
االثنين
19 يوليو 2010

8
االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء ببالغ عن 
تعرض منزله للسرقة، والكائن في منطقة 
النعيم، ليتم تسجيل قضية وإحالة امللف 
لرجال املباحث. وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان املواطن عاد إلى منزله ليجد آثار 
كسر على الباب اخلارجي ليستطلع منزله 

والذي وجد انه قد سرقت أدواته الكهربائية 
باإلضافة الى مبلغ 1800 دينار ومجوهرات 
تركها في التجوري الذي استطاع اللصوص 
كسره واالستيالء على ما بداخله ليحضر 
رجال األدلة اجلنائية برفقة الرائد مطر سبيل 
ومت رفع البصمات وإحالة ملف القضية إلى 

رجال املباحث.

سرقة 1800 دينار من منزل بالنعيم

مركز رياضمركز رياض

أبدأ هذا املوضوع بعب����ارة »األخطاء 
القاتلة«، فهذا وصف أقل ما ميكن أن يقال 
لوصف األخطاء التي وقعت لبعض الطلبة 
أثناء إعالن نتيج����ة امتحاناتهم للصف 

الثاني عشر.
وقبل أن أبدأ سرد هذا املوضوع الذي 
أصبح حديث الساعة في بلدنا نتيجة إهمال 
وزارة التربية والتعليم في رصد درجات 
الطلبة في امتحان الصف الثاني عش����ر، 
أقول: ان األصل في قانون اإلثبات هو أن 
عبء اإلثبات يقع على املدعي عمال باملادة 1 
من قانون اإلثبات، إال أن األخذ بهذا األصل 
على إطالقه في تلك القضية ال يستقيم مع 
واقع احلال وذلك ألن الكنترول املركزي 

وإدارة املدرس����ة حتتفظ بالوثائق وأوراق إجابات الطلبة 
ذات األثر احلاس����م في تلك القضية، لذا فإن عبء اإلثبات 
ينقلب، ويك����ون على وزارة التربية والتعليم إثبات براءة 
ذمتها من تلك الدعوى، فالواقعة حتى يفهمها العامة هي ان 
الطالب له رقما جلوس األول أثناء امتحانه للصف احلادي 
عش����ر أي أثناء امتحانه للفترة الدراسية الثانية واملتمثلة 
في تلك السنة وفيه ميتحن الطالب وتصحح أوراق إجاباته 
وجتمع درجاته وذلك على أس����اس رقم جلوسه في الفترة 
الدراسية الثانية )الصف احلادي عشر(، أما رقم اجللوس 
اآلخر فيكون بالنسبة للصف الثاني عشر ويختلف عن رقم 
اجللوس األول، وبالتالي فإن الطالب يكون له رقم جلوس 
ثان أثناء امتحانه الفترة الدراسية الرابعة )الصف الثاني 
عشر( واخلطأ الذي وقع فيه الكنترول املركزي هو انه أخذ 
مجموع درجات الطالب في الفترة الدراس����ية الثانية بناء 
على رقم جلوس����ه وأضاف إليها درجاته عن رقم جلوسه 
نفس����ه في الفترة الدراس����ية الرابعة، وهذا خطأ ألن رقم 
اجللوس الثاني، وهو املتمثل في الفترة الدراسية الرابعة، 
ليس باس����م الطالب الذي كان له رقم جلوس مختلف في 
هذه الفت����رة، األمر الذي حصل فيه كل طالب على مجموع 
ليس مجموعه، وبالتالي حدثت تلك األخطاء، والذي كشف 
تلك املهزلة واألخطاء القاتلة أحد أولياء األمور ألنه وجد ان 
الدرجات التي حصل عليها ابنه ليست هي الدرجة نفسها 
فقام مبراجعة إدارة املدرسة التي أعطته كتابا رسميا ملخاطبة 
الكنترول املرك����زي، وبالتحقيق تبني ان الكنترول لم يقم 
بإدخال الدرجة بحسب كتاب املدرسة وبالبحث والتقصي 
مت اكتش����اف أنه مت إدخال الدرجة للطالب بالنظر إلى رقم 
جلوس����ه في الفترة الدراسية الثانية، وهذا خطأ قاتل ألن 
إدخال الدرجة مت أثناء العمل في الفترة الدراسية الرابعة، 
حيث كان للطالب رقم جلوس مختلف، وبالتالي فإن الدرجة 
س����جلت لطالب آخر، وأتس����اءل: ألهذا احلد وصل اإلهمال 
والتس����يب حتى في مصائر ومستقبل أوالدنا؟ سؤال أريد 
له إجابة، وإجابته هي محاسبة املسؤولني عن هذا اإلهمال 
والتقصير في توخي احلذر والدقة في مصائر ومس����تقبل 
أوالدنا، واملنظار القانوني لهذه الواقعة أنها تشكل جناية 
تزوير في محررات رسمية اذا ثبت ان هناك تعمدا وقصدا، 

حيث انه����ا تغيير للحقيق����ة في نتيجة 
امتحان الصف الثاني عش����ر وفي عملية 
رصد الدرجات على أوراق رسمية تخص 
وزارة التربية والتعليم، وذلك عمال باملادة 
257 من قانون اجلزاء، وإن احلقيقة الظاهرة 
للواقعة غير مقصودة وهي إهمال وتقصير، 
وإن كان ال يرقى إلى مرتبة العمد إال أنه 
يش����كل مخالفة جسيمة في مجال العمل 
تستوجب جزاء تأديبا رادعا حتى يكون 
من ميارس العمل في الكنترول املركزي 
يقظا في أداء عمله، خصوصا انه ميارس 
عمال يخص مستقبل أبنائنا ومصائرهم 
ألن عدم اكتش����اف تلك األخطاء وإن كان 
سيطرح سدى إال أنه كان سيؤدي إلى دخول 
بعض الطالب جلامعات ال يس����تحقونها على حساب طلبة 
آخرين حرموا من ذلك نتيجة اإلهمال والتقصير والتسيب، 
لذا فمن الضروري ان تفتح وزارة التربية والتعليم حتقيقا 
موسعا ملجازاة من تس����بب في ذلك جزاء رادعا حتى ولو 
أدى األمر إلى تخطيه ف����ي الترقية أو توجيه لوم أو إنذار 
او خصم من الراتب حتى يكون عبرة لغيره ممن يقومون 

على مصائر الناس ومستقبلهم.
هذا عن اجلانب اجلزائ����ي والتأديبي في قانون اجلزاء 
والعمل، إال أنه بالنسبة للمسؤولية املدنية، فاملادة 227 من 
القانون املدني س����طر بها أن »كل من أحدث بفعله اخلاطئ 
ضررا بغيره يلتزم بتعويضه«، وال شك ان ادارة الكنترول 
املرك����زي والعاملني بها قد ارتكبوا خطأ متثل في أخطائهم 
في رصد الدرجات باملخالفة للحقيقة، وكان ذلك إلهمالهم 
وعدم حتريهم الدقة واحلذر، األمر الذي خلف أضرارا للطلبة، 
فض����ال عن انهم من تابعي وزارة التربية، األمر الذي تكون 
الوزارة مس����ؤولة معهم بالتضامن عم����ال باملادة 240 من 
القانون املدني )وهي مس����ؤولية املتبوع عن أفعال التابع( 
والشك ان تابعي وزارة التربية والتعليم وأقصد القائمني 
على الكنترول املركزي أثناء رصدهم درجات امتحان الطلبة 
للصف الثاني عشر ارتكبوا اخلطأ سالف البيان، الذي رتب 
ضررا، وهذا الضرر متثل في الكسب الذي فات واخلسارة 
التي وقعت نتيجة ان بع����ض الطلبة رصدت لهم درجات 
أقل من تلك التي كانوا يستحقون احلصول عليها وهو ما 
أصابهم بخسارة فادحة، ما يتعني معه تعويضهم عن تلك 
اخلس����ارة والكسب الذي فات عمال باملادة 230 من القانون 
املدني، وهذا ما دعا جامعة الكويت إلى جتميع بعض شهادات 
طلبة الصف الثاني عش����ر الوارد بها أخطاء إلرجاعها إلى 
وزارة التربي����ة والتعليم، متهي����دا لتصحيح هذه األخطاء 
إلى جانب تصحيح األخطاء الواردة في الشهادات التي لم 

يتسلمها أوليا األمور.
وأقول ان وزارة التربية والتعليم ظلمت من يس����تحق 
ومنحت من ال يس����تحق، إذن فاخلطأ من جانبها مزدوج، 
والبد من التصحيح ليعود احلق ألصحابه ولوضع األمور 

في نصابها ومحاسبة العاملني املسؤولني عن ذلك.
www.riyad-center.com

مسؤولية وزارة التربية واألخطاء القاتلة!

بقلم: المحامي رياض الصانع

قاتل زوجته الفلبينية في قبضة المباحث

نجاة مواطن سبعيني وزوجته وبناته
من الموت عطشًا في منطقة مطربة

العميد طنا استعان بشركة االتصال لتحديد موقعهم

أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل إغالق ملف 
قضية مقتل وافدة فلبينية أمس األول على يد 
زوجها املصري بعدما سدد الى جسدها نحو 
30 طعنة وأخرج أحشاءها، حيث مت ضبطه 
في ساعة متأخرة من يوم أمس متواريا عن 

األنظار لدى أحد أقاربه في بنيد القار.
وقال املصدر األمني ان املتهم كان قد أغلق 
هاتف���ه بعد أن اطلع على الصحف الكويتية 
ونش���رها أخبار تفيد بأن رج���ال املباحث 
يس���تطيعون توقيف أي شخص من خالل 
رصد هاتفه النقال بالتنس���يق مع شركات 

االتصاالت املتنقلة. وأشار املصدر األمني الى 
ان االعترافات األولي���ة التي أدلى بها القاتل 
تضمنت انه كان يش���ك في ان زوجته لديها 
عالقات متعددة مع رجال آخرين وانه سبق له 
أكثر من مرة ان طلب منها ان تلتزم بالسلوك 
اجليد وأن تكف عن العمل داخل الصالون، إال 
انها رفضت وسجلت عليه عدة قضايا كيدية 
أكثر من مرة، وأضاف املصدر ان املتهم برر 
جرميته بسبب آخر أال وهو تهريب زوجته 
ألوالده الثالثة الى موطنها الفلبني دون علمه 
أو إذنه. وكان مصدر أمني قد أكد ل� »األنباء« 
في وقت سابق أنه سيتم توقيف اجلاني في 
أس���رع وقت ممكن، مؤكدا ان مسألة توقيفه 
هي مس���ألة وقت ال أكثر من ذلك، السيما ان 

اسمه مدرج على قوائم املطلوبني واملمنوعني 
من السفر ورجال املباحث اجلنائية يقومون 
باستدعاء جميع أقاربه للتأكد من عدم وجود 

اجلاني لديهم.
هذا وكش���ف التقرير الصادر عن الطب 
الشرعي ان املتهم استخدم سكينا من احلجم 
الصغير، أي الذي يستخدم داخل غرف إعداد 
الطعام وان اجلاني سدد العديد من الطعنات 

القاتلة الى جسد زوجته القتيلة.
وأشار املصدر الى ان تصنيف اجلرمية من 
قب���ل وكيل نيابة حولي جاء بعنوان »القتل 
العمد مع س���بق اإلصرار والترصد« خاصة 
ان املتهم أعد جلرميته بعناية وعن س���بق 

إصرار وترصد.

هاني الظفيري
كتبت النجاة ملواطن وزوجته و3 من بناته 
بعد أن تاهوا في البر شمال الكويت وحتديدا 
بالق���رب من منطقة مطربة وكاد العطش أن 
يفتك بهم خاصة أنهم كانوا قد اضطروا للسير 
على اقدامهم في محاولة للوصول الى الطريق 
العام بعد ان غرزت سيارتهم االميركية في 

الرمال.
وفش���لوا في اخراجها وكان املواطن )70 
عاما( قد اتصل بعمليات الداخلية من هاتفه 
النقال مبلغا عن انه ترك سيارته في البر وأنه 
اآلن تائه مع عائلته املكونة من زوجته )50 
عاما( وبناتها الثالث وشارك في البحث عن 
العائلة 20 دورية شرطة باإلضافة إلى طائرة 

هليكوبتر وقام رجال األمن مبس���ح محيط 
منطقة مطرب���ة، حيث رصد آخر اتصال من 
املواطن السبعيني الذي انقطع االتصال به 
بع���د أن فرغت بطارية هاتفه. ووفق مصدر 
أمني فإن املواطن السبعيني اتصل بعمليات 
الداخلية وبعد ورود الب���الغ قام مدير أمن 
اجلهراء العميد محمد طنا بتشكيل فرقة أمنية 
خاص���ة مكونة من 20 دوري���ة أمن وطائرة 
هليكوبتر توجهت إلى منطقة مطربة بحثا 
عن افراد العائلة والذين كان العطش قد بلغ 
منهم مبلغه خاصة أنه وبحس���ب بالغ األب 
قضوا أكثر من 6 ساعات في املسير بعيدا عن 
سيارتهم دون الوصول الى أي طريق عام أو 
عمران. وأوضح املصدر أن العميد طنا وبعد 

أن انقطع االتصال باملواطن اثر انتهاء شحن 
بطارية هاتفه النقال قام باالتصال بش���ركة 
االتص���ال وطلب منهم حتديد موقع املواطن 
بحسب آخر اتصال ورد، وأضاف املصدر ان 
شركة االتصال قامت بتوفير موقع آخر إشارة 
صدرت من هاتف املواطن وقدمته لرجال األمن 
الذين سهلت تلك املعلومة عليهم حتديد دائرة 
وجود أف���راد العائلة الذين عثر عليهم على 
مس���افة كيلومترين من موقع سيارتهم بعد 
بحث استغرق نحو 6 ساعات، وأشار املصدر 
إلى أن سوء األحوال اجلوية أمس األول ساهم 
في تأخير عملية العثور عليهم، وقال: عثر 
على أفراد العائلة منهكني ولكنهم بصحة جيدة 

وقدمت لهم املساعدة الطبية الالزمة.

وجّه 30 طعنة إلى المجني عليها انتقاماً إلرسالها أطفالهما الـ3 إلى بلدها وسلوكها 

جانب من دوريات أمن اجلهراء املشاركة في البحث عن العائلة املفقودة

شرطيات يعدن طفالً تائهاً إلى والده

مصرع مواطن وخليجي في حادثين على »السالمي« 

عدسات مغشوشة كادت تتسبب في عمى زائرة

شاب حاول قتل مواطن بواسطة سيارته

محمد الدشيش
متكنت 3 شرطيات كويتيات احداهن برتبة مالزم 
من اعادة طفل كويتي 3 أعوام الى احضان ذويه بعد 
ان فقد داخل س���وق جتاري اثناء قيامه ووالده بأداء 

صالة العشاء.
وقال مصدر امني ان املالزم ووكيلة الضابط والرقيب 

اول اثن���اء قيامهن بالتجول ضم���ن دورية اعتيادية 
في السوق عثرن على طفل صغير تائه يبكي وقمن 
باالحتف���اظ به ومعاملته برف���ق وتقدمي احللوى له 
حل���ني البحث عن والده والذي تب���ني انه كان يؤدي 
 صالة العش���اء مبس���جد داخل املجمع وأكد األب أن

الطفل كان يرافقه داخل املسجد إلى أن فقد أثره.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لقي مواطن )40 عاما( مصرعه فيما اصيب آخر 
)37 عاما( بجروح خطيرة اثر حادث س����يارة على 
طريق الساملي الكيلو 89 وقام رجال الطوارئ عبداهلل 
الشمري ومحروس بخيت وعماد سدرال بنقل املصاب 

الى مستشفى اجلهراء.
من جهة اخرى لقي ش����اب خليج����ي )24 عاما( 
مصرعه في حادث سيارة على طريق الساملي ايضا، 
ولدى وصول رجلي الطوارئ عبداهلل الشمري وماجد 

املطيري الى موقع احلادث تبينت وفاة اخلليجي.
على صعيد آخر احيلت جثة وافد )42 عاما( الى 
الطب الشرعي بعد العثور على جثته في محجر ميناء 
الشعيبة ولم يعرف بعد سبب الوفاة. وإلى منطقة 
القصور حيث اصيبت وافدة اندونيسية بكدمة في 
الرأس وكس����ر في العمود الفق����ري بعد ان حاولت 
الهرب من منزل كفيلها بإلقاء نفسها من علو، ونقلت 

اآلسيوية بواسطة رجل الطوارئ مبارك علي.

محمد الدشيش
كادت فتاة عربية تقوم بزيارة للكويت بسمة زيارة 
عائلية أن تفقد بصرها بعد أن اشترت عدسة الصقة 
من أحد احملالت وحينما وضعت العدس����ة شعرت 
بآالم شديدة في عينيها وسارع والدها الى مستشفى 
مبارك لتقدمي اإلسعافات الضرورية لها وأفاد األطباء 

بأن العدسة غير مطابقة للمواصفات الطبية وأنها 
كان ميكن أن تتسبب في مضاعفات تؤدي إلى العمى 
فيما لو اس����تمرت في استخدام العدسات ألكثر من 
24 ساعة. وعليه سارع والد الفتاة بتسجيل قضية 
الشروع في إحلاق أذى بحق محل النظارات وجار 

إحالة القضية للتحقيق.

هاني الظفيري
سجلت قضية شروع في القتل بعد ان حاول شاب 
دهس مواطنا ش����ابا آخر في مجمعات اجلهراء بعد 
خالفهما حول أحقية استخدام مواقف املجمع. وفي 
التفاصيل التي يرويها املصدر ان املواطن أبلغ رجال 
األمن وهو في العقد الثاني من العمر انه توقف في 
أحد مواقف مجمعات اجلهراء وفوجئ بشاب يقول 

له ألم تنظر لي فه����ذا موقفي، وقال املواطن انه لم 
يهتم للشاب وتركه، وبينما هو في طريقه لدخول 
املجمع وجد ان الش����اب الغاضب ينطلق بسيارته 
مسرعا باجتاهه محاوال دهسه ومتكن من تفاديها، 
وبعدها توجه الى املخفر لتس����جيل بالغ وقدم رقم 
اللوحة املعدنية لسيارة الش����اب وجار استدعاؤه 

ملواجهته مبا نسب اليه.

اختتام الدورة الثانية لـ »هاتف الطوارئ 112«
برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون العملي���ات الل���واء د.مصطفى 
الزعابي وبحضور مدير عام اإلدارة العامة 
املركزية للعملي���ات باإلنابة العميد فهد 
الش���ويع، اختتمت امس الدورة الثانية 
لتلقي ومتابعة البالغات »هاتف الطوارئ 
112« لعناصر الش���رطة النسائية الهيئة 
املساندة وشاركت فيها 41 عنصرا، وقام 
بتنفيذها مركز التدريب التخصصي لقطاع 

العمليات اإلدارة العامة املركزية للعمليات 
حتت إشراف اإلدارة العامة للتدريب. وفي 
كلمة له بهذه املناسبة هنأ اللواء الزعابي 
املشاركات في الدورة، مؤكدا لهن ان مثل 
هذه الدورات ستس���تمر من اجل االرتقاء 
بالعمل، خصوصا في هاتف الطوارئ 112 
الكتساب اخلبرات في هذا املجال، مشيرا 
الى ان هذه ال���دورات كانت لها ردة فعل 
ممتازة وتشجيع من املواطنني واملواطنات 

التي أثبتت قدرة وكفاءة العنصر النسائي 
وجدارتهن في العمل امليداني. بعد ذلك قام 
اللواء د.مصطفى الزعابي بتوزيع شهادات 
التقدير على مجتازي الدورة. حضر حفل 
االختتام مدير إدارة العمليات العقيد خالد 
بن سالمة واملقدم عبداهلل مراد من مركز 
التدريب التخصصي التابع لإلدارة العامة 
املال  املركزية للعمليات والنقيب راش���د 
رئيس قس���م البالغات وعلي معرفي من 

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت.
وعلى هامش اختتام الدورة، قام فيصل 
العنزي نياب���ة عن العاملني بالنوبة »و« 
بتكرمي مسؤول النوبة وكيل ضابط محمد 
املطيري ومساعده وكيل ضابط محمد احمد 
هنأهم فيها على مجهوداتهما وطالبهما ببذل 
املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة وطنهما 
بعد ذلك مت توزيع الدروع التذكارية لهما 

بهذه املناسبة.


