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النواف ملنع جلوس العسكريني في املطاعم 
بالزي الرسمي والتجول بالقهوة

مبارك التنيب

قال مصدر أمني إن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل 
النواف طالب في تعميم شفهي وجه إلى الوكالء املساعدين بالتعميم 
على رجال األمن عدم اجللوس في املطاعم بزيهم الرسمي، مشيرا 
إلى ان التعميم ال يحظر على رجال األمن شــراء الوجبات وإمنا 
ميكنهم شــراء ما يرغبون والتوجه به إلى مكاتبهم، كما تضمن 
التعميم منع رجال األمن من التجول في األســواق وفي أيديهم 
أكواب من القهوة أو املشــروبات، ومتى مــا رغبوا في ذلك أن 

يفعلوا ذلك في مكاتبهم، إلى جانب االلتزام بالزي الشرطي الكامل 
خالل قيامهم بدوريات راجلة في املجمعات. ويأتي تعميم الفريق 
الشيخ فيصل النواف في إطار سياسة الضبط والربط العسكري 
ومبــا يحافظ على هيبة رجل األمن ويحول دون تعرضهم ألي 
انتقادات. من جهة أخرى، نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية ان يكــون مقطع الڤيديو املتداول على 
وسائل التواصل ويظهر احتفاال كبيرا تشارك فيه أعداد كبيرة 
من املواطنني واملقيمني بأنه حديث، وذكرت في بيان نشرته على 

موقعها «تويتر» ان املقطع قدمي ويعود للعام ٢٠١٨.

الفريق الشيخ فيصل النواف

«اجلرمية القانونية» منوذج مكتمل لألدب البوليسي العربي
في تطبيق القانون» 

تدور احداث الروايــة حول جرمية مروعة ذهب 
ضحيتها احمد زوج اميمة التي وجهت اصابع االتهام 
لها بسبب تناقض رواياتها امام احملقق فواز.. فضال 
عن بواعث محتملة ناجتة عن خالفات زوجية وطمع 
بثــروة وتناقض العادات.. وما عزز ذلك ادلة متمثلة 
في وجود آثار دماء في ســيارة اميمة وعجزها عن 
اقناع احملقق مبكان وجودها وقت اجلرمية بعدما نفى 

حبيبها راكان وجودها عنده حلظة اجلرمية!
وقاد التحقيق الى عدة فرضيات وعدد من املشتبه 
بهم امثال سارة عشــيقة احمد.. وسعود الذي هدد 
احمد في ذات مرة بالقتل. وبعد التحقيقات والتحريات 
أدينت اميمة على الرغم من اتصالها، وهي موقوفة، 
براكان وطلبها منه قــول احلقيقة انها كانت عنده.. 

بعدما طلبت من اختها ادخال التلفون خلسة!
ويبدو ان اجلرمية حتولت الى قضية رأي عام بعدما 
نشر ابو احمد اخلبر على «تويتر» وتفاعل معه الناس.

وأخيرا، ادينت اميمة واعدمت بعدما توسلت قائلة 
«ال تقتلوني.. لم أفعل شيئا يستحق القتل» (ص١٢٩).
ظن احملقق فواز انه انتصر وحقق العدالة.. لكن 
وا أســفاه.. لقد وقع في فخ «املجرم» الذي التقى به 
في سلوك مرضي غريب، وأقر له بجرميته.. وكيف 
انه اســتثمر حيلة قانونية تعد سر الرواية.. حينها 
قال له «كل ما شاهدته ايها احملقق.. قمت به متعمدا 

كي تشك في اميمة».

يعد األدب البوليسي أو األدب «اجلنائي» مبنزلة 
قصــة او رواية قوامها اكتشــاف رجل البوليس او 
احملقــق او التحّري جرمية تبــدو وكأنها «كاملة».. 
حيث يصل املؤلف الى «احلّل» بطرائق مشوقة تثير 
فضول القارئ، وحتبس انفاسه وتستثير عنده ملكة 
حل األلغاز.. وهذا بالفعل ما نلمسه في رواية حيكت 
في غاية االتقان مســرحها الكويت، وحتمل عنوانا 
مثيرا «اجلرمية القانونية» للروائي سليمان يعقوب 
احلشاش.. وصادرة عن دار املواسم، لبنان، العام ٢٠٢١.

فمنذ بدايتها حتى ما بعد تنفيذ حكم االعدام بأميمة 
املتهمة ظلما بقتل زوجها.. وعلى مدار ١٤٣ صفحة من 
احلجم املتوسط.. يحبس الروائي انفاس املتلقي بلغته 
اآلسرة واســلوبه احملبك.. وسرده املشوق وحواره 
الغزير.. مستعينا بلعبة األلغاز والغموض والفرشيات 
واخليوط ملعرفة اجلاني الذيـ  يا للمفارقةـ  قد أفلت 
مــن يد العقاب مع انه اقر للمحقــق فواز في نهاية 
الرواية بفعلته السادية املتمثلة بقتل احمد زوج اميمة 
وتقطيع جثته إربا إربا.. مع سبق االصرار والترصد!

ولم يترك الروائي العنوان من دون تشويق وإثارة.. 
إذ يطرح القارئ منذ البداية الســؤالني اآلتيني: كيف 
جلرمية ان تكون قانونية؟ وهل من جرمية غير قانونية؟

ولعل اإلجابة جاءت على لسان احملقق فواز الذي 
عجز قانونيا عن توقيف املجرم على الرغم من اعترافه.. 
يقول فواز «اجلرمية القانونية هي يدان فيها البريء 
ويبرأ فيها املجرم بسبب غياب ادلة كان سببها ضعفا 

بقلم: أ.د.أنور عبداحلميد املوسى
اجلامعة اللبنانية ـ بيروت

الشــرطي  بالعمل  املــرأة  التحاق 
انطلق من إميان راسخ بقدرة وكفاءة 
املرأة الكويتية واالستفادة من نصف 
املجتمع وصوال الى اكتفاء وطني في 
جهاز الشرطة يعوض أي نقص قد ينتج 

عن عزوف شباب عنه.
وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق فيصل النواف 
هما األقرب لكل مــا حتتاجه الوزارة 
خاصة القوة البشرية، لذا خص وزير 
الداخلية معهد الشرطة النسائية بزيارة 
الشــهر املاضي واعرابــه عن الفخر 
بالفتيات الكويتيــات لالرتقاء بالعمل 
األمني، لذا وجب ترجمة هذا االهتمام 
سواء من قبل قطاع التدريب الشرطي 
بفتح مزيد من الدورات لقبول النساء 
في العمل الشرطي وان متنح الشرطيات 
الضابطات مناصب إشراقية وقيادية 
تشــجع فتيات الكويت على تفضيل 

العمل الشرطي.
تابعت في اآلونــة األخيرة جهود 
مالحقة مخالفي قانون اإلقامة وترجمة 
تعليمات وكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف في هذا الشــأن ولكن 
املالحــظ افتقاد احلمــالت للعنصر 
النسائي، وأمتنى ان اكون مخطئا، مع 
العلم ان املخالفني ليســوا من الذكور 
دون االناث ونعلم احلرج الذي يتعرض 
له رجل األمن من توقيف فتاة أو امرأة 
وبالتالي من املهم وجود عناصر نسائية.

افضل وأهم مرفق شرطي وجب ان 
تتواجد فيه الشرطة النسائية هو قطاع 

األمن العام، خاصة املخافر.
والتي تضم نظارات خاصة بالنساء 
ووجود شرطيات يشرفن عليها يشكل 
ضمانة ويحول دون اي قضايا اعتداء 
أو االفتراء على رجال شــرطة، ايضا 
املخافر تســتقبل بالغات من سيدات 

يردن اإلبالغ عن قضايا محرجة ووجود 
نساء يستمعن إلهني مهم لتجنب احراج 

يقعن فيه بشرح وقائع تعرضن لها.
ايضا، فإن وجود شرطيات باملخافر 
سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع 
مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات 
نسائية، وسينعكس حتما على السلوك 
العام لقوة املخفر وتعاملهم مع اآلخرين 
ايضا فــإن مهام تأمني منشــآت في 
مناسبات دينية ووطنية من قبل األمن 
العام يســتلزم وجود شرطة نسائية 
بأعداد كافية وهو ما يحدث فارقا كبيرا 
وآمل ان اسمع قريبا عن ضابطة وقد 

عينت كرئيس مخفر او قائد منطقة.
القيــادة الواعدة والتي نرغب فيها 
تلك التي ترصد ما هو في فكر القيادة 
العليا وتترجمه على ارض الواقع ومن 
هنا وجب ان تسعى قطاعات الوزارة 
ذات الصلة اوال بالبحث عن اســباب 
تدني معدالت وجود النساء في الشرطة 
وجتاوزها حتى وان استحدثت امتيازات 
مغرية بحيث نرى في املنظور القريب 
دوريات امن عام وجندة ومرور ومباحث 
جتوب شوارع الديرة بها شرطيتني او 

ضابطة وشرطية.
آخر الكالم

األمة  مقترح معالي رئيس مجلس 
مرزوق الغامن بشأن منح اقامة مميزة 
لـ «١٥ عاما» واولوية التجنيس ملن يبرز 
جنسيته، حل ممتاز وجب دعمه ومتى ما 
اتفق عليه وظهرت اجلدية في التطبيق 
ســنصل الى حل مهم في هذه امللف، 
مهلة عام لتعديل الوضع مناسبة وكافية 
ليظهروا جنسياتهم وهي معلومة لدى 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية وفي هذه املناسبة 
أبارك لألخ صالح الفضالة إعادة تعينه.

الشرطة النسائية
ورؤية الوزير العلي

الفريق متقاعد طارق حمادة

االمتناع عن عقاب فنانة مشهورة
 لنشر ڤيديو إباحي في «سناب»

محمد اجلالهمة

أيدت محكمة االستئناف 
برئاســة املستشار نصر 
سالم آل هيد حكم االمتناع 
عن النطــق بعقاب فنانة 
كويتية مشهورة عن تهمة 
مخالفة اآلداب العامة عن 
نشــر ڤيديــو إباحي في 
سناب شــات في شكوى 
إدارة مكافحــة اجلرائــم 

اإللكترونية.
وفيما أنكــرت املتهمة 
ما وجه إليها من اتهام مت 
حجزها في النيابة وإخالء 

سبيلها بعدها بكفالة مالية ٢٠٠٠ دينار في 

أكتوبر من العام املاضي، 
وأمام محكمــة اجلنايات 
أخلي سبيلها بكفالة مالية 
أيضــا، وقضــت احملكمة 
النطــق  باالمتنــاع عــن 

بعقابها. 
وذكــرت املتهمــة أن 
حســابها مت تهكيــره في 
سناب شات وانها لم تنشر 
الڤيديو اإلباحي، مطالبة 
بالبــراءة وإلغــاء احلكم 
املستأنف، بيد أن محكمة 
االستئناف رفضت طعنها 
وأيدت حكم االمتناع عن 
النطــق بعقابهــا ومحــو 

الڤيديوهات ومصادرة الهاتف.

منع سفر مواطنة رفضت إجراءات التفتيش
مبارك التنيب

منعت مواطنة من السفر الى خارج البالد 
ومتت احالتها الــى مخفر اجلليب التهامها 
بإهانة عدد من رجال األمن في مطار الكويت 
الدولي، وازاء ترجيح املدعني بأن املواطنة 

في حالة غير طبيعية متت احالتها الى الطب 
الشرعي، وقال مصدر امني ان السيدة وخالل 
توجههــا الى خارج البالد رفضت اجراءات 
التفتيش واخــذت تتلفظ على رجال األمن 
بعبارات غير الئقة وعليه صدرت التعليمات 
مبنع سفرها جراء ما احدثته في مرفق املطار.

املستشار نصر سالم آل هيد

الزجاجة املشبرة ضبطت من قبل جندة حولي

ضبط غير طبيعيني في غرب مشرف وحولي
 بـ «ُبطلي» خمر مستورد و«مشبر»

أحمد خميس

اقتيد مواطنان إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
على خلفية ضبط األول داخل منطقة مشرف عقب 
مطاردتــه والثاني ضبط بعد االشــتباه فيه. وقد 
عثــر بحوزة األول على زجاجة خمر مســتوردة، 
فيما عثر بحوزة الثاني على زجاجة خمر مشبرة.
وقال مصدر أمني أن إحدى دوريات محافظة 
مبارك الكبير خالل جولة لها شاهدت مركبة يقودها 
شــاب مقابل منطقة مبارك الكبير وهي تصطدم 

مبركبة فيها سيدة ويهرب قائدها بسرعة كبيرة 
لتتم مطاردة الشــاب حتى غرب مشرف، وتبني 
ان قائدهــا مواطن في حالة غير طبيعية، ولدى 
الطلب منه الدخول الى الدورية رفض وقاوم رجال 
األمن، لتتم الســيطرة عليه، وبتفتيش السيارة 
عثــر على زجاجــة خمر مســتورد. وفي حولي 
رصدت دورية جنــدة مركبة يتعرج قائدها بها، 
ليتم توقيفه، وتبني انه شــبه فاقد للوعي، ليتم 
ادخاله إلى دورية النجدة وبتفتيش سيارته عثر 

بداخلها على زجاجة خمر مستوردة.

«اجلنائية» تغلق ملف ٢٦ قضية سرقة مركبات في ٦ محافظات
عبداهللا قنيص

متكن رجــال قطــاع األمن 
اجلنائــي ممثال في إدارة بحث 
وحتري مكافحة الفروانية من 
إغالق ملفات ٢٦ قضية سرقة 
مركبات اميركية الصنع، وذلك 
بضبط وافدين اعترفا بسرقة 
املركبــات وإعــادة بيعهــا بعد 
«التشــليح» كقطع غيار وذلك 

ادمانهما للمواد املخدرة واالنفاق 
الســاقطات وان لديهما  علــى 
شــقة في منطقة الساملية لهذا 
الغرض. وأضــاف املصدر: مت 
اســتصدار إذن نيابي وضبط 
املتهمني في منزلهما في منطقة 
جليب الشويخ ومبواجهتهما 
بالتحريــات أقــرا بأنهما وراء 
ســرقة ٢٦ مركبــة أغلبها كانا 
يقومان بسرقتها خالل توقفها 

دون أخــرى مبا ال ميكن رجال 
األمن من ضبطهما، الفتا الى ان 
رجال املباحــث بصدد توقيف 
الذيــن اعتــادوا  االشــخاص 
شراء قطع املركبات املسروقة 
للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا 
كانوا على علــم بأن األغراض 
املبيعة مسروقة أم ال، مرجحا 
إبعــاد وافديــن تعاملــوا مــع 

اللصني.

في وضعية تشغيل ومركبات 
أخرى سرقاها باستخدام مفاتيح 
مصطنعة. وتابع املصدر بالقول: 
اعترف املتهمان بأنهما يقومان 
بتفكيك املركبات في كراج يعود 
إلى أحدهما ويقع داخل منزله 
ومن ثم يقومان ببيع املركبات 
املسروقة كقطع غيار، مؤكدين 
أن نطاق سرقاتهما لم يقتصر 
على محافظة بعينها أو منطقة 

بضبط عربيني «يشلحان» املركبات ويبيعانها قطع غيار

لالنفاق على تعاطي املخدرات 
واالنفاق على الساقطات.

أمنــي  وبحســب مصــدر 
لـ«األنباء» فإن معلومات وردت 
إلى رجال مباحث الفروانية بأن 
وراء سرقة العديد من املركبات 
في عــدة محافظات ســوريني 
يقيمان في منطقة اجلليب وعليه 
مت عمل فريق من التحريات اال 
ان الوافديــن ومعروف عنهما 


