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مرجح انها تكسب غير 
مشروع من وظيفته دون 
املعرفة الدقيقة ملصدرها.

استعنت بثالثة مدراء 
يعملون باإلدارة العامة 

للشؤون املالية وأشاروا الى 
احتمالية واحده يستطيع 

سرقة املال عن طريقها من 
اإلدارة وذلك عبر مبالغ 

الكفالة املرجتعة.
في احلوادث املرورية 
يفرض احملققون على 

املخطئ إما كفالة شخصية 
او كفالة مالية تتراوح بني 

ثالثني وخمسني دينارا 
وترحل هذه املبالغ أسبوعيا 
الى اإلدارة العامة للشؤون 

املالية لتودع في حساب 
خاص للكفاالت في البنك 

املركزي وبعد صدور 
األحكام النهائية يراجع 
صاحب الكفالة اإلدارة 

ليحصل على القيمة التي 
دفعها بالكفالة.

واإلدارة املالية تخاطب البنك 
بكتاب وترفق به كشفا 

بقائمة تضم أكثر من ثالثني 
اسما حصلوا على أحكام 

نهائية إلعادة أموالهم.
حصلت على إذن من النيابة 

العامة مدون به أسماء 
املشتبه بهم الثالثة ومبني به 
نوع اجلرمية وهو اختالس 

أموال أميرية دون حتديد 
الطريقة.

على رأس قوة توجهت الى 
اإلدارة املالية في منطقة 

الفروانية واستأذنت 
مديرها العام لتنفيذ إذن 

النيابة وقمت بإلقاء القبض 
على املتهمني األول والثاني 

والثالث وبتفتيش سيارة 
املتهم األول عثرت على 
كيس من أكياس الزبالة 
السوداء ممتلئا آلخره 

بأوراق ومستندات ملعامالت 
رسمية، ومن النظرة األولى 
علمت أن تلك األوراق سر 
كشف القضية وبالتدقيق 

فيها تبني أنها كتب صادرة 
من اإلدارة العامة للشؤون 

املالية الى البنك املركزي 
ومرفق بها كشوف ألسماء 

صدرت أحكام نهائية 
بقضاياهم وقيمة املبالغ 

التي تخصهم وقد تسلمت 
العصابة نقودها وبصدد 

إتالفها.
في مكتبي باإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اعترف 
املتهمون ثالثتهم بقيامهم 

باختالس أموال أميرية 
رغم انها تخص مواطنني 
ومقيمني اال انها مودعة 
بوزارة الداخلية كعهدة.

طريقة االختالس معقدة 
وصعب كشفها من قبل 

العاملني باإلدارة حيث 

متهمان هربا إلى العراق في صهريج وقود

اللواء حمد السريع عمل في قطاع البحث اجلنائي لعقود، مرت عليه قضايا 
غريبة وخطيرة، ومن خالل األعداد القادمة وحتديدا كل يوم سبت سيعرض 
اللواء السريع عبر الصفحة األمنية احدى القصص او القضايا التي عمل بها 

واستطاع مبعاونة زمالئه وضع حد للمتهمني واجلناة.

تضخمت عالمات الثراء واعتادوا السهر فكشفوا عن اختالس 
األموال احلكومية مستغلني عملهم في الداخلية

قام محمود بطباعة دفتر 
ايصاالت شبيه بااليصاالت 

الصادرة عن االدعاء العام 
والتي يقدمها الكفالء 

لإلدارة املالية، وألن كشوف 
االيداعات لديهم فيتم 

تدوين األسماء بها وترفق 
االيصاالت املزورة وتقدم 

الكشوف كما هو متبع 
للمسؤول ليعتمدها ويتم 

مخاطبة البنك املركزي.
األموال املسترجعة تودع 

في صندوق اإلدارة 
لتسليمها ألصحابها ولكن 

في الكشوف املزورة 
يتسلمها أمني الصندوق 

وتقسم بني الثالثة 
بالتساوي.

األموال املودعة في البنك 
املركزي باملاليني بل تبني 
وجود عملة من الروبيات 
عملة الكويت القدمية في 

ذلك احلساب كأموال تخص 
مرتكبي احلوادث.

غالبية تلك األموال وكثير 
من األشخاص ال يراجعون 
اإلدارة بعد صدور األحكام 

إما لنسيان تلك املبالغ 
او لعدم قيمتها املادية 

بنظرهم.
أحيل املتهمون الى النيابة 
لضبط اعترافاتهم وصدر 

قرار بحبسهم على ذمة 
التحقيق كما شكلت النيابة 

العامة جلنة من وزارة املالية 
وديوان احملاسبة واإلدارة 

العامة للشؤون املالية 
بوزارة الداخلية، وخالل 
شهر متكنت اللجنة من 

جرد املبالغ املختلسة حيث 
بلغت أربعمائة وخمسني 
ألف دينار ضبط البعض 

منها والباقي هرب الى 
اخلارج.

وبعد فترة من احلبس 
االحتياطي أمر قاضي 

التجديد باإلفراج عنهم 
بكفالة مالية وحجزت 

جوازات سفرهم كإجراء 
احترازي.

وصدرت أحكام غيابية 
باإلدانة وحبس املتهمني 

جميعا ومصادرة األموال 
وفرض غرامة مالية تعادل 

ما مت سرقته، وبالبحث عن 
املتهمني األجنبيني توصلنا 

الى هروبهما من الكويت 
الى العراق مختبئني في 

صهريج ومن هناك غادر 
األول الى مصر والثاني الى 

الضفة الغربية، أما الثالث 
فألقي القبض عليه ونفذ 
جزءا من احلبس وهرب 

من السجن عندما اجتاحت 
جيوش صدام الكويت وبعد 
التحرير أسقطت احلكومة 
العقوبة عن جميع املتهمني 

عدا أحكام جرائم القتل.

قضية اليوم تعلقت 
باختالس األموال األميرية 

بطريقة مبتكرة، اما األخطر 
في هذه القضية فهو متكن 

اجلناة من الهرب
العمل في املجال األمني ذو 
شقني: املسؤولية في حفظ 
األمن والتنوع في القضايا 

واملشاكل التي يصادفها.
املباحث اجلنائية هي من 

األعمال األمنية املتخصصة 
والداعم الرئيسي في تقدمي 
التحريات ألجهزة التحقيق 

والقضاء.
التحريات تعتمد على اآلثار 

املادية املتخلفة من اجلناة 
واملصادر السرية وأقوال 
الشهود وهناك عامل مهم 

وهو التوفيق من اهلل 
)احلظ(.

بداية عام 1988 أبلغت من 
قبل املدير بوجود شاهد 

لديه معلومات يرغب 
في االبالغ عنها وقمت 
مبقابلته خارج اإلدارة 

وأبلغني مبعرفته بشخص 
عربي يدعى محمود يعمل 

في اإلدارة املالية بوزارة 
الداخلية وان بوادر الثراء 
بدأت تظهر عليه فاشترى 

سيارة جديدة ومالبس 
وساعات عالية السعر دون 

متكنه من الوصول الى 
معرفة مصدر األموال.

بدأت في التحري وتوصلت 
ملعلوماته الشخصية وكلفت 

فريقا مبراقبته للوصول 
ملعرفة مصدر تلك األموال 
فقد يكون تكسبها بطريقة 
غير مشروعة من وظيفته 
او من االجتار باملخدرات 

او اخلمور او ان ذلك الثراء 
جاء بطريقة مشروعة.

مراقبة لعدة ايام بينت أنه ال 
وظيفة أخرى يتكسب منها 
وله عالقة قوية مع صديق 

عربي يدعى عماد يعمل 
بنفس القسم واخلروج 

والسهر معا ويشاركهما 
في بعض األوقات مواطن 
كويتي يدعى محمد يعمل 
بنفس اإلدارة ولكن بقسم 

آخر وان مصدر أمواله 

اللواء متقاعد حمد السريع

ادعاءاتهم تنوعت بني خطف واقتحام ديوانية في النسيمقضايا في الذاكرة

أجبر على التوقف بعد التظاهر بعدم االنتباه

تبادل االتهامات بني 5 شباب تشاجروا في مديرية اجلهراء
والتحفظ على سكارى في املستشفى إلهانتهم رجال األمن

متعاٍط أوقفته دورية جندة فهددهم بسالح ناري
والتفتيش يكشف عن »كفني وشبو وحبوب وإبر جاهزة«

الغوينم: تنوع طرق التهريب اجلمركي يستلزم فكرًا أكثر تطورًا
والكندري: »اجلمارك« خط الدفاع األول حلماية األمن الداخلي

أك���د مدي���ر معه���د القادة 
الفريق متقاعد مساعد  االمني 
الغوين���م ان قطاع املنافذ يعد 
من اهم قطاعات الدولة، السيما 
في حماية الب���الد من مخاطر 
التهريب، وخصوصا  عمليات 

املواد املخدرة.
الفتا الى ان قطاع اجلمارك 
وخصوصا القائمني واملشرفني 
على عمليات التفتيش تلقى على 
عاتقهم حماية املواطن واملقيم 
سواء فيما يتعلق بإدخال املواد 
املخدرة او املنتجات السلع غير 
املطابق���ة للمواصفات او تلك 
املقلدة بطرق متقدمة وتباع في 
االسواق باعتباره���ا اصلي��ة.

وأشار اللواء الغوينم، خالل 
حفل اقيم مؤخرا لتخريج دفعة 
من اجلمركيني شاركوا في دورة 

»امن املنشآت« والتي تضمنت 
عدة محاور منها: مفهوم وانواع 
التي تؤثر  املنشآت والعوامل 
في امن املنشآت املهمة وتقنيات 
تأمني املنشآت وانواع احلراسات 
وكيفية القيام بها وايضا اخلطة 
االمنية لتأمني وحماية املنشآت، 
الى ان نقل خبرات رجال اجلمارك 
من خ���الل دورات متخصصة 
لها اثر كبير، السيما ان طرق 
التهريب يت���م التفنن فيها بني 
احلني واآلخر، وهذا ما يستدعي 
ان يكون رجال اجلمارك بفكر 

يتقدم فكر املهربني.
من جهته، قال العقيد م.داود 
الكن���دري ان االدارة العام���ة 
الدفاع  للجم���ارك تعد خ���ط 
االول حلماية الداخل الكويتي 
من جميع املخاطر، سواء املواد 

املخدرة او اي مواد خطرة قد 
تستخدم في عمليات من شأنها 
ان تزعزع االمن واالس���تقرار، 
العامة  مشيدا بحرص االدارة 
للجم���ارك ممثل���ة مبدير عام 
الغ���امن  ابراهي���م  اجلم���ارك 
على صقل خبرات منتس���بي 

اجلمارك.
وأكد الكندري، في حفل ختام 
الدورة التي اقيمت خالل الفترة 
من 14 ال���ى 16 اكتوبر املاضي 
وبحضور محمد جابر ولطيفة 
الدعيج، ان الدورة التي قدمها 
معهد القادة االمني حققت الهدف 

املرجو.
واضاف ان جميع احملاور التي 
الدورة كانت مؤثرة  تناولتها 
ومهمة بالنس���بة للمشاركني، 
السيما جزئيات املخاطر التي 

تواجه املنشأة واطالعهم على 
مفهوم انواع املنشآت واخلطط 

االمنية.
عل���ى صعيد آخ���ر، اختتم 
القادة االمني للدراسات  معهد 
والتدريب االهلي برنامج مهارات 
اقيم لصالح  ال���ذي  التواصل 
التربي���ة والتي تطرق  وزارة 
الى مفه���وم االتصال وتوجيه 
االف���راد ومفهوم الش���خصية 
االدارية والعوامل املؤثرة في 
الشخصية االدارية وامكانية 
الوصول ال���ى القمة والنجاح 
في االدارة واالتصال بوصفه 
فنا لتوجيه االفراد الى جانب 
محور السلطة واملسؤولية في 

اتخاذ القرار.

محمد الدشيش  ٭

.. وأمن اجلهراء يغلق سكراب أمغرة
باستثناء باب واحد للحد من حرائق »العطالت«

في خطوة ته���دف إلى احلد 
من احلرائق التي تشهدها البالد 
خاصة في أيام العطل وبعد دراسة 
امتدت 7 أشهر من قبل مدير أمن 
الطراح،  إبراهيم  اللواء  اجلهراء 
استطاع رجال األمن إغالق معظم 
الطرق املؤدية إلى داخل سكراب 
أمغرة وعمل بوابة وحيدة يسمح 
من خاللها بالدخول الى السكراب. 
وقال مص���در امني ان مدير امن 
اجلهراء وانطالقا من حرصه على 
عدم تكرار احلرائق طلب االطالع 
على مخطط هيكلي لسكراب أمغرة 
ومن خالل املخطط استطاع إغالق 

معظم مداخله ووضع دورية.
وأشار املصدر الى ان جميع من 
يدخل الى سكراب اخلشب سيكون 
ملزما بالدخول من البوابة التي 
تتواجد عليها حراسة امنية على 

مدار الساعة. 
 ٭هاني الظفيري

العامة  االدارة  امر مدير عام 
للنجدة العميد زهير النصراهلل 
باحالة مواطن الى االدارة العامة 
ملكافح���ة املخ���درات وارفق في 
ملف االحالة عدد كفني من مادة 
احلش���يش تزن نحو ربع كيلو 
وكمي���ات متفاوتة من الش���بو 

واحلبوب واملخدرة وإبر بها مادة 
بيضاء يرج���ح ان تكون عبارة 
عن ماء مخل���وط بهيروين كما 
سجل في محرر االحالة قيام املتهم 
باشهار سالح ناري في وجه رجال 
النجدة من سالح غير مرخص 

مهددا اياهم بالقتل.

واستنادا الى مصدر امني فان 
دورية لنجدة اجلهراء وخالل جولة 
لها فجر امس رصدت مركبة جيب 
سفاري يترنح قائدها بها حيث 
مت الطل���ب منه التوقف وحاول 
عدم االمتثال لرجال االمن اال ان 
رجلي األمن اجبراه على التوقف 

وحينم���ا خرج احد رجال األمن 
الى صاحب املركبة للوقوف على 
حالته فوجئ بقيام املتهم باشهار 
سالح ناري في وجهه طالبا منه 

االنصراف واال قتله.
واضاف املص���در: مت احكام 
السيطرة على الشخص وتبني 

انه مواطن وبتفتيش مركبته عثر 
الوارد  بداخلها على املمنوعات 
ذكره���ا وتبني ان الس���الح غير 
مرخص الى جانب ان املتهم واقع 

حتت تأثير املواد املخدرة.
محمد الجالهمة   ٭
عبداهلل قنيص  ٭

ش���هدت محافظ���ة اجلهراء 
قضية متشابكة بكل ما تعنيه 
الكلمة اذ زعم طرفا مش���اجرة 
خماسية تعرضهم لالختطاف 
الى قضايا  القضية  وتشعبت 
االشتباه في تعاطي مواد مسكرة 
وتبادل اعتداء بالضرب واهانة 

موظف عام.
واس���تنادا الى مصدر امني 
فان رجال امن اجلهراء وخالل 
وجود بعضه���م داخل مديرية 
امن اجلهراء شاهدوا 5 شباب 
يدخلون الى املديرية وبعد دقائق 
من دخولهم الى املديرية تشابكوا 
فيما بينهم بااليدي وعليه مت 
ابالغ عمليات الداخلية باحلدث 

ام���ن اجلهراء الل���واء ابراهيم 
ام���ر بالتحفظ  الطراح والذي 
على اطراف املش���اجرة سواء 
املتواج���دون داخل املديرية او 
اللذان أحيال الى املستشفى لتلقي 
العالج متهيدا إلحالة األطراف 
جميعه���م الى النياب���ة العامة 
للوقوف على حقيقة ما حدث 
مع تس���جيل عدة قضايا وهي 
تبادل االعتداء بالضرب واالدعاء 
باخلطف والسكر البني ودخول 
مس���كن بقصد ارتكاب جرمية 

واهانة موظف عام.

هاني الظفيري ـ محمد   ٭
الدشيش ـ محمد الجالهمة

منطقة النسيم ومت استيقافهم 
باالك���راه واصطحابه���م ال���ى 

املديرية.
وأش���ار املصدر: خالل عمل 
محضر بالقضية قام احد طرفي 
املشاجرة وهو من بني الفريق 
الثان���ي املكون من ش���خصني 
باهانة رجال األمن ليتم تسجيل 

قضية له.
واس���تطرد املص���در خالل 
املش���اجرة حدث���ت اصاب���ات 
بني ش���خصني ليت���م نقلهما 
الى املستش���فى وتبني ألطباء 
مستشفى اجلهراء ان احملالني 
للع���الج واقعني حت���ت تأثير 
املواد املسكرة ليتم ابالغ مدير 

لتوثيق ما يحدث ومن ثم فض 
التش���ابك بني املتشاجرين في 

املديرية وعددهم 5.
وقال املصدر: مت االس���تماع 
الى اطراف املشاجرة حيث قال 
الط���رف األول وهم 3 ش���باب 
انهم كانوا يجلسون  كويتيني 
داخل ديوانية احدهم في منطقة 
النس���يم وفوجئ���وا بالطرف 
اآلخر وهما شخصان يدخالن 
الى الديوانية ويجبرانهم حتت 
االكراه على الصعود الى مركبة 

واالنطالق بهم الى املديرية.
وأضاف املصدر: مت االستماع 
الى الطرف الثاني )الشخصني( 
انهما كانا يس���يران في  وقاال 

اللواء ابراهيم الطراح

اخلروج والدخول إلى السكراب من بوابة واحدة نقطة أمنية في مدخل سكراب أمغرة
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»لي متى زحمة؟!«: »الداخلية« مطالبة 
مبتابعة مستخدمي مواقف املعاقني

ينذر بوج���ود حادث مروري 
قد يتسبب في مقتل العشرات 
ال س���مح اهلل لذلك يجب على 
»الداخلية« تكثيف جهودها كما 
يجب على املستهترين احترام 
الطري���ق ومرتاديه والتفكير 
جيدا قبل مواصلة االستهتار، 
هذا باإلضافة الى من يستهتر 
في املناطق الداخلية السكنية 
ضاربا بعرض احلائط سكان 

تلك البيوت سواء كبار السن 
او النساء واألطفال.

وتابعت »لي متى زحمة؟!«: 
يج���ب إغ���الظ عقوب���ة ضد 
م���ن يس���تخدم مواقف ذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة دون 
مراع���اة وال مباالة، باإلضافة 
إلى تكثيف التدقيق واملالحقة 
القانوني���ة لتلك الفئة التي ال 
حتترم حتى الفئات من ذوي 
االحتياجات اخلاصة. وناشدت 
»لي مت���ى زحم���ة؟!« وزارة 
الداخلي���ة ضرورة عمل خطة 
ضخمة لردع تلك املخالفات من 
املستهترين الذين ال يحترمون 
الطريق وال مرتادي الطريق وال 

حتى القانون.
اجلدير بالذكر ان حملة »لي 
متى زحم���ة؟!« تعمل بجهود 
كويتية شبابية متطوعة من 
اجل االنتهاء من ملف حل ازمة 
الكويت  الزحمة املرورية في 
بالتعاون مع مجموعة البيوت 
االس���تثمارية القابضة وعلى 
رأس���ها ابراهيم اخلزام وذلك 
من اج���ل تس���ليمه للجهات 
العلي���ا بالبل���د وللب���دء في 
اخلطوة األخيرة والتي سيتم 
اإلعالن عنها فور اجناز وإمتام 
ملف احلل بالصحف الورقية 

وااللكترونية.

ش���ددت احلملة الشعبية 
الشبابية »لي متى زحمة؟!« 
على ض���رورة تكثيف جهود 
الداخلية خاصة خالل  وزارة 
أي���ام العطل واالج���ازات في 
األماكن املزدحمة خاصة خطي 
الذي  املطار وخط صبح���ان 

اصحاء يستخدمون مواقف املعاقني

اللواء متقاعد حمد السريع


