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أمير زكي
احال رج����ال مباحث مطار الكويت الدولي يوم 
امس الى مخفر اجلليب موظفا في الطيران املدني 
بتهمة تقاضي رشوة مقابل انهاء معامالت لشركات 

لديها تعامالت مع الطيران املدني.
ووفق مصدر أمني فان صاحب احد الشركات تقدم 
الى رجال مباحث املطار مؤكدا لهم ان هناك موظفا 

يعمل في الطيران املدني اعتاد على ابتزاز مندوبيه 
والطلب منهم عموالت مقابل اجناز معامالت تخليص 
اجراءات خروج بضاعة ش����ركته التي يستوردها، 
مشيرا الى ان رجال مباحث املطار طلبوا من صاحب 
الشركة مسايرة املوظف ليتم ضبطه اثناء تسلمه 
مبلغ الرشوة. واكد املصدر االمني ان املوظف سيتم 
اخضاعه للتحقيقات اضافة الى معرفة حجم املبالغ 

التي حتصل عليها جراء ممارسته املشبوهة وطبيعة 
املعامالت التي كان يقوم بتنفيذها، ولفت املصدر 
االمني الى ان وزارة الداخلية كانت حريصة على 
سرعة توقيف املوظف املدني نظرا حلساسية املكان 
ال����ذي يعمل فيه وهو الس����احة الداخلية لوصول 
وهبوط الطائرات خاصة ان هذه النوعية من املمكن 

ان تستغل في اعمال اخطر من ذلك مقابل املال.

القبض على موظف طيران مدني بتهمة ابتزاز الشركات

احملامي حمود الهاجري

احملامي عبد احملسن القطان 

املتهمون وامامهم املضبوطات

مركز رياض

إذا كنت في مقالي 
السابق والذي نشر 
»األنباء«  بجريدة 
بعددها الصادر في 
2010/9/4 طالب���ت 
فيه وزير الداخلية 
التحقيق  بضرورة 
فيما حدث للمواطن 
انتهك حرمة  الذي 
مسكن ومت اقتياده 
دون جرمية او اتهام 
محدد بل ومت تقدميه 

وظل حبيس املباحث طيلة 7 أيام 
ملا في ذلك من مخالفة للقانون ال 
ترضي أحدا وتس���تلزم محاسبة 
خاصة من سيادته لكوننا في بلد 
مؤسسات وقانون، إال أنه وان كنا 
ال نرضى بذلك فهذا ال يعني أننا 
نوافق او نسكت على أي جتاوزات 
واعت���داء يحدث على رجال األمن 
من خارجني على القانون بل يجب 
التصدي لهم باحلزم حتى يكونوا 
عبرة ملن تسول له نفسه اجلرأة 
على رج���ال األمن اثن���اء قيامهم 
بأعمال وظيفته���م � فجهاز األمن 
هو احلصن احلص���ني ملجتمعنا 
والساهر على أمنه وسالمته فيجب 
ان تكون له االحترام الواجب بل 
والتعاون معه لرصد اجلرمية في 
مهدها � ولعل ما جعلني أسرد هذه 
املقدمة أنني اشعر يوما بعد يوم 
بأن هيبة رجال األمن في بلدنا قلت 
وذلك بسبب كثرة االعتداءات التي 
يتعرضون لها م���ن قلة منحرفة 
خارجة عن القانون، ولعل السبب 
في ذلك عدم وجود قوانني صارمة 
املمارس���ات اخلارجة  تردع تلك 
عن القان���ون وتعيد هيبة رجال 
األمن له���م وحتفظ ماء وجوههم 
� فقد تناول���ت جريدتا »األنباء« 
و»الوطن« في عددهما الصادر يوم 
2010/9/2 حتديا سافرا من )شلة( 
من املواطنني تقودهم )سيدة( أي 
انها تتزعم هؤالء اخلارجني على 
القان���ون، حي���ث اقتحموا مخفر 
اجلليب ومت االعتداء على عناصره 
بهدف متكني أحد األش���خاص من 
الهرب مما أح���دث فوضى عارمة 
داخل املخفر واستدعى ذلك األمر 
إس���نادا من دوريات مديرية أمن 
الفروانية فتم التدخل وضبط تلك 
الس���يدة ومن معها من اخلارجني 
على القانون بينما متكن آخرون 
ممن كانوا معها من الهرب ويكثف 
رجال املباحث حترياتهم لضبطهم، 
واحلادثة سالفة الذكر بدأت عندما 
كانت دورية تابع���ة ملديرية أمن 
الفروانية تقوم بجولة تفقدية في 
مجمعات منطقة اجلليب التجارية 
فشاهدوا أحد األشخاص يتحرش 
التسوق  الالتي قصدن  بالفتيات 
لش���راء احتياج���ات العيد وعلى 
الفور قام أح���د عناصر الدورية 
بإيقاف املذكور وبسؤاله عن إثبات 
شخصيته تبني أنه ال يحمل إثباتا 
وعليه متت إحالته إلى مخفر اجلليب 
وهنا حض���رت والدته وتطاولت 

على رج���ال األمن 
وبعد دقائق معدودة 
فوجئ ضباط املخفر 
بش���لة )ش���باب( 
بقيادة تلك السيدة 
يقتحم���ون املخفر 
ويتع���دون عل���ى 
رجال األمن محاولني 
متكني املتهم الذي مت 
توقيفه من الهرب، 
األم���ر ال���ذي دفع 
رج���ال املخفر إلى 
طلب إسناد مديرية أمن الفروانية 
وسيطروا على املوقف ومت ضبط 
الس���يدة وبعض األشخاص معها 
بينما متكن اآلخرون من الهرب، ومت 
عرض رجال األمن الذين تعرضوا 
لالعتداءات على مستشفى الفروانية 
إلحضار تقارير طبية باإلصابات 

البدنية التي تعرضوا لها.
تلك ه���ي الواقعة التي ضربت 
هيبة رجال األمن والبد لها من وقفه 
صارمة تعيد لهم تلك الهيبة والشك 
ان إعادتها لرجال األمن ال تكون إال 
بتدخل تشريعي يغلظ احلد األقصى 
للعقوبة حتى يرتدع أي شخص 
ويخاف من العقوبة املترتبة لو انه 
نال من تلك الهيبة التي يجب ان 
حتترم، وال شك ان املنظار القانوني 
لتلك الواقعة يفرض نفسه عليها، 
فاملشرع اجلزائي نص في مادته 
134 من قانون اجلزاء على معاقبة 
كل من أهان بالقول او اإلش���ارة 
موظف���ا عاما اثناء تأدية وظيفته 
او بسببها، وهو ما حدث في تلك 
الواقعة من تعد سافر من اخلارجني 
على القانون الذين اقتحموا املخفر 
محاولني متكني متهم من الهرب، وقد 
أفرد املشرع عقوبة احلبس مدة ال 
جتاوز 3 أشهر على تلك اإلهانات، 
فضال عن قيامهم بإحداث إصابات 
بعناصر األمن ف���ي املخفر وذلك 
بتعديهم عليهم وهو األمر املجرم 
بنص املادة 135 من قانون اجلزاء 
والذي افرد له املشرع عقوبة احلبس 

التي ال جتاوز مدته سنة.
وبعد هذا العرض القانوني، فإن 
ختام مقالي هذا يكون مبناش���دة 
املشرع اجلزائي التدخل التشريعي 
الالزم لتشديد عقوبة التعدي بالقول 
او الفعل وإحداث إصابات برجال 
األمن حت���ى تكون تلك العقوبات 
مانعا ملن تسول له نفسه املساس 
بهيبة هذا اجلهاز اخلطير في البلد، 
لذا فإن تطبيق القانون ال يقتصر 
على فئ���ة دون اخرى بل اجلميع 
سواسية أمامه، اما ان يصل األمر 
إلى هذا احلد من االس���تهتار بهذا 
اجلهاز اخلطير في بالدنا فهذا أمر 
ال ميكن السكوت عليه بل يجب ان 
يتدخل املشرع حلسم تلك األمور، 
السيما ان الشارع الكويتي يشهد 
حاالت من االعتداءات املستمرة على 
رجال األمن نأم���ل ان يكون ذلك 
بأس���رع وقت حتى نحفظ لهؤالء 
الساهرين على أمن وخدمة املواطن 

كرامتهم وهيبتهم.

هيبة رجال األمن

بقلم: المحامي رياض الصانع

طفلة كويتية عمرها 5 أعوام حاولت االنتحار بسبب القروض!
هاني الظفيري

»بس���بب حالتنا املالية البائسة ابنتي 
الصغيرة ذات ال� 5 أعوام حاولت االنتحار، 
ومبحاولتها تلك رمبا تكون أصغر شخص 
يحاول االنتحار في البالد«، بهذه اجلملة 
بدأت املواطنة الثالثينية حديثها ل� »األنباء« 
التي جلأت إليها بعد أن أغلقت في وجهها 

األبواب، حسب تعبيرها.
املواطنة قالت أنها لم تستطع أن تعزي 
في وفاة أقرب���اء لها العام املاضي لوجود 
أمر ضبط وإحضار صادر بحقها على ذمة 
قضايا مالية قالت »منذ العام 2005 لم اتسلم 
فلسا واحدا من راتبي الذي يستحوذ عليه 
البنك بالكام���ل ملديونية معقدة يطالبني 

بها، ومنذ العام 2005 وأنا على رأس عملي 
ويدرج راتبي في احلساب شهريا غير أن 
البنك يقوم بوضع يده عليه مبوجب سداد 
تلك املديونية، وحاولت عبثا أن أصل إلى 
تسوية إال أنني فش���لت، فال ظهر لي، بل 
جلأت إلى أحد احملامني املعروفني واستمع 
لقضيت���ي وأبلغني أنه ال يجوز بأي حال 
من األحوال احلجز على كامل الراتب ألي 
موظ���ف مواطنا كان أو مقيما إال وفق أمر 
س���داد مبوجب حكم قضائي نافذ ومحدد 
القسط، إال أن احملامي وبعد أن أخذ أوراقي 
واطلع عليها ماطلني، ومنذ عام كامل وأنا 

حائرة«.
وأضافت »نعم منذ 5 سنوات وراتبي 

ال أتسلم منه فلس���ا واحدا وال يتبقى لي 
سوى غالء املعيشة املقررة من احلكومة 

ال� 120 دينارا«.
أما عن حكاية محاول���ة انتحار ابنتها 
فقالت املواطنة »قبل رمضان بأيام أغلقت 
على نفسها الباب وهددت باالنتحار على 
مسمع من اجلميع، واستطعنا أن نفتح الباب 
عنوة ونقتحم عليها الغرفة وكان بحوزتها 
كمية كبيرة من احلبوب كانت تنوي ابتالعها 
لتضع حدا حلياتها«، مشيرة املواطنة الى 
أن ما دفع ابنتها إلى محاولة االنتحار هو 
احلالة املادية التي تعيشها معها، موضحة 
»منذ أن كبرت ابنتي ذات ال�5 أعوام وهي 
ترى أقرانها يلبسون ويتنزهون مع ذويهم 

ويش���ترون كل ما يريدون إال هي جتلس 
معي في البيت فال أس���تطيع أن أذهب بها 
إلى أي مكان وال أس���تطيع أن اشتري لها 
حتى فستانا جديدا بل ال استطيع أن أشتري 
لها لعبة، وأتذكر أنها جاءت إلي ذات مرة 
وأبلغتني أنها تفضل املوت على هذه احلياة 
التي تعيشها معي، وكنت أعتقد أنه مجرد 
حديث طفلة ال تعي ما تقول إال أنها حاولت 
تنفيذ ما وعدت به، ولوال ستر اهلل ولطفه 

لكانت نفذت تهديدها وانتحرت«.
وعن حكاي���ة ديونها تق���ول املواطنة 
»طليقي وه���و مواطن مس���جون منذ 5 
س���نوات على ذمة قضية مالية ب� 25 ألف 
دينار، وهي جزء من القرض املستحق على 

منزل الزوجية الذي منحته لنا احلكومة، 
وقمت بدمج راتب مع زوجي لشراء املنزل 
حتى ساءت أحوالنا املادية وسجن زوجي 
بينما أنا ولكون دمجت راتبي مع طليقي 
أدفع جزءا من قسط القرض، وقام البنك 
ببيع منزلنا في امل���زاد على ذمة القضية 
ب� 63 ألف دينار ومع هذا لم يتم تس���ديد 
مديونيتنا، واليزال البنك يحجز على كل 
راتبي ما عدا بدل غالء املعيشة، وطليقي 

في السجن«.
وتكش���ف املواطنة أن البنك اآلن يريد 
أن يبيع نصيبها من منزل والدها املتوفى 
ليكمل بقي���ة مديونيته التي يطالبها بها، 
قائلة »يهددون اآلن ببيع حصتي وعرضها 

في املزاد ومعناها أنهم سيقومون بطردي 
وطرد أخوتي األيتام من املنزل ليسددوا 

ثمن ما يريدون مني«.
واختتمت حديثها قائلة »ال أريد مساعدة 
مالية من أحد بل أريد أن ينصفني القانون 
وأن يطب���ق البنك القانون في أال يتجاوز 
نسبة ما يستقطعه من راتبي ال� 40% املقررة 
من البنك املركزي ال أن يضع يده على راتبي 
كامال، وأرجو تدخل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد لينصفني 
وينصف ابنتي ويعيد إلي حقي، واهلل لقد 
صبرت خمس سنوات كاملة لكن ما حركني 
ودفعني اآلن للصراخ بالشكوى هو محاولة 

ابنتي الصغيرة االنتحار«.

والدتها وجهت نداء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون

إخالء سبيل المتهمين بجلب أكبر كمية خمور في تاريخ البالد
مؤمن المصري

أمر قاضي التجديد أمس بإخالء سبيل اثنني 
من 4 متهمني بكفالة ألف دينار لكل منهما كان 
قد مت القبض عليهما في أغسطس املاضي أثناء 
محاولة تهريب 37 ألف زجاجة خمر إلى داخل 
البالد. وقد حضر مع املتهمني املوقوفني احملامي 
حمود الهاجري الذي طلب من قاضي التجديد 
إخالء سبيل موكليه بأي ضمان تراه احملكمة 
حيث ان التحقيق مع املتهمني قد انتهى وألنهما 

مواطنان كويتي����ان ولهما محل إقامة معروف 
وال يخش����ى هروبهما أو تأثيرهما على س����ير 
الدعوى. كانت معلومات قد وصلت إلى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية عن نية مواطنني من 
إدخال كمية ضخمة من اخلمور إلى البالد. وبدأ 
التنسيق مع رجال اإلدارة العامة للجمارك لرصد 
الش����حنة وتتبع وصولها. ووصلت الشحنة، 
التي كانت عبارة عن 6 كونتينرات احتوت على 
37 ألف زجاجة خمر سجل في بيانها اجلمركي 

أنها سيراميك، إلى البالد في 8 أغسطس. ومت 
السماح للمواطنني )املضبوطني( بإنهاء اإلجراءات 

اجلمركية للشحنة.
وبتفتيش الكونتينرات عثر على زجاجات 
اخلمر مخبأة وس����ط علب السيراميك والتي 
استغرق حصر اعدادها أكثر من 24 ساعة. ومت 
القبض على املواطنني املتهمني وإحالتهما إلى 
جهات التحقيق. وتبني من التحقيق أن هناك 

متهمني آخرين متواريني عن األنظار.

مؤمن المصري
أخلت اإلدارة العامة للتحقيقات سبيل وافد 
بريطاني بضمان شخصي بعد أن تقدم شخص 
ايطالي بش����كوى ضد البريطاني على خلفية 
نصب واحتيال قام بها األول ببيع س����يارات 

فيراري عن طريق موقع إلكتروني.
وفي التفاصيل كما ذكرها احملامي عبداحملسن 
القطان بصفته محامي البريطاني صاحب املوقع 
اإللكتروني أن موكله امتهن مهنة بيع وشراء 
سيارات وعرضها عبر موقعه اإللكتروني مببالغ 

بخس����ة وعادة ما تكون تلك املركبات من نوع 
فيراري املعروفة بثمنها الباهظ على مستوى 
العالم. وأضاف القطان أن الش����اكي اتفق مع 
موكله على شراء س����يارتني من نوع فيراري 
مبلغ 50 ألف دينار وقام بتحويل األموال ملوكله 
على أن يتم إرسال السيارات إلى االيطالي لكنه 
فوجئ مبوقع إلكتروني آخر يعرض املركبات 
التي قرر ش����راءها من موكله فلم يعط موكله 
فرصة لش����رح كيفية عرض تلك املركبات في 
املوق����ع اآلخر والذي ال يخص الويب س����ايت 

اخلاص مبوكله بل حض����ر إلى الكويت وقدم 
شكواه بتهمة النصب واالحتيال.

وقال القطان إن موكله امتهن بيع وش����راء 
السيارات الفارهة عبر املوقع اإللكتروني وان 
الس����يارات التي اتفق عليها مع الش����اكي هي 
معروضة لشخص آخر ودور موكله كان الوساطة 
بني الطرفني مقابل نس����بة بسيطة على عملية 
البيع والشراء وبالتالي يتبني أنه بريء من تهمة 
النصب واالحتيال إضافة إلى أنه أعاد املبلغ الذي 

دفعه الشاكي على سبيل العربون إليه.

بكفالة 1000 دينار لكل منهما

إيطالي يتهم وافدًا بريطانيًا بالنصب عليه بـ 50 ألف دينار
بعد أن أقنعه ببيعه سيارتين »فيراري« على اإلنتر نت

»المكافحة« يسقطون 4 موظفين »نفطيين« بكوكتيل مخدرات

أمير زكي ـ هاني الظفيري
واصل رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة مالحقة جتار السموم املخدرة 

قبل بدء عطلة عيد الفطر املبارك.
فبعد ساعات من توجيه ضربات موجعة الى جتار 
املخدرات وضبط 9 أش����خاص في قضيتني منفصلتني 
قبل ايام، متك����ن رجال العمليات وه����ي احدى ادارت 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 4 مواطنني 
من ش����ريحة الشباب وإحباط ضخ نحو كيلو ونصف 
الكيلو من مادة احلش����يش ونح����و 3000 حبة مخدرة 
من نوع روش وكابتي ورهيبنول استوردت من احدى 

البلدان العربية.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وصلت الي اللواء 
احمد اخلليفة عن أن هناك شابا كويتيا دعته احلاجة الى 
االجتار باملواد املخدرة للوفاء باحتياجاته من السموم، 
وعليه طلب اللواء الشيخ احمد اخلليفة من مدير ادارة 
العمليات املقدم محمد الهزمي ومس����اعده الرائد محمد 
قبازرد الوقوف على صحة املعلومات مع ضبط كل من 

يتعامل معهم الش����اب املتعاطي الذي حتول الى تاجر 
جتزئة بالتنسيق والتشاور الدائم مع النيابة العامة.

وأضاف املصدر: مت تشكيل فريق عمل من قبل إدارة 
العمليات ش����كل من النقيب محمد القبندي واملالزمني 
أولني عبداهلل الربيعة وزيد صلبوخ واملالزم عبداللطيف 
الراش����د، واس����تطاع فريق العمليات التأكد من صحة 
املعلومات ومن ثم مت عمل كمني لتاجر التجزئة وألقي 
القبض عليه وكان برفقته آخ����ر وكالهما يعمالن في 
شركة نفطية حكومية وعثر معهما على أصابع وحبوب 
مخدرة واعترف����ا باالجتار وجلب احلبوب املخدرة من 
قطر عربي وارشدا عن صديقني لهما يعمالن معهما في 
الشركة ذاتها أيضا لتتم مداهمة منزل املتهمني اآلخرين 
وعثر ف����ي منزلهما على نحو كيلو ونصف الكيلو من 
مادة احلشيش والتي حتمل اسم ماركة سيارات شهيرة 
وحبوب مختلفة األنواع جلبت من القطر العربي بواسطة 
املتهمني، اما بالنسبة للحشيش فقال املتهمان انه وارد 
العراق ويجلبه لهم سائق يتعامل مع نزالء في السجن 

املركزي.

صاحب جثة »الغرفة المهجورة« مطلوب
على ذمة قضايا وشبهة جنائية وراء وفاته

وفاة 3 مواطنين من عائلة واحدة في حادث 
مروري مروع على طريق السالمي

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال االدارة العام���ة لالدلة اجلنائية من حتديد هوية 
صاح��ب جث�����ة عث��ر عليه��ا ف��ي غرف�����ة مهجورة خلف احد 
االسواق الش���هيرة في منطقة القرين وتبني من خالل البصمات 
ان اجلثة تعود الى مواطن في العقد الثالث من عمره فيما تضمن 
تقرير االدلة اجلنائية احتمال ان تكون الوفاة ناجتة عن ش���به 

جنائية.
ووفق مصدر امن���ي فإن عملي���ات وزارة الداخلية تلقت في 
السادس���ة من مساء امس االول بالغا بوجود جثة متحللة داخل 
غرفة مهجورة في منطقة القرين ليسارع فور تلقي البالغ مدير 
امن محافظة مبارك الكبير باالنابة اللواء ابراهيم الطراح ومدير 
مباحث مبارك الكبير العقيد وليد الدريعي وتبني ان اجلثة شبه 

متحللة.
وق���ال املصدر األمني ان رجال مباح���ث مبارك الكبير مبجرد 
ان وصلته�����م معلومات عن صاحب اجلثة قاموا باالس���تعالم 
اجلنائي عن��ه ليتبي��ن له�����م ان املواط��ن املتوفى كان مطلوبا 
على ذم���ة قضاي��ا قدمي��ة، كم��ا تبي��ن ان��ه م��ن قاطني منطقة 
جابر العلي. من جهة اخرى احيلت يوم امس الى االدلة اجلنائية 
جثة وافد سوري 33 عاما ملعرفة سبب وفاته داخل سجن االبعاد 

في طلحة.
وقال مصدر امني ان جميع االحتماالت قائمة في ش���أن وفاة 
الس���وري والذي كان ينتظر ابعاده ع���ن الكويت مبا في ذلك ان 

تكون وفاته طبيعية او جراء تعاطي مواد مخدرة.

أمير زكي
شهد طريق الساملي السريع صباح امس حادثا مروريا مأساويا 
أسفر عن وفاة 3 مواطنني جميعهم من عائلة واحدة ومنهم سيدتان، 
كما اصيب في ذات احل���ادث مواطنون آخرون نقلوا للعالج في 

مستشفى اجلهراء بواسطة عدد من رجال الطوارئ الطبية.
وقال مصدر امني ان املتوفني هم )ن.م 29 عاما واملدعوة و.م 
38 عاما، واملدعوة أ.م 19 عاما( مشيرا الى ان احلادث كان عبارة 
ع���ن انقالب مركبة رباعية الدفع، هذا وحضر من إدارة الطوارئ 
الطبية محمد ابوعرضة وعبداهلل الش���مري وعبدالعزيز حافظ 

حيث اشرفوا على نقل املصابني للعالج.
على صعيد آخر قال املنسق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان 4 سيارات اسعاف طلب منها التوجه لتقدمي 
ما يلزم بعد تلقي بالغ باندالع حريق في منطقة قرطبة وأضاف 
بوحيمد ان اجهزة االطفاء تعاملت مع احلريق الذي خلف 4 مصابني 
3 منهم نقلوا للعالج في املستشفى األميري ومبارك وبينهم رجال 
اطفاء وسيدة أما احلالة التي لم تنقل للعالج وتلقت ما يلزم في 
موقع احلريق فهي مواطنة )46 عاما( وكان االشراف من قبل إدارة 

الطوارئ بقيادة صالح الزبان ومساعد املصري.


