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من بالدي
جاسم التنيب

محمد اليوسف.. عطاء بال حدود
عندما يُذكر الفريق أول م. الشيخ محمد 

اليوسف الصباح، يُذكر معه العطاء الصادق 
للوطن بال حدود أو مقابل، فهو بحق هامة 
من هامات وزارة الداخلية، حيث أقسم منذ 
التحاقه بالسلك العسكري بأن يجعل قلبه 

وعينه وروحه دائما ُحراساً على أمن وأمان 
الكويت.

إذا حتدثنا عن الصقور جاء الصقر الشيخ 
محمد اليوسف في املقدمة ُمحلِّقا في سماء 
الكويت، بعد خدمة ناهزت الـ 40 عاما من 

العطاء املتميز، والوفاء، واإلخالص، كان خالل 
هذه العقود األربعة القائد امليداني الصبور، 

اجلسور، كرمي العطايا، وفيَّ العمل واإلجناز، 
شهد له القاصي والداني بتواضعه اجلميل، 

وأدبه اجلّم، ورقيّه املعهود.
حينما قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ خالد اجلراح بتقليد الشيخ 
محمد اليوسف رتبة فريق قبل تقاعده، ذكر 

الشيخ خالد كلمة حضرة صاحب السمو 

األمير- حفظه اهلل ورعاه- أمام اإلعالم احمللي 
واخلارجي فقال: )هذا الرجل من الصبح إلى 
الليل ببدلته العسكرية، يؤدي واجبه األمني 

بأكمل وجه(.
تلك كانت جملة صاحب السمو األمير- حفظه 

اهلل- وهذا هو الفريق أول م. الشيخ محمد 
اليوسف، صاحب اجلهد املضني والعمل 

الدؤوب، الذي عاش ـ وال يزال ـ للكويت 
وأهلها، فكان بطالً بحق، وخاض املعارك، 

براً وبحراً، ولم يهب أحدا أو شيئا، ألن كل 
هّمه هو الكويت وأمنها وأمانها فقط، وإرساء 

القانون مبسطرة واحدة، وكان سداً منيعاً 
للحدود البرية والبحرية حتى آخر يوم في 

خدمته املشرفة.
نعم.. ترك »األسد« الشيخ محمد اليوسف 

الصباح اخلدمة العسكرية لكن مآثره وعطاءه 
وتفانيه ما زالت موجودة وستظل موجودة، 

بإذن اهلل، وسيبقى حبه للكويت شعلة يعرفها 
أبناء »الداخلية«.

عدل ومحاكم

عبدالكريم احمد

أمرت باستدعاء قيادات بـ»الصحة« و»املراقبة«

»اجلنايات« تخلي سبيل متهم باالستيالء 
على ٢٤٧ ألف دينار وتزوير فواتير عالج

رفض رد الهيئة القضائية بدعوى ترديد خطاب البراك
رفضــت محكمــة االســتئناف طلب 
رد الهيئة القضائيــة املقدم من محامني 
بالدعــوى املتهم فيهــا ٢١ مواطنا بينهم 
ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد 

خطاب النائب األسبق مسلم البراك.
وأحيل املتهمون إلى احملاكمة بعد أن 
اتهمتهم وزارة الداخلية بترديد اخلطاب 

الذي تاله البراك بندوة »كفى عبثا« التي 
أقيمت بوقت ســابق في ساحة اإلرادة، 
وأصدرت محكمة اجلنايات حكما بإدانة 
كل منهــم باحلبس ســنتني مــع ايقاف 
التنفيذ بكفالة مالية قدرها 3٠٠٠ دينار 
وذلك عن تهم تتعلق باإلساءة إلى مسند 

اإلمارة.

تأييد اإلعدام لقاتل أخيه دهساً وضرباً مبطرقة

»االستئناف«: غياب أعضاء مجالس الشركات
عن االجتماعات ال يعفيهم من املسؤولية

أخلت اجلنايات برئاسة 
الكندري  املستشــار وليد 
ســبيل متهم باالســتيالء 
علــى مبلغ ٢٤٧ ألف دينار 
وتزوير فواتير عالج وأمرت 
باســتدعاء قيادات بوزارة 
الصحــة وهيئــة املراقبــة 
املالية، وأجلت القضية الى 

١9 ديسمبر املقبل.
حضر مع املتهم احملامي 
بشار النصار وبدأ مرافعته 
متســائال عن ســبب عدم 
املراقبني  اســتدعاء كبيــر 
املاليــني الــذي أصــر على 
صــرف املبالغ رغم وجود 
مخالفــات عليهــا، وطلب 
املكتــب  اســتدعاء مديــر 
الصحــي فــي واشــنطن 
الكتــاب  ان  رغــم ثبــوت 

أيدت محكمة االستئناف 
حكــم أول درجــة باالعدام 
شــنقا لقاتل أخيه دهســا 
وضربا مبطرقة في منطقة 
الواقعة  األندلس. وتعــود 
إلــى ينايــر املاضــي حيث 
التقــى األخــوان مصادفــة 
في الطريق العام، فشــاهد 
املتهم أخاه وقام مبطاردته 
مبركبتــه نتيجــة خالفات 
شــخصية حتى أجبرتهما 
إحدى اإلشــارات الضوئية 
علــى التوقف، ودار حديث 
بينهما انتهى بقيام اجلاني 
بدهــس املجنــي عليــه ثم 
ضربه مبطرقة على رأســه 
ولم يتركه إال جثة هامدة.

الورثــة  وقــال وكيــل 
العنــزي  احملامــي طــالل 

أرست محكمة االستئناف 
مبدأ جديدا بعــدم إمكانية 
تنصــل أعضــاء مجالــس 
إدارات الشــركات املساهمة 
مــن مســؤولياتهم عما مت 
من أعمــال أثناء فترة قيام 

املجلس. 
جــاء ذلــك خــالل حكم 
صادر من دائرة مدني جتاري 
حكومة مبحكمة االستئناف 
انتهى بتأييد حكم أول درجة 
برفض دعوى طالبت ببطالن 
وعــدم االعتــداد بانتخاب 
أعضاء مجلس إدارة إحدى 
الشركات املساهمة املقفلة، 
التــي أقامهــا عضــوان في 

الصادر من املكتب واملذيل 
بتوقيعه مزور، وايضا طلب 
النصــار الباحث القانوني 
لوزارة الصحة الذي أدلى 
مبعلومات مخالفة للحقيقة، 
حيث قرر ان الوزارة ليس 
دورها التحقق من الفواتير 
وان املبالغ تصرف وبعدها 
يتم التدقيق على الفواتير 
واملعاملة وهذا األمر ال يقبله 
عقل او منطق، وأخيرا طلب 
النصار امللف األصلي محل 
التزوير من وزارة الصحة 
حيث ال ميكن ان يقدم املتهم 
بهذه التهم اخلطيرة وامللف 
غير موجود وال توجد اي 
ورقة أصلية وطلب إخالء 
سبيل املتهم حلني الفصل 
بالقضيــة وأمرت احملكمة 

لـ»األنباء« إنه طالب بتوقيع 
نص املــادة ١٤9 من قانون 
اجلزاء والتي تعاقب باإلعدام 
على املتهم الذي لم يراع اهلل 
تعالى وال صلة القرابة التي 
بينه وبني املجني عليه وقام 
بإزهاق نفس بشرية بغير 

وجه حق.
العنــزي أن  وأوضــح 
املتهم واملجني عليه أخوان 
غير شــقيقني من أب واحد 
ويكبر الثاني األول ســنا، 
منوهــا إلــى أن املغدور به 
كان مقتدرا ماليا ولم يبخل 
يومــا على إخوتــه بل كان 
يستشعر املسؤولية نحوهم 
ويساعدهم ومن بينهم املتهم 
الذي هجر مســكن العائلة 
وســكن وأســرته في شقة 

املجلس مدعيان أنهما حضرا 
أول اجتماع فقط، وعند حله 
أقاما الدعوى مطالبني بعدم 
مسؤوليتهما عن اجتماعاته 
طوال سنواته األربع بذريعة 
عدم حضورهما لها. وأكدت 
وكيلة الشركة احملامية أسيل 
السيف لهيئة احملكمة صحة 
انتخــاب عضويــة مجلس 
اإلدارة وعدم جواز تنصل 
إدارات  أعضــاء مجالــس 
األعمــال  مــن  الشــركات 
املنسوبة إليهم، كما دفعت 
البطالن  بســقوط دعــوى 
وفق املــادة ٢٢٠ من قانون 

الشركات لسنة ٢٠١6.

بإخالء سبيل املتهم بكفالة 
مالية قدرها ألف دينار مع 

منعه من السفر.

باإليجار، غير أنه قابل ذلك 
اإلحسان باحلقد والغل وقام 
بتوجيــه التهم إليــه زورا 

وبهتانا.

احملامي بشار النصار

احملامي طالل العنزي

احملامية أسيل السيف

تضم مواطناً وخليجياً وارتكبت 18 جرمية

البحث عن فتاة رقصت ومتايلت في الشارع

»الداخلية« تسّرح الضابط الراقص
إلخالله باالنضباط الوظيفي

إنهاء نشاط عصابة ثنائية
تخصصت في سرقة مركبات الطلبة

هاني الظفيري
احمد خميس

متكن رجــال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من القبض 
على تشكيل عصابي مكون من 
مواطن وخليجي تخصص في 
سرقة مركبات الطلبة عن طريق 
كسر زجاج املثلث وبعد تكثيف 

ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
الدوسري بضرورة  محمود 
الــوزارة  التــزام منتســبي 
باالنضباط والضبط والربط 
ومحاسبة أي متجاوز مهما 

محمد الجالهمة

بناء على تعليمات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 

التحريات وعمل املراقبات التي 
استخدم فيها الوسائل احلديثة 
وحتديد أماكن القضايا السابقة 
وخط سيرها، مع توقع حركة 
املتهمــني املســتقبلية وحتديد 
أماكن ارتكاب اجلرائم اجلديدة 
مت عمــل عدة أكمنــة في أماكن 
تلك التوقعات حيث مت حتديد 
مواقف مدرسة ثانوية الصباح 
الكائنة في منطقــة الفردوس 

كهدف جديد للمتهمني.

محمد الدشيش

شابة ولعتها بطريقتها 
املاجنــة، متايلت ورقصت 
بالشارع في إحدى املناطق 
بعد تشغيل املسجل بأغان 
راقصــة، وكان هذا الرقص 
الشوارعي مسجال ومصورا 
بالڤيديو، والذي مت نشــره 
التواصــل  مواقــع  عبــر 

االجتماعي.
وبحســب مصــدر امني 
فإنه جــار اتخاذ االجراءات 
املناسبة لتحديد هوية الفتاة 
ومن ثم توجيه تهمة الفعل 

الفاضح لها.
هذا وجرى تداول املقطع 
الــذي يظهــر الفتــاة وهي 
ترقص بشكل يوحي بأنها 
داخل منزل وليس في الشارع 
على نطاق واسع على مواقع 

التواصل االجتماعي.

علــت رتبته وتوقيع أقصى 
العقوبــة عليــه، اســتدعت 
للرقابــة  العامــة  اإلدارة 
والتفتيــش ضابطــا برتبة 
مالزم أول خالف اآلداب العامة 
وأســاء إلى سمعة منتسبي 
الــوزارة عبــر عــدة مقاطع 
ڤيديو على وسائل التواصل 
االجتماعــي، وبعد التحقيق 
معه وثبــوت مخالفته طبقا 
للقانون تقرر تســريحه من 
اخلدمة العســكرية للصالح 
العــام وإلخالله باالنضباط 

الوظيفي.
يذكر ان »األنباء« سبق أن 
أشارت إلى الضابط الراقص 
الــذي ظهــر في عــدة مقاطع 
منها مقطــع وهو يرقص في 
مهرجان بدولة آســيوية إلى 
جانب مقاطع أخرى مســيئة 

لعمله.

وضبط التشكيل متلبسا من 
خالل إحــدى دوريات املباحث 
والتي رصدت قيام املتهم األول 
إلى إحــدى املركبات  بالتوجه 
واآلخر كان يراقب املوقف مما 
استرعى انتباه الدوريات، وعند 
ذلك مت إعطاء إشــارة الضبط، 
حيث متكن رجال املباحث من 
محاصرة املتهمني، وأثناء عملية 
الضبط قــاوم اجلانيان رجال 
املباحث مقاومة شديدة أسفرت 
عــن إصابة أحــد أفــراد القوة 
املكلفة، وحــاول أحد املتهمني 
الفــرار، لكن متــت محاصرته 

والسيطرة عليه وضبطه.
وبتفتيشــهما احترازيا مت 
العثور على األدوات املستخدمة 
املركبــات  فــي كســر زجــاج 
)بــالك( وأدوات فــك البراغي، 
واســتكماال إلجراءات الضبط 
مت اســتصدار اإلذن القانونــي 
لتفتيش ســكني املتهمني ومت 
العثور على املســروقات التي 
وردت في البالغات املسجل بها 
قضايا، ومت اســتدعاء املبلغني 
الذين حضــروا وتعرفوا على 

ممتلكاتهم.
املتهمــني مبــا  ومبواجهــة 
نســب إليهما أقــرا بارتكابهما 
تلك اجلرائــم البالغ عددها ١8 
واقعة سرقة واإلرشاد عن أماكن 
التي تطابقت  وقائع السرقات 
مع القضايا املسجلة لدى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية، كما 
أقرا بأنهما يســتخدمان منزل 
املتهم الثاني في تخزين وحفظ 
املسروقات وقام املتهمان بتمثيل 
األسلوب اإلجرامي املستخدم في 
ارتكاب اجلرائم. وأحيل املتهمان 

إلى جهة االختصاص.

الفتاة ترقص بالشارع

صورة على مواقع التواصل

مواقف املركبات موقع جرائمهما 

أدوات السرقة 

وفاة خليجي وآخر ونقل طفل إلى »اإلنعاش« إثر ٣ حوادث

سحب مركبة شاب شرع في دهس مالزم
هاني الظفيري

احتجز شــاب كويتــي من مواليــد ١99٢ في 
مخفر شرطة مبارك الكبير على خلفية شروعه 
في دهــس ضابط برتبة مالزم أول من شــرطة 
النجــدة وجرى إحالة مركبته إلى كراج احلجز، 
فيما نقل الضابط إلى مستشــفى العدان للعالج 
من كدمات حلقت به. وبحسب مصدر أمني فإن 
دورية بقيادة املالزم أول أوقفت الشاب لتحرير 
مخالفــة وإذا به يحاول الهرب ويدهس الضابط 

فتم ضبطه وتبني انه مواطن.

من جهة أخرى، سجلت قضية انقالب ووفاة 
في مخفر الوفرة وذلك على اثر حادث على طريق 

الوفرة كيلو 3١ وتوفي في احلادث خليجي.
على صعيد آخر، نقل طفل )٤ ســنوات( في 
حالة حرجة للغاية إثر دهســه مبركبة يقودها 
شــخص »بدون« بني منطقتــي تيماء والعيون، 
وأكد تقرير الطب الشرعي ان حالة الطفل حرجة 

للغاية ووضع في غرفة اإلنعاش.
من جهة اخرى، وقع حادث مروري ثالثي في 
شارع تونس عصر أمس مما أدى إلى وفاة احد 

قائدي املركبات الثالث واصيب آخر.

وفاة مواطن 
في ظروف غامضة!

االشتباه في قتل آسيوي 
وجدت جثته ملقاة بالشارع

إحالة ٤ نساء لإلبعاد 
للتسول في الفروانية

هاني الظفيري

نقلت جثة شــاب كويتي مــن مواليد ١9٧6 
الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته، 
وأمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل قضية وفاة 

نتيجة شبهة جنائية.
وبحســب مصدر أمني فــإن بالغا ورد إلى 
عمليات الداخلية بوفاة شــاب داخل شقة في 
الطابق األرضي وان هناك رائحة كريهة وعليه 
انتقل رجال األمن واألدلة اجلنائية الى جانب 
رجال اإلطفاء حيث مت كســر باب الشــقة بعد 
إذن مــن النيابة وعثر رجــال األمن على جثة 

الشاب داخلها.

محمد الدشيش

نقلت أمس األول جثة آسيوية إلى إدارة الطب 
الشرعي للوقوف على هويتها، وكشف سبب 
الوفاة وسط شبهة بأن تكون هناك جرمية قتل.
وقال مصــدر أمني انه ورد بالغ إلى غرفة 
عمليــات وزارة الداخليــة يفيد فيــه بوجود 
قائــد مركبة قام بإلقاء جثة أمام مســتوصف 
الفردوس اجلنوبي والذ بالفرار، فهرعت على 
الفــور الدوريــات األمنية إلــى موقع احلادث 
وعند وصولهم اعتــرف مواطن لرجال األمن 
بأنه هو من قام بإلقائها بعد أن شاهدها ملقاة 
على الشــارع حيث اعتقد ان بإمكانه اسعافها 
وخلوفه من املشاكل قام بتركها والعودة إلى 
منزلــه، وأحيــل إلى املخفر إلجــراء مزيد من 

التحقيقات معه.

هاني الظفيري

أحيلت الى ادارة اإلبعاد اإلداري 3 ســيدات 
من غير محددي اجلنسية بينهن سيدة جتاوزت 
الـ ٧٠ عاما، باالضافة الى سيدة عراقية، وذلك 
على خلفية حملة شــنها رجال أمن الفروانية 

على احد االسواق التجارية.
وقال مصدر امني ان السيدات الالئي أحلن 
لإلبعــاد هن )ح. ف( من مواليد ١9٧6 و)م.ع( 
مــن مواليــد ١9٤٤، و)ب.د( مــن مواليد ١9٧5 

و)س.خ( من مواليد ١96٠ )عراقية(.

رعونة واستهتار 
بـ »بقي« تكشف عن تورط 
عربيني في جرائم سرقات

هاني الظفيري

اقتيد وافدان كانا يستقالن دراجة نارية 
إلى اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية وحتديدا 
إلى مباحــث األحمدي للتحقيق معهما في 
ارتكابهما قضايا سرقات نظرا حليازتهما 
ادوات تشير إلى امتهان السرقة، وهي عبارة 

عن درنڤيس ومفتاح وسكني حاد.
وقبل أن يحاال إلى »اجلنائية« مت حترير 
مخالفة الحدهما وهو قائد الدراجة بعنوان 
الرعونة واالستهتار ومحاولة الهروب من 
رجــال األمن، وأمر مدير عــام مديرية أمن 
األحمدي بإحالة الدراجة النارية أو البقي 

إلى كراج احلجز.
وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات 
أمــن األحمدي وخالل جولة لها في منطقة 
الفحيحيل رصدت »بقي« يســتهتر قائده 
بطريقــة تعرض املارة للخطر ولدى طلب 
الدوريــة من قائد الدراجة النارية التوقف 
رفض في البداية ثم توقف وهرب ومرافق 
لــه، ومت ضبط أحدهما وهو ســوري فيما 
متكن الثاني من الهرب وهو سوري أيضا 
وبتفتيش الشخص عثر معه على األدوات 

السابق ذكرها.

البقي الذي كان يستقله اللصان

ادوات السرقة التى عثر عليها 


