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اللواء متقاعد إبراهيم النغيمش

اللواء متقاعد حمد السريع 

الفريق واللواء 
يعودان 
ملدرستهما

إشكالية
قانونية

مدرسة الساملية بدأ العمل بها في نهاية اخلمسينيات تقريبا، 
وكان من ضمن تالميذها الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة 

الداخلية احلالي واللواء فهد الدوسري مدير عام التحقيقات، وبعد 
التحرير انتقلت االدارة العامة للتحقيقات الى مدرسة الساملية، 

واصبحت املدرسة تابعة لوكيل الوزارة احلالي الذي درس بها في 
املاضي، كما ان اللواء فهد الدوسري اصبح ميارس عمله احلالي 

كمدير عام للتحقيقات في مدرسته السابقة الساملية ومكتبه 
قريب من فصله الذي درس في السبعينيات، كل االدارات اخذت 

االولوية في انشاء ادارة جديدة لها عدا ادارة التحقيقات التي 
تعتبر عصب الوزارة واقدم ادارات وزارة الداخلية.

حماية رجل الشرطة. حان الوقت لتوزيع »العصا الكهربائية« على 
رجال الشرطة الذين يتولون الدوريات الليلية على اقل تقدير 

بعد أن كثرت حوادث االعتداء عليهم من قبل مدمني املخدرات 
واخلارجني على القانون، هذه احلوادث تؤدي الى املساس بهيبة 

رجل االمن وسمعة الوزارة.
مسنات ديوان الصيادين. هذه الديوانية لديها مجموعة من 

املسنات التي ينطلق منها احلداقة للصيد وتأخذ حوالي دينار 
ونصف الدينار على كل طراد يدخل للصيد ولكن املشكلة 
بالتركيز على اخذ املبلغ فقط دون التأكد من ملكية الطراد 

وهويته او مطلوب لالجهزة االمنية وغيرها من االمور االخرى، 
نتمنى على ادارة خفر السواحل التنسيق والتنبيه عليهم بشأن 

هذه االمور.

أعلن وزير العدل د.فالح العزب أن أي قاض يتأخر في إقرار ذمته 
املالية لهيئة مكافحة الفساد عن تاريخ ١٣/٥ سيحول إلى النيابة العامة. 

هناك إشكالية قانونية في قانون هيئة مكافحة الفساد وهي ان كل 
القيادات في الدولة ملزمة بتقدمي اقرار ذمتها املالية مبن فيهم الوزراء 

وأعضاء مجلس األمة والقضاة وكل املسؤولني بالدولة. 
القضاة ملزمون بتقدمي إقرار الذمة املالية حسب نص املادة ٢ الفقرة 

٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ٢/٢٠١٦. 
العديد من القضاة قدم طعنا على قانون هيئة مكافحة الفساد مع 

بعض املتضررين اآلخرين وقدمت الطعون على القانون إلى احملكمة 
الدستورية والتي لم حتدد حتى اآلن جلسة للنظر بالطعن على 

القانون. 
اللجنة التشريعية في مجلس األمة تدرس مقترح تعديل املواد 

القانونية لقانون هيئة مكافحة الفساد مبا في ذلك استبعاد القضاة 
من تقدمي اقرار بذممهم املالية إلى هيئة مكافحة الفساد وقد تستغرق 

دراسة تلك التعديالت وإقرارها من قبل اللجنة وقتا طويال ألن 
احلكومة لم تقدم رأيها حتى اآلن.

واللجنة ترفع توصياتها بالتعديل إلى املجلس للموافقة على تعديالت 
املواد اجلديدة من القانون وإرسالها للحكومة إلصدار مرسوم بتلك 

التعديالت التي تستبعد القضاة من تقدمي اقرار ذمتهم املالية إلى هيئة 
مكافحة الفساد، وهذا بالتأكيد سيتجاوز يوم ١٣/٥ وهو آخر يوم 
يلزم القضاة بتقدمي اقرار الذمة املالية وبعدها تتم إحالتهم للنيابة 

العامة. 
النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ البالغات املقدمة من هيئة مكافحة 

الفساد عن بعض القياديني لعدم تقدميهم اقرار الذمة املالية في الوقت 
احملدد ألن هيئة مكافحة الفساد لم تنذر االطراف بإحالتهم إلى النيابة 

العامة قبل أن ترفع مذكرتها.
اخليار األفضل أن يقوم املستشارون والقضاة برفع قضية 

مستعجلة، لذا قاضي األمور املستعجلة يطالب فيها بوقف تطبيق 
القانون عليهم لوجود طعن عليه ومن ضمنها تعديل املادة التي تلزم 

القضاة بتقدمي إقرار الذمة املالية عنهم، وذلك حلني نظر احملكمة 
الدستورية بالطعن أو صدور مرسوم أميري بالتعديل على قانون 

هيئة مكافحة الفساد.

التقرير الطبي أكد وجود خدوش بالرقبة والساعد وكدمة بالكوع األيمن

وافد بعد ضربه من زوجته: قوية ومتجبرة وحتمل اسم »وردة«
أحمد خميس

متجبــرة  »زوجتــي 
وقويــة واعتــادت االعتداء 
علــّي بالضــرب، ثــم بعــد 
ذلــك تتقرب منــي وتعتذر 

لي وأنا ال أســتطيع فراقها 
ألني أحبها«، بهذه العبارات 
تقدم وافد الى مخفر خيطان 
متهما زوجته باعتياد ضربه، 
وكانت آخر علقة تلقاها أمس 
االول وأرفق تقريرا طبيا جاء 

فيه: ادعاء اعتداء من اآلخرين 
وخدوش في الرقبة وكدمة 
في الكــوع األمين وخدوش 

بالساعد األمين.
وبحســب مصــدر امني 
فإن وافــدا من مواليد ١99٠ 

قال ان نقاشا مت بينه وبني 
زوجته والتي اســمها على 
اســم »وردة« ينبعث منها 
رائحــة طيبــة وان النقاش 
تطور الى تالسن ثم فوجئ 
بزوجتــه متــارس هوايتها 

املعتــادة وتقــوم بضربــه 
بشكل عنيف وهو ما دفعه 
الــى الهــرب والتوجــه الى 
مستشفى الفروانية إلحضار 
تقرير طبي وإرفاقه في ملف 

القضية.

محمد الجالهمة

اضطــر ضابــط مخفر 
العــدان الرســال  شــرطة 
بيانات مواطنة الى مباحث 
املخفر لضبطها بعد رفضها 
الى  احلضــور لالســتماع 
افادتها على خلفية اتهامها 
واخرى بضرب مواطنة في 
مطعم مبنطقة العدان فيما 

ارفقت املدعية تقريرا طبيا 
في ملف القضية.

وبحسب مصدر امني ان 
مواطنة من مواليد ١984 قد 
تقدمت الى مخفر شــرطة 
العدان، وابلغت بتعرضها 
لالعتداء بالضرب من قبل 
مواطنــة اخــرى تبلغ من 
العمر 6٠ عاما وشــاركتها 
امــرأة ثالثــة ال  االعتــداء 

تعــرف بياناتهــا، وقدمت 
تقريــرا طبيــا باالصابات 

التي حلقت بها.
وذكــر مصــدر امني ان 
املخفر اتصل مرات عديدة 
على املدعى عليها ولم ترد 
ولذلــك صــدر ضدهــا امر 

ضبط واحضار.
من جهة أخرى، اتهم وافد 
مصــري من مواليــد ١98٧ 

شــقيقيه االكبر ســنا منه 
باالعتداء عليــه بالضرب، 
وقــال فــي بالغ قدمــه الى 
مخفــر شــرطة النعيم ان 
)ع.ف(  االكبــر  شــقيقه 
البالــغ من العمــر 4٢ عاما 
مبشاركة األخ االوسط البالغ 
من العمــر 3٧ عاما اعتديا 
عليــه بالضرب وأحدثا به 
اإلصابات الواردة بالتقرير 

الطبي الذي استصدره من 
مستشفى اجلهراء.

وذكــر التقريــر الطبي 
وجــود جــرح بالذقن ومت 
جراحيــة،  غــرزة  عمــل 
وســجلت قضيــة اعتــداء 
الــى  بالضــرب وأحيلــت 
جهــة االختصاص، متهيدا 
الستدعاء الشقيقني املدعى 

عليهما للتحقيق معهما.

..ومتهمة بالضرب ترفض احلضور للتحقيق وتغلق هاتفها 
بعد مشاجرة نسائية ثالثية في مطعم بالعدان

ترتديان مالبس فضفاضة إلخفاء المسروقات

»اجلنائية« توقف مواطنة وكندية استهدفتا
8 محالت لسرقة املالبس بعد فك زر اإلنذار

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

اغلــق رجــال مباحــث 
العامــة  بــاالدارة  حولــي 
للمباحــث اجلنائية ملفات 
8 قضايــا ســرقات حملالت 
ازيــاء راقيــة ذات ماركات 
عاملية غاليــة الثمن، وذلك 
بتوقيــف مواطنــة وكندية 
من اصول عربيــة لكن من 
فئة غير محددي اجلنسية، 
السيدتان بأنهما  واعترفت 
استهدفتا احملالت املبلغ عن 
ســرقتها اكثر من مرة، وان 
هناك محالت اخــرى قامتا 
بســرقتها بذات االســلوب 

بهدف تشتيت االنتباه.
وذكــر مصــدر امني ان 

دورا  لعبــت  الكاميــرات 
اساســيا في حتديــد هوية 
اللصتــني، حيــث مت تتبــع 
حتركاتهمــا ورصــد لوحة 
مركبة كانتا تستقالنها، ثم 
جرى توقيفهما بعد التنسيق 
مع قطاع املرور. من جانبه، 
امر مدير عام االدارة العامة 
اللواء  للمباحث اجلنائيــة 
محمــد الشــرهان بتحويل 
النيابــة  الــى  الســيدتني 
العامــة بعــد االنتهــاء من 
التحقيقات معهما، وحتديد 
كيفية التصرف في املالبس 
املسروقة، وحجم املسروقات 

في كل محافظات الكويت.
وكانت بالغات من عدد من 
محالت االزياء الراقية بأحد 

املوالت الشهيرة قد انهالت 
على املباحث اجلنائية وكلها 
تفيد بسرقة مالبس منها رغم 
وجود زر انذار على املالبس، 
االمر الذي يثير الشــك في 

اجلناة.
وتوجه ضابط وقوة من 
املباحث الى موقع البالغات، 
حيث تفقدوا احملالت، حيث 
اكد شــهود على قيام زبائن 
بالسرقة بعد فحص املالبس، 
وحامــت الشــبهات حــول 
سيدتني، احداهما تقوم بإلهاء 
البائع فيمــا تخفي االخرى 
قطعة املالبس حتت مالبسها، 
وتبني ان لديهمــا آلة لفتح 

ازرار االنذار.
وانتشر رجال املباحث في 

املول ملدة ثالثة ايام للمراقبة، 
التــي انتهت الى االشــتباه 
امرأتــني ومبتابعتهما  فــي 
ظهر عليهمــا االرتباك، فتم 
استيقافهما وعرضهما على 
موظفي احملالت الذين تعرفوا 

عليهما.
وخالل التحقيق معهما، 
اقــرت املتهمتــان بقيامهما 
بالسرقة واعترفتا بأن هناك 
شريكا ثالث كان ينتظرهما 
ليتســلم  املــول  خــارج 
املسروقات التي اخفتاها في 
مالبس فضفاضة ترتديانها 
لترجعا للمحالت مرة اخرى، 

وتبني الحقا انه بدون.
الــى جهــات  واحيلتــا 

االختصاص.

اللواء محمد الشرهان

سوري يتهم مواطنه البنشرجي بخدش حياء ابنه القاصر 
واحتجاز شاب اتهمته أم باالعتداء على ابنها

أحمد خميس

مخفــري  فــي  ســجلت 
الفنطاس وســلوى قضيتان 
حملتا عنوانا مشتركا مع فارق 
بسيط، حيث سجلت االولى في 
مخفر شرطة الفنطاس قضـية 
هتك عرض قاصر أما في مخفر 
سلوى فجاءت القضية حتت 
مسمى هتك عرض حدث، وفي 
التفاصيــل ان وافدا ســوريا 

يسكن في املهبولة تقدم الى 
مخفر الفنطاس ببالغ أفاد فيه 
ابنته تعرضت لالعتداء  بأن 
وهتك العــرض خالل ذهابها 
الى البقالة لشراء شيكوالتة 
ألخيهــا الصغير. واتهم األب 
وافــدا مــن نفس جنســيته 
ويعمل في محل بنشر، وقال 
انه جذب ابنتــه من حجابها 
حتى خلعه من على رأســها، 
وأمر وكيل النيابة بتسجيلها 

قضية رقم ٢٠١٧/48 ومبسمى 
هتـــك عرض قاصــر. أما في 
مخفر سلوى فتقدمت مواطنة 
من مواليد ١966 وتسكن في 
العميرية وكان برفقتها ابنها 
البالــغ مــن العمر ١4 ســنة 
وأبلغــت عن تعرضــه لهتك 
عرض من قبل مواطن حددت 
بياناتــه وذكــرت ان الواقعة 

حدثت في منطقة سلوى.
وأمر وكيل النيابة بحجز 

املدعــى عليــه فــي املخفــر 
وتسجيل قضية مبسمى هتك 
عرض حدث. على صعيد آخر، 
توفي باكستاني وبنغالي أمس 
األول بالصباحية والفنطاس 
فــي ظــروف مختلفــة. ففي 
الصباحية وقع حادث تصادم 
على طريق امللك فهد باتـجاه 
الديــرة بني قاطرة ومقطورة 
يقودهــا ســائق باكســتاني 
ورافعــة إنشــائية بقيــادة 

وافد هندي وأســفر التصادم 
عن وفــاة األول، وأمر وكيل 
النيابة بانتداب األدلة اجلنائية 
وسجلت قضية.  وفي مخفر 
الفنطاس أبلغ وافد مصري عن 
وفاة بنغالي من مواليد ١96١ 
ويعمل لدى إحدى شــركات 
الغذائـــية، وأمر  التجهيزات 
وكيل النـيابة بـرفـع الـجـثـة 
مبعرفة الطب الشرعي وانتداب 

األدلة اجلنائية.

علبة لنب بـ 100 فلس تكلف أفغانيًا
مركبة  تتجاوز قيمتها الـ 3000 دينار

أحمد خميس

لم أقض داخل فرع اجلمعية 
ســوى دقيقة واحدة لشــراء 
علبــة لنب قيمتهــا ١٠٠ فلس، 

إال أن هذا كان كفيال بأن يدخل 
لص مجهول  الى مركبتي التي 
تركتهــا فــي وضع تشــغيل 
ويهــرب بهــا الى جهــة غير 
معلومة. هذا هو ما حدث مع 

وافد أفغاني تعرضت سيارته 
للسرقة والتي تتجاوز قيمتها 
نحو الـ 3٠٠٠ دينار على أقل 
تقدير، وفي التفاصيل أن وافدا 
أفغانيا من مواليد ١969 تقدم 

الى مخفر شــرطة الفنطاس 
وأبلغ عن سرقة سيارته، وقال 
املبّلــغ إن ســيارته اليابانية 
سرقت خالل وجوده في فرع 
جمعيــة الفنطــاس ورفــض 

األفغاني اتهام أحد بالسرقة، 
وسجلت قضية وحرر للوافد 
قضية ترك سيارة في وضعية 
تشغيل وهي مخالفة عقوبتها 

الغرامة 5 دنانير.

»VIP« سرقة مولدين من مزرعة سيدة
و7000 دينار وجوازين من منزل مواطن

محمد الدشيش

أبلغ مواطن مخفر شــرطة الصليبية عن 
سرقة ٧٠٠٠ دينار من منزله عن طريق تسور 
املنــزل من قبل مجهول ومــن ثم قام اجلاني 
بالدخول إلى غرفة النوم وكسر التجوري، كما 
ســرق مع املبلغ جوازات سفر خاصة تخص 

خادمتني إثيوبية وأخرى فلبينية.
من جهة أخرى، تقدم مصري ولديه توكيل 

مــن ســيدة »VIP« وقــال ان مجهوال ســرق 
مولدين كهربائيني من مزرعة السيدة مبنطقة 
القشعانية، وأشــار املبلغ الى ان اجلاني قام 
بقطع التيار الكهربائي وسرق احملول، وأشار 
املبلغ الى ان املزرعة ليس عليها حارس حتى 
ميكن ان تكون لديــه معلومات عن الواقعة، 
هذا وسجلت قضية سرقة عن طريق التسور، 
وقامت األدلة اجلنائية بتوجيه فنيني الى موقع 

البالغ لرفع اآلثار.

إخماد حريق في مساكن عمال مبيناء عبداهلل
محمد الدشيش

أخمد رجال االطفاء حريقا شب بغرفة في 
مبنى سكن العمال مبنطقة ميناء عبداهلل، وكانت 
غرفة عمليات االدارة العامة لالطفاء قد تلقت 
بالغا مساء اول من امس يفيد باندالع حريق 
في ســكن العمال، وعلى الفور توجهت فرقتا 

اطفاء مركزي ميناء عبداهلل وام الهيمان ملوقع 
احلريق وعند الوصول تبني ان احلريق التهم 
الغرفــة بالكامل، وعلى الفور مت إخالء املبنى 
مــن العمال وقامت الفرقــة مبكافحة احلريق 
وإخمــاده دون وقوع أي اصابات، واقتصرت 
اخلسائر على االضرار املادية، وجار التحقيق 

ملعرفة أسباب احلريق.

براءة رائد  من استعمال القسوة
محمد الدشيش

بــرأت محكمــة اجلنايات 
رائدا في املباحث اجلنائية من 
تهم اســتعمال القسوة أثناء 

تأدية وظيفته وإحداث إصابة 
في املجني عليه تخلفت عنها 

إصابته بعاهة مستدمية.
وتتلخــص الوقائــع فــي 
الشــكوى املقدمة من املجني 
عليــه، والتي ادعى فيها بأنه 
حال تواجده في منزله سمع 
أصــوات صراخ صــادرة من 
ديوانية منزله، فتوجه مسرعا 
إليهــا، واذ به يشــاهد اربعة 
أشخاص ممسكني بابنه لصدور 
حكــم حبس خمس ســنوات 
بحقــه، وانهم أثنــاء تقييده 
كان ابنــه يقاومهــم إال انهــم 
قاموا بضربه، فقام الشــاكي 
بإخــراج هاتفــه لتصويرهم 
ففوجئ بقيام الضابط املتهم 
باإلمساك بيده وكسرها حتى 
ال يقوم بتصويرهم، واستنادا 
الى هذه األقوال أحالت النيابة 
العامة ملف الدعوى للمحكمة.
وفــي جلســات احملكمــة 

حضر مع املتهم احملامي أحمد 
احلمادي وترافع شفاهة، مبينا 
للمحكمة كيدية هذه الشكوى 
التــي تقدم بهــا املجني عليه 
بســبب قيام املتهم بالقبض 
على ابنه الذي صدر بحقه حكم 
باحلبس خمس ســنوات في 
قضية مخدرات، وقدم احملامي 
احلمــادي »برنت« صادر من 
إدارة التنفيــذ اجلنائي يفيد 
بصحــة صــدور هــذا احلكم 
باالضافة الى صدور أمر ضبط 
وإحضار من احملقق لقيام ابن 
الشاكي بالهرب من الدوريات 
بعد ان قام بإتالفها من خالل 
اخلــروج عكس الســير على 
طريق الفحيحيل السريع، وهو 
مــا قد يعرض حياة اآلخرين 
للخطــر، موضحــا ان ما قام 
بــه املتهم ال ميكــن ان يكون 
إال تطبيقــا للقانــون وملهام 

وظيفته. احملامي احمد احلمادي

عبداهلل قنيص

قال مصدر أمني إن رجال مباحث الفروانية توصلوا 
الى حقيقة البالغ اخلاص بإتالف مركبات في منطقة 

األندلس من قبل حدث ظهر في مقطعني مبالبس 
مختلفة أحدهما كان يتقمص فيه شخصية عامل 

نظافة.
وبحسب املصدر األمني، فإن رجال املباحث حددوا 

هوية احلدث وتبني أنه ميت بصلة قرابة وثيقة 
للمبلغ، وان هناك خالفات عائلية وراء البالغ الذي 

تقدم به، كما تبني أن احلدث يتعمد وضع قمامة 
مقابل منزل املبلّغ. يشار الى ان »االنباء« نشرت 

التفاصيل الكاملة للخبر في عددها امس.

خالفات عائلية وراء
بالغ إتالف األندلس

احلدث كما بدا في املقطع املصور وهو يتقمص دور عامل نظافة

اجلاني ميت بصلة قرابة للمبلِّغ


