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االمنية

الصفحة
أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان وافدا من اجلنسية 
الس���ريالنكية اطلق سراحه من مخفر اجلابرية 

بفضل الواسطة.
وقال مصدر أمني ان مشاجرة بني السريالنكي 
ومواطن حدثت في اجلابرية، حيث مت القبض على 
الوافد وإحالة املواطن الى الطب الشرعي إلمكان 
حتديد تصنيف القضية جنحة أم جناية، مشيرا 

الى ان املواطن تبني ان إصابته عبارة عن كسور، 
وهو ما يدعو ال���ى تصنيف القضية باعتبارها 
جناية، واضاف املصدر ان املواطن وحال تردده 
على املخفر لتزويدهم بالتقرير النهائي بش���أن 
إصابته مبا يعي���د تصنيف القضية تبني له ان 
كفيل اآلسيوي حضر وأخرج الوافد املتهم بعد 

ساعات من االعتداء على املواطن.

الواسطة أطلقت سراح سريالنكي من المخفر

مركز رياضمركز رياض

أعم��ال وظيفته � إال أن املش��رع الكويتي 
لم يعاقب��ه فقط على تهمة االختالس وإمنا 
هن��اك عقوبة تنتظره هي تربحه من أعمال 
وظيفته والت��ي أفرد لها قانون )1( لس��نة 
1993 بش��أن حماي��ة األم��وال العامة نصا 
بامل��ادة )11( وه��ي التي جت��رم التربح من 
أعمال الوظيفة وال ش��ك ان م��ا فعله أمني 
املخزن هو تربحه م��ن أعمال الوظيفة بان 
ورد للسجن املركزي 10% من أدوات النظافة 
واخ��ذ الباقي وباعه حلس��ابه الش��خصي 
حاصال على ربح محرم ومتاجرة بالوظيفة 
العامة، األمر الذي أوقعه حتت طائلة العقاب 
املجرم باملادة 2/9 من القانون سالف الذكر 
والت��ي تنص على »تك��ون العقوبة احلبس 
املؤق��ت ال��ذي ال تتج��اوز مدت��ه اكثر من 
سبع س��نوات إذا ارتبطت اجلرمية بجناية 
أخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة«، فال ش��ك 
ان جناية االختالس ارتبطت بجناية التربح 
ارتباط��ا وثيق��ا، حيث ان��ه اختلس أدوات 
النظافة املسلمة إليه بسبب وظيفته وباعها 
ليتحصل عل��ى مقابلها أي تربح من أعمال 
وظيفته.. ولم يكتف املشرع اجلنائي بذلك 
بل أج��از للنائب العام ف��ي مادته )24( من 
القان��ون أن مينع املتهم من الس��فر ومن 
التصرف ف��ي أمواله وادارته��ا وان يتخذ 

اإلجراءات التحفظية في هذا الشأن.
وفي النهاية � أقول ان املتاجرة بالوظيفة 
العام��ة أصبحت ظاهرة ش��ائعة في الدولة 
وذلك النعدام الضمير اإلنس��اني والطمع 
املس��يطر على املوظف الع��ام الذي يجب 
ان يكون أمين��ا على أموال الدولة ويحافظ 
عليه��ا كما يحافظ عل��ى حياته فضال عن 
القصور في انتف��اء املوظفني العامني الذي 
يلقي عليهم تبع��ات وظيفية هم اقل منها، 
لذا وجب حس��ن اختيار هؤالء املوظفني � 
وال يس��عني إال ان أتوجه بالش��كر لرجال 
األمن عل��ى ضبطهم تل��ك اجلرمية والتي 
تشكل متاجرة بالوظيفة العامة حتى يكون 
املتهم عبرة ملن تس��ول له نفس��ه املساس 
والترب��ح بأموال اجلهة التي يعمل ويتصل 

بها بحكم وظيفته.

الوظيف��ة ففع��ل أمني املخزن ه��ذا )وكيل 
الضاب��ط( أوقعه حتت طائل��ة القانون رقم 
1 لسنة 1993 بش��أن حماية األموال العامة 
الذي نص في مادته 9 على ان: »كل موظف 
عام او مس��تخدم او عام��ل اختلس أمواال 
او أوراق��ا او أمتعة او غيرها مس��لمة إليه 
بس��بب الوظيفة« فال ش��ك ان ما عمد إليه 
املتهم هو اختالس��ا ألمتعة تخص السجن 
املركزي س��لمت إليه بسبب وظيفته كأمني 
للمخزن ولوال وظيفته هذه ما تس��لم تلك 
املؤونة اخلاصة بتنظيف الس��جن املركزي 
أي ان وظيفته هي التي سهلت له اختالس 
تلك األش��ياء، فضال عن ان املش��رع افرد 
عقابا لهذا اجلرم وهو السجن الذي ال تقل 
مدته عن خمس س��نوات ولم يقف املشرع 
الكويتي عند هذا احل��د بل نص في مادته 
)16( من القانون س��الف الذكر »يحكم على 
اجلان��ي بالعزل والرد وبغرامة مادية لقيمة 
ما اختلس��ه او اس��تولى عليه م��ن مال او 
منفعة او ربح« فال ش��ك ان املتهم اختلس 
تلك املؤونة اخلاصة بالسجن املركزي )مواد 
التنظيف( وباعها حلسابه الشخصي وظل 
عامدا لهذا الفعل طيلة س��تة اشهر حتصل 
خالله��ا نتيجة بيع��ه لتلك امل��واد على ما 
يزي��د على 20 ألف دينار، األمر الذي ألزمه 
القان��ون اجلزائي برد ذلك املبلغ فضال عن 
غرام��ة مادية ل��ه، باإلضافة إل��ى عزلة من 

للموظف العام أهمية في نظر القانون، 
وهذه األهمية مس��تمدة من طبيعة عمله 
والغاية منه والقان��ون اإلداري الكويتي 
عرف املوظف العام بأنه الش��خص الذي 
يش��غل إحدى وظائف احللق��ات األولى 
والثاني��ة والثالث��ة في قان��ون الوظائف 
املدني��ة أو إحدى وظائ��ف قانون خاص 
للعمل ف��ي مرفق تدي��ره الدول��ة ذاتها 
أو غيره��ا من الوح��دات اإلدارية العامة 
بأسلوب االس��تغالل املباشر، وال أهمية 
لنوع العمل الذي ميارسه املوظف وال ملا 
إذا كان يعمل بصفه دائمة أو مؤقتة كويتيا 
أو غير كويتي، معينا او متعاقدا ويتسع 
املقص��ود باملوظف الع��ام باعتباره أداة 
الدولة في تأدية األعمال العامة فيش��مل 
املستخدمني في املصالح التابعة للحكومة 
أو املوضوعة حتت رقابتها واش��رافها � 
فاملوظف أحيانا يباش��ر س��لطة مينحها 
ل��ه القانون ويضعها أمان��ة بني يديه في 
حدود اختصاصه ف��إذا انحرف عن هذا 
السلوك حق عقابه ولعل سردي ملا سلف 
كان بس��بب ما قرأته في إحدى الصحف 
اليومية م��ن أنه وردت معلومات لضابط 
مباح��ث النقرة ع��ن قيام أم��ني مخزن 
بالسجن املركزي )وكيل ضابط( باختالسه 
املؤونة التي يتم صرفها وهي عبارة عن 
م��واد تنظيف فتم تش��كيل فريق بحث 
إلجراء التحريات وضبط املختلس الذي 
شوهد وهو يتسلم شحنة مواد التنظيف 
واضعها على سيارة نصف نقل وبدال من 
الذهاب إلى السجن املركزي ذهب بها إلى 
مخزن يستأجره لهذا الغرض، حيث انزل 
ج��زءا منها وقب��ل ان يتحرك مت ضبطه 
وبالتحقيق معه اعترف باختالسه املؤونة 
س��ت مرات لبيعها حلس��ابه الشخصي 
للتج��ار ومح��الت التجزئ��ة � تلك هي 
الواقعة الت��ي تدل على االجتار بالوظيفة 
لتحقيق الربح احلرام فبدال من محافظته 
على األمانة التي في عهدته راح يسرقها 
ويختلسها لنفسه والظهور مبظهر املالك 
ال لشيء سوى الطمع والتربح من أعمال 

سرقة أمين مخزن السجن المركزي لمواد النظافة.. جريمة مشهودة
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حجز قضية رئيس الوزراء ضد الفضالة
للحكم بتاريخ 30 الشهر الجاري

براءة ناظرة مدرسة ومعلمة من ضرب طالبة

محكم���ة  حج���زت 
اجلنايات برئاسة القاضي 
يوس���ف اللح���دان امس 
القضية املرفوعة من سمو 
الوزراء  رئيس مجل���س 
الشيخ ناصر احملمد ضد 
أمني التحالف الوطني خالد 
الفضالة للحكم بتاريخ 
30 يونيو اجلاري، وذلك 
بعد سماع مرافعة وكيل 
الش���اكي ودفاع املشكو 

بحقه.
وترافع خالد الفضالة 
أمام احملكمة،  عن نفسه 

وأوض���ح ان بواعث اخلطاب الذي أدلى به 
هو ش���عوره الوطني بواجب حماية املال 
العام الذي نصت عليه املادة 17 من الدستور 
الكويتي »لألموال العامة ُحرمة وحمايتها 
واجب على كل مواطن«، كما انه استخدم حقه 
الذي نصت عليه املادة 36 من الدستور »حرية 
الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان 
حق التعبير عن رأيه«، وأكد الفضالة احترامه 
وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن 
ذلك ال مينع من ذكر املخالفات والتجاوزات 

املوجودة في ديوانه، وان 
مضم���ون خطابه ما هو 
اال ترديد ملا جاء بتقرير 
ديوان احملاسبة اخلاص 
مبصاريف ديوان س���مو 

رئيس الوزراء.
كما حض���ر احملامي 
حسني الغريب من مكتب 
احملامي مشاري العصيمي 
للدفاع عن الفضالة، وأكد 
خالل مرافعته امام احملكمة 
ل���م يرتكب  الفضالة  ان 
جرما عندما استخدم حقه 
الدستوري بنقد تصرفات 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية 
املصروفات، فلم يفت���ر عليه بواقعة غير 
حقيقية ولم يبال���غ بوصف ما حصل من 
ه���در باملال العام وقد كان دافعه هو تنبيه 
املسؤولني واملواطنني الى خطورة وجسامة 
ما حصل في شأن تلك املصروفات، وبعد ذلك 
قدم احملامي الغريب مرافعة مكتوبة وحافظة 
مستندات بنينّ فيها دفاع الفضالة من اجلانب 
القانوني وأحكاما قضائية سابقة تدعم براءة 

الفضالة من التهم املنسوبة اليه.

الغت محكمة اجلنح املس����تأنفة حكم اول 
درجة القاضي باالمتن����اع عن النطق بعقاب 
رئيسة قسم في مدرسة ثانوية للبنات وناظرة 
املدرسة وذلك التهامهما بضرب طالبة واستعمال 
القس����وة وقضت احملكمة ببراءة املتهمني مما 
اسند اليهما من اتهام. وكان االدعاء العام قد 
اسند الى املتهمة االولى انها استعملت القسوة 
مع املجني عليها الطالبة مس����تغلة وظيفتها 
كونها موظفة عامة بوزارة التربية ورئيسة 
قسم بإحدى املدارس الثانوية بنات، فأحدثت 
آالما واصابات بجسم الطالبة واملبينة بالتقرير 

الطبي، كما قامت املتهمة بسب املجني عليها 
علنا امام زميالتها الطالبات بعبارات تخدش 
شرفها، واسندت للمتهمة الثانية تهمة حجز 
حرية املجني عليها. وحضر احملامي زيد اخلباز 
بصفته محامي املتهمة االولى وترافع شارحا 
ظروف الدعوى وقال ان املجني عليها اعتادت 
على دخول املدرس����ة من غير اي اذن مسبق، 
حيث انها تهرب من مدرستها ومتكث في املدرسة 
التي تعمل بها موكلته. وقد اتضح هذا من خالل 
شهادة عدد كبير من الطالبات على ان الطالبة 

سيئة املعاملة مع جميع املعلمات.

خالد الفضالة

مواطن حاول السفر بجواز شقيقه
وآخر يتهم »صديقه« بإطالق النار عليه

هاني الظفيري
حاول مواطن اخلروج من البالد بجواز س���فر 
شقيقه فأدرج وشقيقه على قوائم غير املصرح لهم 
باخلروج وأحيال بتهمة التزوير، وكان املواطن قد 
مت ضبطه من قبل رجال منفذ الساملي حينما حاول 
اخلروج بجواز سفر تبني انه يعود الى شقيقه، وقال 
مصدر أمني ان أوجه االختالف بني الشقيقني دعت 
رجال منفذ الساملي الى اكتشاف حقيقة اخلروج 

من البالد بطريقة غير مشروعة.
من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر النعيم 
متهما شخصا يعرفه )صديقه( بالدخول الى مسكنه 

وإطالق النار عليه دون أن يصيبه.
وقال مصدر أمني ان املواطن حدد بيانات املتهم 
وسارع رجال األدلة اجلنائية ومدير أمن اجلهراء 
العميد محمد طنا واملقدم صالح الدعاس الى منزل 
املواط���ن للتأكد من حقيقة الب���الغ ومعرفة نوع 
السالح املستخدم، ومت إخطار وكيل النيابة الذي 
أمر بتسجيل قضية شروع في قتل وحيازة سالح 

وذخيرة دون ترخيص.

الخالدي: القبض على 4 أشخاص استعرضوا أمام الدوريات

»اإلطفاء«: افصلوا التيار الكهربائي عن منازلكم قبل السفر

ش����ننّ رجال إدارة مرور اجلهراء بقيادة 
العميد محمد عايد اخلالدي حملة مرورية 
أس����فرت عن حتري����ر 180 مخالفة مرورية 
واحتجاز 16 مركب����ة والقاء القبض على 4 

أشخاص بتهم االستهتار والرعونة.
وقال مدي����ر إدارة مرور اجلهراء العميد 
محمد اخلالدي ان احلملة اس����تمرت نحو 
ساعتني في مختلف مناطق اجلهراء وتنوعت 

املخالفات بني عدم حمل رخصة القيادة أو 
رخصة املركبة، وكذلك اس����تعمال الهاتف 
النقال أثن����اء القيادة وانتهاء التأمني وعدم 
ربط حزام األمان وعدم توافر شروط األمن 

واملتانة.
وقال اخلالدي ان احلملة يش����نها رجال 
قسم تنظيم حركة السير والذين قاموا خالل 
احلملة بتوقيف 4 أشخاص والقبض عليهم 

بعد قيامهم بحركات استهتار ورعونة أمام 
دوريات املرور.

وأهاب العميد اخلالدي مبستخدمي الطريق 
الى االلتزام بقواعد وآداب املرور للحفاظ على 
سالمة اجلميع، مشيرا الى استمرار احلمالت 
املرورية على مدار الس����اعة ملزيد من االمن 

املروري والسالمة على الطريق.
وقد  تابع احلملة رئيس قس����م تنظيم 

حركة الس����ير في محافظة اجلهراء الرائد 
ناجي الرش����يدي، ونفذها املالزم أول طالل 
الهبيدة واملالزم أول عبداهلل مريخان وعدد 
من ضابط الصف واالفراد. وقد تواجد فريق 
من إدارة االعالم االمني بهذه احلملة ضمن 
برنامجها التوعوي وقد ترأس فريق االعالم 
االمني مالزم اول عثمان محمد غريب يرافقه 

املالزم مشاري احمد السمحان.

دعت االدارة العامة لالطفاء مبناسبة دخول 
فصل الصيف وبدء موسم السفر واالجازات 
املس����افرين الى فصل التيار الكهربائي من 
القاطع الرئيسي للمنزل اضافة الى اغالق 
محابس الغاز باح����كام قبل مغادرة املنزل 

للسفر.
وقال نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البش����رية العميد يوس����ف 

االنص����اري ان فصل الصيف يتس����بب في 
الكثير من احلرائق واحلوادث بسبب االهمال، 
مؤكدا ان االدارة العامة تبذل قصارى جهدها 
في سبيل حتقيق السالمة واحلماية املدنية 
للجميع. كما اكد االنصاري استعداد االدارة 
ملواجهة حوادث فصل الصيف، مبينا انها 
تراجع حاليا اخلطط مع العاملني للظروف 
اخلاص����ة لعمليات االطف����اء خصوصا في 

االجواء احلارة، داعيا الى توفير كاش����فات 
ومطفآت احلريق واالهتمام بتدريب جميع 
افراد العائلة والعمالة املنزلية على اجراءات 
التعامل مع احلرائق واالنقاذ ومراقبة االطفال 

واالجهزة واالحمال الكهربائية.
وش����دد على ضرورة فحص ش����بكات 
الكهرباء والغاز والوقود وتنظيم نقل وجتميع 
النفايات واملخلف����ات بعيدا عن اي مصدر 

حراري واالهتم����ام والعناية بادارة مواقع 
التخزين اضافة الى مراقبة مصادر احلرارة 
وباالخص االضاءة والتمديدات الكهربائية. 
يذكر ان حرائق املنازل واملركبات تزيد بصورة 
كبيرة خالل فصل الصيف من كل عام بسبب 
ارتفاع درج����ات احلرارة وتقاعس البعض 
واهمالهم لالحم����ال الكهربائية وملركباتهم 

ايضا.

في حملة مرورية ألمن الجهراء تم خاللها تحرير 180 مخالفة

3 أشخاص انتحلوا صفة رجال مباحث وسلبوا باكستانيًا
هاني الظفيري

ش���رع رجال إدارة بحث وحتري 
 محافظ���ة اجله���راء بالبح���ث ع���ن

3 اشخاص يرتدون الزي املدني قاموا 
بس���لب وافد باكس���تاني في منطقة 
اجلهراء بانتحال صفة مباحث، وقال 
مصدر أمني ان باكستانيا يعمل مقاوال 
ابلغ رجال امن اجلهراء بان 3 شباب 

اوقفوه فجرا وابلغوه بانهم من رجال 
املباحث وطلبوا من���ه هاتفه النقال 
حتى ال يتصل بأحد ويتوسط ومن 
ثم طلبوا حافظة نقوده وكان بداخلها 
80 دينارا ثم انطلقوا بسيارتهم تاركني 
الباكستاني من دون هاتف ومن دون 
حافظة النقود والتي كان بداخلها ايضا 

اوراقه الثبوتية.

من جهة اخرى وفي بالغ ش���ديد 
الغرابة تقدم مواطن متهما ابنه بسلب 
خادمتهم اآلسيوية وقال املواطن ان 
خادمت���ه ابلغته ب���ان ابنه دخل الى 
غرفتها وسلب هاتفها النقال واجته 
الى جهة غير معلومة فيما رجح مصدر 
أمني أن يكون الشاب املتهم قد سلك 

طريق االدمان.

»بدون« وزوجته المواطنة يسقطان بـ 2 كيلو حشيش

..و»عاطل« و»فني كهرباء« سقطا بـ 120 غرام هيروين

وحدد املتهم مكان تس���ليم املواد املخدرة 
وتسلم قيمة املبلغ املتفق عليه خلف احدى 

اجلمعيات التعاونية.
وقال املصدر: حض���ر املتهم في املكان 
احملدد وكانت برفقته زوجته وبعد ان سلم 
األصابع الثالث وتسلم املبلغ املرقم جرى 
البدون وزوجته  ضبطه، وبالتحقيق مع 
اعترفا باجتارهما في املواد املخدرة حيث 
أرشدا عن كمية من املخدرات يحتفظان بها 
داخل منزلهما لينتقل رجال املباحث الى 
منزل الزوجني ليج���دوا املخدرات مخبأة 

في غرفة النوم.  

اجتار شخص من غير محددي اجلنسية 
في املواد املخدرة كما تضمنت املعلومات 
أيضا ان زوجة البدون وهي مواطنة تقوم 
مبعاونته باالجتار إذ تقوم مبرافقته كلما 
ش���رع في بيع مواد مخ���درة حتى تكون 
ستارا يحول دون إخضاعه للتفتيش خالل 
احلمالت التفتيشية، كما ان وجودها معه 

يبعد أعني رجال األمن عنه.
ومض���ى املصدر األمني بقوله ان مدير 
مباحث اجلهراء وضع خطة لإليقاع باملتهم 
متلبس���ا ببيع املواد املخ���درة، حيث مت 
استدراجه ببيع 3 أصابع من مادة احلشيش 

عبداهلل قنيص
أحال مدير إدارة بحث وحتري محافظة 
اجلهراء العقيد سعد العدواني ومساعده 
املقدم عمر الرش���يد مواطنة وزوجها من 
غير محددي اجلنسية الى نيابة املخدرات 
بتهمة حيازة مواد مخدرة وخمور مستوردة 
بقص���د االجتار وأرفق في ملف القضية 2 
كيلو من مادة احلشيش و84 زجاجة خمر 

مستوردة نوع ريد ليبل.
واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات 
وردت الى مساعد مدير اإلدارة العامة لشؤون 
احملافظات العميد الشيخ مازن اجلراح عن 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة ملكافحة  االدارة  واصل رج���ال 
املخ���درات بقي���ادة اللواء الش���يخ احمد 
اخلليفة حمالتهم لتوقيف جتار التجزئة 
الذين يقومون ببيع امل���واد املخدرة بني 
اوساط املتعاطني حيث مت توقيف وافدين 
من اجلنسية اآلسيوية وعثر بحوزتهما 
عل���ى 120 غراما من م���ادة الهيروين الى 
جانب ميزان حس���اس، فيم���ا اكد مصدر 
امني ان ضابطا في ادارة العمليات والذي 
اشرف على توقيف املتهمني انتحل صفة 
 مدمن واستدرج املتهمني لبيع غرامني من

الهيروين له ليتم ضبطهما بجرم االجتار 
املشهود.

ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت 
الى مدير عام املكافحة عن اجتار آسيوي 
عاطل في املواد املخدرة ليتم االيعاز الى 
ادارة العمليات والتي يرأسها املقدم محمد 
الهزمي ومساعده الرائد محمد قباذرد واملالزم 
الديحاني واملالزم عبدالعزيز  اول ناصر 
اظيبة جلمع التحريات الالزمة عن اآلسيوي 

العاطل.
وقال املصدر: قام احد الضباط بانتحال 
صفة مدمن واتفق مع املتهم االول على شراء 
غرامني من الهيروين مقابل 60 دينارا ومت 
حتديد موقع التسليم والتسلم في منطقة 
بنيد القار ليتم ضبطه بعد تسلمه املبلغ 
املرقم وبالتحقيق معه اعترف على شريكه 
»فني كهرباء« ليتم ضبطه وبتفتيش غرفة 
يقطنان بها في بنيد القار عثر رجال املكافحة 
بداخلها عل���ى 120 غراما م���ن الهيروين 
وميزان حس���اس واعترفا باجتارهما في 

املتهمان اآلسيويان وأمامهما كمية الهيروين املضبوطة معهمااملواد املخدرة.

ضبط مواطنين يستخدمان »بانشي« للسرقة
محمد الجالهمة

أحال رجال مديري����ة امن محافظة 
الفروانية شابني كويتيني الى املباحث 
اجلنائية بتهمة الس����رقة ومت التحفظ 
على  بانشي قام اللصان بتغيير لونه 

حتى ال ينكشف امر سرقتهم.

وقال مصدر امني ان دورية بقيادة 
الرقيبني خالد الش����امان وسالم نافع 
اوقعت بانشي في احد الشوارع اجلانبية 
في الفروانية اال ان شابني على البانشي 
حاوال الهرب ليتم ضبطهما وتبني ان 
البانشي مسروق وان الشابني غيرا في 

شكل البانشي من خالل اللون. من جهة 
اخرى احال رجال جندة االحمدي مواطنا 
ضبط في حملة تفتشية وعثر معه على 
20 س����يجارة ملغمة مبادة احلشيش 
ومتت احالته الى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات الستكمال التحقيقات.


