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هاني الظفيري
متكن رجال مباحث اجلهراء من إلقاء القبض 
على امللقب بـ »كاكا« للسرعة التي يتمتع بها 
اثناء هروبه بعد انهاء عمليات السرقة التي يقوم 
بها داخل وخارج املنازل ليتم ضبطه واحالته 

الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت لرجال 

مباحث اجلهراء بقيادة العقيد سعد العدواني 
الذي شـــكل فرقة النهاء عمليات السرقة التي 
يقوم بها الشاب السعودي )25 عاما( وامللقب 
بـ »كاكا« واملبعد عن البالد في الفترة املاضية 
ليتم ضبطه في اجلهراء، حيث اعترف بالعديد 
من الطرقات التي رجح املصدر ان تتخطى الـ 

18 سرقة.

»كاكا« سقط بـ 18 قضية سرقة في الجهراء

مركز رياض

الشـــك أن الموظـــف 
المرتشـــي يعتدي على 
التي  أعمـــال وظيفتـــه 
ينبغي أن تؤدى بالتطلع 
فقط لمقتضيات الصالح 
العـــام ويعتـــدي على 
السير الطبيعي لإلدارة 
وما ينبغي لها من نزاهة 
وهيبة ال تتنزل إلى الكسب 
بغير حق ـ والرشوة في 
األصل نوع من »االتجار 
غير المشـــروع« بأعمال 
الوظيفة ـ والرشوة وان 
دبت فـــي أداة الحكم أو 

تسربت إلى األعمال العامة كانت الداء الذي 
يهز كيان اإلدارة ويهدد بأسوأ العواقب ومن 
ثـــم ال يجزئ في دفع خطرها غير الجزاء 
الجنائي الرادعـ  وبعض القوانين ال تعاقب 
الموظف الذي يتلقى من شخص هدية أو 
عطية بعد أدائه له عمال من أعمال وظيفته 
إال أن يكون ذلك تنفيذا التفاق بشأن العطية 
ســـابق على التنفيذ فيعتبر الفعل عندئذ 

رشوة عادية وان كانت مؤجلة.
أما إذا لم يكن هناك اتفاق ســـابق فال 
عقاب، النتفاء معنى االتجار بالوظيفة أو 
الخدمة، وهذه القوانين تعد المــكافأة من 
قبـــل التعبير للموظف عن العرفان إال أن 
قانون الجزاء الكويتي حسنا فعل حينما 
ادخل في اعتباره أن التعبير بالعطية يسيء 
إلى الوظيفة ذاتها ومن شأنه إفساد الموظف 
ـ ولعل ما جعلني أسرد تلك التفاصيل ما 
قرأته في احدى الصحف أن احد المراقبين 
بجهة حكومية لم يتوقع يوما أنه سيقع في 
شر أعماله عندما انكــشف أمام الموظفات 
بعد أن »كبسن« عليه داخل إحدى الغرف 
الخالية مع احدى الموظفات وضبط متلبسا 
معها في وضع شاذ وعندما تمت مواجهته 
من قبل الموظفات لم يستطع اإلنكار وبرر 
خلوتـــه بأنها مشـــروع زواج وطلب من 
الموظفات التستر عليه مقابل صرف أعمال 
ممتازة لهم ونجح المراقب في ذلك وأغلق 
أفواه جميع الموظفات لكن موظفة منهن 
لم ترضخ لتلك اإلغراءات ووعدت بتصعيد 
الموضوع لكنه في النهاية »زاد الحيلة بوعد 
بعطية اكبر لها وحدها« فسكنت عن فضح 
أمره، تلك هي الواقعة الذي تدل على امتهان 
الوظيفة العامة التي بدال من ان تكون من 
النزاهـــة والهيبة أصبحت مرتعا لألعمال 
الدنيئة والكسب الحرام وأقول أوصل األمر 
الى أن تكون مكاتـــب المــوظفين موعدا 
للقاءات الغرامية واألفعال غير األخالقية؟ 
أوصل األمر الـــى أن تكون الوظيفة محال 
لالتجار بها والمزايدة عليها؟ كل تلك األسئلة 
أجيب عنها بعبارة واحدة »انعدام الوازع 
األخالقي والمتاجرة بالوظيفة العامة«ـ  إال 
أننـــي أود أن القي الضوء عليها من خالل 
منظـــار قانوني، فالموظفـــة التي وافقت 
علـــى قبول صرف أعمال الممتازة لها من 

وظيفتها رغم عدم قيامها 
بها وذلك مقابل تسترها 
على جريمة رئيسها في 
العمل »المراقب« يعد في 
حكم الرشوة فهي جريمة 
)مكافأة الحقة( الن تلك 
المكافأة على أمر غير حق 
ولم تؤده الموظفة حتى 
تستحق عليه ما وعدها 
به »المراقب« وهو األمر 
المجرم عنه بالمادة 36 
الجزاء وأفرد  من قانون 
لها المشرع عقوبة الحبس 
مدة ال تجاوز 5 سنوات  
كما أنها تعاقب بالمادة 35 من قانون الجزاء 
لقبولها رشوة المتناعها عن عمل من أعمال 
وظيفتها وهو التبليغ عن جريمة رئيسها 
بالجرم المشهود وتســـترها عليه مقابل 
استحقاقها دون وجه حق لألعمال الممتازة 
وصرف مقابلها ـ وقد أفرد المشرع لتلك 
الجريمة عقوبة الحبس مدة ال تجاوز 10 
سنوات ـ هذا عن الموظفة أما عن رئيسها 
في العمل )المراقب( فإن الوضع القانوني 
بالنسبة له مليء بالجرائم فهو متهم بارتكاب 
فعـــل فاضح علني والمؤثـــم بالمادة 198 
من قانون الجزاء والتي افرد لها المشرع 
عقوبة الحبس مدة ال تجاوز ســـنة فضال 
عن عقوبة عرض الرشوة المؤثمة بالمادة 
41 من قانون الجزاء )لعرض رشوة على 
احدى الموظفات وهـــي صرفه لها مقابل 
األعمال الممتازة دون حق مقابل تسترها 
على جرمه المشهود( وهو ما أوقعه تحت 
نص تلك المادة والتي افرد لها المشـــرع 
عقوبة الحبس التي ال تزيد مدتها على 5 
سنوات ـ ولما كانت تلك الجرائم الواقعة 
من الموظف )المراقب( قد انتظمها سلوكا 
إجراميا واحدا فإنـــه توقع عليه العقوبة 
األشـــد والمجرمة بالمادتين 35 و 36 من 
قانون الجزاء وهي عقوبة الحبس مدة ال 

تتجاوز الـ 10 سنوات.
وفي النــهاية أقول ان اخـتـيار القادة في 
المؤسسات الحكــومية يجب أن يـخضع 
لمعايير كثيرة من ضمنها التحلي باألخالق 
والنزاهة في الوظيفة العامة فيجب أن ننأى 
عن المحســـوبيات التي كانت السبب في 
تدني القيادات في عملها الوظيفي وانحدار 
أخالقها إلى ما نحن بصدده، فالمسؤولية 
الملقاة على عاتق الموظف العام مــســؤولية 
جسيمة يجب أن يكون على قدرها وان يكون 
هدفه مصلحة الدولة والمجتمع بأسره ال 
الجري وراء نزواته وشـــهــواته ـ كما أن 
الموظفين الذين تستروا عليه وقعوا في 
براثن اإلثم والجريمة بقبــولهم رشـــوة 
وظيفية منه مقابل تغاضيهم عن اإلبالغ 
عن مفاسده فاعــتبروه كالفاعل األصلي في 
الجريمةـ  األمر الذي ينذر بتفشي االنحدار 

األخالقي في المؤسسات الحكومية.
reyadcenter@yahoo.com

 مرتٍش من يقبل رشوة مقابل
التستر على جرم مشهود 

بقلم: المحامي رياض الصانع

 قضية االعتداء الجنسي على طفلين تتفاعل:
األم تعترف.. وصديقها ينفي عالقته بالقضية

العقيد عبدالرحمن الصهيل العميد عبداللطيف الوهيب

ستوجه للمتهمني اذا ثبت في 
تقرير الطب الشـــرعي وقوع 
اعتـــداء على الطفلـــني التهم 
التاليـــة: هتك عـــرض وزنا 

والتستر على جرمية.
وكان وافد قـــد تقدم يوم 
النقرة  امس االول الى مخفر 
مصطحبا معه طفلة 8 سنوات 
وطفال 6 سنـوات وابلغ مخفر 
النقرة بتعرض طـفليه لالعتداء 
من قبل صديق والدتهما وان 
الطفلني ابلغاه بأن عشيق األم 
يتردد على املنزل بشكل دوري 
وانه اعتدى عليهما، كما اكد انه 
ذهب الى املستشفى االميري 
ورجحت الطبيبة التي كشفت 
على الطفلني تعرضهما العتداء 

جنسي.
وقد القت القضية اهتماما 
من مدير امـــن حولي العميد 
الوهيب وقائد  عبداللطيـــف 
املنطقة العقيد محمد املويزري 
اللذين يحرصان على متابعة 

تطوراتها.

برعاية وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
الزعابي وحضور  د.مصطف��ى 
مدير عام اإلدارة العامة املركزية 
للعمليات الل��واء جمال الصايغ 
ومس��اعده العميد فهد الشويع، 
لتلقي  ال��دورة األولى  اختتمت 
ومتابعة البالغات »هاتف الطوارئ 
112« لعناصر الش��رطة النسائية 
الهيئة املس��اندة وش��ارك فيها 
31 عنص��را والتي قام بتنفيذها 
مرك��ز التدري��ب التخصص��ي 
لقطاع العمليات � اإلدارة املركزية 
للعمليات � حتت إشراف اإلدارة 

العامة للتدريب.
الل��واء د.مصطفى  وألق��ى 
الزعاب��ي كلم��ة بهذه املناس��بة 
هنأ فيه��ا املش��اركات بالدورة 
وطالبهن ببذل املزيد من اجلهد 
والعطاء واالستفادة من مثل هذه 
الدورات وطالبهن أيضا بتقدمي 

اقتراحاتهن.

اللواء د.الزعابي 
يشهد اختتام دورة 

تلقي البالغات األولى

لم يذهب الى منزلها كما انه لم 
يعتد علـــى طفليها مثلما ادعى 
االب في القضية، مضيفا انه ال 
يعرف االسباب التي دعت السيدة 
الى االدعاء بأنه التقى بها داخل 

منزلها اربع مرات.
واشار املصدر الى ان الطفلني 
تعرفا على الوافد املتهم في عدة 
طوابير عرض، وأكدا ما ســـبق 
ان ادليا به، مشيرا الى ان إقرار 
األم ونفـــي صديقهـــا يضعان 
عـــدة عالمات اســـتفهام حول 

القضية.
وأكـــد ان التقريـــر النهائي 
الصـــادر عن الطب الشـــرعي 
واملتوقع ان يصل لرجال املباحث 
في غضون االيام القليلة املقبلة 
سوف يحسم القضية، مشيرا الى 
انه في ابسط االحوال ونتيجة 
اعتراف االم بوجود عالقة محرمة 
مع املتهم فان القضية التي ميكن 
ان توجه لهما هي الزنا، كما ان 
النيابة العامـــة التي من املقرر 
ان تعيـــد التحقيق في القضية 

املشكالت االسرية.
وعودة الـــى املتهم فقد نفى 
بشكل قاطع ان يكون قد اعتدى 
على الطفلني أو أن يكون قد التقى 
باألم في منزلها لعدة مرات او ان 
تكون قد جمعتهما عالقة محرمة، 
وقال انه تعرف على األم حينما 
حضرت الى محله قبل اشـــهر 
لشراء هاتف وترددت على احملل 
عدة مرات السباب مختلفة اال انه 

عبدالرحمـــن الصهيل وضابط 
مباحـــث النقرة الرائد حســـني 
دشتي. واوضح املصدر أن األم 
نفـــت ما ادعـــاه طفالها من ان 
صديقها قد اعتدى عليهما، مؤكدة 
ان هـــذه الرواية غير صحيحة 
ولم يسبق لها ان ابلغت بها من 
قبل ابنها وابنتها، مشيرة الى ان 
مثل هذا االدعاء وراءه خلفيات 
تتعلق باحلضانة وغيرها من 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
واصلت قضيـــة اتهام وافد 
مصري باالعتداء اجلنسي على 
طفلني وارتباطه بعالقة محّرمة 
بوالدتهما تفاعلها حيث أكد مصدر 
امني لـ »األنباء« ان التحقيقات 
التي اجريت مع األم تخللها إقرار 
منها أمام رجال مباحث حولي 
بإقامتها عالقة غير مشروعة مع 
املتهم باالعتـــداء على طفليها، 
لكنها نفـــت أن يكون املتهم قد 

اعتدى على الطفلني.
كما اشار املصدر باملقابل الى 
ان الوافد )أ( الذي يعمل في محل 
للهواتـــف قد نفى من جهته ان 
يكون قد ارتبط بعالقة مع األم 
من األساس، مؤكدا انه لم يعتد 
كذلك على طفليها )6 ســـنوات 

و8 سنوات(.
أقوال  إن  أمني  وقال مصدر 
األم والوافد جـــاءت في اعقاب 
توقيفهمـــا يـــوم امـــس األول 
واخضاعهمـــا للتحقيقات من 
قبل مدير مباحث حولي العقيد 

الطّباخ الباكستاني سقط في شباك المكافحة
بـ 80 كبسولة معبأة بهيروين نقي

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحبط رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وصول نحو 80 كبســـولة معبأة بالهيروين 
النقـــي الى دماء املتعاطني وذلك بعد ان متكن 
رجال اخلليفة من ضبط وافد باكستاني يعمل 
طباخا من اجلنسية الباكستانية وكما درجت 
العادة فقد اعترف الطباخ الباكســـتاني بانه 
يعمل لنشطاء في جتارة املواد املخدرة يتخذ 
بعضهم الســـجن املركزي مكانا لإلقامة فيما 
كشفت التحقيقات مع املتهم انه يتاجر في هذه 
السموم قبل أشهر بعد ان مت جتنيده في هذه 
التجارة غير املشروعة حتت تأثير االمتيازات 
املالية الكبيرة التـــي يتم التحصل عليها من 

االجتار في املواد املخدرة
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة ومساعده العميد صالح الغنام 
عن اجتار باكستاني في املواد املخدرة خاصة 
الهيروين حيث أوعز الى مدير إدارة املكافحة 
احمللية العقيد احمد الشرقاوي بالتأكد من صحة 
املعلومات، وعليه شكل العقيد الشرقاوي فريق 
متابعة مؤلف من مساعده املقدم عبداحملسن 
العباسي والنقيبني حمد الصباح وعبدالعزيز 
العقيلي واملـــالزم أول ناصر العجيمان وبعد 
عمل التحريات وتأكد فريق »احمللية« من حيازة 
الباكستاني للمواد املخدرة مت استدراجه الى 
بيع كبسولة تزن 8 غرامات مقابل 250 دينارا 
وحدد املتهم مكان التسليم مبنطقة سلوى وما 
ان تســـلم املبلغ املرقم من قبل النيابة وسلم 
الهيروين حتى مت ضبطه وبتفتيش محل سكنه 
لم يعثر فيه على أي مخدرات حيث يقيم لدى 
أسرة ثرية وبتفتيش مركبة الباكستاني الطباخ 
وجد رجال املكافحة بقية املخدرات وجار إحالته 
الى نيابة املخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 

بقصد االجتار.

ضبط عشرات المخالفين وأجهزة ُتستغل لسرقة االتصاالت الدولية 
في حملة لـ »الجرائم اإللكترونية« و»الرقابة الهاتفية« استهدفت 29 مقهى ومكاتب اتصاالت

جانب من مضبوطات حملة »الداخلية« و»املواصالت«

اللواء الشيخ علي اليوسف

حيث اسفرت املعلومات الواردة عن 
العثور على اجهزة اتصاالت مخبأة 
العمارات ووضع اجهزة نقل  في 
املكاملات في اسقف احملالت لتكون 
الداخلية  بعيدة عن عيون رجال 
واملواصالت، علمــــا ان اجلوالت 
مــــن خالل اللجنة املشــــتركة بني 
الداخلية واملواصالت ستستمر، 
حيث تقــــوم اللجنة حاليا برصد 
املواقــــع املخالفة فــــي احملافظات 
االخرى تطبيقا للقانون وحفاظا 

على املال العام.

وإلـــى منطقة الســـاملية حيث 
اسفرت احلملة عن تفتيش 7 مقاه 
ومكاتب اتصاالت دولية، وضبط 6 
اشخاص مخالفني لقانون االقامة، 
وضبط 40 جهاز هاتف ارضي و5 
اجهزة دي.اس.ال و20 جهاز ناقل 
مكاملات و5 اجهزة بي.سي و15 جهاز 
توقيت. وإلى منطقة العاصمة، حيث 
اسفرت احلملة عن تفتيش 7 مقاه 
ومكاتب اتصاالت دولية، وضبط 3 
اشخاص مخالفني لقانون االقامة، 
وضبط 35 جهاز هاتف ارضي و6 

اجهزة دي.اس.ال و18 جهاز ناقل 
مكاملات و4 اجهزة بي.سي و11 جهاز 

توقيت.
وإلى منطقة الفروانية، فقد مت 
تفتيش 10 مقاه ومكاتب اتصاالت 
دولية وضبط شخصني مخالفني 
لقانـــون االقامة وضبط 60 جهاز 
هاتف ارضي و10 اجهزة دي.اس.ال 
و30 جهاز ناقل مكاملات و7 اجهزة 

بي.سي و20 جهاز توقيت.
واكــــد البيان ان جهود اللجنة 
واضحة في دقة الرصد والتحري، 

التحري  البيـــان: بعـــد  وقال 
املواقع املخالفة قامت  والدقة عن 
ادارة اجلرائم االلكترونية وادارة 
الرقابة الهاتفية بوزارة املواصالت 
بحملة شاملة على مكاتب االتصاالت 
الدوليـــة فـــي محافظـــات حولي 
والعاصمة والفروانية شملت مناطق 
الســـاملية وحولـــي، حيث امتدت 
احلملة نحو 6 ساعات، وبدأت في 
محافظة حولي أوال ومت يوم اول 
من امس وذلك من الرابعة والنصف 
حتى العاشرة مســـاء، تفتيش 5 
مقاهـــي انترنت ومكتب اتصاالت 
دولية، ومت ضبط شخصني مخالفني 
لقانون االقامة، كما ضبط 25 جهاز 
هاتف ارضي و3 اجهزة دي.اس.ال 
و12 ناقل مكاملات وجهازي بي.سي 

و17 جهاز توقيت.

محمد الجالهمة
أســـفرت حملة مشتركة من 
وزارة الداخلية ممثلة في ادارة 
اجلرائم االلكترونيـــة ووزارة 
املواصـــالت ممثلـــة فـــي ادارة 
الرقابـــة الهاتفية عـــن توقيف 
عشرات الوافدين ووقف نزيف 
ســـرقات امالك الدولة وذلك في 
حملة موسعة شملت عدة مناطق 
واســـتهدفت محالت لالنترنت 

ومكاتب لالتصاالت الدولية.
وجاء في بيان تلقت »األنباء« 
نسخة منه انه استكماال جلوالت 
التفتيـــش التي تقوم بها وزارة 
الداخلية واملواصالت على مقاهي 
االنترنت ومكاتـــب االتصاالت 
الدولية غير املرخصة في مختلف 
احملافظات وبعد تفاعل وتعاون 
املواطنـــني واملقيمـــني مع هذه 
احلمالت في ســـبيل وضع حد 
للمخالفات الصارخة في بعض 
مقاهي االنترنت، اصدر مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اللواء الشيخ علي اليوسف أوامره 
الدارة اجلرائـــم االلكترونيـــة 
العميد عادل السبيعي  برئاسة 
للتنسيق الفوري مع مدير ادارة 
الرقابة الهاتفية بوزارة املواصالت 
م.ناصر الكندري لرصد ومتابعة 
جميع املقاهي ومكاتب االتصاالت 
املخالفة لضبط وتطبيق القانون 
على احملالت واألفراد املخالفني.

إطالق نار على مذيع في النهضة

5 وفيات في سقوط من علو
ودهس وصعق كهربائي

هاني الظفيري
كتبت النجاة ملذيع ســـابق في احدى القنوات 
الفضائية اخلاصة بعد تعرضه إلطالق نار داخل 
مسكنه الكائن في منطقة النهضة فجر أمس ليتم نقله 
الى مستشفى الفروانية عن طريق رجال اإلسعاف 

بعد أن تعرض ألزمة قلبية جراء االعتداء.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية فجر أمس من املواطن الذي أفاد بتعرضه 
إلطالق النار من قبل »نسيبه« ليهرع رجال األمن 

يتقدمهم العميد محمد طنا ومساعده العميد محمد 
الديني الى موقع البالغ حيث عثر على آثار األعيرة 
النارية ومت التحفظ على األظرف الثالثة، التي لم 
يصب أي منها املواطن ليتم نقل املذيع الى مستشفى 
الفروانية عن طريق رجال اإلسعاف الذين أجروا 
له اإلسعافات األولية خصوصا انه تعرض لضيق 
في التنفس بسبب حادث اإلطالق الذي تعرض له، 
ليتم تسجيل قضية حملت مسمى الشروع في القتل 

وحيازة سالح من دون ترخيص.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
لقي وافدان مصرعهما بســـقوط مزدوج من 
احدى الشركات في منطقة الشعيبة اول من امس 
حيث مت نقلهما الى الطب الشرعي خصوصا ان 
الفارق بني السقوطني كان  ساعتني وتوفي كل 

منهما واحدا تلو اآلخر.
وفي التفاصيـــل ان بالغا ورد الى العمليات 
ليهرع رجال الطوارئ ظاهر العازمي وروبن الى 
موقع البالغ من منطقة ميناء الشـــعيبة ليجدا 
ان الوافد وهو هندي اجلنســـية قد توفي وبعد 
هذا البالغ بنحو ساعتني جاء بالغ مماثل ليهرع 
رجال الطوارئ ليفاجأ ايضا بوفاة وافد مصري 
41 عاما من نفس البناية التي لقي الوافد الهندي 

مصرعه ليترك أمره الى الطب الشرعي.
وفي اجلهراء لقيت وافدة اندونيسية مصرعها 
اثر محاولتها االنتحار بشـــنق نفسها من اعلى 

البناية اال ان احلبل املستخدم لم يتحمل ثقلها 
لتهوي الى االرض مفارقة احلياة ليحضر قائد 
منطقـــة اجلهراء صالح الدعاس الذي اشـــرف 
على نقـــل جثة الوافـــدة الى الطب الشـــرعي 
وحضر من الطوارئ عبداهلل السعيدي وهاني 

عبدالفاضل.
وعلى طريق الغوص وحتديدا مقابل منطقة 
العدان لقي وافد هندي مصرعه اثر تعرضه للدهس 
من قبل شخص الذ بالفرار ليتجه رجال الطوارئ 
الطبية بقيادة علي متقي ومحمد نصر الى موقع 

احلادث وتركوا اجلثة للطب الشرعي.
وفي منطقة الشـــويخ لقي وافد مصري 38 
عامـــا مصرعه بعد ان صعقتـــه الكهرباء حيث 
توقف قلبه ليهرع رجال الطوارئ عصام موسى 
واميانويل اليه ومت اسعافه الى مستشفى الصباح 

اال انه توفي.

اللواء د.مصطفى الزعابي

الطّباخ الباكستاني سقط في شباك املكافحة وفي اإلطار اللواء الشيخ أحمد اخلليفة


