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عبداهلل قنيص
اس���فرت حملة مفاجئة اس���تهدفت ضبط 
ممنوعات داخل العنابر اخلاصة مبتعاطي وجتار 
املواد املخدرة عن ضبط 16 هاتفا نقاال من بينها 

هواتف حديثة آي فون.
وقال مص���در امني ان احلملة امر بتنفيذها 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 

االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء انور الياسني، 
الفتا الى ان جمي���ع الهواتف املضبوطة جرت 

مصادرتها.
واش���ار املصدر الى ان اللواء الياس���ني امر 
بفتح حتقيق مع بعض النزالء الذين عثر على 
الهواتف في امتعته���م ملعرفة هوية من ادخل 

هذه الهواتف لهم.

16 هاتفًا نقااًل في عنبر المخدرات

25
يوجد بجسم االنسان مادة حية تسمى الكروموسومات تسيطر 
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على خالياه يبلغ عددها )10(

القهوة – ماحجم هذه املادة احلية؟

حوالي 48 سنتيمتر مكعب

حوالي 148 سنتيمتر مكعب

حوالي 4.8 سنتيمتر مكعب
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تعودنا ف���ي مقاالتنا 
القانونية أن نسرد بعض 
املقدمات حتى يستطيع 
القارئ العادي والقانوني 
فه���م األم���ور إال اني في 
هذا املقال أبدأ بس���ؤالني 
� األول.. ه���ل أصبح���ت 
املنازل بال حرمات حتى 
تطأها أقدام رجال املباحث 
ليال؟، ه���ل باتت عورات 
النس���اء تتكشف ألعني 
زوار اللي���ل حتت مدعاة 
االش����تباه؟ سؤاالن من 
جملة أس�ئ�ل�ة أط��رحه�ا 

ولعل سبب سردي لهذين السؤالني ما قرأته 
بجريدة »الرأي« عن قي�ام أكثر من عشرة 
رجال مدججني بالسالح باقتحام منزل أحد 
املواطنني من أسبوع مضى وراحوا ينشرون 
الفزع في جنباته وبني بناته بعد أن بعثروا 
محتويات املنزل دون سبب يذكر وانطلقوا 
نحوه وهو رجل مسن يتجاوز الستني من 
العم���ر ولم ينتظروه حت���ى ينهي صالته 
وحملوه من غي���ر رحمة منطلقني به رغم 
توس���الت بناته وزوجته ودون إظهار إذن 
نيابة أو إب�داء ل�س�بب اقتحامهم ملسكنه أو 
افصاح عن ذنب�ه ال�ذي ج�ن�اه وإثمه الذي 
ارتكبه الس���يما ان زوجته أحملت لهم بأن 
زوجها ي�ع��اني مرضا عقليا جراء اعتقال 
قوات االح��ت��الل العراق���ي له أيام الغزو 
إال أن أح���دا لم يعرها اهتماما. واآلن وبعد 
م�ض�ى سبعة أيام من احتجازه لدى رجال 
امل�ب�اح��ث دون ع��رضه على ال�ن�يابة يحاول 
هؤالء الرجال طمس آثار ت�ع�ذيبهم له وذلك 
بعد أن تأكد لهم أن هذا ال�مواط��ن ال توجد 
قضية مسجلة باسمه وان األمر ال يعدو أن 

يكون اشتباها.
هذه هي الواقعة الت���ي قرأتها وبعدها 
شعرت مبرارة احلزن واألسى وعن الظلم 
الذي وقع وتساءلت ألهذا احلد وصل االمر 
بجهازنا األمني أن يرتكب مثل تلك األفعال 
البعيدة عن القانون ويحشد رجاله وعتاله 
ليداهم منزال س���كنيا لي���ال ليضبط رجال 
مسنا دون جريرة او اتهام مفهوم.. في حني 
يتحسس برقة وهدوء في محاسبة العشرات 
من املتنفذين والساسة الذين يجاهرون في 
ارتكاب اجلرائم ومخالفة القوانني بل الدعوة 
والتحريض على مخالفتها؟ فإذا كان السبب 
في اقتي���اد املواطن هو ارتكابه جلرمية ما 
� فما اجلرمية الت���ي ارتكبها وملاذا لم يتم 

التحقي���ق فيها وإحالته 
للمحاكمة؟ كل تلك األسئلة 
البد له���ا من إجابة حتى 
الش���ارع  يرتاح ضمير 
الكويت���ي م���ن مثل تلك 
األفعال الغوغائية والتي 
ال متت للقان���ون بصلة 
ونحن في دولة مؤسسات 
الدميوقراطية  وتعلوها 
احلرة البناءة � واملنظار 
الواقعة  القانوني له���ذه 
ينتابه���ا ع���دة نصوص 
� فاملادة 55 من  قانونية 
قانون اجلزاء تعاقب كل 
موظف عام دخل اعتمادا على وظيفته مسكن 
احد املواطنني بغير رضاه � والشك أن زوار 
الليل اقصد رجال االمن الذين اقتحموا مسكن 
هذا املواطن دون إذن من النيابة يبيح لهم 
ذلك، فضال عن ان دخولهم املنزل كان بغير 
رضاه وهو ما جرمه املشرع اجلزائي وأفرد 
له عقابا باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات 
� فضال عما ج���اءت به املادة 56 من قانون 
اجلزاء من معاقبة كل موظف عام استعمل 
القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بأن 
اخل بشرفهم واحدث آالما بأبدانهم وهو ما 
فعله زوار الليل باقتياد املواطن املسن ظلما 
وإحداث آالما ببدنه اعتمادا منهم على سلطات 
وظيفتهم وهو ما جعل املشرع اجلزائي يعاقب 
على هذا الفعل باحلبس مدة ال جتاوز ثالث 
سنوات � فضال عن إتالفهم محتويات منزل 
هذا املواطن املسن وهو ما أخضعهم لعقاب 
املادة 249 من قانون اجلزاء والتي افرد لها 
املشرع عقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنتني 
� كل تلك األفعال هي م���ا أتاها زوار الليل 
ال لش���يء إال لالشتباه كما اّدعوا � لذا وفي 
ختام مقالي هذا احيل هذا االمر للسيد معالي 
وزير الداخلية حيث إنه البد من فتح حتقيق 
فيم���ا حدث لهذا املواطن ف���إن كان مخطئا 
فحاكموه على خطئه وليأخذ جزاءه أما أن 
يقال إنه حبيس طيلة مدة سبعة أيام دون 
جريرة او اتهام محدد وعرضه على النيابة 
فه���ذا امر مخالف للقان���ون ال يرضي احدا 
ويس���تلزم محاسبة املخطئ خاصة ونحن 

في بلد مؤسسات.
لذا وجب إطالق سراح هذا الرجل وإحالته 
للفحص الطبي لتحديد اصاباته متهيدا الجراء 
الالزم حيال املس���ؤول عن هذا، وفقنا اهلل 

وإياكم ملا فيه خير البالد والعباد.
www.riyad-center.com

هل يجوز انتهاك حرمات المنازل
دون إذن نيابي؟

بقلم: المحامي رياض الصانع

السورية المتهمة بمحاولة تهريب 2000 دينار مزورة في السالمي 
أمام محقق الجهراء: لم أكن أعلم بوجود ظرف النقود في حقائبي

هاني الظفيري
كش����ف مصدر أمني ل� »األنباء« 
ان الوافدة الس����ورية التي ضبطت 
بحوزته����ا 2000 دين����ار مزورة في 
منفذ الس����املي أم����س األول لم تكن 
النقود املزورة  تعلم بوجود ظرف 
في حقائبها واش����ار املصدر الى ان 
احلدث الس����وري الذي ضبط معها 
اعترف أم����ام محقق مخفر اجلهراء 
بأن أحد األش����خاص أعطاه الظرف 
الذي يحوي النقود املزورة وأنه لم 
يكن يعلم ما في داخل الظرف، وقال 
احلدث ان الشخص الذي منحه الظرف 
أبلغه أنه يحوي تقارير طبية تخص 

أحد األشخاص املقيمني في الكويت 
وهو سوري اجلنسية أيضا.

وأوضح املصدر ان رجال املباحث 
قاموا مبراجعة اسم الشخص املرسل 
إليه الظرف وتبني أنه وافد سوري 
في ال����� 30 من عمره ومطلوب على 
ذمة 7 قضاي����ا متنوعة بني جنحة 
وجناية وصادر بحقه أكثر من أمر 
ضبط وإحضار وأحيلت القضية إلى 
رجال املباحث لتتبع الشخص املرسل 
إليه الظرف. واشار املصدر إلى أن 
رجال أمن املخفر واملباحث تعاطفوا 
مع الوافدة السورية بعد أن تبني أنها 
فعال لم تكن تعلم ماذا يحوي الظرف 

ولم تكن تعلم عنه شيئا حتى عثرت 
عليه مفتش����ات جمارك الساملي بني 
حقائبها أثناء تفتيشها عند دخولها 
الب����الد قادمة من اململك����ة العربية 
السعودية. وقال املصدر ان الوافدة 
نفت متاما معرفتها بالظرف أو حتى 
معرفتها بتسلم احلدث للظرف من أي 
شخص، وهو ما أكده احلدث قائال: لم 
أخبرها بأن شخصا ما سلمني الظرف 
وكنت أعتقد أنني أوصل أمانة ولم 
أكن أش����ك أن بداخلها نقودا مزورة 
أو غيرها وقمت بحمل الظرف معي 
ووضعه في حقائب مرافقتي السورية 

بحسن نية«.

»بدون« عشريني أنهى حياته 
قفزاً من »الخامس« في حولي

احتجاز شابين »بدون« بتهمة
إهانة رجل أمن في الجهراء

إصابة شخصين في مشاجرة
بـ »جراحة« مستشفى الصباح

هاني الظفيري 
أنهى ش����اب »بدون« ف����ي ال� 23 من عم����ره حياته بإلقاء 
نفس����ه من الدور اخلامس في بناي����ة مبنطقة حولي، ووفق 
رواية مصدر أمني فان بالغا ورد إلى غرفة العمليات مساء 
أمس اجلمعة عن سقوط من علو لشاب من بناية في حولي 
وعل����ى الفور توجه إلى موقع البالغ املالزم أول خالد الزايد 
والوكيل حامد اخلبي����زي من جندة حولي، وعثر على جثة 
شاب في العشرينيات من عمره تبني أنه »بدون« وأنه فارق 
احلياة متأثرا بإصاباته اخلطرة التي حلقت به جراء سقوط 
جسده على أرضية البناية ومت استدعاء رجال األدلة اجلناية 
لتنقل جثة الش����اب إلى الطب الشرعي لفحص اجلثة، فيما 
أفاد حارس البناية بأنه فوجئ بصوت صراخ مرعب أعقبه 
صوت ارتطام شديد باألرض وعندما خرج من غرفته وجد 
جثة الشاب، وقال احلارس انه بدون )23 عاما( ويقطن في 
الطابق اخلامس، هذا وشرع رجال جندة حولي بفتح حتقيق 
أولي وأحيلت القضية إلى مخفر حولي وسجلت حتت عنوان 

انتحار ووفاة.

محمد الجالهمة
احتجز شابان من غير محددي اجلنسية في مخفر اجلهراء 
الشمالي بعد أمر من محقق املخفر بتسجيل قضية بحقهما 

حملت عنوان إهانة رجل أمن ومقاومة سلطات.
ووفق مصدر أمني فإن رجال أمن اجلهراء وتنفيذا لتعليمات 
صادرة لهم من مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا باالنتشار 
للحد من املعاكسات ومضايقة األسر رصدوا شابني يتحرشان 
بالنساء ويحاوالن ترقيم بعض الفتيات ليتم توقيفهما اال 
ان الشابني قاما مبحاولة الهرب واالعتداء على رجال األمن 
ليتم طلب إس���ناد وتوقيف الش���ابني وتبني انهما من غير 

محددي اجلنسية.

أمير زكي
شهد مستشفى الصباح يوم امس وحتديدا قسم اجلراحة 
مشاجرة دامية استخدمت فيها اآلالت احلادة وانتهت بوقوع 
اصابات بطعنات لشابني كويتيني فيما متكن نحو 6 شباب 

من الفرار قبل أن تتمكن االجهزة االمنية من ضبطهم.
وقال مصدر امني ان بالغا تلقته عمليات وزارة الداخلية 
فجر امس األول بوقوع مش���اجرة داخل مستشفى الصباح 
حيث قام رجال االمن بإرسال تعزيزات امنية الى املستشفى 
ولدى وصول رجال االمن وجد ان هناك شابني األول يدعى 

)ع.ر( 22 عاما والتالي يدعى )ح.ر( 26 عاما.
واضاف املصدر بالتحقيق مع املصابني أفادا بأنهما تشاجرا 
مع عدد من الش���باب وحدثت إصابات بني طرفي املشاجرة 
وكانت االصابات طفيفة وداخل املستش���فى وفيما يتلقى 
اطراف املشاجرة العالج جتددت املشاجرة باستخدام اآلالت 

احلادة.

الدنانير املزورة التي ضبطت في حقائب السورية

القبض على وحش حولي جديد
أمير زكي

احال مدير مباح���ث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل 
ال���ى نيابة حولي يوم ام���س االول وافدا مصريا في العقد 
الثالث من عمره بتهمة هتك عرض طفلة مصرية تبلغ من 
العمر 11 عاما، وكان وافد مصري قد ابلغ رجال مخفر النقرة 
بتعرض ابنته لالعتداء اثناء لهوها مقابل منزل اس���رتها 
وفور تلقي البالغ ق���ام رجال مباحث حولي بتوقيف عدد 
من املشتبه فيهم ومن ثم عرضهم على الطفلة في اكثر من 
طابور عرض لتتعرف الطفلة على املتهم، مؤكدة ان املتهم 
اصطحبها الى مكان غير مأهول ووضع يده على فمها حتى 
ال تستغيث واعتدى عليها، كما تبني ان الوافد املتهم حضر 

الى البالد بكارت زيارة.
على صعيد آخر امر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية 
خطف وانتحال صفة مباحث بحق 3 وافدين من جنس���ية 
آسيوية وجاء تسجيل هذه القضية بعد ان ابلغ وافد آسيوي 
ان 3 وافدين اوقف���وه وابلغوه بأنهم يعملون مع املباحث 
واحتجزوه لس���اعات في غرفة يقيمون بها بهدف اجباره 
على منح مبلغ مالي من حسابه البنكي ثم اطلقوا سراحه 

بعد ان اكد اآلسيوي ان رصيده البنكي هو صفر.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلة التويجري الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عبدالكرمي عثمان اأحمد التويجري

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


