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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري

يس���تحق ما حدث له واكثر، هكذا برر 
شابان كويتيان مت توقيفهما يوم امس اثر 
بالغ تقدم به مواطن ال���ى مخفر العيون 
مؤكدا تعرضه للضرب على يد الش���ابني 

باستخدام »رينغ«.
وقال مصدر امني: بعد تسجيل قضية 

اعتداء بالضرب واحلاق اذى جرى القبض 
على املتهمني، وتبني انهما شقيقان، وبررا 
ضرب املدعى عليه برينغ نظرا لكونه حترش 
بشقيقتهما واستشهدا بشقيقتهما والتي 
اكدت ان ا ملجني عليه حترش بها وحاول 
ترقيمها اثناء سيرها مبركبتها في العيون، 

حيث ابلغت شقيقيها مبا حدث.

تحرش بشقيقتهما فنال عقابه بـ »رينغ«

جثة الوافد العربي كما عثر عليها في دورة املياه

سيارة األطفاء بالقرب من سيارة املواطنة بعد احلادث

أثار احلريق داخل منزل املواطن

موظفو البنك األهلي اثناء اخالء املبنى

مصرع وافد عربي بجرعة زائدة في دورة مياه 
ومصري يقتل باكستانيًا بحديدة في أمغرة

وفاة مواطنة في حادث مروري 
مرّوع على »الخامس«

هاني الظفيري
لقي شاب عربي مصرعه اول من امس داخل احد احلمامات التابعة 
ملنشأة سياحية في العاصمة، وتبني ان وفاة الشاب جراء تناوله جرعة 

زائدة من مخدر الهيروين.
وقال مصدر امني ان عامال في حمام املنشأة ابلغ عن وجود حمام مغلق 
منذ مدة طويلة، وحضر مسؤولو املنتزه وقاموا بطرق الباب،وحينما لم 
يستجب احد أقدموا على كسر الباب، ليفاجأوا بوجود جثة شاب يبدو 
انه توفي داخل احلمام منذ فترة طويل،وعثر بجانبه على ابرة وادوات 
تعاطي، وعليه مت ابالغ رجال االمن، وفور تلقي البالغ س���ارع رجال 
االمن واالدلة اجلنائية ورفعت اجلثة للطب الشرعي ومت التحفظ على 

ادوات التعاطي وسجلت قضية وفاة نتيجة تناول جرعة زائدة.
من جه���ة اخرى، احتجز وافد مصري في مخف���ر القيروان بتهمة 
قتل زميل�������ه باخلطأ، وكانت عملي���ات الداخلي����ة ابلغت عن وفاة 
وافد باكستاني في مشروع اسكاني في امغرة، ولدى استطالع اسباب 
الوفاة تبني ان املصري س���قطت من����ه حديدة لتسق����ط ع��لى رأس 

الباكستان���ي ليلفظ انفاسه فور سقوط احلدي��دة عليه.

أمير زكي
لقي���ت مواطنة مصرعها صباح أمس وأصي���ب مواطن آخر اثر 
ح���ادث مروري وقع على طريق امللك فه���د في تقاطعه من الدائري 

اخلامس.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم خليل األمير ان 
رجال اطفاء مركز حولي مت الطلب منهم التحرك للتعامل مع البالغ، 
وتبني ان احلادث عبارة عن تصادم بني 3 مركبات سيارتني صالون 
وسيارة هاف لوري، الفتا الى ان رجال االطفاء تعاملوا مع املصابني، 

بينما تركت جثة املواطنة للطب الشرعي.
من جهة أخرى، أصيب طفالن ومواطن في حادث سير بني منطقتي 
حطني والسالم، وقام رجال الطوارئ صالح سمير وعادل املنصوري 

وعبداهلل الشخص بنقل املصابني للعالج في مستشفى مبارك.

حريق بمنزل مواطن بالقصور
أمير زكي

متكن رجال اطفاء مركز 
مبارك الكبير من اخماد نيران 
اندلعت في منزل مواطن في 
منطقة القصور، وقال مدير 
اطفاء محافظة مبارك الكبير 
العقي���د وليد األنصاري ان 
بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخلية عن اندالع حريق في 
منزل مواطن، مشيرا الى ان 
رجال االطفاء تبني لهم وجود 
مواد سريعة االشتعال وهو 

ما زاد من تفاقم احلريق.
ال���ى ان رجال  وأش���ار 
االطفاء سيطروا على ألسنة 
النيران دون اصابات تذكر، 
محذرا من وضع مواد سريعة 
االشتعال في أماكن السكن 

اخلاص.

4 سلبوا 4000 دينار من إيراني
ومجهوالن سرقا كروت اتصال 

من أم الهيمان
محمد الجالهمة

يجري رجال مباحث اجلهراء حترياتهم لضبط 4 لصوص 
مجهولني قاموا بسلب 4000 دينار من وافد ايراني حسب 

زعمه.
وقال مصدر امني ان االيراني ابلغ بدخ����ول 4 مجهولني 
عليه داخل احلوطة التي يعمل بها وسلب�����وه املبل������غ، 
مشيرا الى ان مزيدا من التحقيق�����ات ستجرى مع ا ملدعي 

للوقوف على حقيقة تعرضه للسلب.
على صعيد آخر، تقدم مسؤول جمعية ام الهيمان وابلغ 
عن تعرض احد االفرع للسرقة حيث متكن مجه���والن من 
سرقة كروت اتص�االت دولية تق�در ب� 500 دين��ار ومبلغ 
نقدي بقيمة 250 دينارا الى جانب ماكينة تصوير، وسجلت 

قضية وحضر رجال االدلة اجلنائية لرفع البصمات.
كما تق���دم مواط�ن وابلغ عن سرقة 5000 دينار بع���د 
كس����ر باب منزله اثناء تواج�ده خارجه، وسجلت قضية 

سرقة عن طريق الكسر.

»اإلطفاء« تجري تمرينًا وهميًا لسيناريو حريق 
شب في الطابق الـ 16 بمبنى البنك األهلي

نفذت االدارة العامة لالطفاء 
املدني  الدف���اع  بالتع���اون مع 
وادارة الطوارئ الطبية مترينا 
وهميا صباح أم���س في مبنى 
العاصمة  ف���ي  التجاري  البنك 
وقال���ت االدارة العامة لالطفاء 
البالغ كان عبارة  ان سيناريو 
عن حريق وهمي في الطابق ال� 
16، مشيرة الى ان احلريق أسفر 

عن اصابة 5 اشخاص.
وف���ي مع���رض تقييمه���ا 
انه، وفور  لالستجابة للحادث 
ورود البالغ، مت حتريك فرقتني 
الى موقع احلادث االولى فرقة 
املدينة والثانية فرقة الساملية، 
ومن ث���م مت أخذ املعلومات عن 
ف���رق االنقاذ  احلادث وتوزيع 
واملكافحة والتهوية للبدء بالعمل 
وتوزيع بعض االطفائيني على 
مناطق االخالء، وكذلك مصاعد 
رجال االطفاء ومت استدعاء فرق 
مساندة مثل االنقاذ الفني ومركز 
الدفاع  الفحيحيل ومبش���اركة 
البحث  املدني للقيام بعمليات 
واالنقاذ واخالء االدوار القريبة 
من منطقة اخلطر، ثم مت استدعاء 
مركز االسناد الى موقع احلادث 
لتقدمي اخلدمات الالزمة لرجال 
االطفاء في موقع احلادث ومن ثم 
مت انشاء مواقع لقيادة احلادث 
سواء القيادة الكبرى أو الصغرى 
ومن ثم طلب اجلهات املعنية الى 
موقع احلادث سواء من االدارة 
أو من خارجها  العامة لالطفاء 
وذلك كان حسب احلاجة ومن 
ثم حتديد منطقة آمنة للمصابني 

االدارة وهو حماية االرواح  له 
واملمتل���كات وس���بل االتصال، 
ويعتبر ه���ذا العمل مفيدا جدا 
الختبار كفاءة االجهزة احلكومية 
املعنية بعمليات احلريق واالخالء، 
وكذلك مدى جاهزية الفريق من 
قبل البنك االهلي لتسهيل مهمة 
رجال االطفاء واالنقاذ ومعرفة 
التصرف اثناء وقوع مثل هذه 

احلوادث.
وأش���ار العمي���د االنصاري 
الى ض���رورة وأهمية اخلطط 
التدريبية لرفع مستوى الكفاءة 
لدى رجال االطفاء والتأكد من 
مدى جاهزيتهم، فاالدارة العامة 
لالطف���اء حريصة كل احلرص 

وعددهم 5 مع التأكد من اكمال 
اسعافهم من قبل الطوارئ الطبية 
وامتام عملي���ة االخالء للمبنى 
ومن ث���م انهاء احلادث من قبل 
قائد املوقع مع التأكد من انهاء 

جميع االعمال.
من جهته، اك���د املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البشرية العميد يوسف االنصاري 
ان اله���دف من ه���ذه التمارين 
التأكد من جاهزية املعدات  هو 
واالليات ومدى كفاءة االطفائيني 
في استخدامها وتقييم اجراءات 
السالمة وادارة احلدث، وكذلك 
الفرق فيما  تقييم مدى تعاون 
بينها لتحقيق الهدف الذي تسعى 

على تطوير مس���توى رجالها 
لتوفير احلماية الكاملة ألرواح 
املواطن���ني وممتلكاتهم، حيث 
املقبلة  التدريب  ستثمر خطط 
املزيد من التطوير واالرتقاء بعمل 

رجال االطفاء.
وتوجه يوس���ف االنصاري 
بالشكر اجلزيل جلميع اجلهات 
الدفاع  بإدارة  احلكومية ممثلة 
الداخلية وادارة  املدني بوزارة 
الطوارئ الطبية بوزارة الصحة 
وقطاعات االدارة العامة لالطفاء 
وادارة ب���رج البنك االهلي على 
تعاونهم خلدمة وطننا احلبيب، 
وحفظ اهلل الكويت وشعبها من 

كل مكروه.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

بعد أن كان محبوسًا مؤبدًا

»االستئناف« تبرئ سجينًا من تهمة االتجار في المخدرات

..وتؤيد إعدام وافد آسيوي قام بذبح زوجته
أيدت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار سالم 
اخلضير حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإعدام وافد آسيوي اتهمته النيابة العامة 

بقتل زوجته بعد أن شك في سلوكها.
جاء في واقعة الدعوى انه فيما شهد به 
ضابط مباحث الساملية أنه في يوم الواقعة 
ورده بالغ من العمليات يفيد بانبعاث رائحة 
كريهة من سطح إحدى البنايات في منطقة 
الساملية فتم االنتقال إلى محل البالغ وتبني 
وجود جثة المرأة مجهولة الهوية واملالمح 

ممددة على األرض مبدخل سطح العمارة. 
وبإجراء التحريات تبني أن املتهم هو من 
ق����ام بقتل املجني عليه����ا، وقد مت ضبطه 
بالقرب من مكان الواقعة. ومبواجهته مبا 
أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة 
وأفاد بأنه زوج القتيلة وأنه كان يشك في 
س����لوكياتها وقد حصلت بينهما خالفات 
سابقة في هذا الشأن. وأضاف أنه في يوم 
الواقعة ق����ام باللحاق باملجني عليها فزاد 
شكه فيها. فأحضر سكينا ومالبس إضافية 
أخفى الس����كني بها وقام باستدراجها إلى 

سطح إحدى البنايات بحجة التفاهم في أمر 
مشكلتهما فوافقته وصعدا إلى سطح البناية 
ودار بينهما نقاش حاد تطور إلى إمساكه 
بالس����كن وقام بنحرها. وبعد أن تأكد من 
موتها قام بتغيير مالبسه امللطخة بدمائها 
وأخذ املالبس امللوثة والس����كني وحقيبة 
املجني عليها وقام بحرقها في ساحة ترابية 
إلخفاء آثار اجلرمية. وفي اليوم التالي توجه 
إلى مخفر الس����املية وقام بتسجيل قضية 
تغيب زوج����ة. وبتاريخ 2010/4/14 قضت 

محكمة اجلنايات بإعدام املتهم.

ألغت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار نصر سالم آل 
هيد وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس »بدون« حبسا 
مؤبدا وابعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
التهامه باالجتار في احلشيش والهيروين 
واملؤثرات العقلية وقضت ببراته مما أسند 
اليه من اتهام. وتتحصل واقعات الدعوى 
فيما شهد به ضابط االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بأن حترياته السرية دلت على ان 

املتهم، وح����ال عودته من قصر العدل الى 
السجن املركزي في يوم 2009/9/6، وعند 
تفتيشه مبعرفة أحد افراد االلزام عثر معه 
على علبة جائر بها أربع كبسوالت ولفافة بها 
مادة بيجية اللون ولفائف بها أصابع ملادة 
داكنة اللون وكيس من النايلون الشفاف 
به 50 قرصا مش����تبها بها. وشهد شرطي 
بقس����م األمن بالس����جن املركزي انه عقب 
عودته من قصر العدل مع املتهمني الذين 
كانت لهم قضايا باحملكمة في يوم الواقعة 

صدرت له أوامره من قائده بتفتيش املتهم. 
وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بها 
مواد مخدرة متنوع����ة. فتمت إحالته الى 
جهات االختص����اص. وبتاريخ 2010/6/6 
قضت محكمة اجلنايات بحبس املتهم حبسا 
مؤبدا مع الش����غل والنفاذ وأمرت بإبعاده 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة وبتغرميه 
عشرة آالف دينار ومبصادرة املواد املخدرة 
املضبوطة. استأنف املتهم احلكم فقضت 

االستئناف بحكمها املتقدم.

مركز رياضمركز رياض

مقالي هذا ليس دفاعا 
عن الفساد وإمنا هو ملعرفة 
ماهية هذا الفس���اد الذي 
وقع حتى نهاجمه ونقومه 
فليس كل ما ينشر إعالميا 
يجب تصديقه بل البد من 
معرفة حقائق األمور قبل 
احلكم عليها حتى نستطيع 
احلكم لبيان م���ا إذا كان 
هناك فس���اد نعاجله من 
عدمه أم���ا التضييق على 
احلري���ات واحلقوق فهو 
ما ال يقبله القانون، وذلك 
ألن املادت���ني 30 و31 من 

الدس���تور نصتا على أن احلرية الشخصية 
مكفولة وانه ال يجوز القبض على إنسان أو 
حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد 
حريته إال وفق أحكام القانون، وما دعاني لذلك 
الس���رد املبسط ما قرأته في بعض الصحف 
احمللية والتعليقات حول أن ضابطني في مخفر 
س���لوى اقتادا شابا وفتاة في الطريق العام 
بتهمة ارتكاب فعل فاضح علني وسجلت في 
حقهما قضية، وعندما تدخل مسؤول أمني 
من الداخلي���ة ملعرفة تفصيل ما حدث وأمر 
الضابطني بإخالء س���بيل الفتاة ألن األمر ال 
يعدو وأن يكون تضييقا على حريات اآلخرين، 
وانقلبت لألسف الدنيا رأسا على عقب وبدال 
من أن يكافأ هذا املسؤول ويشكر على حفظه 
للحريات وااللتزام بالقانون واالنضباط سارت 
األمور بالعكس وكأن املسؤول األمني ارتكب 
خطأ أو جرما جسيما في حق الضابطني، ولعلي 
ال أريد أن انحاز ألحد على حساب اآلخر وإمنا 
أردت أن أتناول املوضوع بشيء من املصداقية 
والشفافية املطلقة، وتساءلت سؤاال مهما: ما 
الس���بب الذي مبوجبه استوقف الضابطان 
الفتاة والشاب الذي كان معها؟ ما السلوك الذي 
شاهده هذان الضابطان الستيقافهما؟ وهل 
كان هذا السلوك على مرأى ومسمع من املارة 
في الطريق العام كما ادعى هذان الضابطان؟ 
ال شك أن هذين السؤالني إجابتهما ستؤديان 
بالش���ك ملعرفة حقيقة األمر، ولكن ال توجد 
أي إجابة، يعني ما في شيء يذكر، ومن هنا 
فالتضييق على احلري���ات أصبح ميزة من 
مميزات العس���كر في الوطن العربي عموما 
وفي الكويت على وجه اخلصوص، خاصة إذا 
كان مع الشخص امرأة يسير معها، واألسوأ 
إذا كانت شابة وجميلة فهنا أصبح احتمال 
االستيقاف شبه مؤكد من الشرطة خاصة في 
األماكن العامة وفي األوقات املتأخرة أو الهادئة، 
وأصبحت هذه الثقافة معلومة للجميع، وأول 
سؤال يس���أله رجل األمن في هذه املناسبة 
)الهويات( أو )شنو عالقتك فيها(، وإذا كانت 
من معك ليست زوجتك أو قريبتك من الدرجة 

أو  البنت  أو  األولى كاألم 
األخ���ت، طبعا على طول 
ينحرف احلديث ويدخل 
رجل األمن في أس���لوب 
مختلف من االتهامات، أو 
املس���اومات، أو )احلقني 
على املخفر(، واملؤس���ف 
ان هؤالء هم رجال األمن 
وكثير غيرهم ال يعرفون 
انه ال يوجد ال في الدستور 
أو القوان���ني ما مينع من 
وجود رجل مع امرأة في 
الطريق العام ماداما وفق 
االحت���رام واألصول، وال 
يوجد نص مينع الرجل من مس���ايرة امرأة 
في مكان عام أو مطع���م أو مقهى، وإذا كان 
القانون يوجب على األمن احلفاظ على حرية 
وسالمة األشخاص ال التعرض لهم وإيذاءهم 
والتعدي على اآلخرين بسبب وجود الرجل مع 
املرأة، ولهذا فإن ما قام به هذا املسؤول احملترم 
واملثقف دس���توريا معاقبا هذين الضابطني 
حديثي التخ���رج والعمل هو واجبه العملي 
وهو ملزم به دستوريا وقانونيا، ولكي ينزع 
عن هؤالء العسكر ثقافة التعرض لألشخاص 
والتضييق على احلريات بسبب وجود امرأة أو 
فتاة مع رجل، ولعل املنظار القانوني يفرض 
نفسه، وأستطيع أن أش���ير إلى أن ما فعله 
الضابطان هو خلق حلالة من حاالت التلبس 
واقتيادهما للشاب والفتاة الى املخفر لتحرير 
وتسجيل قضية آداب في حقهما هو ما دعا 
رجل األمن املس���ؤول الى التدخل لفض تلك 
اجلرمية املختلقة ورفع األمر لقيادات الداخلية 
للتحقيق مع الضابطني وهو ما جعله يأمر 
بحبس���هما انضباطيا رهن التحقيق معهما 
ألن االم���ر الذي فعله الضابطان بحق الفتاة 
والوافد مؤثم باملادة 1/184 من قانون اجلزاء، 
لقبضهم���ا دون وجه حق وفي غير األحوال 
املقررة قانونا على الفتاة والوافد وخلقهما 
جلرمية فعل فاضح بحقهما وهو ما أفرد له 
املش���رع عقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث 
سنوات لذا أقول في نهاية مقالي هذا ان العدالة 
ال يضيرها إفالت مجرم من العقاب بقدر ما 
يضيرها االفتئات على حريات األش���خاص 
وحقوقهم، فخل���ق اجلرمية نوع من الغش 
والتدلي���س الذي يج���ب أن ينأى عنه رجل 
األمن ألنه باألحرى يجب أن يتحلى باألمانة 
والصدق في عمله وهم���ا من الصفات التي 
اقسم عليهما قبل بدء عمله أما االفتئات على 
حريات الناس والتضييق عليها فهو أمر ال 
يقبله القانون حتى نظل في دولة حريات بدال 
من أن تكون دولة بوليسية تخلق اجلرمية 

وتشجعها بدال من أن متنعها.
www.riyad-center.com 

تحية خاصة للمسؤول األمني.. لحرصه
 على تطبيق القانون في قضية الضابطين

بقلم: المحامي رياض الصانع

 "I Love you"
تعادل قضية

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدمت فت���اة كويتية متهمة 
آسيويا بتحريضها على الفجور، 
مشيرة الى انها صدمت برسالة 
 »I Love You« على هاتفها تقول
وحينما ع���اودت االتصال برقم 
املرسل فوجئت بأن آسيويا هو من 
ارسل لها الرسالة وعليه تقدمت 
ببالغها وجار استدعاء اآلسيوي 

صاحب الرقم. 
من جهة أخ���رى  احيل الى 
العامة 4 وافدين بواقع  النيابة 
امرأتني ورجلني بتهمة املواقعة 
بالرضا، والالفت ان حفلة االنس 
متت داخل منزل مواطن، وتبني ان 
اخلادمتني املتهمتني تعمالن لدى 
املواطن، اما اآلسيويان فيعمالن 
سائقني لديه ايضا، وكان مواطن 
ابلغ من قبل احد ابنائه بوجود 
غرباء داخل غرفة خادمته، ليفاجأ 

بأن هناك جلسة انس رباعية.


