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 أمير زكي
تعامل���ت إدارة املتفجرات صباح أمس م���ع 7 ألغام من مخلفات 
الغزو وجدت مهملة في سكراب اخلشب، وقال مصدر أمني ان وافدا 
ايرانيا أبلغ عمليات الداخلية عن وجود أجسام غريبة، وبتوجه رجال 
األمن مت االش���تباه في األجسام وباستدعاء إدارة املتفجرات تبني ان 
األجسام هي ألغام دبابات تعود الى فترة الغزو ليتم التعامل معها 

وتسجيل إثبات حالة.

تفجير ألغام في السكراب

مركز رياضمركز رياض

كانت احلكمة مزدوجة 
العقاب على  من تقري���ر 
بعض الطوائف إذا أفشت 
إل���ى علمها من  ما يصل 
أسرار عن طريق ممارسة 
املهنة أو الصناعة، فكتمان 
أس���رار الغير في االصل 
واجب خلق���ي تقتضيه 
مبادئ الش���رف واألمانة 
هذا فض���ا ع���ن ان من 
مصلحة املجتمع أن يجد 
املريض طبيبا يرتكن إليه 
فيودعه س���ره، وأن يجد 
املتهم محاميا يطمئن إلى 

كتمانه ألس���رار قضيته فيصارحه بحقيقة 
أمره، وملا تطورت رس���الة الدولة وتزايدت 
واجباتها وجد كتمان أسرار املهنة تطبيقات 
أخرى في أعمال الس���لطات املختلفة، مثا 
في نطاق القض���اء والتحقيقات والتوثيق 

والضرائب وأعمال الصرف وغيرها.
وإفشاء السر يعد من جرائم األشخاص 
التي تصيبهم في شرفهم واعتبارهم بحسب 
األصل، والت���ي تقع بالق���ول أو الكتابة أو 
باإلشارة ودراس���ته وثيقة الصلة بأحكام 
الشهادة أمام احملاكم اجلنائية واملدنية معا، 
ملا قد يترتب على حترمي اإلفش���اء أو إباحة 
من نتائج هامة من حيث إمكان اعتبار الدليل 
املستمد منه أو من وجوب إهداره كلية، وإال 
بطل احلكم � ولكن ما السر؟ يعد النبأ سرا 
ولو كان شائعا بني الناس ولكنه غير مؤكد 
أما متى تأكد للجمهور فقد زالت عنه صفة 
السر � وينبغي أن يكون السر قد وصل إلى 
األمني بحكم ممارس���ته مهنته أو صناعته 
ولو لم يطلب صاحبه كتمانه او حتى ولو 
كان هو نفسه ال يدري به كطبيب يكتشف 
مبريضه مرضا دفينا ال يدري هو حقيقته، 
أو كمحام يقتنع م���ن االطاع على األوراق 
مبسؤولية موكله ولو لم يرض هذا األخير 

أن يقر له بها.
وقانون اجلزاء الكويتي رقم 16 لس���نة 
1960 والقوانني املعدلة له نص في مادته 143 
الفقرة األولى »كل من علم بوجود مشروع 
الرتكاب جرمية قتل أو حريق أو سرقة في 
وقت يس���تطاع فيه منع ارتكابها وامتنع 
عن إباغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى 
األش���خاص املهددين بها يعاقب باحلبس 
»فتلك املادة تطرقت إلى وجوب كشف سر 
العلم بوجود مش���روع إجرامي وأن عدم 
كشفه هذا السر يعرضه للعقوبة املنصوص 
عليها باملادة سالفة الذكر � كما جاءت املادة 

القانون 25 لسنة  6 من 
1981 بشأن مزاولة مهنة 
الطب البشري بالوجوب 
على الطبيب أال يفش���ي 
إلى  س���را خاصا وصل 
علمه عن طريقة مهنته 
� فهذه املادة حظرت على 
الطبيب إفش���اء سر من 
أسرار مرضاه وال يجوز 
كش���ف هذا السر إال في 
حاالت ضمنتها تلك املادة 
ويهمنا منها إذا كان إفشاء 
السر بقصد منع حدوث 
جرمية ويكون هذا اإلفشاء 
مقصورا على اجلهات الرسمية أو كان اإلفشاء 
بقصد التبليغ عن مرض سار ويكون هذا 
اإلفش���اء مقصورا على اجلهات املختصة 
التي تعينها وزارة الصحة - فمفاد ذلك أن 
تلك املادة أجازت إفشاء األسرار في هاتني 
احلالتني � أما في حالة إفشائه للسر في غير 
هاتني احلالتني فسوف يتعرض للمحاكمة 
التأديبية � كما أن املادة 35 من قانون رقم 
42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة احملاماة 
أنه يعد من قبيل اإلخال بأصول وشرف 
املهنة إفشاء أسرار املوكل � فهذه املادة أوجبت 
على احملامي إال يفشي أس���رار موكله أما 
إذا كان إفش���اؤه للس���ر يترتب عليه منع 
جرمية محدقة وواقعة في احلال هنا اوجب 
القانون عليه إفشاءها حلسن سير العدالة 
� لذا أقول ف���ي نهاية مقالي هذا ما جاء به 
الدس���تور الكويتي في مادته رقم 30 التي 
تنص على أن »احلرية الشخصية مكفولة« 
ومعنى ذلك أن املشرع الدستوري انطاقا من 
حرصه على حفظ وصون احلرية الشخصية 
مبقوماتها قد رفع احلق في اخلصومة إلى 
الدستورية باعتباره من  مصاف احلقوق 
احلقوق املازمة اللصيقة باإلنسان، األمر 
الذي يكون افرد نصا خاصا للعقاب على 
جرمية إفشاء األسرار هو إعماال للمادة 30 

من دستور الكويت.
ومل���ا كانت الكويت من الدول الرائدة في 
تطورها السياس���ي فإن وضع عقاب ونص 
يحرم جرمية إفشاء األسرار ما هو إال ركيزة 
للمقومات األساسية للمجتمع الكويتي وبيان 
للحقوق واحلريات العامة ألفراده وال يسعني 
في النهاية اال أن أسأل اهلل عز وجل أن يحفظ 
وطننا العزيز م���ن أي مكيدة وذلك في ظل 
قائد املسيرة صاحب السمو األمير حفظة اهلل 
وس���موه وولى عهده األمني وسائر الشعب 

الكويتي الكرمي.

جريمة إفشاء األسرار... بين التجريم والعقاب

بقلم: المحامي رياض الصانع

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الكلية  الجنح بالمحكمة  قضت دائرة 
ببراءة مواطن من تهم���ة التدليس على 
مواطنة اتهمت���ه بخداعها وجعلها توقع 
على ايصال أمانة وكمبيالة بمبلغ 50 ألف 
دينار بأن اس���تغل الثقة المفروضة فيه 

لتعامل تجاري سابق بينهما.
وتتلخص واقعة الدع���وى فيما جاء 
بالشكوى المقدمة من محامي المجني عليها 
بأن المتهم فاج���أ موكلته بانذار على يد 
محضر يطالبها بأن تؤدي له مبلغ خمسين 
ألف دينار زاعما أنه يداين بها المجني عليها 
بموجب ايصال أمانة حررته له، حيث أن 
حقيقة األمر أن المتهم قام بايهام المجني 
عليها بمشاركته في مشروع تجاري وأنه 
على استعداد ألن يقوم بسداد هذا المبلغ 
لها، وطلب منها أن تحرر له ايصاال بالمبلغ 
ضمانا لتنفيذ االتفاق فقامت المجني عليها 

بتحرير هذا االيصال.
وأضاف المحامي في مذكرته أن المتهم 
ادعى بأنه س���يعرض األمر على إخوته 
ألنه���م أصحاب المال فس���لمته المجني 
عليها المستندات، وبعد ذلك أبلغها المتهم 
بأن أش���قاءه رفضوا مشاركتها، وعندما 
طالبته برد مس���تندات الدين قرر لها أنه 
قام بتمزيقها، اال أنها فوجئت بانذار المتهم 
لها رسميا بأن تس���دد له مبلغ خمسين 

ألف دينار.
وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما 
نسب اليه وقرر بأنه تعرف على المجني 
عليها على أساس أنها تعمل في بيع وشراء 
األسهم في دولة قطر وقد أبلغته بأن لها 

عاقات قوية هن���اك وأن الربح مضمون 
في بيع وشراء األسهم، فأعطاها في بداية 
األمر مبلغ ألف دينار على أن تقوم بشراء 
أسهم له في قطر وبعدها بأسبوعين سلمته 
مبلغ ألفي دينار، وهو مبلغ األلف دينار 
الذي س���لمه لها اضافة الى مبلغ الربح 

)ألف دينار أخرى(.
وعندما ش���عر بثقتها في الحديث عن 
الربح أعطاها مبلغ 11.800 دينار وبعدها 
بشهر ونصف أعطاها مبلغ 24 ألف دينار 
دون أن يحصل على أي س���ند منها بهذه 
المبال���غ، وبعدها بفترة تحدث معها عن 
األسهم فأبلغته بأنها قامت بشراء أسهم 
في احدى الشركات الكبرى في قطر بمبلغ 
خمسة مايين ريال قطري، وأطلعته على 
صورة شيك بالمبلغ وقررت أنها عندما 
تقوم بصرف الش���يك تعطيه الربح من 

المبلغ.
ولضم���ان ح�����ق���ه أكثر ح���ررت له 
المجني عليها ايصاال بمبلغ خم�����سين 
ألف دي�����نار مذيا بتوقيعها وأبلغ����ته 
أن هذا المبلغ عبارة عن الربح فقط م������ن 
األس���هم، فدفع لها هو وشقيقه وآخرون 
مبلغ 50 ألف دينار ن����قدا لشراء أسه����م 
في قطر، فقامت بتحرير س���ند باس����مه 
بال����مبل���غ، وبعد ذل���ك أبلغته المجني 
عليها بأن المبالغ التي تس���لمتها منه قد 
تم����ت سرق����تها وأنه ليس لدي����ها أية 
مبالغ لدفع�����ها له، وعلم بعدها أن لديها 
مش��اكل مالية مع آخرين فاستصدر أمر 

أداء ضدها.

براءة مواطن من تهمة التدليس على مواطنة
بعد أن جعلها توقّع على إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف دينار

سكرانان دعوا فتاة لسهرة 
وحاوال االعتداء عليها في السيارة

ضبط كيلو حشيش مع سوري في العبدلي

3 بالزي الغربي سلبوا سائقًا 70 دينارًا ومحمواًل

الكهرباء تقتل عاملين آسيويين صعقًا في أبوالحصانية

مريضان يتشاجران في المستشفى

طعنات وإطالق نار بسبب »أحقية الطريق«

 أمير زكي
لقي وافدان من الجنسية اآلسيوية مصرعهما 
بعد تعرضهم���ا للصعق الكهربائي في منطقة 
ابوالحصانية صباح امس، وذلك اثناء اجرائهما 
عملية تمديدات ارضية في المنطقة، وقال مصدر 
امني ان احد زمائهما قام باباغ عمليات الداخلية 
ع���ن ان زميلين له نزال ال���ى حفرة بعمق متر 
ونصف المتر، وفجأة سمع صوت صراخ، واذ 
بالحفرة التي نزال اليها يصدر منها شرار كثيف، 
مش���يرا الى انه حاول تقديم المس���اعدة لكنه 

وجد ان مصيره سيكون مثل زميليه، واضاف 
المصدر ان اآلس���يويين واثناء عملهما داخل 
الحفرة قطعا س���لكا كهربائيا وهو ما ادى الى 

مصرعهما صعقا على الفور.
وقال مدير ادارة العاقات العامة في االطفاء 
المق���دم خليل االمير ان رجال االطفاء توجهوا 
للتعامل مع الحادث وبعد التأكد من فصل التيار 
الكهربائي جرى انتشال جثتي اآلسيويين وحضر 
رجال االدلة الجنائية لفتح تحقيق في واقعة 

الوفاة.

هاني الظفيري
ابلغ مساء امس طاقم التمريض في مستشفى 
الجهراء عن مش���اجرة نش���بت في احد اجنحة 
المستشفى بين مريضين، وعلى الفور هرع رجال 
االمن وقاموا بالس���يطرة على المريضين اللذين 
كانا قد ادخا اصا الى المستشفى بسبب اصابات 
لحقت بهما جراء مشاجرة حصلت بينهما في وقت 
سابق من مساء اول من امس، وهي المشاجرة التي 

اشارت اليها »األنباء« في عددها امس.
وفي التفاصيل التي يرويها المصدر ان باغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن مشاجرة بين 
مريضين كانا محتجزين تحت الحراس���ة اال ان 
احدهما اس���تطاع التهجم علي الطرف اآلخر في 

الممر الفاصل بين الجناحين 9 و10، ليهرع مدير 
امن الجهراء العميد محمد طنا والعميد س���لطان 
نش���مي ليتم ضبط المتش���اجرين وفرض قوة 
على اقارب االطراف الذين جاءوا الى المستشفى 
محاولين التدخل والمش���اركة في المشاجرة، اال 
ان القوة التي اشرف عليها قائد المنطقة المقدم 
فاح محس���ن والنقيب غنيم الظفيري اس���فرت 
عن ضبط اربعة من اقارب المتش���اجرين وتمت 
احالتهم الى مخفر النعيم واخذ تعهد بحقهم بعدم 
التدخل في المش���اجرة كما امر العميد طنا � بعد 
استشارة االطباء بحالة النزيلين واستطاعتهما 
الخروج � باخضاعهما للتحقيق وتسجيل قضية 

اخرى حملت مسمى التبادل بالضرب.

 هاني الظفيري
شرع رجال بحث وتحري محافظة الجهراء 
ف����ي البحث عن ثاثة ش����بان قاموا باالعتداء 
بالضرب على شابين آخرين واطاق النار فوق 
رأسيهما اثر خاف نشب اول من امس بينهم 
بس����بب احقية الطريق وسجلت قضية وجار 

البحث عن الشبان الثاثة.
وفي التفاصيل التي يرويها المصدر ان باغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية يفيد بتعرض 
ش����ابين الى طعنات متفرقة ادخا على اثرها 
غرفة العمليات، حيث اش����ار المصدر الى ان 
الشابين قاال انهما اختلفا مع قائد مركبة كان 

بصحبة شخصين توقفوا امام مركبة الشابين 
بين منطقتي العيون وتيماء وقاموا باالعتداء 
بالضرب عليهم بآالت حادة وقام احد المعتدين 
باخراج ساح ناري واطلق منه 6 طلقات في 
الهواء ليفروا هاربي����ن، واضاف المصدر ان 
الشابين قاما بتزويد رجال االمن برقم اللوحة 

المع��دنية الخاص��ة بسيارة الجناة.
 حيث س����يتم االس����تعام عنها واستدعاء 
صاحبها ومعرفة هوية المتشاجرين ومطلق 
النار الذي تم التحفظ عل����ى اظرف الطلقات 
التي عثر عليها في موقع المش����اجرة لترفق 

في ملف القضية.

محمد الجالهمة
»ركبت معهما السيارة ألسهر معهما فحاوال اختطافي واالعتداء علّي« 
كان هذا مختصر الباغ الذي تقدمت به فتاة الى بدالة عمليات الداخلية 
»112« مس����اء أول من امس، وبحس����ب مصدر أمني فإن باغ االستغاثة 
الص����ادر من الفتاة البالغة من العمر )18 عاما( تضمن انها في س����يارة 
اخلاطفني وقدمت أوصاف الس����يارة واملنطقة التي تس����ير فيها، وبعد 
نحو نصف س����اعة متكنت دورية أمن من رصد السيارة وإيقافها وكان 
بداخلها الش����ابان والفتاة املبلغة ومت إنزال اجلميع من السيارة وكان 
الشابان حتت تأثير السكر الشديد، وقالت الفتاة لرجال األمن: »دعواني 
ألركب معهما السيارة من أجل أن أقضي سهرة معهما ولم أكن أعلم انهما 
س����كرانان ولكنهما حال ركوبي معهما أغلقا األبواب وأحكما اغاقها ثم 
حاول أحدهما االعتداء علّي في السيارة التي كان يقودها صديقه وقاال 
لي انهما س����يتوجهان بي الى شقتهما وعليه قمت باالتصال من هاتفي 
ببدالة الداخلية. وقال املصدر انه مت القبض على الشابني واحالتهما الى 

املخفر فيما نقلت الفتاة الى التحقيق لتستكمل قضيتها. 

أمير زكي
بعد س����اعات بسيطة من ضبط س����ائق مصري حاول تهريب 12.5 
كيلو من احلشيش متكن رجال منفذ العبدلي احلدودي عصر امس من 
ضبط وافد س����وري عثر معه على كيلو من مادة احلش����يش، فيما اكد 
مصدر أمني ان فريق الضبط الذي كان وراء االيقاع بالس����ائق املصري 
هو نفسه من اوقف السوري. وقال ضابط االتصال واملتابعة في جمرك 
العبدلي غازي العتيبي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان املفتش عبداهلل 
القحطاني اش����تبه في وافد سوري حضر الى الباد في شاحنة بعد ان 
افرغ حمولتها في العراق حيث اش����تبه به وابلغ رئيس التفتيش ماطر 
السعيدي بشكوكه في جلب املخدرات من قبل السائق السوري وعليه 
مت تفتيش الشاحنة بدقة ليعثر رجال اجلمارك على احلشيش مخبأ في 
كابينة السائق.واضاف العتيبي ان ماطر السعيدي قام بإباغ مدير عام 
االدارة العامة للجمارك ابراهيم الغامن والذي امر بالتحفظ على السائق 

واباغ االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

أمير زكي
تقدم وافد من جنسية آسيوية الى مخفر ميدان حولي وابلغ ضد 3 
اشخاص مجهولني صعدوا الى مركبته واجبروه على التوقف في ساحة 
ترابية وسلبوه 70 دينارا هي حصيلة عمله وهاتف نقال، وقال اآلسيوي 
ان ثاثة بالزي الغربي اوقفوه في حولي وطلبوا ايصالهم الى الصليبية، 
واثناء الطريق اشهر احدهم ساحا ابيض وطالبوه بتسليم ما بحوزته 

من مبالغ مالية وانصرفوا الى جهة غير معلومة.

 أمير زكي
قبل اكتمال توجه جميع طاب املراحل 
الدراسية الى مدارسهم اليوم األحد، شنت 
وزارة الداخلية ممثلة في قطاع املرور 
حملة مرورية كبرى بإشراف وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون األمن العام 
اللواء محمود الدوس���ري أسفرت عن 
حترير 4751 مخالفة مرورية في مختلف 
أنحاء الباد، كما أسفرت احلملة التي 
أشرف عليها العميد احسان العويش عن 
احتجاز 235 مركبة الرتكاب أصحابها 
مخالفات جس���يمة أو لكون مركباتهم 
تفتقر الى اشتراطات األمن والسامة، 
فيما أكد مص���در امني ان قطاع املرور 
سيواصل حملته وان التعليمات الصادرة 
الى عموم الدوريات املرورية في محافظات 
الكويت ال� 6 ب���ردع املخالفني للقانون 
املروري ومبا ال يؤثر على انس���يابية 
حركة السير على الطرق السريعة، بحيث 
يتم حترير مخالفات مباشرة ان أمكن 

ذل���ك، ومبا ال يعرقل حركة الس���ير او 
حترير مخالفات غير مباشرة مع سرعة 
تسجيلها على حاسوب وزارة الداخلية 

حتى يطلع املخالفون على مخالفاتهم 
املرورية مبا يحقق الهدف من املخالفات 

وهو الردع.

وقال مصدر امني ان إدارة العمليات 
التابع����ة لقطاع املرور كان لها النصيب 
األكبر في عدد املخالفات إذ سجلت 1811 
مخالفة سير متنوعة، كما احتجز قطاع 
العمليات 7 مركبات وإلى مرور األحمدي 
فقد مت تسجيل 513 مخالفة مرورية وحجز 
4 مركبات مخالفة وفي الفروانية مت حترير 
195 مخالفة سير واحتجزت مركبة واحدة 
وفي محافظ����ة حولي التي يرأس قطاع 
املرور فيها العقيد علي الديحاني مت حترير 
1600 مخالفة س����ير وجرى احتجاز 53 
مركبة وفي العاصمة حرر رجال املرور 
797 مخالفة وفي محافظة اجلهراء حرر 
رجال املرور 295 مخالفة، كما احتجزوا 
7 مركبات وفي محافظة مبارك الكبير مت 
حترير 92 مخالفة، وحجز مركبتني وفي 
املطار قام رجال مرور املطار بتحرير 78 
مخالفة، كما احتجز في هذه احلمات 7 
دراجات نارية، الى جانب مركبات ارتكب 

قائدوها مخالفات جسيمة.

العميد احسان العويشاللواء محمود الدوسري

بعد وفاة طفلين في حريقين منفصلين

المقدم األمير: سيتم توفير كاشفات دخان 
بأسعار رمزية في الجمعيات

العامة  اعلنت االدارة 
لاطف���اء عزمه���ا توفير 
كاش���فات دخ���ان قريبا 
معتمدة م���ن قبل قطاع 
الوقاية بأس���عار رمزية 
في الجمعيات التعاونية 
بالتعاون مع شركات معدات 

وانظمة المكافحة.
العامة  وكانت االدارة 
لاطفاء قد اعلنت الخميس 
الماضي عن وفاة طفلين 
واصابة اكثر من 15 شخصا 
من بينهم اطفال ونساء في 
حرائق متفرقة في منطقتي 

السالمية وجابر العلي.
ادارة  مدي���ر  واك���د 

العاقات العامة واالعام المقدم خليل االمير 
اهمية كاشف الدخان لما له من دور كبير في 
سرعة تنبيه اصحاب المنازل لحدوث الحريق 
فمثل هذه االجهزة تكلفتها المادية رخيصة ال 
تكاد تذكر مقارنة مع فائدتها الكبيرة التي قد 

تصل الى انقاذ االرواح.
واضاف المقدم االمير ان كاشفات الدخان 
ومطفأة الحريق تعتبران بمنزلة االس���عاف 
االولي في مكافحة الحريق فتوفير هذه االدوات 
في المنزل قد يكون احد االسباب الرئيسية في 

انقاذ االشخاص وحماية الممتلكات.
واشار الى ان معظم حرائق البيوت تحدث 

اللي���ل عندما يكون  في 
االشخاص نائمين لذلك 
ف���كل منزل يحت���اج الى 
اجهزة كواش���ف الدخان 
الى اهمية وجود  اضافة 
طفاية حريق واحدة على 
االقل في كل منزل مثبتة 

قرب المطبخ.
واشار ايضا الى اهمية 
افراد االس���رة  تدري���ب 
والعمال على اس���تخدام 
وسائل السامة والتجمع 
ف���ي نقطة معين���ة عند 
نشوب حريق فضا عن 
توفير صندوق اسعافات 
اولية يحتوي على ادوية 

ومستلزمات طبية ضرورية.
واكد حرص االدارة العامة لاطفاء على توفير 
الحماية الازمة لارواح والممتلكات من الحرائق 
واالنهيارات والحوادث والكوارث والوقاية منها 
داعيا الى ضرورة االلتزام بتطبيق الشروط 

الوقائية حفاظا على سامة الجميع.
يذكر ان االدارة العامة لاطفاء تعاملت مع 
اكثر من 2600 حريق خال النصف االول من 
هذا العام اسفرت عن وفاة اكثر من11 شخصا 
بسبب حرق واختناق واستنشاق دخان او غاز 
واصابة اكثر من 100 ش���خص اخرين بسبب 

هذه الحرائق.

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
ي�سرنا دعوتكم

حل�سور حما�سرة بعنوان

الوالديه الفعالة واملراهقني
للأ�ستاذة/ هنـــد الربـــاح

وذلك يوم الأحد املوافق 2010/9/26م

من ال�ساعة 9.30 اإىل ال�ساعة 12.00 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعوة عامة
ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3137-3958-3957

م�ساًء:   22521097 - 22521094

حملة مرورية شاملة تنتهي بـ 4751 مخالفة واحتجاز 235 مركبة

المقدم خليل االمير


