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»الدستورية« تسمح بالطعن على أحكام االستئناف
بشأن أتعاب احملاماة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير سمات الدخول لآلسيويني 
مقابل 400 دينار للمعاملة الواحدة

مواطن ومصري اشتريا كيبالت مسروقة
ومجهول »باق« الكنز وآخر سرق 50 رأس غنم

مؤمن المصري

قضت احملكمة الدستورية 
أمس برئاس����ة املستشار 
يوس����ف املطاوع����ة بعدم 
الفقرة األولى  دس����تورية 
من امل����ادة 32 من القانون 
رقم 42 لسنة 1964 في شأن 
تنظيم مهنة احملاماة فيما 
تضمنته من النص على أنه 
في حالة عدم وجود اتفاق 
أو  مكتوب عل����ى األتعاب 
بطالن االتفاق يعرض أمر 

تقديرها على الدائرة املدنية 
مبحكمة االستئناف للفصل 
فيه بعد االستئناس برأي 
جمعية احملامني بقرار نهائي 

غير قابل للطعن فيه.
وقال���ت احملكم���ة في 
حيثيات حكمه���ا: ملا كان 
ذلك وكان املشرع في نطاق 
تنظيمه ألتع���اب احملامي 
عن األعمال التي يقوم بها 
لصالح موكله، جعل األصل 
أن يتقاضى احملامي أتعابه 
وفقا للعقد احملرر بينه وبني 

موكله، وتخضع املنازعة 
بينهم���ا في ه���ذه احلالة 
للقواعد العامة في التداعي 
ولط���رق الطعن املقررة ملا 

يصدر فيها من أحكام.
أما في حالة عدم وجود 
اتفاق مكتوب على األتعاب 
أو كان االتف����اق باطال فقد 
جعل أم����ر تقدير األتعاب 
منوط����ا بالدائ����رة املدنية 
مبحكمة االستئناف للفصل 
فيه بقرار نهائي غير قابل 
للطعن، فيكون املش����رع 

بذل����ك قد خ����ص املنازعة 
املتعلق����ة بتقدي����ر أتعاب 
احملامي في احلالة األخيرة 
بتنظيم خاص قائم بذاته، 
ومختلف في مضمونه عما 
تخضع له غي����ر ذلك من 
املتعلقة بعقد  املنازع����ات 
وكال����ة احملامي عن موكله 

من قواعد حاكمة.
الرغم من  وذلك عل����ى 
احتاد هذه املنازعات جميعها 
في جوهرها، ومتاثلها في 
طبيعته����ا لتعلقها جميعا 

بخالف بني أصيل ووكيل 
ف����ي إط����ار عق����د الوكالة 
املبرم بينهما، س����واء كان 
هذا العق����د مكتوبا أو غير 
املنازعة  مكتوب، فأخضع 
في احلالة األولى للقواعد 
العامة في التداعي ولطرق 
الطعن املق����ررة ملا يصدر 
فيها من أحكام، بينما قصر 
النظر في احلالة الثانية على 
محكمة االستئناف لتصدر 
قرارا فيها غير قابل للطعن 

فيه.

جاسم التنيب ـ عبداهلل قنيص

متكن رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من ضبط 
عصابة لتزوير سمات الدخول 
)الفيزا( مكونة من مواطنني 

ووافد مصري اجلنسية.
وذكر مصدر امني ان إدارة 
مباحث محافظ����ة األحمدي 
الفنط����اس( تلقت  )مباحث 
معلومات س����رية تفيد قيام 
شخص بعمل سمات دخول 
ص����ادرة م����ن اإلدارة العامة 
اإلقامة نظير مقابل  لشؤون 

مالي قدره 400 دينار للمعاملة 
الواح����دة. ومتكنت مباحث 
الفنطاس بعد التحريات التي 
قامت بها ومتابعة املذكور من 
احلصول على سمة دخول من 
هذا الشخص وتبني أنها غير 
صحيحة وم����زورة، وعندها 
مت اتخاذ اإلج����راء القانوني 
لضبطه متلبسا بجرمه وأعدت 
كمينا محكما بعد تسلمه نقودا 
مرقمة نظير استصدار سمة 
دخول، وتبني أنه مواطن يدعى 
)س. خ. ت. أ( موالي����د 1992 

وعاطل عن العمل.

وذك����رت اإلدارة العام����ة 
للعالقات واإلعالم األمني أن 
أقر  القبض عليه  املتهم بعد 
بتزويره سمات الدخول عبر 
تالعبه بورقة صحيحة عن 
طريق احلاسب اآللي ومسح 
بياناتها ووضع البيانات التي 
يريدها العميل الذي اتفق معه، 
مضيف����ة أن املته����م قال إنه 
يستهدف اجلنسية اآلسيوية 
وأنه انتحل صفة مالزم أول 
ف����ي اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي����ة لإليقاع بضحاياه 
وإيهامهم بقدرته على جلب 

أقربائه����م إلى الكويت مقابل 
400 دينار لتأشيرة الدخول 

الواحدة.
وأوضحت اإلدارة أن املتهم 
اعترف بأنه زور 7 س����مات 
دخول حت����ى حلظة القبض 
علي����ه وحتصل منه����ا على 
مبلغ 2800 دينار تقاس����مها 
مع شريكني له وهما مواطن 
يدعى )ن. ت. أ( مواليد 1989 
وعاطل عن العمل كذلك، ووافد 
مصري يدعى )أ. ع. أ( مواليد 

1984 ويعمل مندوبا.
وذك����رت اإلدارة أنه عثر 

بح����وزة العصاب����ة على 20 
استمارة سمة دخول موقعة 
البيانات  ومختومة وفارغة 
الس����تخدامها ف����ي التزوير، 
وجهاز الب توب وجهاز ماسح 
ضوئي، وطابعة وهي األدوات 
املستخدمة في عملية التزوير 
التي يقوم����ون بها، كما عثر 
بحوزتهم كذلك على 16 سمة 
دخول مزورة وختم باس����م 
مالزم أول )س. أ( مزور باسم 
املتهم واحيلوا واملضبوطات 
الى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراء القانوني بحقهم.

أحمد خميس

أمرت محققة مخفر الزهراء 
بتوجيه تهمة التس����تر على 
جرمية سرقة وإخفاء أدلة إلى 
مواطن ووافد مصري، وكان 
الكهرباء قد  مسؤول بوزارة 
اكتشف سرقة كيبالت وانتهت 
التحقيقات التي اجريت بهذا 
الشأن الى ان املصري واملواطن 
اشتريا املس����روقات بسعر 
بخس لعملهما انها مسروقة. 

النعيم، تقدم  وفي منطق����ة 
غير كويت����ي للمخفر وابلغ 
الذي  التجوري  عن س����رقة 
ميلك����ه وكان موج����ودا في 
ابنائه ويوجد بداخله  غرفة 
مبلغ 13800 دينار و3 دفاتر 
ش����يكات ومصوغات ذهبية 
بقيم����ة 16600 دين����ار وعقد 
زواج، حي����ث متكن اجلاني 
من الدخول من باب الش����قة 
الرئيسي علما انه كان مقفال 
وال يتهم أحدا بالس����رقة فتم 

تسجيلها كقضية وإحالتها 
للمباحث للعثور على »علي 
بابا املجهول« الذي سرق كنز 
البدون. وف����ي منطقة كبد، 
دخلت غي����ر كويتية مخفر 
املنطق����ة وابلغت ع����ن قيام 
مجهول بسرقة 50 رأس غنم 
من جاخورها وال تتهم أحدا 
بالسرقة وعليه مت تسجيل 

قضية وإحالتها للمباحث.
أبلغت  من جهة اخ����رى، 
وافدة تونسية مخفر ميدان 

حولي عن وجود شخص في 
شقتها وبحضور رجال املخفر 
تبني انه شخص بنغالي عشيق 
خادمتها! وبالتفاصيل حسبما 
أفاد مصدر أمني بأن التونسية 
قالت للضابط إنها عندما دخلت 
شقتها عائدة من العمل سمعت 
أصواتا غريبة جدا وبدخولها 
غرفة نومها وجدت خادمتها 
الفلبينية تهم بتنظيف الغرفة 
فسألت التونسية عن الصوت 
اخلارج من غرفتها فارتبكت 

التونس����ية تشك  مما جعل 
في أن هناك أحدا في غرفتها 
فتوجهت مباشرة إلى حمامها 
اخل����اص فاكتش����فت وجود 
بالداخل  ش����خص آس����يوي 
ومبواجه����ة اخلادم����ة قالت 
إنها ادخلت عشيقها من باب 
الشقة وعاشرها بالرغم أنها 
متزوجة وعليه مت تس����جيل 
قضية بناء على طلب النيابة 
العام����ة وأحيل����ت جله����ات 

االختصاص.

»غير معروفة« أفقدت فتاة الوعي في الصليبية

مواطنان ووافد إلى »املكافحة« بـ »الروش«

هاني الظفيري

اس���عفت فتاة من غير محددي اجلنسية الى 
غرفة العناية املركزة في مستشفى اجلهراء بعد ان 
تناولت مادة غير معروفة السباب غير واضحة. 

وقال مصدر امني ان الفتاة وهي في العقد الثاني 
من عمرها وصلت الى مستشفى اجلهراء في حالة 
اعياء شديد، وقام االطباء بإجراء غسيل معوي 
عاجل ومن ثم العمل على حتليل املادة غير املعروفة 

والتي ادخلت الفتاة في حالة االعياء الشديدة.

محمد الدشيش 

متكن رجال مباحث مكافحة املخدرات من ضبط 
مواطنني ووافد عربي يروجون املخدرات في منطقة 
العارضية الصناعية أمس األول. وقال مصدر أمني 
انه بعد متابعة مكثفة من قبل رجال مباحث مكافحة 

املخدرات واخلمور لتج����ار املخدرات ومروجيها 
ألقوا القبض على مواطنني ووافد عربي بعد كمني 
محكم مبنطقة العارضية الصناعية، حيث ضبط 
بحوزته����م حبوب مخدرة من نوع روش وأنواع 
من احلبوب الوردية ومتت إحالتهم واملضبوطات 

إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

أرقام قياسية جديدة عبر حمالت منتقاة في غضون 24 ساعة

»األمن العام«: 17 متعاطيًا ومتعاطية إلى »مكافحة املخدرات«
وسورية مدينة بـ 12 ديناراً ومواطن بـ 120 ألفاً وفض 12 مشاجرة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري 

العام  سجل قطاع االمن 
بقيادة وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام 
باالنابة اللواء ابراهيم الطراح 
ارقاما قياس���ية ف���ي اعداد 
املوقوفني خاصة بالنسبة 
ملتعاطي امل���واد املخدرة اذا 
اح���ال القطاع 17 ش���خصا 
ضبطوا عبر عشرات احلمالت 
الثابت���ة واملتحركة ومتت 
العامة  الي االدارة  احالتهم 

ملكافحة املخدرات.
االنتش����ار االمني الالفت 
لدوريات االمن العام وبحسب 
مص����در امني مطل����ع يأتي 
ترجمة خلطط وزارة الداخلية 
والتي يشرف على وضعها 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد. وحول 
حمالت امس قال مصدر امني 
ان محافظة العاصمة شهدت 

عبر 11 نقطة تفتيش أقيمت 
في مناط����ق وأماكن منتقاة 
توقي����ف 16 مخالفا لقانون 
اإلقامة و12 مطلوبا ملباحث 
الهجرة والتنفيذ اجلنائي، و7 
باعة جائلني و12 عامال سائبا، 
ومت حترير 138 مخالفة منها 
12 وقوف في مواقف املعاقني، 
وتدخل رجال أمن العاصمة 
في فض 10 مشاجرات أحيل 

أطرافها الى املخافر.
وف����ي محافظة حولي مت 
ضب����ط 15 مطلوب����ا جنائيا 
ومدني����ا و19 متغيب����ا و12 
مخالف����ا لقانون اإلقامة و10 
بال إثبات و7 مركبات مطلوبة 
وضبط رجال أمن حولي 3 
أش����خاص بحوزتهم خمور 
واثنني بحوزتهما مخدرات 
وأحيل األشخاص اخلمسة 
ال����ى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ومت فض مشاجرتني 
وحتري����ر مخالفات مرورية 

مباشرة.
وفي محافظة األحمدي ومن 
خالل حمالت أشرف عليها 

العميد عبداهلل  مدير األمن 
سفاح على مستهترين ومت 
ضبط 10 مركبات أحيلت الى 
كراج احلجز، وألقى رجال 
األمن القبض على 6 مدينني، 
اولهم مواطن مدين ب�2378 
دين���ارا وآخ���ر مببلغ 246 
دينارا وثالث ب�537 دينارا 
ورابع ب�621 دينارا وهندي 

ب�126 دينارا.
وضبطت في منطقة املنقف 
88 زجاجة خمر محلية كانت 
داخل مركبة وجار البحث عن 
سائق املركبة وهو آسيوي، 
ترك السيارة واخلمر وهرب 
جريا على األقدام في منطقة 
سكنية، كما ضبط مواطنان 
في املنقف كانا في حالة تعاط 
وعث���ر معهما على 30 حبة 
روش و30 حبة »رميوكس« 
وأحيال إل���ى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
وفي محافظ���ة اجلهراء 
مت ضبط 11 ش���خصا منهم 
امرأت���ان، مطلوبني جميعا 
في قضايا تغيب ومدينني، 

وضبط ايضا مواطن مطلوب 
للمباحث في قضية سرقة.

وفي الفروانية وبإشراف 
من مدير عام مديرية األمن 
اللواء ركن صالح العنزي مت 
االشتباه في مواطن كان برفقة 
سورية وعثر بحوزتهما على 
اكياس يشتبه في أنها مواد 
مخدرة، وباالس���تعالم عن 
السورية تبني انها مطلوبة 
لدين ب�12 دينارا فقط، وفي 
قضية اخرى مت ضبط عماني 
كان متعاطيا وعثر معه على 

كيس كيميكال.
وخالل نق���اط التفتيش 
التي أقيم���ت في الفروانية 
وبلغت 6 نقاط ضبط ايضا 
مطلوبان جنائيان ومتغيب 
ومت حتري���ر 49 مخالف���ة 
وإحالة 4 مركبات الى كراج 

احلجز.
وف���ي محافظ���ة مبارك 
الكبير مت���ت إقامة 3 نقاط 
تفتيش أسفرت عن ضبط 9 
متغيبني و11 »بدون إثبات« 
وفض مشاجرتني، وحترير 
51 مخالفة منها 6 مخالفات 
وقوف في مواقف املعاقني.

وكان لسرية املهام اخلاصة 
نصيب في ضبط املتعاطني 
حي���ث أوقف���ت 7 مواطنني 
جميعهم عثر بحوزتهم على 
مواد مخ���درة وأحيلوا الى 
مكافحة املخدرات. كما احالت 
مواطنا مطلوبا بدين قدره 120 
ألف دينار ووافدين عماني 
ومصري مدين���ني للتنفيذ 
املدن���ي، وضبط 3 مخالفني 

لإلقامة ومتغيب.

اللواء ركن صالح العنزيالفريق سليمان الفهد العميد عبداهلل سفاحاللواء ابراهيم الطراح

زجاجات خمور مت ضبطها في املنقف

زجاجة خمر مستوردة وادوات تعاطٍ

مركبة مستهترة احيلت لكراج االمن العام 

ً الصهيل يحتفي بزفاف جنله فهد غدا
وج���ه مدير ع���ام اإلدارة 
العامة ملباحث السالح العميد 
الدعوة  عبدالرحمن الصهيل 
إلى قي���ادات وزارة الداخلية 
وزمالئه وكل معارفه حلضور 
حفل زفاف ابنه فهد وذلك يوم 
غد اجلمعة في فندق راديسون 
الهاشمي.. مبروك  بلو قاعة 

يا بوفهد.

.. واملعرس فهد الصهيل العميد عبدالرحمن الصهيل

قضت بعدم دستورية املادة 32 من قانون احملاماة

يضم مواطنني ومصرياً وعثر بحوزتهم على »16 ڤيزا« وختم مالزم أول

تونسية »طاحت« على خادمتها وصديقها في غرفة نومها

اخلليج فرصد التجمع املوجود 
عند دوار قصر دسمان وحدده 
أنه ليس  كهدف على اعتبار 
شارعا رئيسيا وغير متداخل 
باملس���يرات حتى يتمكن من 

الهرب بعد تنفيذ جرميته.

وتسبب املتهم في وفاة أحد 
رجال األمن )الش���هيد تركي 
العن���زي( وإصابة عدد آخر 
الوطنية  خالل االحتف���االت 
األخيرة عند دوار دس���مان 

مبنطقة شرق.

في أولى جلسات محاكمته أمام »اجلنايات«

قاتل الشهيد تركي العنزي
يعترف بانتمائه لـ »القاعدة« أمام احملكمة

مؤمن المصري

في أول جلسة لنظر قضية 
القتل التي راح ضحيتها شهيد 
أقر  العنزي  الواجب ترك���ي 
الش���مالن  املتهم عبدالعزيز 
أمام الدائرة اخلامسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار 
أحمد الياس���ني وأمانة س���ر 
صال���ح اخلضري بانضمامه 
القاعدة. وقد أحالت  لتنظيم 
الهيئة ملف الدعوى إلى رئيس 
احملكمة الكلية لتحديد دائرة 

أخرى لنظرها.
ق���د اعترف  املته���م  كان 
بجرميته أثناء التحقيق معه 
العامة، مؤكدا  النياب���ة  أمام 
انه دهس العسكريني متعمدا 
بقصد قتلهم جميعا وأنه خطط 
للعملية قبلها بأسبوع. كما 
اعترف بأنه قام قبل احلادثة 
بيومني باستكش���اف النقاط 
صورة أرشيفية للمتهم األمنية املوزعة على ش���ارع 


