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نفذا سرقاتهما بمركبة ال تحمل لوحات لتجنب رصدهما بكاميرات منزلية

لصا سلندرات الغاز ارتكبا ٢٣ قضية في مبارك الكبير
لإلنفاق على تعاطي الهيروين والشبو واحلشيش

عبداهلل قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ممثلة في 
إدارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير من إغالق ملفات 
٢3 قضيــة ســرقة ارتكبت 
جميعها في نطاق احملافظة، 
فجرهــا  التــي  واملفاجــأة 
اللصان انهما انفقا حصيلة 
التــي وصفــت  الســرقات 
بالكثيرة على تعاطي املواد 
املخدرة بأنواعها املختلفة. 
هــذا، وأمر مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحــث اجلنائية 
اللواء محمد الشرهان بإحالة 
املتهمني وهما عراقي وبدون 
إلــى النيابــة العامــة حيث 
أدليا باعترافــات تفصيلية 

بشأن القضايا التي ارتكباها 
وكيفية تنفيذها.

وبحســب مصــدر أمني 
فــإن تعدد قضايا ســرقات 
سلندرات الغاز في األحواش 
واحلدائق املنزلية استدعى 
مــن مديــر مباحــث مبارك 
الكبير تشــكيل فريق عمل 
القضايــا  إلغــالق ملفــات 

املسجلة ضد مجهول.
واضــاف املصــدر: بعد 
حتريــات امتــدت الكثر من 
أسبوع توصل رجال املباحث 
إلى هوية املتهمني وتبني ان 
األول عراقي يدعى )ل.م.س(، 
مــن مواليــد ١98٢ والثاني 
من غير محددي اجلنســية 
ويدعى )ط.س( من مواليد 
١98١، وعليه مت اســتصدار 

إذن نيابــي لضبــط االثنني 
وبتفتيش مســكنهما حيث 
جرى عمل كمني محكم للمتهم 
األول مقابل منزله في سلوى 
ق5 وضبطــه وباالنتقــال 
الى منزله عثروا على مواد 
مخدرة ومؤثرات عقلية فيما 
ضبط الثاني حيث يقيم في 

مبارك الكبير.
ومبواجهتهمــا اعترفــا 
بارتكابهمــا جرائم ســرقة 
الســلندرات وانهما يفعالن 
ذلك للوفــاء باحتياجاتهما 
املالية في االنفاق على املواد 
املخدرة بأنواعها »هيروين 
وشبو وحشــيش« وارشدا 
رجــال املباحث عــن مواقع 
سرقاتهما ليتم االنتهاء من 
إغــالق القضايــا ٢٠١٧/٢9١ 

و٢٠١٧/٢88 وهــي مســجلة 
فــي مخفــر مبــارك الكبير 
و٢٠١٧/٢5 مسجلة في مخفر 

أبوفطيرة.
وبإعادة التحقيق معهما 
أقرا بأنهما ارتكبا أيضا ٢٠ 
قضية ســرقة في محافظة 
مبارك الكبير، وخالل تنفيذ 
الســرقات كانــا يحرصــان 
علــى نــزع لوحــة مركبــة 
العراقي والتوجه بها لتنفيذ 
ســرقاتهما خشــية التقاط 
صور لسياراتهما ولوحتها 

بواسطة كاميرات منزلية.
وأرشــدا عــن الســيارة 
املستخدمة وجرى مطابقتها 
بصورة التقطت في كاميرات 
منزل تعرض للسرقة وثبت 
أنها ذات السيارة املستخدمة.

اللواء محمد الشرهان

تظاهر بالنوم وهو عارٍ وضُبط برفقة 5 بائعات هوى

وافد بعد توقيفه في وكر دعارة: »أنا فني؟! 
الظاهر احلالة جاتني ومشيت وأنا نامي«!!

هاني الظفيري - أحمد خميس

في قضيــة ال تخلو من 
الطرافــة تظاهر وافد عربي 
بأنه نائم لدى مداهمة رجال 
أمــن اجلليب احــد االوكار 
املشــبوهة، وحينما طلبوا 

منه مرافقتهم ردد عبارة: »أنا 
فني؟! الظاهر احلالة جاتني 
ومشيت وأنا نامي«، واحيل 
الوافــد العربــي- وهو في 
العقد الرابع من العمر- و5 
وافدات يقدمن املتعة احلرام 

الى االبعاد االداري.

وبحســب مصــدر امني 
فــإن رجال مخفــر اجلليب 
وصلت اليهم معلومة تفيد 
بوجود بيت عربي ُيستغل 
في اســتقبال راغبي املتعة 
احلــرام، وبعد عمــل املزيد 
من التحريات مت ابالغ مدير 

عــام مديرية أمن الفروانية 
اللواء صالح مطر الذي وّجه 
مبداهمة الوكــر، حيث قام 
رئيس مخفر اجلليب بتجهيز 
قوة لضبط من بداخله ومنع 

هروب احد.
ومضــى املصــدر قائال: 

قــام رجال األمــن بالدخول 
الــى الوكــر وداخــل احدى 
الغــرف وجدوا وافداً عربيًا 
عاريًا برفقة آسيوية، حيث 
تظاهر بأنه ميشي وهو نائم، 
وعند ســؤاله قال الكلمات 

السابق ذكرها.

ضبط خمسينية تخصصت في طباعة وترويج األفالم اخلالعية
ومواطنة مطلوبة للسجن ٥ سنوات ومواطنني بـ ٥ أشهر

هاني الظفيري

اقتيــدت وافدة آســيوية 
تبلغ مــن العمر 58 عاما الى 
ادارة االبعــاد االداري متهيدا 
لترحيلها الى موطنها الجتارها 
باالفــالم اخلالعيــة. وكانت 

معلومات قد وردت الى رجال 
االمن العام تفيد بأن الوافدة 
اعتادت بيع االفالم اخلالعية 
للمراهقني واآلسيويني، فتمت 
مداهمة مسكنها والعثور على 
افالم اجنبية وعربية. وقالت 
 انهــا تبيــع الفيلــم االجنبي

بـ 5٠٠ فلس والعربي بدينار، 
وارشدت رجال االمن عن وكر 
تشتري منه هذه االفالم وجار 

مداهمة الوكر.
كمــا أحــال قطــاع االمن 
العام يوم امــس 3 مواطنني 
بينهم امرأة الى ادارة التنفيذ 

املدني. وبحسب مصدر امني، 
فإن رجال امن حولي اوقفوا 
مواطنة من مواليد ١99٦ صادر 
بحقها حكم نهائي بالســجن 
ملدة 5 سنوات، وفي محافظة 
حملــة  وخــالل  العاصمــة 
تفتيشــية في بنيــد القار مت 

توقيــف مواطــن تبــني انــه 
مطلوب للسجن ملدة 4 اشهر 
على خلفية قضية قيادة مركبة 
حتت تأثير الســكر، وضبط 
رجال امن العاصمة في احلملة 
نفسها مواطنا مطلوبا للسجن 

ملدة شهر.

محمد الجالهمة

أحبط رجال جمارك مطار 
الكويت الدولي صباح امس 
محاولــة مبتكــرة لتهريب 
املــواد املخــدرة، حيــث مت 

توقيــف وافــد كنــدي على 
خلفيــة محاولــة تهريــب 
»ماريغوانا« وحبوب مخدرة، 
وأحيــل واملضبوطــات إلى 

جهة االختصاص. 
وذكر عيسى بن عيسى 

مراقب جمارك مطار الكويت 
ان أحــد مفتشــي  الدولــي 
جمــارك املطار اشــتبه في 
الوافد داخل صالة القادمني 
لدى وصول طائــرة قادمة 
من أمستردام، فتم إخضاع 

أمتعته للتفتيش، وعثر على 
كمية من مخدر »املاريغوانا« 
بداخلها ومخبأة في عبوات 
للشاي األخضر، كما ضبط 
بحوزته أيضا على اكثر من 

5٠٠ حبة مخدرة.

املاريغوانا مخبأة في أكياس شاياملضبوطات التي عثر عليها في أمتعة الكندي

ب »ماريغوانا« و»حبوباً« في أكياس شاي توقيف كندي هرَّ

سرقة ألف دينار من رصيد مصري خالل 40 دقيقة
محمد الجالهمة

ســجل وافد مصــري في 
مخفر شــرطة النقرة قضية 
تزوير في محرر رسمي. وقال 

الوافــد فــي ملــف بالغه انه 
فوجئ صباح امس بوصول 
رسالتني بنكيتني األولى في 
احلادية عشرة واربعني دقيقة 
تفيد بأن رصـــيده قد نقص 

8٠٠ دينار وفي الساعة الثانية 
عشــرة و٢٠ دقيقــة وردته 
رسالة ثانية تفيد بسحب ٢٠٠ 
دينار. وأضاف الوافد أنه كان 
نائما وقت تلقيه الرســائل، 

مشــيرا إلى أنه راجع البنك 
الذي يتعامل معه ومت إبالغه 
بأن املبلغ سحب من رصيده 
باســتخدام بطاقته البنكية، 
ومــن املقــرر أن يقوم رجال 

املباحــث مبراقبــة كاميرات 
البنك في محاولة للتوصل إلى 
هوية اللص وسط ترجيحات 
بأن اللص له عالقة باملجني 

عليه.

مواطنان بحالة غير طبيعية من الروضة إلى »املكافحة«
هاني الظفيري

متكن رجال أمن الروضة من توقيف 
مواطنني بعد ضبطهما بحالة غير طبيعية 

وبحوزتهما مواد مخدرة. 
وكان رجال أمن الروضة قد اشتبهوا 

في شخصني تبني الحقا أنهما مواطنان، 
وكالهما من مواليد 1992 وبعد 

استيقافهما لوحظ أنهما بحالة غير 
طبيعية، وبتفتيشهما احترازيا قبل 

تصعيدهما الدورية عثر بحوزتهما على 
مواد يشتبه بأنها مخدرة، وباالستعالم 

عنهما أمنيا تبني أن أحدهما مطلوب 

مدنيا مببلغ 1.739.768 دينارا وأحيال الى 
املكافحة على أن يحال املطلوب الحقا الى 

التنفيذ املدني.
من جهة أخرى، متكنت إحدى دوريات 

الروضة من ضبط مركبة مطلوبة »سرقة« 
على ذمة القضية رقم 64/2006 جنح 

الدسمة، ومتت إحالتها للمخفر.
يذكر أن دوريات أمن الروضة أقامت 

نقطتي تفتيش، وضبط خاللهما مطلوب 
مدني، ومواطنان حليازة مخدرات 

ومخالف لقانون اإلقامة، وشخصان 
من دون إثبات، كما مت حترير 11 مخالفة 

املخدرات التي عثر عليها مع املواطننيمرورية وضبط مركبة مطلوبة جنائيا.

محمد الدشيش

قام وكيل وزارة الداخلية املســاعد لشؤون 
األمن العام باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح بحضور 
مديــري األمن العام وعدد من القيادات األمنية 
بتكرمي املتميزين من منتسبي القطاع من ضباط 
وضباط صف وأفراد على األداء الوظيفي املتميز 
واملساهمة اإليجابية والفعالة في أداء عملهم.

ونقل اللواء الطراح للمكرمني حتيات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق 
م.الشيخ خالد اجلراح، ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الدوســري علــى ما قدموه من 

عمل وجهد متواصل وما يتمتعون به من حس 
وطني وأمني، مؤكدا دعمه له حيث إنهم قدوة 

لزمالئهم في العمل.
وقد أثنى اللواء الطراح على جهود املكرمني 
جميعا والتعاون والتنسيق فيما بينهم، مؤكدا 
أن تعاونهم املستمر والبناء يسهم في احلفاظ 
على أمن البالد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

وبذل املزيد من اجلهد والعطاء.
ومن جانبهم أكد املكرمون أن هذه املناسبة 
الطيبة دافع وحافز لهم للتميز في العمل، معربني 
عن شــكرهم وتقديرهم للقيادة األمنية العليا 

لرعايتها الدائمة ملنتسبي وزارة الداخلية.

صورة جتمع اللواء إبراهيم الطراح واملكرمني بحضور عدد من مديري االمن

م املتميزين  اللواء الطراح كرَّ
من منتسبي قطاع األمن العام

رفض 4 طعون دستورية 
وحجز »تثمني بيوت اجلليب« للحكم ٢9 اجلاري

عبدالكريم أحمد

رفضت جلنــة فحص الطعون فــي احملكمة 
الدســتورية 4 طعون على مادة بقانون اجلزاء 
االول خاص بعقاب املستولني على أختام اجلهات 
الرسمية بالدولة، والثاني يتعلق بشراء وحتصيل 
املديونيــات، والثالــث بشــأن مكافــأة املوظفني 

احلكوميني حاملي شهادات علمية تتعلق بعلوم 
الكيمياء والفيزياء واألحياء واجليولوجيا، والرابع 
يتعلق مبكافأة العالوة االجتماعية للعاملني بجهات 
غير حكومية. كما حجزت اللجنة طعنني أقامهما 
احملامــي د.عبيد العنزي ضد قانون نزع امللكية 
اخلاص بخفض تثمني بيوت منطقة جليب الشيوخ 
للحكم في التاسع والعشرين من الشهر اجلاري.

أطياب الشطي

من القضاء إلى التشريع
ال يقف القضاة في عملهم عن البحث في 

النواقص التشريعية التي يواجهها املتقاضون، 
وهم بذلك يسعون في بحثهم إلضافة خبراتهم 
اخلاصة ورؤيتهم حول هذه النواقص واحللول 
التي يرون أنها نافعة لسد الثغرات، ويبدو ذلك 

جليا عند قراءة حيثيات األحكام التي يسعى بها 
القضاة لتوضيح ظروف ومالبسات القضية 
وكيف ارتأوا أن يكيفوا احكامهم استنادا لها.

القاضي بانغماسه الدائم في بحث القضايا 
واالستيثاق من حقيقة االمور والتعامل مباشرة 
مع املتقاضني متكن من أن يلتمس حقيقة اخللل 

في القانون ومعرفة املواضع التي يكون بها 
التشريع قاصرا عن حتقيق العدالة، واملواضع 

التي يضعف بها التشريع ويبعد عن هدفه 
ومسعاه، واملواضع األخرى الذي يكون التشريع 
محكما ومحققا لغايته، فهو بحكم وظيفته صار 

يتعامل مع املتقاضني بشكل يومي، يرى معاناتهم 
ويعرف مطالبهم، ويستطيع التفرقة بني احلقوق 

املفتأة عليها والتي سلبها الناس، واحلقوق 
االخرى التي سلبها ضعف التشريع وغيابه عن 

مطابقة الواقع. ففي حاالت استغالل احد اطراف 
التقاضي الثغرات التشريعية بالقانون لقلب 

الطاولة ضد املتقاضي اآلخر، بال شك سيشهد 
القضاة على هذه املظلمة، اما بالنسبة للمشرع 
الغائب عن أرض تطبيق القانون فهو على غير 

علم مبا يحدث، بعيدا عن التجربة امليدانية، 
ومتابعة مستجدات االمور، لذا جند أن مخرجات 
املجلس التشريعي تعاني خلال او عوارا تشريعيا.

ان االستعانة باخلبرات القضائية عبر مذكرات 
شارحة او مشاريع مكتوبة أصبحت حاجة ملحة 

للمشرع، خصوصا أن القاضي يعايش تطبيق 
القانون بشكل يومي ومباشر مع املتقاضني وهو 

االدرى بحقيقة االمور وخللها.
وال يضير ذلك مبدأ فصل السلطات، إذ إن 

االستعانة باخلبرات على شكل مذكرات مكتوبة 
ال تعتبر مساسا مببدأ الفصل بني السلطات، 

بل على العكس من ذلك، تظل أداة التشريع بيد 
املشرع، وتظل تلك املقترحات واملالحظات مواد 
داعمة معاونة تعمل جنبا الى جنب مع املشرع 

لتحقيق العدالة.

نظرة قانونية

فتاة قاصر تتهم والدها بضربها 
وتبادل ضرب بني وافدين شكّل جناية

إحالة جثة خليجية للطب الشرعي

مقاول خان األمانة بـ 7 آالف دينار

محمد الجالهمة

أصــرت فتاة قاصــر على مالحقــة والدها 
قضائيا بقضية اعتداء بالضرب، وأرفقت تقريرا 
طبيا تضمن ادعاء بالضرب ووجود رضوض 
بالكتف اليمنى بدون كسور. وقالت الفتاة وهي 
مــن مواليد عام ٢٠٠٠ ان والدها اعتدى عليها 

بالضرب في منزل أمها املنفصلة عنه.
وعلى صعيد آخر، سجلت في مخفر ميدان 

حولــي قضيــة حملت عنــوان تبــادل اعتداء 
بالضــرب واصابات، وذلــك بعد االطالع على 
التقارير الطبية اخلاصة باملدعي واملدعى عليه.
وكانــت عمليات الداخلية قــد تلقت بالغا 
بوقوع تبادل للضرب بني شخصني فتم توجيه 
دورية وضبط طرفا املشاجرة وهما مصريان 
وبعد التوجه الى املستشــفى، أرفق كل منهما 
تقارير طبية، مشيرين الى ان اصابات بليغة 

حلقت بهما.

أحمد خميس

أحال محقق مخفر السالم جثة سيدة خليجية 
من مواليد ١9٦٦ الى الطب الشــرعي للوقوف 
على ظروف وفاتها داخل منزل عائلتها، وكان 

احد أقارب اخلليجية قد أبلغ عمليات الداخلية 
عن وفاتهــا فانتقل رجال األمــن واألدلة ولم 
يرصــدوا اي آثار تشــير الى ان الوفاة ناجتة 
عن شبهة جنائية، ومن املقرر ان يحسم الطب 

الشرعي ظروف ومالبسات الوفاة.

وضع اسم وافد سوري من مواليد ١99٠ على 
قوائم املطلوب القبض عليهم على خلفية قضية 
حملت عنوان »خيانة أمانة« وسجلت في مخفر 
شرطة األحمدي. وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا 
مصريا مــن مواليد ١9٧٢ تقدم الى املخفر وأبلغ 

أنه اتفق مع الســوري والذي يعمل مقاوال على 
إجناز أعمال إنشائية وترميم ودفع له مبلغ ٧٠٠٠ 
دينار، إال أن املقاول لم يلتزم مبا مت االتفاق عليه 
وبــدأ يتهرب، وقدم الوافد إيصال أمانة يؤكد ما 

ذكره في االدعاء.


