش���هاد مخالعة 
لطرفي الن���زاع واألحكام 
السابقة بينهما، وشهادة 
بالتزامات مالية تقع على 
عاتقه، وعقد إيجار سكني 

شهدت ساحة القضاء 
الكويت���ي دعوى قضائية 
فريدة م���ن نوعها حيث 
الدائرة اخلامس���ة  قضت 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
الفقعان  املستشار حسني 
وعضوية املستشارين عبد 
الفتاح محمود وطالل الهدلق 
وأمانة سر محمد الشمري 
بإلغاء حك���م محكمة أول 
درجة وقضت بإلزام مواطنة 
مطلقة بإخالء العقار الذي 
تقيم فيه والعائد ملكيته 
ملطلقها خاليا من الشواغل 
وأمرته���ا  واألش���خاص 
بالتسليم اعتبارا من تاريخ 

صدور هذا احلكم.
كان دفاع املدعي احملامي 
مش���اري العجيان خالل 
جلسات احملكمة قد ترافع 
عن موكله مبينا أنه ميلك 
العقار محل النزاع والواقع 
الرميثية، وملا  في منطقة 
كان املدع���ي متزوجا من 
أخرى، وأن املدعى عليها 

مبنطقة اجلهراء، ووثيقة 
متلك عقار الرميثية، وصمم 

العجيان على طلباته.
وبتاري����خ 2008/12/15 
قض����ت محكمة أول درجة 
بإلزام املدع����ي بأن يؤدي 
للمدعى عليها مائتي دينار 
كويتي شهريا مبلغا ماليا 
مقطوعا أجرة مسكن حضانة 
ذريتهما وذلك اعتبارا من 
تاريخ صدور احلكم وجعلها 
بصفة مستمرة، ورفضت ما 
عدا ذلك من طلبات. استأنف 
املدعي احلكم فقضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.
وقال����ت احملكم����ة في 
حيثي����ات حكمه����ا: إنه ال 
وجه ملس����ايرة املدعية في 
االستئثار مبسكن مطلقها 
بدع����وى احلضان����ة بعد 
اقتس����امه  إخفاقهم����ا في 
عين����ا أو منفعة، وإال كان 
في ذل����ك حرمان املالك من 
ملكه دون مسوغ من الشرع 

والقانون.

احملامي مشاري العجيان

في حكم فريد من نوعه

المحكمة تقضي بأحقية مواطن في طرد
مطلقته وأوالده من مسكن الزوجية

هاني الظفيري
تقدم مواط���ن الى مخفر تيماء ُمبلغا ضد لصوص مجهولني 
تسللوا الى منزله في منطقة سعد العبداهلل وسرقة مليون دينار 
عراقي الى جانب سرقة 6 أساور و7 قالدات ذهبية، وقدر املجني 
عليه مجمل املسروقات مبا يزيد على 10 آالف دينار رافضا اتهام 
أحد بالسرقة، وسجلت قضية سرقة عن طريق التسور وأحيلت 

القضية الى مباحث الهجرة.

مليون دينار طارت من منزل مواطن في سعد العبداهلل

مصري قتل زوجته بـ »طراق« أوقف قلبها 
أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية اعتداء 
ضد وافد مصري تسبب في وفاة زوجته حتت 
مس���مى القتل العمد وذلك بعد ان ابلغ بنتيجة 
التقرير الطبي الصادر من مستشفى مبارك والذي 
تضمن سحجات على وجه الزوجة وتدعى »ي« 
)24 عاما( وهو ما ادى الى وفاتها، وقال الزوج 
لرجال املباحث بعد اخضاعه للتحقيق اثر وفاة 
زوجته انه وعلى اثر خالف بينهما ضربها كفا 
عنيفا على وجهها لتسقط ارضا مغميا عليها. 
واس���تنادا الى مصدر امني فان سيدة مصرية 
تدعى »ي« دخلت الى مستش���فى مبارك ظهر 
امس بواسطة زوجها ولدى الكشف عليها تبني 

انها فارقت احلياة وفور علم اطباء مستش���فى 
مبارك باحلادثة أجروا فحصا سريعا على جثة 
الزوجة وتبني وجود كدم���ات وعليه مت ابالغ 
محقق مستشفى مبارك )هالل العتيبي( والذي 
بدوره اخطر عملي���ات الداخلية بالواقعة ولم 
متض دقائق حتى حترك مستشفى مبارك الى 
اشبه ما يكون بثكنة عسكرية حيث تواجد كل 
من مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العميد الش���يخ علي اليوس���ف ومدير مباحث 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي ومدير امن حولي العميد عبداللطيف 
الوهيب وقائ���د منطقة حول���ي العقيد محمد 

املويزري ورئيس مخف���ر النقرة بدر الناصر. 
وقال املصدر االمني: امام اللواء الشمالي والعميد 
الوهيب والعقيد املويزري واملقدم بدر الناصر 
أدلى الزوج باعترافات س���ريعة قال فيها بانه 
حدث بينه وب���ني زوجته خالف عائلي ظهيرة 
يوم امس وعلى اث���ر هذا اخلالف قام بضربها 
كفا على وجهها لتسقط ارضا ليسارع بها الى 
املستشفى ولكنها لفظت انفاسها االخيرة قبل 
ان تصل الى املستش���فى بلحظات قليلة وقال 
زوجها ان زوجته تعاني من مشكالت في القلب 
وحتديدا روماتيزم في القلب واوضح االطباء 
انها لم حتتمل الضربة القوية التي تلقتها من 

زوجها فتوقف قلبها عن العمل.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
يوم اجلمعة املاضي انف���ردت »األنباء« 
بقضية خطف وافدة نيبالية وطلب خاطفيها 
من زوجها دفع فدية مقابل اطالق س���راحها 
ب���دأت ب� 350 دينارا وانتهت ب� 1000 دينار، 
القصة التي انفردت »األنباء« بنشرها كانت 
محل اهتمام كبير من قبل مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلن��ائية اللواء الشيخ علي 
اليوس���ف الذي أمر مدير مباحث العاصمة 
العقي���د منصور العتيبي الذي بدوره أوعز 
الى مباحث الصليبخات بقي��ادة املالزم اول 
سالم النمشان بس���رعة اغالق ملف قضية 

اخلطف وتوقيف اجلناة.
وقال مصدر امني صدرت تعليمات اللواء 
الشيخ علي اليوس���ف بسرعة اغالق ملف 
القض��ية ومت تش��كيل فريق عمل واستطاع 
فريق العمل حتديد الهات��ف الذي يس���تخدمه 

اخلاط���ف والذي من خ���الله قام باالتصال 
على الزوج ومطالبته بدفع فدية، وتبني ان 
الهاتف مسجل باسم وافد مغ��ادر البالد قبل 
عام، مشيرا الى ان هذا األمر لم يحبط رجال 
املباحث ومت التنسيق مع شركات االتصاالت 
ومن ثم حتديد مصدر اجراء املكاملات وهو 
شقة في منطقة اجلليب ليسارع رجال املباحث 
الى الشقة، ولكن لم يجد رجال املباحث أيا 
من اخلاطفني وامنا وجدوا الزوجة املخطوفة 
والتي أكدت تعرضه���ا للتعذيب واالعتداء 
عليها من قبل 3 آسيويني من مالبسهم، على 
حد تأكيد الزوج���ة انهم يعملون في مجال 

التنظيف.
وأكد املصدر ان رجال مباحث الصليبخات 
لن يهنأ لهم بال اال بعد ضبط اجلناة الذين 
خطفوا النيبالية وساوموا زوجها على دفع 

فدية مقابل اطالق سراح الوافدة.

اللواء خليل الشمالي

املخططفة النيبالية في مخفر الصليبخات بعد حتريرها

العميد محمد طنا

اللواء أحمد اخلليفة متوسطا رجال إدارة املكافحة احمللية

اللواء عبدالفتاح العلي

انفردت »األنباء« بنشر قصتها نهاية األسبوع الماضي

رجال مباحث الصليبخات يحررون النيبالية المخطوفة
ٍ عن خاطفها البنغالي  والبحث جار

مجهوالن يخطفان آسيوية في الجليب
وبنغالي خطف خادمة واعتدى عليها

»الداخلية«: إدارة أمن المطار جاهزة
للتعامل مع أي أحداث طارئة

محمد الجالهمة
قضيت���ان بعنوان واحد س���جلت يوم امس ف���ي مخفر اجلليب 
ومهمتان متشابهتان يقوم بهما رجال مباحث اجلليب، املهمة األولى 
هي خطف واعتداء على آسيوية، حيث مت ضبط شابني احدهما ادعى 
انه مباحث واختطف آسيوية من اصل 3 آسيويات واعتدى احدهما 
عليها واملهمة األخرى هي اقدام بنغالي على خطف آس���يوية اخرى 

واالعتداء عليها.
ووف���ق مصدر أمني فإن وافدة آس���يوية تقدمت امس الى مخفر 
اجلليب مشيرة الى انها وجدت شخصني يرتديان املالبس الوطنية 
يطرقان باب ش���قة تقيم فيها برفقة آس���يويتني وأبلغاها انهما من 
رجال املباحث وقاما بسحبها ونقلها عنوة الى شقة وبداخلها اعتدى 
عليها احدهما وسجلت قضية خطف ومواقعة باالكراه وانتحال صفة 
مباحث ضد شخصني مجهولني. وأضاف املصدر بعد الواقعة األولى 
وأقل من ساعة ابلغت خادمة آسيوية عن تعرضها للخطف من قبل 
بنغالي وأنه اعتدى عليها داخل منزل مهجور، وسجلت قضية خطف 

ومواقعة باالكراه وجار البحث عنه.

اك���د مدير ادارة امن املطار في وزارة الداخلية العقيد اياد احلداد 
جهوزي���ة ادارة امن املطار للتعامل م���ع اي أحداث طارئة وفق آلية 
عمل متكاملة لتأمني س���المة مطار الكويت الدولي وما يحتويه من 

مرافق.
وقال العقيد احلداد، خالل اجلولة التي قام بها فريق ادارة االعالم 
االمني داخل املطار امس، ان االجراءات األمنية االحترازية وما يتبعها 
من حالة اس���تنفار تأتي حتسبا ألي متغيرات أو وصول بالغات أو 
معلومات قد تكون سببا في االخالل باالمن داخل املطار، مؤكدا ان أي 
ب���الغ يجب التعامل معه بدقه وجدية. واضاف انه مت تكثيف القوة 
البشرية العاملة على أجهزة التفتيش والبوابات واملناطق املفتوحة 
وحتى احملظورة واألسوار احمليطة مبنطقة املطار واملباني املجاورة 

له وذلك حماية للطائرات على األرض.
وأشار الى ان هناك تدقيقا على جميع التصاريح األمنية واألشخاص 
العاملني في كل مرافق املطار من خالل التعاون مع عدة قطاعات في 

الوزارة منها قطاع العمليات واملرور واألمن العام.
وأوض���ح أن الرقابة األمنية على أعلى مس���توى وذلك من خالل 
االجتماعات املستمرة والتنسيق التام مع اجلهات املعنية في املطار 
مثل »الطيران املدني واجلمارك واخلطوط اجلوية الكويتية« ووضع 
التصورات الكاملة ومعرفة الس���لبيات ان وج���دت وتالفيها حتى 
يكون العمل جماعيا وايجابيا بهدف تأمني س���المة اجلميع وحماية 

منشآت املطار.
وقال ان هناك بعض حاالت استثناء لدخول بعض املناطق احملظورة 
بع���د اجراء الالزم، ومنها حاالت األمراض املزمنة والوفيات وتقدمي 
الكفاالت وكبار الس���ن وتخضع لتدقيق ش���ديد مع املرافقة األمنية 
وأيضا املتابعة للش���خص املخول له بالدخول عن طريق الكاميرات 

األمنية املوجودة بجميع مرافق املطار.
وأشار العقيد احلداد الى أن املطار يعمل على مدار الساعة ويطبق 
نظام الس���ماء املفتوحة لكثرة الرحالت وشركات الطيران وارتفاع 
معدل املغ���ادرة والقدوم طوال العام وال يقتصر ذلك على موس���م 
محدد كما كان في الس���ابق مما يتطلب املزيد من اجلهد والتنسيق 
والتعاون مع األجهزة املعنية مبينا أن موس���م الصيف له وضعية 
خاصة وجهود مضاعفة اكثر. ودعا الى ضرورة االلتزام بقواعد األمن 
والسالمة داخل املطار والتخفيف من االزدحام بسبب كثرة املودعني 
واملستقبلني مما يعرقل حركة املسافرين أثناء انهاء اجراءات السفر 
وقد يكون ذلك س���ببا في تأخير املسافر وعدم انهاء االجراءات في 

الوقت احملدد وسببا في عدم السفر أو تأخير الرحلة.

ضبط 73 شابًا مستهترًا في األحمدي
وشابان »بدون« ُضبطا بـ 200 طلقة في الجهراء

فضبطت معه 60 طلقة وس����الح 
شوزن، ومتت احالتهما إلى املباحث 

العامة.
من جهة أخرى شن رجال أمن 
اجلهراء بقيادة العميد محمد طنا 
حملة في محافظة اجلهراء على 
املس����تهترين واس����فرت احلملة 
ع����ن ضبط 27 إلى جانب حترير 
80 مخالف����ة مرورية وضبط 16 
وافدا مخالفني لقانون اإلقامة من 

جنسيات مختلفة.

وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد بضرورة وضع 
حد لظاهرة االستهتار والتسكع 
اإلن����اث واملعاهد  مقابل مدارس 

والكليات.
من جهة أخ����رى متكن رجال 
أمن االحمدي ومن خالل حملتهم 
من ضبط شابني عثر بحوزتهما 
على 200 طلقة وس����الحني نوع 
شوزن، ضبطت 140 طلقة وسالح 
شوزن مع احد الشابني أما اآلخر 

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
أم���ن محافظة  ش���ن رجال 
األحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي ما ميكن وصفه بأكبر حملة 
الستهداف املتسكعني واملستهترين 
في محافظ���ة األحمدي حيث مت 
توقيف 73 شابا ما بني متسكع 
ومستهتر فيما قال مصدر أمني ان 
هناك احتماالت أن يتم قص شعور 
املتسكعني، مش���يرا إلى أن هذا 
اإلجراء باق في إطار استراتيجية 
تنتهجه���ا وزارة الداخلية للحد 
من ظاهرة التسكع مقابل مدارس 
إلى  أمني  اإلناث، وأشار مصدر 
أن حملة محافظة األحمدي شارك 
فيها ما ال يقل ع���ن 30 ضابطا 
وضابط صف، مش���يرا إلى أن 
احلملة لم تسفر فقط على ضبط 
متسكعني بل ايضا تبني ان نحو 
33 شابا من بني املوقوفني يقودون 
مركبات رغم عدم اكتمال السن 
القانونية والتي تتيح لهم قيادة 

مركبات.
واش����ار املصدر ال����ى ان هذه 
احلملة تأتي في إطار تعليمات من 

الخليفة كّرم إدارة المكافحة المحلية

قام مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة بتكرمي إدارة املكافحة 
احمللية وذلك بحضور مساعد املدير العام العميد 
صالح الغنام ومدير اإلدارة احمللية العقيد أحمد 
الش���رقاوي ومس���اعد املدير املقدم عبداحملسن 
العباسي ومجموعة من الضباط واألفراد، حيث 

املتواصلة  الكبيرة وبإجنازاتهم  أشاد بجهودهم 
في ضب���ط العديد من قضايا املخدرات واخلمور 
وأكد لهم انه دوما سيحرص على تكرمي اخوانه 
في اإلدارة حتى يك���ون حافزا لهم على مواصلة 
بذل املزيد من اجلهود في حماية الكويت من جتار 

السموم ومروجيها.


