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عودة احملققني للوظيفة
أحال وزير الداخلية السابق الشيخ محمد اخلالد 156 مدعيا 

عاما ورئيس حتقيق ممن أكمل الثالثني عاما في وظائفهم 
الى التقاعد، استنادا إلى املادة 76 من قانون ديوان اخلدمة 

املدنية.
حترك اجلميع في حينها مناشدين القيادة السياسية إلغاء 
القرار، كما حتركوا صوب مجلس األمة لثني الوزير عن 

قراره، لكن القرار مت تنفيذه حسب التاريخ احملدد له.
وألن قرارات اإلحالة الى التقاعد جاءت فردية، فإن الكثير 

منهم سارعوا الى رفع الدعوى القضائية ضد القرار، بادعاء 
انه يجب معاملتهم معاملة أعضاء النيابة العامة والقضاة 
الذين سمح لهم بالبقاء في وظائفهم حتى سن اخلامسة 

والستني عاما.
محاكم الدرجة األولى اإلدارية أصدرت أحكاما في بعض 

القضايا ألغت قرار وزير الداخلية وطالبت بإعادة املشتكي 
الى وظيفته، بينما صدرت أحكام بتأييد قرار اإلحالة الى 

التقاعد.
في مقال سابق ناشدت فيه وزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح مبنح املدعني احملالني للتقاعد راتب سنة أو سنتني 
على أن يسحب احملالون دعواهم أمام احملاكم وعدم التفكير 

بالعودة الى الوظيفة، احتفاظا بتاريخهم السابق الذي بنوه 
بشق األنفس.

وفي خطوة مفاجئة، قابلت مجموعة كبيرة من املدعني 
احملالني للتقاعد وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح وناشدوه 

بإعادتهم الى الوظيفة كمحققني متنازلني عن مناصبهم 
السابقة مع استعدادهم إلسقاط الدعاوى املرفوعة ضد 

وزارة الداخلية وإعادة املستحقات املالية التي تسلموها من 
الوزارة أو من التأمينات االجتماعية.

وزير الداخلية استوضح من مدير عام التحقيقات األمر، 
ثم أمره مبخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وديوان اخلدمة 

املدنية وجاءت الردود بصحة القرار الذي أصدره وزير 
الداخلية السابق الشيخ محمد اخلالد بإحالتهم للتقاعد.

آخر الكالم:
أشرت في مقال سابق الى أن احملققني رفعوا دعاوى 

قضائية مطالبني بإعادتهم الى الوظيفة وتعويضهم ماديا 
عما تعرضوا له، وقد أبديت رأيي في ذلك، متمنني من 

الشيخ خالد اجلراح وزير الداخلية تعويضهم ماديا لصعوبة 
عودتهم الى الوظيفة.

البعض من احملققني علقوا منتقدين رأيي، وانهم 
سيحصلون على حقهم عن طريق القضاء، أما البعض فقد 

أيد رأيي، متمنني التعويض املادي.
من عارض ومن أيد من احملالني فإنهم بعد ذلك قدموا كتابا 

موقعني عليه يناشدون الوزير إعادتهم للوظيفة متنازلني عن 
كل مطالبهم التي قدموها للمحاكم.

من يطمح من احملالني للتقاعد بالعودة الى وظيفة محقق 
دون منصب ويتصور انه سيكون مكانه داخل اإلدارة بعيدا 
عن املخافر، وذلك جتنبا للحرج عندما يكون رئيس حتقيق 
حديثا يصبح مسؤوال على من عادوا من رؤساء التحقيق، 

فإن عودته للعمل داخل اإلدارة أمر صعب املنال.
أنا أعلم علم اليقني أن مقالي هذا ستكون له ردود أفعال 

سلبية لدى البعض من األخوة احملققني احملالني الى التقاعد، 
معتقدين أنني صاحب قرار وال يدركون انني صاحب رأي 

ليس إال، وهذا ما اعتقده الضباط احملالون للتقاعد في رأيي 
عندما حتدثت عن رغبتهم بالعودة الى الوظيفة.

وضع احملالني للتقاعد من احملققني أفضل بكثير من وضع 
الضباط احملالني للتقاعد، حيث انهم يحملون شهادة 

احلقوق، والكثير منهم افتتح مكتب محاماة أو عمل في 
مكتب محاماة، بخالف الضابط احملالني للتقاعد.

لهذا، مازلت متمسكا برأيي، مناشدا وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح بتعويض احملققني احملالني للتقاعد تعويضا 

ماديا مبنحهم عاما من راتبهم التقاعدي واالكتفاء بذلك حتى 
ال نكسر القوانني والقرارات.

موجز  أمني

أحمد خميس

اتهم شخص من غير محددي اجلنسية مجهوال بسرقة 
مركبة وانيت، وقال في بالغه ان السرقة حدثت في منطقة 

هدية.

قدمت مواطنة بالغا الى مخفر الرميثية افادت فيه بتعرض 
مركبتها الفارهة لالتالف من قبل مجهول وقالت ان 

الواقعة حدثت مبنطقة الرميثية.

اتهمت مواطنة خمسينية طليقها »البدون« باالعتداء عليها 
بالضرب، وقدمت بالغا بذلك الى مخفر الفنطاس أرفقت 
به تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان باإلصابات 

التي حلقت بها، وسجلت قضية وأحيلت إلى جهة 
االختصاص.

تدخل رجال أمن محافظة مبارك الكبير لفض مشاجرة 
نشبت بني مواطنة وزوجها املواطن، وأحيل الزوجان الى 

مخفر العدان، فيما أحضرت الزوجة تقريرا طبيا يفيد 
باالعتداء عليها، ومت تسجيل قضية.

قدم مواطن بالغا الى مخفر خيطان افاد فيه بسرقة 
مركبته اليابانية من قبل شخص مجهول الهوية اثناء 

توقفها امام احدى مدارس املنطقة.

سجل مخفر خيطان قضية مبسمى سرقة عن طريق 
حتطيم حرز بعد ان تقدم وافد مصري ببالغ افاد فيه بأن 
مركبته تعرضت للسرقة بعد قيام اجلاني بتحطيم الزجاج 

اخللفي لها.

وانيت طارت من هدية

»فارهة« تعرضت لإلتالف

مواطنة تتهم زوجها »البدون« بضربها

مشاجرة زوجية في العدان

..و »يابانية« اختفت من أمام مدرسة

سرقة عن طريق حتطيم حرز

أهالي ضباط الصف اجلامعيني يناشدون 
وزير الداخلية فتح دورة ترقية لهم

تقــدم عدد مــن أهالي ضبــاط الصف العســكريني اجلامعيني 
مبناشدة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق 
م. الشيخ خالد اجلراح وإلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الدوســري باملوافقة على فتح باب التســجيل لدورة مالزم أسوة 
بزمالئهم الذين ســبقوهم، واستنادا لقرار مجلس الوزراء بهدف 
تعديل أوضاعهم، علما أنه قد مضت 
على شهاداتهم سنتان ولم يقرر فتح 
دورة لهم، كما تنطبق عليهم جميع 
الشروط املنصوص عنها واملطلوبة.
واســتغرب األهالــي كيف تفتح 
التســجيل  بــاب  الداخليــة  وزارة 
للجامعيــني املدنيــني مــن خارجها 
ولديها حوالي ١5٠ عسكريا جامعيا 
ممــن جمعــوا العلــم والتخصــص 
األكادميي مع العمل األمني واخلبرة 
املهنية في مجاالتهم املختلفة والتي 
ال تقل عند أي منهم عن 5 ســنوات، 
متسائلني: كيف يتم حرمان ضباط 
الصــف العســكريني اجلامعيني من 
دورة الترقية وعدم تطبيق قانون الشرطة واملادة ٧١ والتي جاء 
فيها »يجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون 
على مؤهل جامعي أو ما يعادله يســتلزم احلصول عليه دراســة 
مدتها أربع سنوات على األقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة مالزم«.

الشيخ خالد اجلراح

»التمييز« تؤيد إعدام مواطن
قتل صديقه حرقاً في الوفرة

 تأييد براءة متهم من جلب حاوية خمور

حبس املغرد احلشاش 15 سنة 
في قضية اإلساءة للقضاء

براءة 13 مواطنًا وآسيويني 
من إخفاء البراك والتستر عليه

قضت محكمة التمييز أمــس بتأييد اعدام مواطن قتل وحرق 
جثــة صديقــه في بر الوفرة. كان املتهم قد أقدم على قتل صديقه 
بطلقتني وأحرق جثته عمدا بأن سكب البنزين على اجلثة بعد مقتله.
وفــور تلقي عمليــات الداخلية البالغ بدأ رجــال املباحث من 
خــالل إفادات املبلغ في حتديد هويــة املجني عليه وتبني أنه من 

مواليد ١98٧.
واعترف املتهم بأنه هو من قتل 
املواطن وأنه وفــي أعقاب اجلرمية 
توجــه إلى منطقــة اجلليعة، حيث 
أخفى ســالح اجلرمية وهو ســالح 

كالشينكوف.
وامام احملكمة ترافع احملامي بندر 
الغريبــان عن املجني عليــه مؤكدا 
ان املتهــم ارتكــب جرمية بشــعة ال 
يتصورها عاقل عندما قام بقتل املجني 
عليه ولم يكتف بذلك بل قام بحرق 
جثة املجني عليه في صورة بشعة 
وال متت لالنسانية وال لتعاليم الدين 
االسالمي بأي صلة. وطالب الغريبان 
بصفته املدعي باحلق املدني عن ذوي املجني عليه بتطبيق اقصى 
عقوبة وهي االعدام وهو ما خلصت اليه محكمة التمييز بتأييدها 
حكمي اجلنايات واالســتئناف. وطالب الغريبان اجلهات املعنية 
بســرعة تنفيذ حكم االعدام انتصارا للحق ومراعاة لذوي املجني 

عليه وليتذكروا ان دموع ام املجني عليه لم جتف.

قضت محكمة االســتئناف بتأييد براءة متهم من جلب خمور 
بقصد اإلجتار. وتعود واقعات الدعوى إلى ما ورد مبحضر الضبط 
مــن أنه وبناء على معلومات تفيد بقدوم حاوية حتمل ممنوعات 
ومبوجــب البيان اجلمركي فهي حتتوي على محوالت كهربائية، 
إال أنه وبعد التنســيق مع اجلهــات املختصة مت تفتيش احلاوية 
والعثور على ممنوعات مخبأة داخل 
املولدات بطريقة سرية وعند فتحها 
تبني أنها مشروبات كحولية وعليه 
مت إرجاع املضبوطات داخل احلاوية 
وترصيصهــا، ومت تشــكيل فريــق 
لتسهيل خروج احلاوية لضبط املتهم 
ومبراقبة احلاوية وقت خروجها مت 
التوجه إلى مكان تســليمها وضبط 

مالكها املتهم.
وقدم املتهم للمحاكمة وحضر معه 
احملامي محمد اخلالدي أمام محكمة 
أول درجــة والتي قضــت ببراءته، 
واســتأنفت النيابــة العامة احلكم، 
وقضت محكمة االســتئناف برفض 
طعنهــا وتأييد حكم أول درجة بالبــراءة، وكان احملامي اخلالدي 
قــد دفع بانتفاء أركان اجلرميــة في حق املتهم وانتفاء صلته بها 
وخلو األوراق من دليل يقيني ضده وتضارب أقوال الشهود حول 
الواقعــة. وأيضا بطالن إجراءات التفتيــش والقبض على املتهم 
النتفــاء حالــة التلبس ولعدم وجود إذن مــن النيابة العامة وأن 
مجرد قدوم املتهم بســيارته ثم ترجله منها إلى شاحنة ليس من 
شأنه بذاته توافر الدليل على اتهامه بجلب اخلمر وتهريبه أو أن 
له أي صلة باخلمر املضبوط وجلبه، كذلك إقرار سائق الشاحنة 
بــأن املتهم لم يحضــر إليه ولم يتعامل معه ولم يبد اســتعداده 

لتسلم الشاحنة.

عبدالكريم أحمد

أصــدرت محكمة اجلنايــات أمس حكما باحلبــس ١5 عاما مع 
الشغل والنفاذ للمغرد صقر احلشاش بقضية اإلساءة إلى القضاء. 
وكانت النيابة العامة قد أحالت احلشاش للمحاكمة بتهمة تدوين 
عبارات مســيئة للســلطة القضائية بحســابه في موقع التدوين 

االجتماعي »تويتر«.

عبدالكريم أحمد

برأت محكمة اجلنح أمس ١3 مواطنا وآسيويني من تهمة إخفاء 
النائب األسبق مسلم البراك عن أنظار السلطات األمنية التي كانت 
تبحــث عنه تنفيذا حلكم حبســه إللقائه خطابا سياســيا والذي 

قضى محكوميته أخيرا.
وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض على املتهمني مبخالفة 
املادة »١3٢« من قانون اجلزاء الكويتي والتي تنص على أن »كل من 
أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا بحقه أمر بالقبض 
عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي 
طريقة كانت علــى الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب 
باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تتجاوز ألفي دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.

احملامي بندر الغريبان

احملامي محمد اخلالدي

المشتبه بهما يلتزمان الصمت في انتظار نتائج المختبر الجنائي

في قضيتين منفصلتين والتهم »إهانة موظف عام«

شكوك حول وفاة طفلني تسممًا
و»اجلنائية« تواصل التحقيق مع األب واجلدة

»هبلة وخبلة« توهج مراجعًا في »التنفيذ« 
ومواطن يعتدي على 3 رجال مرور في اجلابرية

محمد الجالهمة ـ هاني 
الظفيري - أحمد خميس

احتجــز رجــال األمن 
اجلنائي مواطنا ووالدته 
لشــكوك فــي أن وفــاة 
طفلني هما ابنــا املواطن 
نتيجــة تســمم، وفيمــا 
أيدت حتريات أولية هذه 
الفرضية فإن مصدراً أمنيا 
أكد أنه ال ميكن اجلزم بأن 
سبب الوفاة هو التسمم 
ولكن هناك مؤشرات أولية 

وأن تقرير األدلة اجلنائية 
سيحسم األمر بشكل قاطع 
األدلــة  إذ إن مختبــرات 
اجلنائية سوف حتدد ما 
إذا كانــت الوفــاة نتيجة 
تسمم أم ال. ولفت الى أن 
هناك عدة فرضيات تدعو 
إلى التريث في حسم األمر.
احتجــاز  واســتمر 
األب  فيهمــا  املشــتبه 
ووالدتــه لــدى مباحــث 
الفروانيــة حلــني ورود 
التقرير ورفض  نتيجــة 

أحمد خميس

تواصلت قضايا إهانة 
املوظفــني العامــني، ويوم 
أمــس شــهدت منطقتــا 
بيــان واجلابرية قضيتني 
جديدتني، األولي الضحية 
فيها موظفة وتعمل في إدارة 
التنفيذ أما الثانية فاملجني 

عليهما فيها 3 رجال مرور، 
أما اجلناة في القضيتني فهم 
مواطنون. وفي التفاصيل 
الكاملــة للقضيتــني فقــد 
تقدمت مواطنة من مواليد 
١989 وتســكن في منطقة 
ســلوى وتعمل في تنفيذ 
معامــالت اجلوازات غرب 
مشــرف ببــالغ إلى مخفر 

والد الضحيتني وجدتهما 
التحدث كثيــرا عن وفاة 
الطفلني مكتفيني بأنهما ال 
يعرفان ويلتزمان الصمت 

في أحيان أخرى.
مصــدر  وبحســب 
أمني فإن عمليات وزارة 
الداخليــة تلقــت اخطارا 
من مستشــفى الفروانية 
بوصــول طفــل يبلغ من 
العمر ٧ سنوات وشقيقه 
ذي الـــ3 أعــوام جثتــني 
الطفلــني  هامدتــني وان 

بيــان اتهمت فيــه مواطنا 
مراجعــا عشــرينيا بأنــه 
أهانهــا وســبها ووصفها 
بأنها »هبلة وخبلة« وقالت 
ان الواقعة حدثت في مقر 
عملها وعلى مرأى ومسمع 
من زميلة لهــا قدمت رقم 
هاتفها، وأحيل بالغها إلى 
جهــة االختصاص متهيدا 

األب  بواســطة  وصــال 
واجلــدة وال يوجــد أي 
مظاهر غير طبيعية كما لم 
ترصد عليهما آثار ضرب. 
وتبني ان والدي الطفلني 

املتوفيني منفصالن.
وحــول فرضيــة  أن 
يكون الطفالن قد تناوال 
أغذية فاسدة، قال املصدر 
األمنــي ال نرجــح هــذه 
الفرضية ولكن في النهاية 
الطب الشرعي سيحسم 

ذلك.

الستدعاء املراجع للتحقيق 
معه فيما هو منسوب اليه.
أما القضية الثانية فقد 
تقدم خاللها ثالثة مواطنني 
يعملــون مبــرور حولــي 
وأبلغوا عن تعرضهم للسب 
واإلهانة مــن قبل مواطن 
وذلك في منطقة اجلابرية 

وسجلت قضية.

وفاة شخصني مجهولني في اصطدام 
مركبتهما بعمود إنارة في العبدلي

أحمد خميس - محمد الدشيش

لقي شخصان حتفهما 
فــي اصطدام مركبــة كانا 
يســتقالنها علــى طريــق 
الفــالح مبــزارع العبدلي 

بعمود إنارة.
وكان قد بــالغ قد ورد 
من قبــل عمليات اجلهراء 
ويفيــد اصطدام في عمود 

كهرباء وحريق مركبة في 
منطقة العبدلي، فتوجهت 
مركبات االطفــاء واالنقاذ 
العبدلــي  مبركــز اطفــاء 
بقيادة الرائد محمد البارون 
باالضافة الى دورية امنية 
وتبــني عند الوصــول ان 
الشــخص متفحم بالكامل 
وعند مكافحة رجال االطفاء 
للنيران التي التهمت املركبة 

مت العثور على شخص آخر 
متفحم ولم يتسن التعرف 

على هويتهما.
وأمــر محقــق مخفــر 
العبدلــي بتســجيل رقــم 
القضيــة 496/٢٠١٧ حتت 
مسمى اصطدام بعمود إنارة 
وحريق ووفاة. ومت انتداب 
االدلــة اجلنائيــة والطب 

الشرعي لتسلم اجلثتني.

صورة ارفقت في بيان االدارة العامة لإلطفاء

ضبط مركبة مطلوبة على ذمة 
قضية سرقة بالظهر

محمد الجالهمة

متكــن رجال االمن من ضبط مركبة مطلوبة على ذمة 
قضية سرقة، وكانت احدى دوريات مخفر الظهر وخالل 
جولة اعتيادية قد اشــتبهت في مركبة بدون لوحات 
متوقفة بساحة ترابية وعند االستعالم عنها عن طريق 
رقم القاعدة تبني انها مطلوبة على ذمة القضية 7٩/٢٠17 

جنح هدية »سرقة مركبة«.
ومتــت إحالة املركبة إلى املخفــر هدية واجراء عملية 
املركبة املطلوبةحتريات ملعرفة السارق الذي تركها بالساحة الترابية.

إخماد حريق بعمارة قيد اإلنشاء في الفروانية
هاني الظفيري

متكنــت فــرق اإلطفاء 
مــن إخماد حريق نشــب 
في عمــارة قيد اإلنشــاء 
في قطعــة 6 بالفروانية، 
وكانــت غرفــة العمليات 
قد تلقت بالغا ظهر امس 
االثنني عن تصاعد لألدخنة 
من عمــارة قيد اإلنشــاء 
تقــع في شــارع ١٠3- ق 
6 في منطقــة الفروانية، 
وعلى الفور توجه رجال 
الفروانية  اطفــاء مراكــز 
والعارضية بقيادة رئيس 
القسم ج مبركز الفروانية 

املقدم خالد كنعان، وعند 
الوصول تبني ان احلريق 
شــب فوق احدى احملالت 

قيــد اإلنشــاء بالعمــارة، 
فباشــر رجــال اإلطفــاء 
مبكافحة احلريق، ومتت 
السيطرة عليه قبل انتقاله 
الى باقي اجــزاء العمارة 
وبدون وقوع اي اصابات. 
وذكر مصــدر اطفائي ان 
سبب احلريق يرجع الى 
عملية اللحيم التي يقوم 
بها العمال في الدور األول 
ادت الــى تطايــر بعــض 
الشــرار علــى محــل قيد 
اإلنشــاء الذي يقع حتته، 
ما ادى الى نشوب احلريق، 
واقتصــرت األضرار على 

اخلسائر املادية.

آثار احلريق

قوة احلادث 
أدت إلى تفحم 

املركبة فور 
االصطدام


