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احملّرض على العبارات املسيئة قيد التحقيق

العثور على »ستيني« متوفى طبيعيًا في الفراش

أمن األحمدي يواصل حمالته األمنية

ضبط رجال مباحث مبارك الكبير في متابعة 
حثيثة من مدي���ر إدارة املباحث اجلنائية باإلنابة 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة ومساعده العميد محمود 
الطباخ مدرسا في منطقة مبارك الكبير التعليمية 
يشتبه في تورطه بتحريض الطالب على الكتابة 
ضد أم املؤمنني واخلليفة عمر بن اخلطاب رضي 

اهلل عنهما.
وقال مصدر امن���ي ان القوة املكونة من املقدم 
س���الم اجلويس���ري والرائد علي التمار والنقيب 
خليفة العبيد واملالزم اول س���الم الشهاب متكنوا 

من كشف احملرض في حوادث زرع الفتنة الطائفية 
في النسيج الوطني اذ أسفرت التحريات عن إلقاء 
القبض على املدرس الذي اعترف من مت ضبطهم 
في القضية بأنه كان وراء إقدامهم على الكتابة على 

جدران املساجد واملدارس.
وأشار املصدر الى ان املتهم أنكر ما نسب إليه 
ف���ي ظل التحقيقات التي يخض���ع لها، خصوصا 
انه على خالفات مع أس���رته لتصرفاته الغريبة 

كما اّدعوا.
هاني الظفيري  ٭

ادت الرائحة املنبعثة من منزل احد املواطنني في 
منطقة الدعية الى العثور عليه جثة هامدة يرجح 
معه وفاته قبل اكثر من اربعة ايام بحسب املعاينة 
التي انتهى اليها تقرير ادارة الطب الشرعي باالدارة 
العامة لالدلة اجلنائية. وكان بالغ ورد الى عمليات 
وزارة الداخلية افاد بانبعاث رائحة من منزل احد 
املواطنني في منطقة الدعية والذي افاد جيران له 

بأنهم لم يلحظوا خروجه منذ اربعة ايام مما اثار 
الشكوك، وبابالغ النائب العام اذن بكسر باب املنزل 
والذي يقيم فيه املواطن البالغ من العمر 65 عاما 
مبفرده فتم العثور عليه متوفى في فراشه واحيلت 
اجلثة على الفور الى الطب الشرعي حيث تبني من 

التقرير االولي ان الوفاة طبيعية.
هاني الظفيري  ٭

اتهم وافد عراقي مواطنا مس���نا بالنصب عليه 
مببل���غ 10 آالف دينار، وقال أم���ام رئيس مخفر 
الصليبية النقيب راكان العتيبي انه تعرف على 
مواطن أبلغه بأنه »واصل« وأنه باستطاعته جتنيسه 
باجلنسية الكويتية، وطلب منه 10 آالف دينار لتقدمي 
هدايا وعطايا آلخرين. وأفاد العراقي بأنه منح املسن 
املبلغ املتفق عليه ولكنه صدم بأن املسن »نصاب« 
حسب زعمه، وعلم من آخرين انهم وقعوا ضحية له 
بالطريقة ذاتها من قبل، وسجلت قضية، في حني لم 
يقدم العراقي اي دليل مادي يؤكد ما يدعيه، حيث 

الزالت األجهزة األمنية جتري حترياتها على أمل 
الوصول الى معلومات تكشف عما اذا كانت هناك 
شبكة »نصب« لها أطراف ووسطاء تقوم مبثل تلك 
العمليات التي من شأنها إيهام اآلخرين بإمكانية 
احلصول على اجلنس���ية الكويتية مبقابل مادي 
وهو ما يرتبط بسيادة البالد، خاصة ان املخاوف 
تركزت على احتمال ان يكون أعضاء تلك الشبكة 
س���واء كانت مجموعة أو فردا يصدرون شهادات 

جنسية مزورة إليهام وخداع اآلخرين.
هاني الظفيري  ٭

استاء رجال األمن واملباحث في مخفر تيماء من 
قيام زميل لهم برتبة عقيد يتولى مركز خدمة املواطن 
بتحرير العديد من مخالفات الوقوف في املمنوع 
ملركباتهم املتوقفة في محيط املركز واملخفر معا، 
حيث ال يفصلهما سوى جدار، ما جعلهم يجرون 
اتصاالت مبرؤوسيهم الذين أبلغوهم بإعداد مذكرة 

بذلك للتحقق من صحة املخالفات من عدمها.
من جانب آخر، ضبط رجال مباحث الصليبية 
اثنني من اجلنسية الهندية وبنغالديشيا في قضية 
إحراق مخزن تابع جلمعية الصليبية التعاونية، 
حيث أدى اش���تعال النيران ف���ي املخزن قبل عدة 
أسابيع الى التهام بضائع خاصة باجلمعية، حيث 

التزال التحقيقات جارية معهم.

كما ضبط رجال مباحث تيماء مواطنا محكوما 
في عدة قضايا منه���ا احلبس عامني ومطلوبا في 
قضايا لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ومت تداول 
اسمه كمشتبه به في قضايا سلب اآلسيويني من 
رعاة األغنام وحراس اجلواخير ما بحوزتهم من 
مبالغ مالية وأغنام مبشاركة شخص آخر وحتت 
تهديد السالح. كما ألقى رجال جندة حولي القبض 
على ش���اب من فئة غير محددي اجلنسية بحالة 
غير طبيعية مستخدما البطاقة املدنية لصديق له 
يشبهه في التعريف عن نفسه، كما عثر بحوزته 
على قطعة حش���يش وزجاجة خمر، حيث أحيل 

على الفور الى اجلهات املختصة.
هاني الظفيري  ٭

مسن خدع عراقيًا بحصوله على اجلنسية
مقابل 10 آالف دينار و»فص ملح وذاب«

احلمود ترأس اجتماعًا أمنيًا وتعليمات بتسجيل 
قضايا بحق املعتدين لفظًا وفعاًل على رجال األمن

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش����يخ أحمد احلمود يوم ام����س اجتماعا ضم 
عددا من القيادات األمنية من قطاعات أمن الدولة 
واألمن العام والعمليات واألمن اخلاص واملرور 
وحض����ر االجتماع وكيل وزارة الداخلية الفريق 

غازي العمر.
وقال مصدر حضر االجتماع ان وزير الداخلية 

طالب القيادات األمنية التنسيق فيما بينهم والتعامل 
وفق القان����ون مع اي تعديات قد متس املمتلكات 
وكذلك تس����جيل اي تعديات سواء لفظية او غير 

ذلك وتسجيل قضايا بشأنها.
واش����ار املصدر األمني الى ان وزارة الداخلية 
ستتخذ خطوات حتول دون خروج التجمعات املزمع 

تنظيمها يوم اجلمعة املقبل عن ساحة االرادة.

عقيد »اخلدمة« خالف عسكر »املخفر«
وضبط بدون سكران بهوية كويتي

واصل���ت مديرية أمن األحم���دي بقيادة اللواء 
عبدالفت���اح العلي حمالته���ا املكثفة لضبط األمن 
وتوقيف املخالفني للقانون، خاصة جتار املشروبات 
املسكرة ومالحقة بؤر الفساد والتي تنقل األمراض 
اخلطرة من خالل املمارسات املنحرفة، وجرى توقيف 
وافدين آس���يويني يقومان ببي���ع اخلمور احمللية 
بأسعار مغرية، كما متت مداهمة 3 أوكار مشبوهة 

تستغل في األعمال املنافية لآلداب.
وقال مصدر امني ان مصادر سرية أبلغت اللواء 
عبدالفتاح العلي عن عدة أوكار مشبوهة تستقبل 
راغبي املتعة احلرام مبقابل مبالغ مالية تتراوح بني 
3 � 10 دنانير وعليه قام اللواء العلي بعمل ما يلزم 
للتحقيق في البالغات بشأن األوكار املشبوهة تلك، 
لتتم مداهمة األوكار الثالثة بعد التأكد من ممارسات 
محرمة جتري بداخلها وفيها مت ضبط 19 وافدا ووافدة 

منهم 7 مطلوبني على ذمة قضايا متنوعة.
وأضاف املصدر حول ضبطه اخلمور ان احدى 
دوريات األحم���دي والتي تقوم بحم���الت راجلة 

رص���دت »باص« يتوق���ف في س���احة ترابية في 
الفحيحيل ويت���ردد على الباص وافدون يحملون 
زجاجات وينصرف���ون، ليتم تطويق الباص ملنع 
هروب من بداخله، وجرى توقيف آسيويني اعترفا 
باجتارهما ف���ي اخلمور مبقابل دينارين للزجاجة 
وعثر بحوزتهما على 100 زجاجة خمر محلية ومتت 
مصادرة املضبوط���ات وإحالة املتهمني الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، كما أمر اللواء العلي بإبعاد 
جميع املوقوفني في األوكار املش���بوهة باستثناء 

املطلوبني على ذمة قضايا.
على صعيد آخر، شن رجال أمن محافظة الفروانية 
حملة على أوكار مشبوهة وأوكار االتصاالت الدولية، 
وقال مصدر امني ان احلملة التي أشرف عليها مدير 
أمن محافظة الفروانية العميد غلوم حبيب وقائد 
منطقة الفروانية العقيد وليد شهاب، أسفرت عن 
إغالق 3 أوكار دع���ارة ووكر لالتصاالت وتوقيف 

من بداخلها.
محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة  ٭

موقوفون في أوكار مشبوهة واملضبوطات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مترئسا اجتماعا ضم القيادات األمنية

100 زجاجة خمر محلي مع سائق باص ومعاونهاللواء عبدالفتاح العلي

برأت محكمة اجلنايات ش���ابا خليجيا من تهمة 
هتك عرض خادمة فلبينية كان كفيلها الكويتي قد 

ابلغ عن قيام الشاب بارتكاب الواقعة.
وتراف���ع للدفاع عن املته���م احملامي محمد كمال 
الذي اكد كيدية االتهام وتلفيقه مشيرا الى ان الكفيل 
املتهم وان  زوج اخ���ت 
هناك خالفات ودعاوى 
منظ���ورة ف���ي دوائ���ر 
األحوال الشخصية بني 
ش���قيقة املتهم وزوجها 

كفيل اخلادمة.
وب���نّي ان البالغ ضد 
موكل���ه بتهم���ة هت���ك 
العرض جاء مباش���رة 
بعد مش���اجرة بااليدي 
بني الشاب وزوج االخت 
)كفيل اخلادم���ة( بعد 
تهجم االخير على منزل 
اهل زوجته الصطحابه���ا بالقوة رغم رفعها دعوى 
طالق للضرر ضده حيث هدد الزوج شقيق زوجته 

بالقول راح ادفعك الثمن.. انا اوريك.
وطالب احملامي محمد كمال امام محكمة اجلنايات 
بالبراءة النتفاء وجود الدليل املادي الدال على وقوع 
مثل هذه اجلرائم وعدم توافر القسط اجلنائي لتأخذ 
بهما هيئة احملكمة اجلنائية، كما ان شهادة الشاهدة 
الوحيدة التي استندت اليها املجني عليها في شكواها 
وهي خادمة في منزل املتهم انكرت معرفتها بالواقعة 

وايدت نزاهة الشاب.
أمير زكي  ٭

احملامي محمد كمال

انتقامًا من زوجته اتهم 
شقيقها بهتك عرض اخلادمة

»خيطان« تشهد أول قضايا 
»الوت ساب«.. ومجهولون 

حاولوا افتراس هنغارية

عسكري عزم وافدة
على وجبة دسمة واعتدى 

عليها على مدار 4 أيام

.. ومواطن حاول خطف 
طليقته بالسالح األبيض

بعد شهرين من االعتداء.. إثيوبية 
تستغيث بالسفارة و»الداخلية«

ادعت وافدة هنغارية ان 3 شباب مجهولني حاولوا 
اختطافها بواسطة س����يارة كانوا يستقلونها، وقالت 
الوافدة الهنغارية انها كانت في طريقها الى املنزل في 
منطقة الفنطاس بعد انته����اء عملها وفور نزولها من 
مركبتها أقدم 3 ش����بان على محاولة ادخالها عنوة الى 
داخل س����يارة كانوا فيها إال انها استنجدت وصرخت 

ليهرب اجلناة.
واضافت انها الحظت تتب����ع اجلناة لها ولكنها لم 
تهتم بأمرهم وانها فوجئت بجرأة اخلاطفني، وسجلت 
قضية شروع في اخلطف وأحيل األمر الى املباحث متهيدا 
لضبط اجلناة خاصة ان املجني عليها متكنت من التقاط 
رقم لوحة سيارة اخلاطفني. من جهة اخرى، أبلغت فتاة 
كويتية عبر هاتف بقالة رجال األمن في مخفر خيطان 
عن تعرضها للخطف واالعتداء، وأفادت أثناء التحقيقات 
انها تعرفت على ش����اب عبر »الوت ساب« والتقته في 
مكان عام إال انه اختطفها حتت تهديد الس����كني ونقلها 
الى شقة في خيطان، حيث اعتدى عليها، ومن ثم طردها 
في الشارع بعد سرقة هاتفها النقال لتبلغ عما حدث لها 
من البقالة التي تقع أسفل منزل املتهم وسجلت قضية 

ومتكن رجال األمن من ضبط اجلاني.
هاني الظفيري  ٭

تقدمت فتاة سورية في سن 16 عاما الى مخفر شرق 
ببالغ عن تعرضها لالعتداء على مدار 4 أيام داخل شقة 
في منطقة الساملية، وقال مصدر امني ان الفتاة السورية 
أفادت بأنها تعرفت على شاب عسكري في الدفاع، حيث 
طلب منها ان يتناوال وجبة العش����اء في أحد األسواق 
التجارية، وبعد الوجبة الدسمة طلب منها مرافقته الى 
الشقة الستكمال احلديث، اال انه احتجزها على مدار 4 
أيام دون رضاها، واعتدى عليها خالل تلك املدة وسجلت 
قضية مواقعة باإلكراه وخطف قاصر، خاصة ان املجني 

عليها تبلغ من العمر 16 عاما.
هاني الظفيري  ٭

اتهمت مواطنة طليقها مبحاولة خطفها وابنها الرضيع 
باستخدام السكني، وقالت انها كانت في طريقها لزيارة 
الطبيب حينما وجدت طليقها ينتظرها اسفل مسكنها 
ويحاول سحبها بالقوة باستخدام السكني، مشيرة الى 
انها استنجدت باملارة، اال ان الزوج هددها وقام احد املارة 
بإبالغ اجهزة الداخلية والتي سارعت الى موقع البالغ 
في منطقة الفروانية ومت ضبط الطليق والتحفظ على 

سكني استخدم في واقعة الشروع في اخلطف.
محمد الدشيش  ٭

امر وكيل نيابة االحمدي بإحالة وافدة اثيوبية الى 
الطب الشرعي وتس����جيل قضية مواقعة باالكراه ضد 
مواطن ادعت اخلادمة االثيوبية أنه اعتدى عليها على 
مدار شهرين حسب زعمها، وقال مصدر امني ان مندوبا 
عن السفارة االثيوبية اصطحب خادمة جلأت الى السفارة 
حيث قالت املجني عليها إنها عملت على مدار 3 اشهر 
في منزل املواطن وبعد شهر من تواجدها اقدم كفيلها 
على االعتداء عليها وكان يكرر هذا االعتداء مبعدل شبه 
يومي، مشيرة الى انها انتظرت الفرصة املناسبة للهرب، 
ومتكنت من الهرب واللجوء الى سفارة موطنها، هذا، 
وكلف رجال مباحث االحمدي بس����رعة ضبط اجلاني 

ملواجهته بادعاءات الوافدة املجني عليها.
عبداهلل قنيص  ٭

السبيعي: ال يوجد قانون ينظم أو يعاقب
على االجتماعات العامة بعد حكم »الدستورية« 

»اإلطفاء«: 9 وفيات و99 مصابًا في حرائق 
وحوادث شهر أبريل املاضي

»املكافحة« تسقط تاجر الهيروين و»الروش« 
استكماال للجهود التي يبذلها رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في مالحقة جتار السموم املخدرة مت 
إلقاء القبض أول من امس على وافد هندي اجلنسية 
يعمل سائق تاكس����ي جوال عثر بحوزته على كمية 
كبيرة من حبوب الهلوسة والهيروين، وأرشد اآلسيوي 
املوق����وف عن زميل له ج����ار البحث عنه بعدما عثر 
في منزله على كمية اخرى من املواد املخدرة بجميع 

أنواعها.
وق����ال مصدر امني ان معلومات وردت الى وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي باإلنابة 
ومدير عام اإلدارة العام����ة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن حيازة سائق تاكسي كميات 
من املواد املخدرة، حيث كلف ادارة املكافحة الدولية 
بقيادة العقيد يوسف اخلالدي ومساعده الرائد حمد 

الصباح والنقيبني حمد احلمد ونواف بشير مبتابعة 
املعلومات وضبط املتورطني معه، واستطاع الفريق 
استدراج املتهم لشراء غرامني من الهيروين مقابل 40 
دينارا، ولدى تس����لم املواد املخدرة في منطقة الرقة 
حيث يسكن اآلسيوي وتسلمه املبلغ املرقم مت القبض 
علي����ه، وبتفتيش الغرفة التي يقيم بها عثر على 30 
غراما هيروي����ن و550 حبة »روش« وبعد التحقيق 
معه أرش����د عن 100 غرام أخ����رى من مادة الهيروين 
عبارة عن 13 كبس����ولة و550 حبة روش اخرى، كما 
اعترف على هندي آخر يعمل حلس����ابه، وباالنتقال 
الى مس����كن املتهم الثاني عثر بداخله على 25 غراما 
من مادة الهيروين وأدرج اسم املتهم اآلسيوي الثاني 
على قوائم املطلوبني، حيث مت تكثيف التحريات عنه 

والتعميم على بياناته لدى جميع املنافذ.

اعلن مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في االدارة 
العامة لالطفاء املق����دم خليل األمير ان عدد حوادث 
احلريق واالنقاذ الت����ي تعاملت معها فرق املكافحة 
واالنقاذ في االدارة خالل شهر ابريل من العام احلالي 
بلغ 948 ح����ادث حريق و259 حادث انقاذ مبجموع 
كلي 1207 أس����فرت عن وفاة 9 أشخاص واصابة 99 

آخرين من بينهم 10 اطفائيني.
وعن أبرز مس����ببات احلوادث وف����ق ما اظهرت 
االحصائية الصادرة عن قس����م االحصاء في االدارة 
قال املقدم األمير ان التماس الكهربائي من ابرز مسببات 
احلرائق حيث كان وراءه 130 حادثا ثم عبث االطفال 
الذي كان سببا في وقوع 98 حادثا، وجاء في املرتبة 
الثالثة رمي اعقاب الس����جائر وما شابه وتسبب في 
43 حادثا، مشيرا الى ان وحدة التحقيق في االدارة 
واجلهات االمنية اظهرت ان هناك 37 حادثا افتعلت 
بشكل متعمد او شبه متعمد، وجاء في املرتبة اخلامسة 
وضع مصدر حراري بالقرب من مواد قابلة لالشتعال 

ما تسبب في 12 حادثا.
واضاف املقدم األمير ان فرق املكافحة في محافظة 
الفروانية احتلت املرتبة األولى في مكافحة احلرائق 
التي اندلعت وبل����غ عدد احلوادث التي تعامل معها 
رجال اإلطفاء 225 حادثا، وجاءت في املرتبة الثانية 
ف����رق املكافحة في محافظة حولي وتعاملت مع 190 
حادثا، وجاءت محافظة العاصمة في املرتبة الثالثة 
حيث تعامل رجالها مع 170 حادثا وجاءت في املرتبة 
الرابعة محافظة اجلهراء حيث تعامل رجالها من فرق 
املكافحة مع 133 حادثا، وتلتها في املرتبة اخلامسة 
محافظة االحمدي حيث تعاملت فرق االطفاء مع 120 
حادثا، واخيرا س����جلت محافظ����ة مبارك الكبير 89 
حادثا، مشيرا الى ان فرق االطفاء البحري تعاملت مع 
11 حادثا فيما تعامل مركز العمليات واالسناد مع 10 
حوادث. واوضح املقدم األمير ان عدد الوفيات خالل 
ش����هر ابريل من العام احلالي بلغ 9 وفيات واصابة 

99 آخرين من بينهم 10 اطفائيني.

الذي ينشده سواء ما اتصل منها 
بتوكيد الس����يادة الشعبية وهي 
جوهر الدميوقراطي����ة أو بكفالة 
احلريات واحلق����وق العامة وهى 
هدفها أو باملش����اركة في ممارسة 
السلطة وهى وسيلتها، كما ألقت 
املذكرة التفسيرية للدستور بظاللها 
على دور رقاب����ة الرأي العام وان 
احلك����م الدميوقراطي يأخذ بيدها 
ويوفر مقوماتها وضماناتها وان 
هذه الرقابة متثل العمود الفقري 
في شعبية احلكم، وان يكون ألفراد 
الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة 
ميارس����ها بالرأي احلر، ما يغدو 
معه احلق في الرقابة الش����عبية 
فرعا من حرية التعبير ونتاجا لها 
فال يجوز واألمر كذلك وضع قيود 
على ه����ذا احلق على غير مقتض 
من طبيعته ومتطلبات ممارسته 
ومصادرة هذه احلرية أو فصلها 
عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإال 
عد ذلك هدم����ا للدميوقراطية في 

محتواها املقرر في الدستور. 
وكان الدستور قد كفل لألفراد 
حرياتهم في االجتماعات اخلاصة 
دون أن يخضعه����ا ألي تنظي����م 
لتعلقها بحرية حياتهم اخلاصة 
وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق 
أو إشعار أي جهة بها مقدما، وال 
يجوز لقوات األمن إقحام نفسها 
على هذه االجتماعات إال إذا كان األمر 
متعلقا بارتكاب جرمية من اجلرائم 
املعاقب عليها قانونا جرى اإلبالغ 
أما بالنس����بة لالجتماعات  عنها، 
الدستور وفقا  أباحها  العامة فقد 
التي يبينها  للشروط واألوضاع 
القانون عل����ى أن تكون أغراض 

االجتماع ووسائله سلمية.

اعدم القضاء الدستوري الشامخ 
املخالفة الدستورية في 15 مادة 
منه فيما يرتبط باالجتماع العام 
وان املرسوم بقانون بات منذ ذلك 
التاريخ مقصورا في التطبيق على 

املواكب واملظاهرات.
واشار إلى أن القانون لم يعد 
له أي صل����ة باالجتماعات العامة 
وبالتالي تنحس����ر عنها س����لطة 
تطبي����ق أي حكم من أحكام املواد 
ال����واردة في����ه حيث بات����ت تلك 
االجتماعات مسنودة بنص املادة 

44 من الدستور.
وأوضح احملامي السبيعي ان 
حكم احملكمة الدس����تورية انتهى 
باإلش����ارة في حيثيات����ه إلى أن 
الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم 
وأفكارهم وهم أح����رار في الغدو 
والرواح، فرادى ومجتمعني، وفي 
التفرق والتجمع مهما كان عددهم 
ما دام عملهم ال يضر باآلخرين، وقد 
غدت حريات وحقوق اإلنسان جزءا 
من الضمير العاملي واستقرت في 
الوجدان اإلنساني وحرصت النظم 
الدميوقراطية على حمايتها وتوفير 
ضماناتها، كما درجت الدساتير على 
إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا 
للناس بها ويكون ذلك قيدا على 
املش����رع ال يتعداه فيما يسنه من 

أحكام.
وحيث إن الدستور فيما نص 
عليه ف����ي املادة 6 م����ن أن نظام 
الكوي����ت دميوقراطي  احلكم في 
والس����يادة فيه لألم����ة، ردد في 
نصوص مواده وفي أكثر من موضع 
األحكام واملبادئ التي حتدد مفهوم 
الدميوقراطية التي تلمس طريقها 
خيارا، وتش����كل معال����م املجتمع 

ب���ني احملام���ي احلميدي بدر 
الس���بيعي انه منذ اليوم التالي 
لصدور حكم احملكمة الدستورية 
ف���ي األول من مايو 2006، ليس 
هناك أي قانون ينظم أو مينع أو 
العامة  يعاقب على االجتماعات 
بعدما انتهت احملكمة الدستورية 
إلى عدم دس���تورية املادة رقم 1 
واملادة رقم 4 من املرسوم بالقانون 
رقم 65 لس���نة 1979 في ش���أن 
العامة والتجمعات  االجتماعات 
القضاء بعدم دستورية  وكذلك 
النصوص التي وردت فيما يخص 
االجتماع الع���ام في املواد 2 و3 
و5 و6 و8 و9 و10 و11 و16 و17 
و18 و19 و20 من املرسوم سالف 
الذكر والذي يتكون من 22 مادة، 

احملامي احلميدي بدر السبيعي


