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المحامية:  أطياب الشطي

القضاء اإلداري
مثقل الكاهلني

٭ منذ مدة وديوان اخلدمة املدنية مييز في ترقية املوظفني 
ويستحدث شروطا مغايرة عن القوانني التي أدخل املوظف 

ميدان العمل بناء عليها، وذلك حتى يتمكن من احلصول على 
درجته الوظيفية اجلديدة التي يفترض فيه احلصول عليها 
دون هذا التشدد والتعقيد، فديوان اخلدمة ميلك األداة التي 
تخوله إضافة شروط جديدة على املوظف دون الرجوع الى 
أي جهة لالستشارة أو اخذ الرأي وكأنه يلعب دور املشرع 
الصغير الذي ميلك مصائر املوظفني كافة ويختار بشروطه 

اجلديدة من يُرقى ومن يبقيه دون ترقية. 
٭ تستحدث جلان شؤون املوظفني قضايا جديدة خالل 
اعتبار االنتداب شرطا للترقية في السلم الوظيفي، منذ 

أن كان االنتداب أمراً غير مشروط للترقية بدليل انه من 
تنتهي فترة انتدابه يعود الى الوظيفة التي كان يعمل بها 

قبل االنتداب وبالدرجة نفسها، إال أن بعض جلان الشؤون 
اإلدارية أصبحت تعتبر االنتداب شرطا للترقية وبالتالي ال 

يرقى في وظيفته من ال ينتدب، وان اعتبار االنتداب شرطا 
الزما للترقية اصبح لزاما على اجلهة املعنية ان تقوم بانتداب 
املوظفني كافة واال اعتبر االمتناع عن ذلك مبنزلة تواطؤ ضد 
املوظف ومنعه من الترقية ومحاولة اإلضرار به، وعلى الرغم 
من ذلك، إال ان جهة العمل ال تلتزم بهذا الشرط ويتم اختيار 

بعض املوظفني دون اآلخرين لالنتداب وبالتالي حرمان من 
دونهم من الترقية، من هنا كان ليس للموظف اال اللجوء الى 

القضاء وذلك إللزام االدارة بانتدابه حتى ال يحرم من حقه 
في ترقيته.

٭ طلبات استحدثها ديوان اخلدمة املدنية ال جذور لها 
في احملكمة أصبحت تتدافع جميعها للوقوف أمام القضاء 

ليفصل بها، على الرغم من حتمل القضاء االداري عقد جلسة 
برول يتجاوز الـ ٤٠ والـ ٥٠ جلسة يوميا وأحيانا جلستني 
بضعف االعداد السابقة في اليوم الواحد، ناهيك عن أزمة 
انتقال الدوائر الى محكمة الرقعي التي جلبت معها تعقيدا 
وتعليقا للملفات، يستحدث قانون اخلدمة املدنية ما يزيد 

احلمل على أكتاف القضاء االداري، على الرغم من إمكانياتهم 
تطبيق القانون وانتداب كل من حانت مرحلة ترقيته وبالتالي 
يوفر عليه مشقة التقاضي واللجوء للقضاء وإرهاق احملاكم 

والقضاة، إال أن االدارة ال تلتزم.
٭ فعلى جهة االدارة ان تقوم بانتداب كل املوظفني 

املستحقني للترقية حتى تكتمل شروط الترقية دون إجبارهم 
للجوء للقضاء، الذي يحمل على عاتقه كثيرا من القضايا 

الهائلة واملعقدة، فجعل القضاء يبحث في أمر بسيط ممكن 
لإلدارة تنفيذه إمنا هو إرهاق واستنزاف للقضاء ووقته.

الفريق م. عبدالفتاح العلي مع العقيد القالف والرائد اجليماز

الكالب أثناء عرضها باملزاد

)أحمد علي( أحد القائمني على املزاد أثناء العرض  

.. وعرض ألحد كالب املالينو

أقيم في مقر إدارة األثر مبنطقة األحمدي

مزاد علني لبيع 12 كلبًا انتهت خدماتها 
في »احلراسات اخلاصة«

عشرينية اتهمت شقيقيها
 بإتالف سيارتها في املهبولة

محمد الجالهمة

ســجل رجــال األمن 
قضية ضد مواطنني قاما 
بإتالف سيارة شقيقتهما 
امام منزلهــا الكائن في 

منطقــة املهبولة. وقال 
مصدر امني ان مواطنة 
عشرينية تقدمت ببالغ 
الى مخفر منطقة املهبولة 
وأفادت فيه بأن شقيقيها 
قامــا بإتالف ســيارتها 

وهــي مــن طــراز ٢٠١٤ 
امــام منزلها بعد خالف 
عائلــي نشــب بينهــم 
االسبوع املاضي. وقالت 
املواطنــة املجني عليها 
انها لم تكــن تتوقع ان 

يصل االمر بشــقيقيها 
الى اتالف سيارتها حيث 
قامت بتزويد رجال االمن 
املتهمني وجار  ببيانات 
استدعاؤهما والتحقيق 
معهما فيما نسب إليهما.

ـ قبــل ايــام ـ عــن بيعها 
باملزاد للمواطنني واملقيمني 
وبلغت رســوم االشتراك 
٢٠ دينــارا واشــترك فيه 

العشرات من املواطنني.
ان  واضــاف املصــدر 
املزاد بدأ فــي الرابعة من 
عصــر اول من امس على 
١٢ كلبــا انتهــت خدماتها 
في احلراســات اخلاصة، 
واغلى بيع في املزاد كان من 
نصيب فصيلة اجليرمن 
شــبرد التي تفوقت على 
فصيلــة املالينــو وكانت 
الكالب من اعمار مختلفة 
ومت اســتيرادها مــن عدة 

دول أوروبية.
واشــار املصــدر الــى 
ان هــذه الــكالب مدربــة 

هاني الظفيري

امــن  »ادارة  أقامــت 
السجون« باالدارة العامة 
للمؤسســات االصالحية 
مــزادا علنيــا لبيع كالب 
بوليســية عصر اول من 
امس في مقــر ادارة األثر 
مبنطقة األحمدي بحضور 
ممثلني عن اللجنة املالية 
واالدارات املختصة وعدد 

كبير من املواطنني.
وقال مصــدر امني ان 
املزاد اقيم بعد انتهاء املدة 
احملــددة الســتخدام هذه 
البوليسية والتي  الكالب 
تعود لقســم احلراســات 
اخلاصة التابع الدارة أمن 
السجون، حيث مت االعالن 

بالكامــل للتعامــل مــع 
الشغب واعمال احلراسة 
والبحــث عن املخــدرات 
حلماية السجون، مشيرا 
الى ان اصولها ومميزاتها 
متتاز عن غيرها من الكالب 
البوليسية والتي اختيرت 
بعد دراسات وبحث كبير.

حضر املزاد كل من مدير 
ادارة امن السجون بالوكالة 
العقيد خالد القالف ورئيس 
قسم احلراسات اخلاصة 
الرائــد عيســى اجليمــاز 
والنقيــب مشــاري حمد 
املجيبل من ادارة املخازن 
وكان مــن بــني احلضور 
الفريق متقاعد عبدالفتاح 
العلي وبحضور كبير من 

املواطنني واملقيمني.

أعلى سعر من 
نصيب فصيلتي 
اجليرمن شبرد 
وجميعها مدربة 

بالكامل

انتحار بنغالي شنقًا في مقر عمله بالساملية

محمد الجالهمة

نقلت جثة وافد من اجلنسية البنغالية إلى الطب الشرعي 
بعد إقدامه على االنتحار بشــنق نفســه عــن طريق حبل في 
مقر عمله مبنطقة الســاملية ومت تســجيل قضية حتت مسمى 

انتحار وافد.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية 
ظهر أمس عن إقدام وافد على االنتحار وعلى الفور توجه رجال 
اإلســعاف إلى موقع البالغ حيث تبني ان الوافد لفظ انفاســه 
ومت اســتدعاء رجال األدلة اجلنائية الذين قاموا بإنزال اجلثة 
حيث ربط الوافد عنقه في أحد املمرات الواقعة بالشركة التي 

يعمل بها في منطقة الساملية.

قائد فارهة طعن شابًا في صدره 
على النويصيب والذ بالفرار

محمد الجالهمة

أبلغ مواطن يعمل بإحدى املؤسسات احلكومية رجال مخفر 
النويصيب بتعرض ابنه من مواليد ١٩٩٦ الى طعنة في الصدر 
من اجلانب األمين على يد قائد مركبة فارهة الذ بالفرار، وأرفق 

ببالغه تقريرا طبيا باإلصابات التي حلقت بابنه.
وقــال مصدر أمنــي إن املواطن أفاد بــأن االعتداء وقع بعد 
خالف على أولوية املرور على طريق النويصيب وعند إجبار 
ابنه من قبل الشخص اجلاني على التوقف ترجل قائد الفارهة 
وســدد طعنة لصدر ابنه وقاد سيارته الى جهة غير معلومة، 
وأردف املصدر أن والد الشــاب قــام بتزويد رجال األمن برقم 
لوحة ســيارة الشخص وجار استدعاؤه والتحقيق معه فيما 

نسب إليه.

حبس وغرامة لعشريني قاد مركبته 
برعونة في مواقف جمعية تعاونية

أحمد خميس

قضت محكمة املرور بحبس مواطن عشريني ملدة شهر مع 
الشــغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة الرعونة واإلهمال وتغرميه 
مبلغ 3٠ دينارا عن تهم تتعلق بتظليل زجاج مركبته وقيادة 
مركبــة بتأمني منتــه وتصدر منها أصــوات مزعجة. يذكر ان 
املواطــن مت توقيفه خالل قيادته مركبتــه في مواقف جمعية 

تعاونية على إطارين.
وأفــاد مصــدر بــأن اإلدارة العامة للمرور أعــدت ١٠٠ ملف 
على األقل متهيــداً إلحالتها إلى احملاكمة، ومن املتوقع صدور 
أوامر حبس بحق أصحابها نظرا لتورطهم في قيادة مركباتهم 

برعونة واستهتار.

العشريني خالل قيامه بحركات رعونة واستهتار بسيارته

انفجار لغم بني يدي طفل كان يلهو به في كبد
هاني الظفيري

النجــاة لطفل  كتبت 
لم يتجاوز الـ 8 سنوات 
بعــد انفجــار لغــم كان 
يلهــو به اثنــاء وجوده 
مــع افــراد اســرته فــي 
نزهــة ببــر منطقة كبد، 

ومت ادخــال الطفل الذي 
اصيب بالــرأس وانحاء 
متفرقة من جســده الى 
غرفة العناية املركزة في 

مستشفى الفروانية.
وقــال مصــدر امني 
ان بالغــا ورد الى غرفة 
الداخليــة من  عمليــات 

مواطن يفيد بانفجار لغم 
بني يدي طفل في منطقة 
بــر كبــد، وعلــى الفور 
توجــه رجال االســعاف 
الى موقــع البالغ حيث 
اجريت االسعافات االولية 
للطفــل الــذي تعــرض 
جلروح، وافاد والد الطفل 

بأنه واســرته كانوا في 
نزهه بريــة وكان طفله 
يلهو بجسم غريب حتى 
قام بالقائه على االرض 
لينفجر مما تســبب في 
اصابــة الطفل. ووصف 
املصدر حالة الطفل بانها 
مستقرة وسجلت قضية.

أمن األحمدي يحبط خدعة نيبالية
 لبيع اخلمور احمللية في قناني املياه

سعود الدعيج

أوقف رجال أمن األحمدي بتعليمات من 
مدير األمن العميد عبداهلل سفاح وافدين من 
اجلنسية النيبالية حاوال خداع رجال األمن 
بتعبئة قناني املياه على انها غير مستخدمة 
إال ان اخلدعة التي ابتكرها الوافدان لم تنطل 

على رجال األمن.
وقــال مصــدر أمنــي ان دوريــة تابعة 
ألمــن األحمدي كانت في جولــة اعتيادية 
مبنطقــة املنقف واشــتبه رجالها مبركبة 
علــى متنها وافــدان تبني الحقــا انهما من 
اجلنسية النيبالية وعند توقيفها انبعثت 
من مركبتهما رائحة كريهة، وباســتطالع 
األمر وجد رجال األمن قناني مياه طبيعية 
تظهر كأنها لم تستخدم وبفتح واحدة تبني 
ان الوافدين قاما بتعبئة الزجاجات مشروبا 

محليا بدال من املياه.

قناني خمر محلي

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

الكويت تستعرض التقنيات احلديثة 
للكاميرات األمنية في كشف غموض 
قضايا مجهولة والقبض على مرتكبيها

ضبط مواطن أدخل عراقيًا
 عن طريق البحر »خلسة«

هاني الظفيري

أحــال رجال األمن مواطنا أربعينيا الــى النيابة العامة 
للتحقيق في قيامه بإدخال وافد من اجلنسية العراقية عن 

طريق البحر مساء امس االول ومت رفع تقرير بالواقعة.
وقــال مصدر امني إن رجال مكافحــة التهريب البحري 
قاموا مبراقبة شخص تبني الحقا انه مواطن بعد معلومات 
عن نشــاطه في تهريب املخالفــني واخلارجني عن القانون 
ومت رصده متلبسا بإدخال شخص من اجلنسية العراقية 
ســبق إبعاده وتســجيله ضمن األشــخاص غيــر املصرح 
لهم بالدخول الى البالد عن طريق البحر واســتخدام طراد 
ميلكه، وعليه مت ضبط الشــخصني وهما املواطن والوافد 
العراقي وإحالتهمــا الى النيابة للتحقيق في الواقعة التي 

مت تسجيلها قضية برقم ٤8 في مخفر سلوى.

محمد الدشيش

أكــد رئيس الوفد الكويتي املشــارك في املؤمتر العربي 
الدولي الثالث لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي بجامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية بالعاصمة السعودية الرياض 
العميد حماد العنزي ان املشاركة تستهدف إبراز الدور الذي 
تلعبه علوم األدلة اجلنائية والطب الشــرعي في ترسيخ 

قواعد العدالة واحملافظة على األمن.
شارك في املؤمتر الذي عقد في الفترة من ٢١ - ٢3 اجلاري 
١٧٠ خبيرا وفنيا ممثلني عن 3٥ دولة وقدموا جميعهم أبحاثا 
وأوراقــا علمية في مجاالت علوم األدلــة اجلنائية والطب 

الشرعي املختلفة واملتقدمة.
وحازت الدراسة املقدمة من رئيس وفد وزارة الداخلية 
الكويتية مســاعد مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
العميد حماد العنزي في اليوم األول باملؤمتر إطراء وثناء 
جميع املشاركني باملؤمتر العربي الثالث لعلوم األدلة اجلنائية 
والطب الشرعي والتي كانت حتمل عنوان »دور الكاميرات 
األمنية باألدلة اجلنائية في كشف غموض القضايا املجهولة«. 
واشــتملت على عدة محاور متثــل محورها األول في قيام 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية باالهتمام بكل ما هو حديث 
ومتقدم في علوم األدلة اجلنائية ومنها التقنيات احلديثة 
للكاميرات األمنية والتي أدت لكشف غموض قضايا مجهولة 

والقبض على مرتكبيها.
كذلك اشتملت الدراسة على محور خاص بالقانون رقم 
٦١ لســنة ٢٠١٥ والذي نظم اســتخدام الكاميــرات األمنية 
واالســتفادة من صور الكاميرات األمنية كدليل بالقضايا. 
كما نظم هذا القانون املواصفات الفنية اخلاصة للكاميرات 
األمنية وأماكن وضعها بهدف احلصول على أفضل الصور.

وأوضح القانون ان الكاميرات األمنية لها دور مهم وفعال 
في منع من تســول له نفســه القيام بأي عمل إجرامي عند 
رؤيته للكاميرات فيمتنع عن القيام بجرميته ملعرفته بأن 
عمله اإلجرامي يصور وميكن القبض عليه. كذلك لها دور 
مهم أيضا في القبض على مرتكبي اجلرائم في حال حدوثها 

وحتدد كيفية ارتكاب اجلرمية ودور كل متهم.
باإلضافة الــى دورها املهم والفعــال ملتخذي القرار في 
االســتفادة مــن تصوير الكاميرات املباشــر بهدف املراقبة 
املرورية للشوارع، وذلك ملنع االزدحامات ومتابعة احلوادث 

املرورية.

العميد حماد العنزي مشاركا في املؤمتر العربي الدولي الثالث لعلوم األدلة اجلنائية

مواطن »ملغم« لرجال أمن األحمدي:
 »شلون أنزل وأنا رابط حزام األمان«؟

هاني الظفيري

أحــال رجــال أمن محافظــة األحمدي مواطنــا في العقد 
الثالث من العمر الــى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطه في منطقة الفنطاس وبحوزته ١٠١ كبسولة مخدرة 

وسجائر حشيش.
وقال مصدر امني ان دورية تابعة ألمن األحمدي اشتبه 
رجالها في شــخص كان يقود سيارة بشكل متعرج، وعند 
الطلب منه التوقف حاول الفرار فتمت مطاردته وتضييق 
اخلناق عليه حتى مت إيقافه وتبني انه بحالة غير طبيعية، 
وعندما طلب منه النزول من املركبة قال لرجال األمن: »شلون 
أنزل وأنا رابط حزام األمان؟« وبتفتيشه عثر على ١٠١ حبة 

مخدرة باإلضافة الى سيجارة ملغومة مبادة احلشيش.

احلبوب املخدرة املضبوطة مع املواطن

مصرع عشريني في انقالب على »املطالع«
محمد الدشيش

نقلــت جثــة شــاب 
اإلدارة  الــى  عشــريني 
العامــة لألدلــة اجلنائية 

عــن طريق رجــال الطب 
الشرعي إثر وفاته نتيجة 
انقالب سيارته على طريق 

املطالع.
وقــال مصدر أمني ان 

بالغا ورد مــن املارة عن 
انقالب مركبة على طريق 
املطالع وحتديدا عند كيلو 
١3، وعليــه توجه رجال 
الــى املوقــع،  اإلســعاف 

حيث تبني ان الشــخص 
لفظ أنفاسه األخيرة جراء 
اإلصابات التي حلقت به، 
ومت تسجيل قضية انقالب 

ووفاة.


