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الفريق م طارق حمادة

النقيب املراهق

نافذة على األمن

ضبط مراهق مرتديا لزي الشــرطة قضية ال 
يجب ان نغض البصر عنها وجتاوزها باعتبارها 
قضية اعتيادية، والتوقف عندها حتمي لعدة 
اعتبارات وقبل اخلوض في األســباب التي 
دعتني الى التطرق لها بالتحليل ودراسة أبعادها 
ووضع حلول ناجعة لها، أود ان أذكر القارئ 
مبا جاء في بيان وزارة الداخلية الذي تضمن 
»ان رجال أمن العاصمة أوقفوا شابا، ينتحل 
صفــة نقيب باملرور مقابــل أحد املقاهي في 
شــرق، ويضع »باج« اإلدارة العامة للمرور، 
وبالتحقق من شخصية تبني انه شاب عمره 
١٧ سنة ينتحل شخصية رجل أمن«. الى هنا 
انتهى بيان وزارة الداخلية، ولكن األسئلة التي 
يجب التوقف عندها أولها كيف حتصل هذا 
املراهق على هذا الزي؟ وأعتقد ان وزارة الداخلية 
ليست هي اجلهة املعنية بالتفتيش على احملالت 
وورش اخلياطة بل دور أجهزة رقابية أخرى 
مثل التجارة والبلدية. من اخلطورة استمرار 
تداول الزي الشرطي والرتب والباجات وبيعها 
في احملالت واألسواق العشوائية، العالم بأسره 
يشهد جرائم لم نعهدها والكويت تقع في منطقة 
مضطربة، وهناك بلدان مجاورة تشهد أوضاعا 
غير مستقرة، ومن املمكن ملن يريد السوء بهذا 
البلد اآلمن استغالل الزي العسكري وفعل شيء 
مخل باألمن، لذا يجب قيام اجلهات املختصة 
بوقف هذا العبث. وقصر تداول الزي الشرطي 

على »الداخلية« واحملالت املتعمدة.
أما السؤال األهم: أين والد هذا الشاب؟ وأين 
رقابة األسرة؟ ومن الواضح في هذه القضية 
ان الرقابة منعدمة وإال ما هو التفسير لذلك 

وكيف اشترى الزي؟.
قضية النقيب املراهق تكشف كذلك عن تقصير 
من قبل املجتمع والداخلية تتحمل جزءا من 
التقصير مبعنى ان قضايا السلب بشكل عام 
تكشف عن فجوة بني الوافد حتديدا ورجل 

األمن ويجب بذل جهــد لتغيير النظرة إليه 
باعتباره ليــس مصدرا للخوف والرهبة بل 
مصدر لألمان وإظهار الدور احلقيقي للشرطي، 
لذا من املهم إزالة املخاوف في نفوس الوافدين 
من رجل األمن، ألن هــذا اخلوف هو الذي 
دعا هذا املراهق وغيره ممن ينتحلون صفة 
رجل األمن ويرتكبون جرائم سلب أو جرائم 

ترّوع الوافدين.
أنا على يقني بأن هــذا املراهق الذي ارتدى 
زي نقيب لم يجرؤ على توقيف مواطن، بل 
حتما كان يســتهدف الوافدين، ورمبا كان 
بصدد ارتكاب جرائم وهو ما ستكشف عنه 
التحقيقات. الداخلية تتحمل جزءا من املسؤولية، 
فيجب عليها القيام بالدور التنويري املوجه الى 
الوافدين وأيضا توعية رجال األمن وإبالغهم 
خاصة ملن يرتدي الزي املدني »املباحث« ومن 
يقومون مبهمة بالزي املدني ان يظهروا هوياتهم 
ويسمحوا للشخص الذي يتم توقيفه باالطالع 
عليهــا بعيدا عن نبــرات التهديد والوعيد، 
وشــخصيا وخالل عملي في قطاع املباحث 

واألمن العام كنت أشدد على ذلك.
آخر الــكالم: إزاء اجلهد الكبير واالنتشــار 
املنظم لقوة الداخلية في محيط احلسينيات 
وبيوت العزاء ال يسعني إال ان أشكر كل من 
كان وراء خطة التأمني وخاصة الشيخ خالد 
اجلراح والفريق محمود الدوسري، والشكر 
موصول الى الفريق الشيخ محمد اليوسف 
على متابعته والى اإلخوة الوكالء املساعدين 
وأخص بالذكــر األلوية عصام النهام وخالد 
الديني وجمال الصايغ وإبراهيم الطراح وفهد 
الشويع وكل الضباط وضباط الصف الذين 
اجتهدوا في أداء واجبهم. حفظ اهلل الكويت من 
كل مكروه حتت قيادة أميرنا وراعي نهضتنا 
سمو الشيخ صباح األحمد وولي عهده سمو 

الشيخ نواف األحمد.

المتهم العربي باع 30% من المسروقات بتخفيض زاد عن %60

االستعالم يكشف عن كونه مطلوباً لتنفيذ 3 سنوات سجن

»مباحث اجلليب« ُتغلق ملف سرقة كونتينر إلكترونيات
بضبط سوري.. وشريكه الباكستاني هرب إلى موطنه

»اجلنائية« تضبط »بدون« انتحل صفة مدير جهة وطنية
والتقى مسؤولني كباراً بزعم أنه كويتي

هاني الظفيري

أحال رجــال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا عمليات املباحث اجلنائية شــخصا من 
غير محددي اجلنسية من مواليد ١966 الى النيابة 
العامة بتهمة انتحال صفة مسؤول كويتي ولقائه 
عددا من كبار املسؤولني في الدولة على أن يحال 
الحقا الى التنفيذ اجلنائي لكونه مطلوبا للسجن 

3 سنوات على ذمة قضية جنائية.
وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى 
قطاع البحث اجلنائي عن شخص من غير محددي 
اجلنسية، ومنذ سنوات انتحل صفة مواطن كويتي 
وشكل جلنة متخصصة، وبحكم رئاسته لها التقى 
مسؤولني كبارا في الدولة وحصل على دعم للجنة، 

لكنه كان يحتفظ به لنفسه.
وعلى الفور مت تشكيل فريق للتحري والتأكد 

من حقيقة املعلومات حيث تبني ان البدون شّكل 
جلنة وهمية تتعلق بالبيئة والبحر والتقى مسؤولني 
وأجرى حوارات تلفزيونية، وحصل على دعم مالي 
فتم ضبطــه، ومبواجهته بالتحريات اعترف بأنه 
بدون وانه شكل جلنة وهمية ونشر تصريحات له 
في الصحف باسم مغاير السمه احلقيقي، وحتصل 
على دعم مالي ولدى االستعالم عنه تبني انه مطلوب 

للسجن 3 سنوات.

عبداهلل قنيص

متكن رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية 
مــن إغــاق ملــف ســرقة 
كونتينــر محمــل بأجهزة 
 كهربائية تتجــاوز قيمته

الـ 5٠ ألف دينار، ومت ضبط 
وافد ســوري وأدرج اســم 
وافد باكستاني على قوائم 
الترقــب نظرا لســفره الى 
موطنه وســط ترجيحات 
بــأال يعود مرة أخرى. هذا 
وتبني أن السوري املوقوف 
باع نحو 3٠% من محتويات 
احلاوية بتخفيض يصل الى 
6٠% عــن قيمــة البضائع 
احلقيقية، وجاء تدخل رجال 
مباحث الفروانية وحتديدا 
مباحث اجلليب في القضية 
وإغاقها حيث كان شخص 

من غير محددي اجلنسية 
قد تقــدم الى مخفر جليب 
الشيوخ وأبلغ عن تعرضه 
لســرقة مركبــة شــاحنة 
وعليهــا حاوية بها أجهزة 

كهربائية من قبل مجهول.
البحث  وبعد عمليــات 
والتحري وردت الى إدارة 
بحــث وحتــري الفروانية 
معلومة من أحد مصادرها 

الســرية عن وافد سوري 
من مواليد ١9٨٧ يقوم ببيع 
أجهزة كهربائية في منطقة 
الري، فتــم تتبعه وإجراء 
مزيد من التحريات حوله، 
ومت ضبطه في كمني محكم 
بصناعيــة الصليبية عند 
حوطــة تخصه، وضبطت 
في مكان اختبائه محتويات 
احلاويــة املســروقة. وفي 
املتهــم  أفــاد  التحقيقــات 
بأن ســارق احلاوية وافد 
باكســتاني مــن مواليــد 
١99٢، وانــه فقــط يتولى 
بيــع األجهــزة الكهربائية 
حلســابه، وباالســتعام 
عن الباكســتاني تبني أنه 
خــارج الباد، ومت وضعه 
على قوائم ترقب الوصول، 
وأحيل الســوري الى جهة 

االختصاص.

احلاوية التي سرقها السوري والباكستاني

إبطال عقد زواج »ثمانيني متوفى«
من خادمته لعدم أهليته وسبق احلجر عليه

عبد الكريم أحمد

األســرة  دائــرة  قضــت 
الكليــة ببطــان  باحملكمــة 
عقــد زواج مواطــن ثمانيني 
»متوفى« من خادمته، وذلك 
لفقدانه أحد أركان انعقاده وهو 
أهليــة الزوج لســبق توقيع 

احلجر عليه للعته.
وتتلخص تفاصيل القضية 
التــي تقدم بها دفــاع الورثة 
احملامي علي العلي ان والدهما 
توفي عن عمر يجاوز الثمانني 
عامــا بعد صــراع طويل مع 
األمراض التي منعته بعضها 
مــن التصــرف الصحيح في 
أمواله، وترتب على ذلك صدور 
حكم وصاية باعتباره محجورا 
عليه للعتــه وتثبيت قوامة 

الهيئة العامة لشؤون القصر.
وأضاف العلي ان موكليه 
فوجئــوا بعــد الوفــاة بقيام 
اخلادمة بإقامة دعوى ضدهم 
بطلب متكينها من استخراج 
حصر وراثة لوالدهم املتوفى 
منــذ شــهر و١6 يومــا قالت 
بصحيفتهــا انهــا زوجــة له 
مبوجب عقد واستمرت احلياة 
الزوجية بينهما ســنة كاملة 
حتى وفاته، وأنها متكنت من 
احلصول على حكم بأحقيتها 
في اســتخراج حصر وراثة، 
وملا كان عقد الزواج منها قد 
وقع باطــًا لفقده أحد أركان 
انعقــاده وهو أهليــة الزواج 
لســبق توقيــع احلجر عليه 
للعته وتثبيت قوامة الهيئة 
العامة لشــؤون القصر عليه 

قبل وفاته بـ ٨ سنوات مبوجب 
حكم محكمــة فإنه ال يترتب 
على هذا الزواج الباطل شيء 

من آثاره.

احملامي علي العلي

التحقيق مع مصريني وباكستاني في بيع الديزل
محمد الجالهمة

تلقت إدارة الرقابة األمنية 
مليناء الشعيبة معلومات من 
قبل أحد املصادر السرية عن 
وجود »تنكرين للديزل على 

طريــق ميناء عبداهلل العام، 
حيث رصد املصدر الســري 
أحد األشخاص يقوم بتفريغ 
شحنة الديزل لآلخر، وعلى 
الفور توجهت إحدى الدوريات 
التابعة إلدارة الرقابة األمنية 

الى املكان، ومت عمل حتريات 
دقيقــة أثناء توجه الدورية، 
وعند ضبط التنكرين مت ضبط 
شــخصني أحدهمــا مصري 
اجلنسية واآلخر باكستاني 
يعمان لدى شركتني، وعند 

التحقيــق معهمــا اتضح أن 
املصري يجلب الديزل ويبيعه 
للباكســتاني، حيــث كانــت 
الكمية املباعــة تقدر بـ 64٠ 
ليتر ديزل بقيمة 45 دينارا، 
كما تبني أن املصري يساعده 

آخر من نفس جنسيته، حيث 
يعــد هذا البيع غير قانوني، 
ويتم من دون علم الشــركة، 
وعليه، مت حتويل املصريني 
والباكســتاني الــى املباحث 

اجلنائية.

انقالب خالط أسمنت يعيق السير على طريق امللك فهد
عبداهلل قنيص

تســبب انقــاب خــاط 
اســمنت في عرقلة شديدة 
حلركة الســير على طريق 
الــى  امللــك فهــد، وانتقــل 
موقع احلادث مقابل منطقة 
الصباحية جرافات من بلدية 
الكويت لرفع االسمنت الذي 
تسرب من اخلاط االسمنتي 
عقــب االنقاب، وبحســب 
مصــدر امني فــان عمليات 
الداخلية تلقت باغا بانقاب 
خاط على طريق امللك فهد 
حيث انتقل رجال االمن الى 
موقع الباغ واسفر احلادث 
عن اصابة قائد املركبة وهو 

جرافات البلدية تزيل اخلرسانة التى تسربت من انقالب اخلالطاخلالط بعد انقالبهوافد آسيوي.

ضبط مواطن »ملغم« بالديون واألقساط واحلبوب
عبداهلل قنيص

لم يكتف مواطن بالديون واألقساط، بل زاد 
من توريط نفســه باحلبوب املخدرة وأدوات 
التعاطي. وجاء ذلك بعد أن قامت إحدى الدوريات 
األمنية ملديرية أمن األحمدي باالنتشار األمني 
في منطقة املهبولة، حيث متت مشاهدة مركبة 
يقودها شخص يثير الريبة والشك فاستوقفه 
رجــال األمن. وطلبوا منه إبراز هويته، ولكن 
الشــخص لم يكن يحمل إثباتا، وباالستعام 
عنه تبني أنه مواطن ومسجل ضده قضيتان 
إحداهما سرقة ومطلوبا ملخفر الساملية واألخرى 
مدين مببلغ ٢9١ دينارا إلدارة التنفيذ املدني، 
وقبل صعوده الى الدورية مت تفتيشه احترازيا 
فعثر بجيبه األمين على ٨ حبات بيضاء و١٠ 
حبات وردية وأدوات للتعاطي بجيبه األيسر، 

املضبوطات احيلت إلى االختصاصوعليه مت حتويله الى مكافحة املخدرات.

مشاجرة طالبية عنيفة في فرصة »متوسطة«
تسفر عن إصابة توأم لعسكري في »الدفاع«

أحمد خميس

أسفرت مشاجرة طابية 
داخــل مدرســة متوســطة 
عن إصابة طالبني بكدمات 
وســحجات وقدم والدهما 
الذي يعمل عسكريا بالدفاع 

إلى مخفر شرطة القيروان 
تقارير طبية بشأن ما حلق 
بابنيه التوأم من إصابات، 
مشيرا الى ان هذه اإلصابات 
جاءت على خلفية ضربهما 
من قبل 3 طلبة اشــقاء في 
املدرســة وقــدم بياناتهــم 

وجــاء في تقريــر اصابات 
االبن االول وجود ســحجة 
باالنــف وأخرى بالســاعد 
االمين، فيما تضمن تقرير 
االبن الثاني وجود سحجة 
باليد اليمنى وأحيل الباغ 

إلى جهة االختصاص.

من جهة أخــرى أبلغت 
وافــدة إيرانيــة تقيــم في 
ضاحيــة عبــداهلل املبارك 
ابنهــا  بــأن  مخفــر بيــان 
 الكويتي البالــغ من العمر

٨ سنوات تعرض للضرب في 
مدرسته من قبل طالب زميل 

له قدمت اســمه واحضرت 
تقريــرا طبيــا باإلصابات 
التي حلقت بابنها، واحيلت 
القضية الى ادارة االحداث 
التي افادت بعدم تســلمها 
لعــدم وجود بيانات كافية 

عن املتهم.

مجهول سرق أدوات زينة هواتف بـ 600 دينار في الجليب

إطفائي يتهم مجهواًل بسرقة »كلبه« من منزل والده.. 
وصيدالني يبلغ عن سرقة 2 آيباد من مركبة أمه

أحمد خميس ـ محمد الدشيش

تقدم اطفائي من مواليد 
١9٨6 بباغ الى مخفر شرطة 
القيــروان متهمــا شــخصا 
مجهوال بسرقة كلبه والذي 
كان داخــل حديقــة منــزل 
والده مبنطقة النهضة، وقال 
االطفائي في الباغ ان كلبه 

املاني شرس وبالتالي فمن 
الصعوبة ســرقته بطريقة 
اعتيادية، مرجحا ان يكون 
اجلانــي قــد خــّدر كلبه ثم 
قام بسرقته، وأعطى املبّلغ 
لرجال االمن مواصفات الكلب 

املسروق.
من جهــة أخــرى، تقدم 
وافد مصري يعمل صيدالنيا 

بباغ الى احد مخافر محافظة 
حولي، وأفــاد بأنه كان في 
احدى العيادات لعرض منتج 
دوائي ولــدى عودته وجد 
سيارة والدته قد كسر املثلث 
اخللفــي لها، وقــام اجلاني 
بسرقة عدد ٢ آيباد يخصان 
الشركة التي يعمل مندوب 
توزيع أدوية لديها، ومت رفع 

البصمات مــن على املركبة 
التي تعرضت للسرقة.

من جهة اخرى، متكن أحد 
اللصــوص من الدخول الى 
احد احملات للهواتف النقالة 
بعد ان كســر بابــه اخللفي 
واســتطاع نهــب وســرقة 
»كفــرات وأدوات زينة« من 
احملــل الواقــع فــي منطقة 

جليب الشيوخ، حيث قدرت 
املسروقات بقيمة 6٠٠ دينار.

وتوجه صاحب احملل الى 
الســلطات االمنية وأبلغهم 
بهذه السرقة ومت ندب األدلة 
اجلنائيــة لرفــع البصمات 
في مكان السرقة، وأحيلت 
الدعوة الى اجلهات االمنية 

املعنية.

براءة متهم من إتالف سور شركة
بقيمة 9 آالف دينار

أحمد خميس

برأت محكمة اجلنح متهمًا 
من اتاف سور شركة عمدا 
عن طريق »رافعــة« بقيمة 
9 آالف دينــار. وتتلخــص 
الوقائع فيما اســند للمتهم 
تهمة االتاف العمد، حيث انه 
اتلف عمدا ســور شركة بأن 
قام بإزالة القطع اخلرسانية 
واألساك الشائكة عن طريق 
رافعة ونتجت عن ذلك اضرار 
بالشركة وقدرت تلك االضرار 
بقيمة 9 آالف دينار كويتي 
وشهد على ذلك عمال الشركة 
واألمن املتواجد وقت احلادثة.
وأمــام احملكمــة حضــر 
احملامي نواف املهندي وترافع 

عــن املتهــم ودفــع بانتفاء 
اجلرمية وكيديتها بأن هذه 
الشــركة لديهــا مجموعــة 
قضايا مع املتهم في احملاكم 
املدنيــة وتريــد اخاءه ألي 
سبب كان وأن املتهم لم يقم 
بذلــك الفعــل ال مبفرده وال 
بواسطة عماله والدليل على 
ذلك ان تقرير املسح للجرمية 
قرر بأن عدد ســتة حواجز 
خرسانية مزاحة فقط فأين 

جرمية االتاف.
ال  انــه  املهنــدي:  وزاد 
توجد تلفيات تذكر في تلك 
احلواجــز وعليه فإن اركان 
اجلرمية املزعومة تنتفي في 
حق املتهم وتبرئ ساحته من 
احملامي نواف املهنديذلك االتهام املسند في حقه.


