
قرار مجلس الوزراء بإحالة 
التقرير املعد من فريق التحقيق 
في أسباب تعطل محطة مشرف، 
وم����ا صاحبه من آث����ار بيئية 
خطيرة، للنيابة وتشكيل جلنة 
من »األشغال« و»اخلدمة املدنية« 
التخاذ إجراءات تأديبية بحق 

املوظفني املقصرين هو كما يبدو للكثيرين أن هذا 
اإلجراء كاف، وان احلكومة قد أدت ما عليها واتخذت 

كل االجراءات املطلوبة في مثل هذه القضية.
واملتابع لكثير من القضايا والتجاوزات التي 
حتدث يج����د أن احلكومة دائما ما تنهي أي جدل 
بأن املوضوع قد أحيل للنيابة، ولكن لنا ان نسأل 
ما هذه اإلحالة ومن الذي أحيل وما بالغ االحالة؟ 
وهذا أهم شيء يجب معرفته، وذلك حتى ال تكون 
اإلحالة لذر الرماد في العيون كما حصل في احالة 
موضوع اللوحات االعالنية للنيابة والتي كانت 
صوري����ة فقط املقصود منه����ا اخلروج من مأزق 
االستجواب وما لبثت النيابة ان اعادت هذا البالغ 
ألن����ه يفتقر للصيغة القانونية الس����ليمة والتي 
تستوجب وجود ش����بهة جناية محددة من قبل 
الوزارة حتى تباش����ر النيابة التحقيق فيها، أما 
ان تكون النيابة جهة استش����ارية تدرس عقودا 
ومس����تندات مجردة ثم تبحث ع����ن جرمية فهذا 

ليس من اختصاصها.
لذا على احلكومة ان تكون لديها ش����فافية في 
موضوع محطة مشرف وتنشر تقرير جلنة التحقيق 
للشعب حتى تبرهن على مصداقيتها وجديتها في 
التعامل مع قضية بهذا احلجم، وكذلك لتكش����ف 
عن صيغة بالغ االحالة للنيابة وأسماء املتورطني 
واملقصري����ن في هذه الكارث����ة والذين يبدو أنهم 
من القياديني، وذلك ألن تش����كيل جلنة للنظر في 
العقوبات االدارية من مجلس اخلدمة املدنية ال يكون 
اال للقياديني من درجة وكيل وزارة مساعد فأعلى، 
وذلك حسب قانون اخلدمة املدنية. كما يجب على 
احلكومة ان تكون جادة في اتخاذ اجراءات صارمة 
ضد املقصرين واملتورطني من القياديني، اولها الوقف 
عن العمل ثم االحال����ة للنيابة ان كانت جادة في 
ذلك، ومن وجهة نظري ان جميع ما أعلن عنه من 
اجراءات حكومية ما هو اال ابر تخدير وبعدها يلهى 
الناس بقضية أخرى وينسون ما حدث، فاحلكومة 

كثيرا ما تراهن على الوقت وتنجح.
وأكرر ما قلته من قبل: أحتدى احلكومة ان تعاقب 
مقصرا، فهذا ليس في مقدور حكومة عرف عنها 

الضعف والتفكك واالنقياد واخلضوع للغير.

محطة مشرف... على خطى إعالنات »الداخلية«! 
قلت س���ابقا ان أس���وأ من ميكنه إدارة ملف 

التجنيس هم نواب مجلس األمة بكل أسف.
وقولي هذا ليس حتقيرا لهم، حاشا هلل، فهم 
اخوة أعزة كرام، ولكني أعرف جيدا حجم الضغوط 
الشعبية التي متارس عليهم، حتى يبدأ البعض 

منهم بخلط الشامي مع املغربي!
ولقد قلت سابقا وأكرر - للتذكير فقط - ان 

احلكومة أثبتت فش���ال في هذا امللف سنترحم عليه ان تركنا االمور 
بيد النواب وحدهم.

نعم احلكومة جنس���ت ممثال أعماله اجلليلة أربعة أعمال، واحد 
فيها ميثل دور »خبل«! وجنس���ت س���ائقا أو صبيا أو خادما، نفس 
املفهوم، ألن معزبته تصير بن���ت خالة واحد من احلبايب أصحاب 

الرأي في احلكومة.
ومع هذا فلو ترك للنواب اخليط واملخيط، فنصف احلرس الثوري 
االيراني واجليش الشعبي العراقي وحزب الدعوة العراقي عندهم أمل 
في جنسيتنا، بل نصف بدو اجلزيرة العربية، الشمال فيهم واجلنوب، 

سيسكنون املناطق اجلديدة التي اعلن عنها الشيخ أحمد الفهد.
وف���ي كل انتخابات يكثر عدد الوانيت���ات واللنجات القادمة الى 
الكوي���ت بعضها يحط في امليناء، وبعضها يخترق اخلفجي واآلخر 

يعبر السلك من العبدلي.
وأحتول أنا بقدرة قادر الى غريب في بلدي وأطالب بحقوق سكان 

الكويت القدماء، مثل مطالبات الهنود احلمر في كندا وأميركا.
النائب والزميل الفاضل ضيف اهلل بورمية يقول انه سيحشد 100 

الف من البدون امام مجلس االمة، وسيدخلهم عنوة الى القاعة.
ولو كانت القاعة هي صالة الكامب نو في نادي برش���لونة لقلت 
ان 92 الفا منهم سيش���اهدون العرض الفريد الذي س���ينتفض فيه 
االخ بوخالد ومعه مجموعة من االحبة من اجل جتنيس كل البدون 

في الديرة.
وأنا أفهم تل���ك التصريحات من الناحية الش���عبوية ولكني لن 
أتقبلها ككويتي، فكوني مع كل احلقوق االنسانية للبدون فأنا ضد 

أن نقوم بتجنيسهم جميعا.
هناك فئة مظلومة بال ش���ك ولكنها قليل���ة، وهناك فئات كثيرة 
جاءتنا »اس���تيراد وتصدير« وليس ذنبي أن بعضهم من اهل نائب 

آخر موجود اليوم في القاعة.
واذا كانت حماية املؤسس���ات الدستورية أولوية عندنا، فحماية 
الهوية الكويتية أولوية اخرى ال تق���ل عنها اهمية، ونؤكد لالخوة 
االفاضل اننا كذلك لن نسمح لكل من هب ودب بأخذ اجلنسية مبثل 

هذه التصريحات.
واذا كان عندكم 100 الف فعندنا اكثر، وإذا كانت احلكومة ستميل 
معكم فسنقف لها باملرصاد، فال أنتم وال احلكومة متلكون هذا القرار 

وحدكم.
وأحمد اهلل ان العقالء ال يزالون هناك في قاعة عبداهلل الس���الم 

وإال كنا رحنا فيها.
يعني چاسب وكرميي ومدعس أو غيره.. لن ميروا من هنا.

وسالم يا صاحبي.

لن يمروا من هنا

أمانةواضح

االنتقائية تشني صاحبها، 
وتؤثر على صدقيته، وتقلل 
من أس���همه عند متابعيه 
وامللتفني حوله، واملصدقني 

مبواقفه وطروحاته.
والذين اعلنوا التزامهم 
بالدستور وحرمة جتاوزه 

وااللتفاف عليه، هم ال ش���ك مح���ل احترامنا 
وتقديرنا ونقدر لهم ذلك املوقف الوطني الرفيع، 
ومن هنا جاز لنا أن نؤش���ر الى مواقف فيها 
خلل واالنتقائية واضحة فيها وضوحا ال يقبل 

الشك أو التشكيك.
هذه االنتقائية أطلت بوضوح كامل، عندما 
أثير موضوع فتوى االوقاف بخصوص الزي 
الش���رعي للمرأة املرش���حة والناخبة وحتى 

الوزيرة، بل وعامة النساء.
ولست هنا بصدد مناقشة الفتوى والتي ال 
اعتراض لي عليها من حيث املنطوق الديني، 
ولكن ان كان لي اعتراض، فهو على انتقائية 
»حماة الدس���تور« والذين ال يفّوتون فرصة 
لتأكيد التزامهم بالدستور كلما الح في األفق 
ما ميكن تفس���يره على أنه انتهاك للدستور، 
بينم���ا تغاضوا � متاما � عن تلك الفتوى، ولم 
جند لهم مشاركة واحدة، ولم نسمع ألحدهم 

صوتا يطالب بعدم خلط املدني بالديني.
إن الذين هزتهم الفتوى ونشطوا في سبيل 
حماية الدستور ووجوب الفصل بني املفهوم 
املدني واملفهوم الديني إلدارة الدولة، ولتأكيد 
العمل وفق الدستور املدني الوضعي، هم ليسوا 
من تل���ك الفئة التي بنت ش���هرتها على مدى 
التزامها بالدس���تور والتقيد بنصوصه، وهذا 
ما يؤكد أن االميان احلقيقي بالدس���تور ليس 
بالكالم ودق الطبول وتسيير املواكب ملجرد لفت 
النظر والفوز بلقب حماة الدستور واحلريصني 
عليه، بينما إذا ما مت االنتهاك احلقيقي للدستور 
نراهم يحتمون بفضيلة الصمت، وبالذات في 
قضية الفتوى اآلنفة ألن حتريك الدستور في 
هذا اخلصوص يؤثر على ش���عبيتهم ويقلل 

أنصبتهم في صناديق االقتراع.
والغري���ب ان حتى كّتابه���م ومناصريهم 
ومؤازريه���م، لم يتحدث أح���د منهم عن تلك 
االنتقائية الشائنة ولم يلفتوا نظر »جماعتهم« 
ولم يدلوهم على ذلك اخلطأ املقصود وليس 
العفوي، كما أنه ليس نس���يانا ميكن أن يتم 

جتاوزه أو مسامحة صاحبه.

عين على الدستور

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الشعوب العربية األكثر عرضة للصلع.

ــ وماذا تتوقعون ان تسبب لنا السياسات العربية غير الضغط 
والسكري.. والصلع؟!

دراسة: تلوث الجو سبب رئيسي للصداع.
ــ يعني إذا شفت لك واحد رابط راسه وشايل معها بنادول اعرف انه 

أبواللطفواحدمن سكان أم الهيمان.

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

مصرع مصري في انقالب على »السادس« 
وحادث ثنائي يغلق الدائري الثاني

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لقي وافد مصري 37 عاما مصرعه جراء تهشم في اجلبهة 
فيما نقلت زوجته بني احلياة واملوت إلى مستشفى الفروانية 
وذلك على إثر انقالب مركبة على الدائري السادس وانتقل 
رجال الطوارئ عادل الرفاعي وس���الم الرشيدي ومصطفى 

ياسر الى موقع احلادث ونقلوا املصابة إلى املستشفى.
من جهة أخرى اصيب طفل لبناني بكسر في القدم جراء 
دهس���ه في شارع تونس ونقل للعالج في مستشفى مبارك 

بواسطة نادر عدنان ومحمد فؤاد.
على صعيد آخر لقيت وافدة اندونيس���ية مصرعها اثر 
سقوطها من الطابق اخلامس مبنزل كفيلها، وسارع الى موقع 
البالغ من الطوارئ الطبية أحمد الغربللي وترك اجلثة للطب 
الشرعي بعد تأكده من وفاتها وفتحت وزارة الداخلية ممثلة 

في مباحث حولي حتقيقا ملعرفة سبب الوفاة.
والى اجلهراء فقد أصيب كويتيان )22 و43 عاما( نتيجة 
حادث س���يارة، وقام رجال الطوارئ نهار الشمري وحسام 
النجار وعمر الش���مري بنقل املصابني للعالج في مستشفى 

اجلهراء.
من جهة أخرى أدى تصادم ثنائي على الدائري الثاني الى 
اغالق جزئي للطريق وأسفر عن اصابة السائقني بإصابات 

طفيفة.

إحدى السيارتني املتصادمتني على الدائري الثاني

..والسيارة الثانية تهشمت واجهتها متاما

املقاوالن الباكستانيان وصديقتاهما وأمامهم كمية الهيروين املضبوطة

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

إغالق وكر للقمار
 في الجليب

لقيط في حاوية
قمامة بشارع المطاعم

ضبط 6 متسوالت
في األحمدي

هاني الظفيري
داهم رجال أمن الفروانية 
في س����اعة متأخرة من يوم 
أم����س وك����را للقم����ار تديره 
وافدة آسيوية وضبط بداخله 
5 وافدي����ن آس����يويني ووافد 
عربي وكانت معلومات وردت 
إلى مدي����ر أمن الفروانية عن 
استغالل آس����يوية شقة في 
منطقة اجلليب ألعمال القمار، 
حيث مت عمل التحريات والتي 
انتهت إلى استغالل الشقة في 
أعمال القم����ار لتتم مداهمتها 
والعثور عل����ى أوراق للعب 
القمار ومبلغ مالي جتاوز ال� 
450 دينارا واعترف املوقوفون 
بأنهم يت����رددون على منزل 
اآلسيوية للعب القمار مقابل 
3 دنانير يتقاضاها مدير الوكر 

من كل العب.

أمير زكي
نق����ل  طفل لم متض على 
والدته ساعات إلى مستشفى 
العدان بعد العثور عليه مرميا 
في حاوية قمامة في ش����ارع 
الفنطاس،  املطاعم مبنطق����ة 
وأوض����ح مص����در أمن����ي أن 
احلبل السري كان اليزال غير 
الرضيع  بالكامل من  مقطوع 
وسلمت القضية لرجال مباحث 

الفنطاس.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
ش����ّن رجال أم����ن مديرية 
أم����ن اجله����راء بتعليم����ات 
العميد عايض العتيبي حملة 
موسعة استهدفت االشخاص 
ف����ي منطقتي  املس����تهترين 
الصليبية وتيماء ليتم ضبط 
5 مركبات وتس����عة ش����بان 
الى مديرية االمن،  واحالتهم 

وجار التحقيق معهم.
من جانب آخر، اس����تطاع 
رجال أمن محافظة االحمدي 
ضبط 6 متسوالت من اجلنسية 
العربية كن يستجدين املارة 

في اسواق الفحيحيل.

ضبط مقاولين باكستانيين وصديقتيهما بنصف كيلو هيروين
مباحث المطار أحبطت محاولة هروب المتهمة الرابعة

شابان »بدون« حاوال الهرب بـ 4 أصابع حشيش
وخليجي يهرب من دورية بـ 40 حبة مخدرة

تأييد براءة النصار والمحمد من تهمة اإلضرار بالمال العام

تأجيل قضية المتهم بفصل رأس مصري الجليب

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
متك���ن رجال جندة حول���ي من ضبط 
شابني من فئة غير محددي اجلنسية بعد 
محاولتهما الهرب من نقطة تفتيش اقيمت 
على مدخل حولي، وتبني ان سبب هروبهما 
ه���و حيازتهما ألربعة أصابع حش���يش، 
باالضافة الى بطل خمر مس���توردة، لتتم 
احالتهما الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
للتحقيق معهما ملعرفة مصدر احلشيش.

من جانب آخر، متكن رجال جندة االحمدي 
من ضبط خليجي بحوزته 40 حبة كبتاغون 

لتت���م احالته الى جهة االختصاص، وقال 
لرج���ال االمن انه متع���اط، غير أن رجال 
النجدة قاموا بتحريز احلبوب املضبوطة 

واحالته مرفقا بتقرير.
وفي التفاصيل ان رجال النجدة اشتبهوا 
مبركبة على طريق االحمدي حتاول الهرب 
من الدورية، وبالطلب من قائدها التوقف 
حاول الهرب، األمر الذي دعا رجال النجدة 
لتضيي���ق اخلناق على قائدها ثم توقيفه 
ليتم تفتيش مركبته والعثور على احلبوب 

املخدرة.

من جانب آخر، متكن رجال مرور العاصمة 
وحتديدا في منطقة الصليبخات من ضبط 
وافدين من اجلنسية املصرية بحالة سكر 
ليتم تسجيل قضية واحالتهما الى الطب 

الشرعي ملعرفة نسبة تناول الكحول.
والى منطقة خيطان، تقدم مواطن ببالغ 
الى غرفة العمليات عن وافد استلقى على 
االرض جراء تناوله مادة اكتشف أمرها رجال 
األمن، حيث اتضح انه تناول املشروبات 
الكحولي���ة حتى الثمالة، واحيل الى جهة 

االختصاص.

مؤمن المصري
الدائ���رة اجلزائية  اي���دت 
مبحكمة االس���تئناف برئاسة 
املستشار انور العنزي وامانة 
سر احمد شردان حكم اول درجة 
القاضي ببراءة مدير عام بلدية 
الكوي���ت الس���ابق محمد عيد 
النصار والشيخ صباح احملمد 

رئيس حترير جريدة »الشاهد« 
من تهمة االضرار باملال العام. 
وكانت النيابة العامة قد اسندت 
للمتهم االول انه بصفته موظفا 
عاما )مدير عام بلدية الكويت( 
واملكلف باحملافظة على مصلحة 
جهة عمله اضر عمدا مبصاحلها 
في عملي���ة تنفيذ تعاقدها مع 

شركة رابطة الكويت واخلليج 
في العقد رقم 6 لسنة 2002 � 
التحميل  2003 للقيام بأعمال 
والتنزي���ل وخدم���ة اجلمهور 
بسوق الكويت املركزي والتابع 
لتلك اجلهة وفي عملية استغالل 
خان���ات التنزي���ل احلر داخل 

السوق.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي تأجيل نظر 
قضية الس���وري )حمد أ.( املتهم بقتل املصري 
في جليب الشيوخ وفصل رأسه عن جسده في 
شهر رمضان من العام املاضي جللسة 23 نوفمبر 

النتداب محام للدفاع عنه.
كانت جثة املجني عليه قد وجدت مساء يوم 
28 س���بتمبر من العام املاضي مفصولة الرأس 
عن اجلس���د أعلى سطح إحدى البنايات بعد أن 
قام القاتل بفصل الرأس عن اجلس���د وإلقائهما 
أس���فل أحد خزانات املياه وتغطيتهما بأكياس 
بالستيكية. وقد أسفرت التحقيقات األولية عن 
وجود عالقة بني القتيل واملتهم البالغ من العمر 
خمسة وعشرين عاما، وبالبحث عن املتهم تبني 

أنه غادر البالد بعد ثالث س���اعات من ارتكابه 
اجلرمية مما أكد للسلطات األمنية أنه قد يكون 
هو اجلاني احلقيقي. ومتت مخاطبة السلطات 
األردنية حيث كان املته���م متواجدا لديها رهن 
التحقيق عندما مت إبالغ الس���لطات هناك بأمر 
املتهم، ثم مت إيفاد بعثة أمنية كويتية لتس���لم 
املتهم من الس���لطات األردنية والعودة به إلى 
الكويت. وبالتحقيق مع املتهم فور عودته اعترف 
بارتكاب اجلرمية مبررا ذلك برغبته في التخلص 
من ديون مالية واحلصول على عشرة إيصاالت 
أمانة كان قد وقعها للقتيل مقابل تنازل األخير 

عن محل للهواتف.
ثم عاد وأنكر التهمة عندما عرض على النيابة 
مرة أخرى معلال اعترافه األولي بأنه كان وليد 

إكراه وتعذيب.

النق���ي فيما تبني  الهيروي���ن 
ان واف���دة تش���اركهم االجتار 
في طريقها إل���ى موطنها بعد 
اكتشافها مبعرفة رجال املباحث 
بنش���اطهم في االجت���ار ليتم 
التنسيق مع رجال مباحث املطار 
ويتم توقيفه���ا قبل ان تغادر 

الكويت.

وارش���د عن بقية شركائه في 
االجتار وهم باكس���تاني آخر 
ويعمل مقاوال وامرأتان قال انهما 
صديقتان وتعمالن معهما في 

االجتار والتوزيع.
وانتق���ل رج���ال »الدولية« 
إلى أماكن سكن املتهمني وعثر 
بداخله���ا على نصف كيلو من 

يوسف اخلالدي وكل من الرواد 
مشعل القحطاني وخالد مخلد 
وفهد البدر والنقيب نواف بشير 
واستطاع فريق العمل استدراج 
الباكستاني ليبع 5 غرامات من 
الهيروين مقابل 100 دينار ولدى 
تسلم الهيروين وتسلم الوافد 
املبلغ املرقم ألقي القبض عليه 

أمير زكي ـ محمد الدشيش
أحال رج���ال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ أحمد اخلليفة 4 آسيويني 
منهم سيدتان إلى النيابة العامة 
ووجهت إليهم تهم حيازة مواد 
مخدرة »هيروين« بقصد االجتار 
فيما أشاد مدير عام اإلدارة العامة 
للمكافحة العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة برجال مباحث املطار 
الذين أوقوفوا آسيوية من بني 
األربعة املتهمني في االجتار قبل 
ان تغ���ادر الى موطنها بدقائق 

محدودة.
وكانت معلومات وصلت الى 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات عن اجت���ار مقاول 
باكس���تاني في املواد املخدرة، 
وعلي���ه مت االيعاز ال���ى إدارة 
املكافحة الدولية بقيادة املقدم 

)محمد ماهر(

قوات األمن سيطرت على التجمهر أمام صالة أفراح عبداهلل املبارك 

هاني الظفيري
في وقت لم تكد الكويت تلملم أحزانها على ضحايا 
حريق اجلهراء، حال����ت العناية اإللهية دون حدوث 
كارثة جديدة في إحدى صاالت األفراح بنفس املنطقة 
مساء أمس، وبالتحديد في صالة أفراح عبداهلل املبارك 
مبنطقة الواحة بعد ان تسبب تطاير الشرر من فحم 
املبخرة في اندالع حريق في إحدى وحدات التكييف، 
فتدافع����ت املدعوات للخروج ولم حتدث أي إصابات 
بينهن، فيما سارعت فرق اإلطفاء الى املكان وسيطرت 
على األمر. وقامت إح����دى املدعوات باالتصال بأحد 
أقاربه����ا فتجمع عدد كبير م����ن األهالي أمام الصالة 
التي شهدت عرسا آخر للنساء، حيث انها تتكون من 
دورين. وحدث ش����جار بني املتواجدين أمام الصالة 
نتج عنه إصابة مواطنني بإصابات خفيفة. وحضر 
الى مكان احلادث رجال االسعاف واملطافئ وعدد من 
دوريات األمن يتقدمهم العميد عايض العتيبي الذي 
أوعز الى رجاله باالنقس����ام الى نصفني احدهما أمام 
الصالة واآلخر عند املستشفى ملنع أي مشاجرات قد 
حتدث بني أهالي العرس. من جهته، قال املدير العام 
لإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاس����م املنصوري ان 
احلريق الذي وقع في الصالة حريق بسيط جدا ولم 
تسفر عنه أي إصابات. وأضاف اللواء املنصوري ان 
فرقتي إطفاء اجلهراء واجلهراء احلرفي توجهتا الى 

مكان احلريق فور ورود البالغ.

العناية اإللهية أنقذت الجهراء
من كارثة جديدة بإحدى صاالت األفراح


