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 محمد الدشيش
  لم يصدق مواطن عينيه وهو يرى ان موقف 
ســـيارته البالغ ثمنها ٢٤ ألـــف دينار خال، وان 
سيارته التي استأجرها قد اختفت متاما، ما دفعه 
لالتصال بعمليات الداخلية والصراخ «سيارتي 

أم ٢٤ ألف طارت».
  وقال مصدر أمني انه مت ارسال دورية شرطة 

الى موقع البالغ، وروى املواطن لرجال األمن انه 
قام باســـتئجار السيارة األملانية البالغ ثمنها ٢٤ 
ألف دينار من مكتب تأجير ســـيارات قبل أيام، 
وانه تركها في موقفه اخلاص ليال وعندما خرج 
صباحا وجد انها اختفت، وعليه ســـجلت قضية 
سرقة سيارة وجار احالة امللف الى رجال مباحث 

الفحيحيل، حيث سجلت واقعة سرقة. 

 «أم ٢٤ ألف» طارت من الفحيحيل

 الخرينج: على الحكومة المصرية تحّمل مسؤولياتها 
وإنقاذ المهندس الفالح من أيدي مختطفيه

 ضبط ٥ بدون متشبهين بالجنس اآلخر بـ «العباية والنقاب» 
وشابين بمكياج كامل وأزياء نسائية فاضحة في حولي

 مواطنة تحّول شقتها الخاصة إلى «غرزة» حشيش
  والقبض على مدني بـ«الداخلية» كان بصحبتها

 الفهد يشيد باألداء 
األمني لعروض كرنڤال 

األعياد الوطنية

 ..ومصرع مواطن وسعودي في حادثي انقالب 
  ومواطنة تقتل هنديًا دهسًا في الرقة

 لقي مواطن وسعودي وهندي مصرعهم
  في ٣ حوادث مرورية مروعة شـــهدتها 
محافظة األحمدي أمس فيما أدت احلوادث 

الى اصابة عدد آخر من األشخاص.
  ووفق مصدر أمني فـــان حادث انقالب 
مركبة على طريـــق امللك فهد أدى الى وفاة 
قائدها وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، 
وأدى احلادث الى اصابة مرافقه الذي يبلغ 
من العمر ١٨ عاما بإصابات خطرة، وأوضح 

املصـــدر ان احلـــادث أدى الى اغالق جزئي 
لطريق امللك فهد باجتاه النويصيب.

  وقال املصدر ان احلادث الثاني شهده طريق 
امللك فهد أيضا ولكن باجتاه العاصمة وأدى 
الى وفاة قائد املركبة السعودي اجلنسية فور 
وقوع احلادث، موضحا ان سيارة كانت تقل 
٦ سعوديني انقلبت على جانب الطريق اثر 
انفجار احد اطاراتها ما أدى الى وفاة قائدها 
فور وقوع احلـــادث واصابة الـ ٥ اآلخرين 

الذين كانوا برفقته ومت نقلهم الى مستشفى 
العدان. كما شهدت منطقة الرقة وفاة هندي 
دهســـا بعد ان اصطدمت به مركبة تقودها 
مواطنة، وبحسب املصدر فان املواطنة قالت 
لرجـــال املرور انها فوجئـــت بعبور الوافد 
الهندي أســـفل جسر املشاة ولم تتمكن من 
تفادي االصطدام به، وقال املصدر: مت التحفظ 
على املواطنة في مخفر الرقة وسجلت قضية 

حادث مروري ووفاة. 

 مصرع مواطن اصطدم بصهريج نقل «مجاري» 

 أشــــاد نائب رئيس اللجنة 
األمنيــــة لالحتفاالت ورئيس 
فريق عمل العمليات امليدانية 
الفريق ســــليمان الفهد باألداء 
األمني لعروض كرنڤال األعياد، 
ووجه الفهد الذي أشرف بنفسه 
الترتيبــــات واالجراءات  على 
األمنية التــــي اتخذتها جميع 
أجهزة األمن املعنية واملصاحبة 
جلميــــع أنشــــطة وعــــروض 
الكرنڤال شكره وتقديره جلميع 
رجال األمن، موجها لهم التحية 
والتقدير ومؤكدا انهم دائما وأبدا 
على العهد والوفاء واإلخالص، 
وصورة مشرفة ألبناء الكويت 
البررة وملا أظهروه بحق ملعنى 
األمن، وان أداءهم املتميز أثلج 
صدور كل من تابع وشــــاهد 
التنظيم وحسن الضبط  دقة 
والربــــط العســــكري واملظهر 
املشرف قائال لهم: لقد رفعتهم 
رؤوسنا فدمتم وعاش الوطن 
العزيز وأهله بكم وبسواعدكم 
اخليــــرة دائما وأبــــدا في ظل 
قيادتنا احلكيمة والرشــــيدة 

حفظها اهللا ورعاها.
لــــوزارة  فــــي بيان    وجاء 
الوزارة  ان  أمــــس  الداخليــــة 
استنفرت جميع أجهزتها لتوفير 
أقصى درجات األمن والسالمة 
جلميع مناطق العروض التي 
تشهد احتفاالت الكويت بالعيد 
اخلمسني لالســــتقالل والعيد 
العشرين للتحريري والذكرى 
اخلامسة لتولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، وفي اطار 
حرص اجلميع على اخلروج 
باالحتفاالت الوطنية مبا يعكس 
الوجه احلضــــاري والنهضة 
الشاملة التي تعم أرجاء الدولة 

وتطلعها آفاق املستقبل. 

 أمير زكي
  متكن رجال امن حولي من ضبط ٥ 
شــــبان بدون تنكروا في أزياء نسائية 
كوســــيلة للتحرش بالفتيات والنساء 
خالل املســــيرة االحتفالية التي شهدها 
شارع اخلليج العربي امس األول، وقال 
مصدر امني ان الشبان اخلمسة تتراوح 
اعمارهم بني الـ ١٨ والـ ٢٥ كانوا يرتدون 
العبايات النسائية والنقاب حلظة القبض 
عليهم ووجهت لهم تهمة التشبه باجلنس 

اآلخر.
  وفي التفاصيــــل كما يوردها مصدر 
امني ان عددا مــــن املواطنني واملقيمني 
ممن كانوا في املسيرة امس األول ابلغوا 

غرفة عمليات الداخلية عن سيارة بها ٥ 
سيدات منتقبات وانهن يأتني بحركات 
منافيــــة لآلداب العامــــة، وبعضهم اكد 
ان السيارة املذكورة يستقلها ٥ شبان 
متنكرين في أزياء نســــائية للتحرش 
بالفتيات، وازاء تــــوارد االتصاالت من 
الشاكني من تصرفات الشبان املتنكرين 
قام رجال غرفة العمليات بتسليم البالغ 
الى رجــــال دوريات امن حولي وقدموا 
اوصاف سيارة الشبان اخلمسة وارقام 
لوحاتها املعدنية ولم متض ١٠ دقائق حتى 
رصدت دورية تابعة ألمن حولي السيارة 
التي تقل الشبان اخلمسة، وقال املصدر 
ان رجال االمن عندما رصدوا السيارة كان 

يبدو بداخلها ٥ نساء حيث ان الواضح 
للوهلة األولى ان الســــيارة بداخلها ٥ 

نساء منتقبات وليس شبانا.
  واوضح املصــــدر ان رجال الدورية 
ان  الســــيارة وبالفعل تبني  استوقفوا 
املنتقبات لســــن ســــوى ٥ شبان، ومت 
القبض عليهــــم ووضعهم في الدورية، 
وحاول الشبان تبرير فعلهم بأنها جزء 
من طريقتهم لالحتفال باألعياد الوطنية 
وأنهم ليسوا وحدهم املتنكرين، إال ان 
رجال األمن احالوهم الى االدارة العامة 
للمباحــــث اجلنائية، ومنهــــا الى ادارة 
مباحث اآلداب بتهمة التشبه باجلنس 

اآلخر.

  وفي سياق متصل متكن رجال مباحث 
حولي من ضبط شابني كويتيني متشبهني 
باجلنس اآلخر، ولكــــن ليس بالعباءة 
والنقاب كما فعل البدون اخلمســــة بل 
بكامل الزينة النسائية وبأزياء نسائية 
صارخة، وقال مصــــدر امني ان رجال 
فرقة تابعــــة ملباحث حولي متكنوا من 
ضبط الشــــابني بعــــد رصدهما يأتيان 
بحركات فاضحة خالل املسيرة ومتكنوا 
من اســــتيقافهما، وكانا يبدوان للوهلة 
األولى فتاتني اال ان هوياتهما اثبتت انهما 
رجلــــني األول ٢٤ عاما والثاني ٢٢ عاما 
وعليه متت احالتهما الى املباحث اجلنائية 

بتهمة التشبه باجلنس اآلخر. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط مواطنة تدير 
شقتها اخلاصة كوكر لتعاطي احلشيش وضبط مواطن كان برفقتها 

حلظة مداهمة الشقة وكان االثنان بحالة تعاط.
  وفي التفاصيل كما يوردهــــا مصدر امني ان معلومات وردت الى 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
عن مواطنة تتخذ من شقتها اخلاصة الكائنة في منطقة الساملية وكرا 
لتعاطي احلشــــيش، وانها تصحب معها في كل مرة شخصا مختلفا 
ليتعاطى معها احلشيش. وقال املصدر ان اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
ارسل ملف القضية الى العقيد احمد الشرقاوي جلمع التحريات الالزمة 
عن املواطنة والتأكد من حقيقة ادارتها لشــــقتها كـ «غرزة» لتعاطي 
احلشــــيش، وعليه قام الشرقاوي بتكليف كل من النقيب عبدالعزيز 
العقيلي واملالزمني اولني علي عبداهللا وناصر العجيمان للقيام مبهمة 
رصد شقة املواطنة. واوضح املصدر ان رجال املكافحة رصدوا حتركات 
املواطنة من والى شــــقتها، وتبني انها تســــتقبل اشخاصا في شقتها 
اخلاصــــة، وعليه ومبجرد ان تأكدوا من وجودها وشــــخص آخر في 

الشــــقة قاموا مبداهمتها وعثر على املواطنة ومعها مواطن آخر تبني 
انه يعمل في وزارة الداخلية وكانا بحالة تعاط، وبتفتيش الشقة عثر 

بداخلها على ٤ اصابع حشيش وعدد من السجائر امللغومة.
  وكشــــف املصدر ان املواطنة اعترفت بانها مدمنة حشــــيش وانها 
اتخذت هذه الشــــقة من اجل التعاطي لها او ألي من اصدقائها الذين 
تتعرف عليهم، فيمــــا قال املواطن الذي القي القبض عليه بصحبتها 
انه تعرف عليها قبل اســــبوع وانه شاركها جلسة تدخني احلشيش 
رغم انه ال يتعاطى هذه املادة. هذا، واحيل كل من املواطن واملواطنة، 
اللذيــــن نفيا االجتار او الترويج، بتهمــــة التعاطي الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الســــتكمال التحقيقات ومعرفة مصدر احلشــــيش 
الذي مت ضبطه معهما. في سياق متصل، متكن العقيد محمد الهزيع 
والرائد محمد قبازرد من االدارة العامة للمكافحة من ضبط مواطنني 
وبحوزتهما ٤ اصابع حشيش في منطقة الساملية وذلك بعد ان رصد 
املواطنان في ســــيارتهما يتعاطيان ســــجائر احلشيش، وقال مصدر 
امني ان املواطنني ضبطا حتت تأثير املخدرات ومتت احالتهما بتهمة 

التعاطي الى االدارة للتحقيق معهما. 

 أمير زكي 
  في سياق متصل لقي مواطن مصرعه إثر اصطدام 
سيارته بصهريج لنقل مياه املجاري، وبحسب مصدر 
إطفائي أن بالغا ورد إلى العمليات عن وجود حادث 
مع شخص محجوز بســـيارته اثر حادث اصطدام، 
وعلى الفور مت ارسال فرقة إطفاء تابعة ملركز االحمدي 
بقيادة مالزم اول حجي احلجي وعند وصول الفرقة 
تبني ان احلادث كان عبارة عن اصطدام سيارة يابانية 
بصهريج لنقل املجاري وان الســـائق كان محشورا 
ولفظ أنفاسه فور وقوع احلادث، وعليه قام رجال 
اإلطفاء بتقطيع اجزاء من الســـيارة إلخراج جثته، 
ومت تسليمها إلى رجال األدلة اجلنائية، وقد شارك 
في عملية االنقاذ من مركز االحمدي الرقيب عبداهللا 
احلمدان والعريف احمد امليع والعريف محمد املري 

ووكيل عريف مشاري املطيرى. 

 طالب رئيس جلنة الشــــؤون
  اخلارجية مبجلس األمة النائب 
مبارك اخلرينج احلكومة املصرية 
القانونية  القيام مبســــؤولياتها 
واإلنســــانية وممارسة ضغوطها 
إلنقــــاذ املواطن الكويتي احملتجز 
مبصــــر عدنان الفــــالح من أيدي 
محتجزيه دون ســــند أو ســــلطة 
تخولهم ذلك منذ أكثر من أسبوعني، 
مؤكدا ان احلكومة املصرية مسؤولة 
عن حماية مواطنيها وحماية كل 
من يقيم على اراضيها، متســــائال 
عن دور السلطات املصرية في أزمة 
احتجاز الفالح وملاذا لم تقم بأي 

دور لإلفراج عنه؟
فــــي تصريح    وقال اخلرينج 
صحافي: مازال يحدونا األمل في 

بها فمن لــــه حق من املفترض ان 
يأخذه بالقانون وليس باالختطاف 
والتهديد بالسالح وتعريض حياة 

نائب رئيس مجلس الوزراء املصري 
د.يحيى اجلمل الذي زار الكويت 
أخيرا ممثال ملصر في االحتفاالت 
باألعياد الوطنية، وهو من أحد أهم 
خبراء ومراجع القانون والدستور 
باملنطقة وننتظر منه وهو رجل 
القانون ان يحكم القانون ويعلي 
كلمته من خالل العمل جاهدا على 
اإلفراج عن املواطن الكويتي عدنان 
الفالح احملتجز حتت تهديد السالح 

في مصر.
  وأشــــار اخلرينج الــــى ان ما 
يتعرض له املواطن الكويتي عادل 
الفالح املختطف في مصر يتنافى 
مع كل األعراف والقوانني، الفتا الى 
انه مهما كانت املبررات التي يدعيها 
محتجزو الفالح فال ميكن القبول 

إنسان للخطر، مطالبا بأن يترك 
األمر برمته للقضاء املصري العتيد، 
موضحا ان النائب العام املصري 
كان قد اصــــدر قرارا مبنع الفالح 
من الســــفر بعد اختطاف العمال 
له بأسبوع ولعل ذلك فيه رحمة 
له. وتســــاءل اخلرينج: أين دور 
السلطات املصرية احلكومية في 
ازمــــة احتجاز العمــــال للمواطن 
الكويتي عدنان الفالح؟ أليســــت 
احلكومة املصرية مســــؤولة عن 
حماية مواطنيها ومن يقيم على 

أرضها؟

  دعوة السفير الليبي لالستقالة

  من ناحية أخرى، وفيما يتعلق 
بالشأن الليبي، قال النائب مبارك 

اخلرينــــج: انني أضم صوتي الى 
النائب محمد املطير بدعوة سفير 
ليبيا بالكويت لالنضمام للشعب 
الليبي في ثورتــــه ضد الطاغية 
القذافي وإعالن استقالته واستنكاره 
للمذابــــح التي يرتكبهــــا وابناؤه 
وعصابته من املرتزقة التي جلبها 
من افريقيا للدفاع عنه وعن أبنائه 

وعن ابنته احملامية عائشة.
  وأشــــار اخلرينج الى أن ابنة 
القذافي احملامية عائشة سبق ان 
دافعت عن الهالك صدام الطاغية 
رقم واحد بالعالم بعد هتلر وهاهو 
ابوها القذافي الطاغية رقم ٣ الذي 
سيكون مصيره كمصير ما حصل 
للطغاة إلى مزبلة التاريخ وبئس 

املصير. 

 النائب مبارك اخلرينج

 م.عدنان الفالح

 سيارة املواطن بعد احلادث 

 الفريق سليمان الفهد 

 ال أريد أن أبدأ كما بدأت 
جريدة «األنباء» بعبارة 
«كل شـــيء بالواســـطة 
ميشـــي» وإمنا أردت أن 
تكون البداية أن فســـاد 
األخـــالق الوظيفـــي أو 
فساد الضمير إن دب في 
أداة احلكم أو تسرب إلى 
األعمال العامة كان الداء 
الذي يظهر كيان اإلدارة 
ويهدد بأســـوأ العواقب 
ومـــن ثم ال يجـــزئ في 
دفع خطرها غير اجلزاء 

اجلنائـــي الرادع، ذلك أن إفســـاد األعمال 
الوظيفية ال يقتصر على االجتار بها وإمنا 
يكون في االستغالل من حولها والتوصل 
إلى العطايا امللوثة عن طريقها وهذا ما عناه 
قانون اجلزاء الكويتي وقد يقول من يقرأ 
هذه األسطر: ما سبب سردها؟.. أقول له ان 
اجلرائم املرتكبة في مجتمعنا بدأت تأخذ 
منحنى ومغزى آخر وهو طريقة ارتكابها 
وذلك عن طريق ارتكاب املوظفني العاملني 
في مواقع لهذه اجلرائم ال لشـــيء سوى 
الكسب احلرام ولعلي ال أجد سببا مبررا 
الرتكابها سوى التربح منها واستغاللها، 
وارتكابه لها رمبا يولد لديه االعتقاد بأن 
ذكاءه فـــي ارتكابها رمبـــا ال يوقعه لكنه 
نســـي أن اجلرمية مهما بلغ اإلتقان فيها 
فالبد أن يترك من ارتكبها أو شـــارك فيها 
خيطا بســـيطا يوقعه فيها وهذا ما حدث 
في واقعتنـــا التي تعد من أغرب القضايا 
التي تضبط في تاريـــخ مباحث الهجرة 
فقد تناولت جريـــدة «األنباء» في عددها 
الصادر ٢٠١١/٢/١١ أن معلومات وردت ملباحث 
الهجرة تفيد بكشف حالة جتديد إقامة لوافد 
خارج البالد األمر الذي أدى الى استغراب 
ودهشة رجال مباحث الهجرة فعمدوا جلمع 
التحريات واثبتت التحريات أن من سعى 
للمعاملة وقام بها هو شقيق صاحب اجلواز 
فتم استدعاؤه وبالتحقيق معه فاجأ رجال 
املباحث باحلقيقة حيث روى لهم أن شقيقه 
خارج البالد ومسجون في بلده على ذمة 
قضية جنائية وخلوف شقيقه من أن تسقط 
إقامته أو تلغى اتصل به من السجن وأرسل 
له جواز سفره مع أحد األشخاص وطلب 
منه االتصال بأحد األشخاص وأعطاه رقم 
هاتفه وأوضح شقيق صاحب اجلواز أنه 
اتصل بالشخص صاحب الهاتف وتقابل 
معه وقدم له جواز سفر شقيقه ومبلغا من 
املال وبعد يومني اتصل به وأخبره بتجديد 
إقامة شـــقيقه ملدة عامني وأعطاه جوازه، 
ولم يقدم الوافد للمباحث أي تفاصيل عن 
الشخص الذي جدد إقامة شقيقه سوى أنه 
يتحدث باللهجة الكويتية وأنه كان يتحلى 
باملالبس الوطنية ومازال البحث والتحري 
جاريا لكشف من قام بعمل جتديد اإلقامة، 
بعد قراءتي لتلك الواقعة لم أكن أتخيل أن 
اجلرمية بدأت تتطور وتأخذ أشكاال أخرى 
ولكننـــي ومن خالل هذه الواقعة تأكد لي 
مصداقية ما يذكره البعض عن وجود فساد 
ورشاوى ومحسوبيات في متشية العشرات 
من املعامالت، ورغم ان هذه احلادثة فردية 
إال ان لها دالالت غاية في اخلطورة وهي ان 
هناك فسادا واختراقا لهذا اجلهاز األمني، 
باإلضافة الى اختالف وتزايد وتناقضات 
ودخول أجناس افتقدت الضمير األخالقي 
ليس وحدها بل مبساعدة موظفني عاملني 

مبواقع حساسة ببالدنا 
وال لشيء سوى ملزيد من 
الكسب احلرام، وتناسى 
هذا املوظـــف أن إجرامه 
سوف يكشـــف في يوم 
ما ألن اخلالق ســـبحانه 
وتعالى ال يرضيه الفساد 
إلى  في األرض والسعي 
خرابهـــا وهـــو ما حدث 
بكشـــف إجرامه ما هي 
اال أيـــام ويضبطون هذا 
املوظـــف الفاســـد الذي 
البد أن يقتلع من أعمال 
وظيفتـــه ويكون مكانـــه الطبيعي داخل 
الســـجن ليكمل باقي حياته به، واملنظار 
القانوني لهـــذه الواقعة الغريبة تفرضه 
عدة نصوص قانونية فالواضح أن صاحب 
اجلواز لم يتقدم لتجديد إقامته في امليعاد 
األمر الذي يخالف املـــادة ١٢ من القانون 
١٩٥٩ بقانون إقامة األجانب والذي رصد 
له املشرع عقوبة ال تزيد على ثالثة أشهر 
عمال باملادة ٣/٢٤ من القانون ١٧ لســـنة 
١٩٥٩ بشأن اإلقامة فضال عن اشتراكه مع 
شـــقيقه في تزوير محرر رسمي جتديد 
إقامته بالبالد السيما أنه محبوس ببلده 
على ذمة تنفيذ األمر الذي جرمه املشرع 
اجلزاء باملـــواد ٢/٤٨، ٤٩، ٢٥٨ من قانون 
اجلـــزاء والتي رصد لها املشـــرع عقوبة 
السجن مدة ال تتجاوز ثالث سنوات هذا 
هو إجرام طالب جتديد اإلقامة (احملبوس 
ببلدته) فضال عن إجرام شقيقه الذي سلم 
جواز ســـفره للشخص الذي جدده فضال 
عن إجرام املوظف العام الذي تلقى عطية 
لإلخالل بواجبـــات وظيفته وتربحه من 
جرائمه من جرائها وهو األمر الذي رصد 
له املشرع اجلزائي عقوبة السجن الذي ال 
جتاوز مدته عشر سنوات عمال باملادتني 
٣٥ من قانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بنص 
أحكام قانون اجلزاء واملادة ١٢ من القانون 
١ لسنة ١٩٩٢ بشأن حماية األموال العامة 
فضال عن اشتراكه في تزوير محرر رسمي 
هو طلب جتديـــد اإلقامة واملؤثمة باملادة 
٢٥٨ من قانون اجلزاء مع شقيق صاحب 

اجلواز.
  وال يفوتنا أننا أمام تعدد للجرائم األمر 
الذي يوقع على طالب جتديد اإلقامة وشقيقه 
عقوبة اجلرمية األشد وهي عقوبة االشتراك 
في تقـــدمي عطية للموظـــف والتي رصد 
املشرع الكويتي لها عقوبة السجن مدة ال 
جتاوز عشر سنوات فضال عن إبعادهما عن 
البالد عمال باملادة ٢/٧٩ من قانون اجلزاء 
الرتكابه جناية مخلة بالشرف واالعتبار، 
وفي نهاية مقالي أشـــير إلى أنه البد من 
محاربة الفساد في جميع قطاعات الدولة 
والضرب بيد من حديد على كل من تسول 
له نفســـه من املوظفني العبث بالوظيفة 
العامة واتخاذها مجاال للربح او التكسب 
أيا كان على حســـابها وهذا يقتضي جهدا 
من القائمني على الوظيفية العامة باختيار 
أنسب العناصر التي متثل تلك الوظيفة 
للقيام بأعمالها وال يســـعني إال أن أثنى 
على جهد رجال مباحث الهجرة في كشفها 
لتلك اجلرمية الغريبـــة وجمع خيوطها 
وذلك حتى يقتلع الشر من جذوره وتعاد 

للوظيفة العامة هيبتها.
  واهللا ولي التوفيق،،،

 www.riyad-center.com  

 من جرائم الفساد
  «تجديد إقامة وافد.. مسجون ببلده»

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 مركز رياض 


