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سوالف أمنية

سلمية املعارضة
املعارضة محتجة ومنزعجة من مرسوم الضرورة املتعلق 
بتقليص األصوات وحجتهم في ذلك ان املرسوم ال يجب 

صدوره اآلن لعدم الضرورة له، أما الرأي الراجح فهو 
فقد الكثير من كراسيهم العتمادهم بالنجاح على تبادل 

األصوات.
اشرنا في مقالة سابقة الى اعداد مراسيم الضرورة 

الصادرة مبا فيها تعديل دوائر وتغيير أصوات ووافقت 
غالبية املجالس على تلك املراسيم عدا انتخاب وتصويت 

املرأة الذي رفض ومتت املوافقة عليه فيما بعد.
املعارضة خيارها الذهاب الى احملكمة الدستورية للطعن 

باملرسوم وقد ابلغ صاحب السمو األمير مبوافقته وتقبله 
ألي حكم يصدر من احملكمة الدستورية ولكن ليعلم من 
يريد الذهاب للمحكمة الدستورية للطعن في املرسوم ان 
يكون ناخبا او مرشحا وليس مقاطعا حتى تقبل احملكمة 

بطعنه. 
النزول للشارع واالدعاء بسلميتها شيء فيه استخفاف 
في العقول فمن ينزل للشارع ال ميكن التنبؤ بتصرفاته 
وردود األفعال مهما حرص املنظمون أو املسؤولون على 

سلميتها وما حدث من جتاوزات واعتداءات على رجال 
األمن في منطقة صباح الناصر هو بداية الشرارة إذا لم 
يوقفوا املسيرات، فمن يضمن بعدم وجود مندس بني 

املعارضني ولديه سالح ويطلق النار على رجال الشرطة 
وردة الفعل من الطرف اآلخر وقد آملني مشاهدة ذلك 

املستهتر وهو يدهس رجال األمن واملصور ويسارع الى 
الهروب، وحمدت اهلل بعدم حمل باقي الشرطة للسالح وإال 

ألردوه قتيال وتطورت األمور إلى أسوأ من ذلك. 
انسحاب املعارضة لتسجيل موقف ضد املرسوم قد ال 

يكون في صاحلهم الن الساحة ستكون لغيرهم ويقروا 
ويعدلوا قوانني قد ال تكون في صالح املعارضة ولهذا 

نزول املعارضة لالنتخابات ولو نقص عددهم سيجعلهم 
يعترضون او قد يستطيعون إيقاف أي قوانني ال تكون من 

صالح البلد كما يدعون. 
التخوين والشتم أسلوب جديد على حضارتنا اللغوية التي 

لم نسمع بها إال من قريب فجميعنا مواطنون كويتيون 
واختالفنا في الرأي والتصرف ال يعني احلجر على الطرف 

اآلخر والطعن بكرامته.

»اجلنايات« تقضي بحبس زوج 
ابنة املتنبئة أم علي حبسًا مؤبدًا

براءة سوابق من حيازة حشيش 
لبطالن القبض والتفتيش

قضت محكمة اجلنايات ببراءة مواطن عائد من 
جرائم أخرى بعد محاكمته مجددا بتهمة إحراز وحيازة 
مادة احلشيش، وتهمة حيازة عدد من الطلقات النارية 

أثناء إلقاء القبض عليه.
وتتحصل الواقعة فيما ش���هد به ضابط الواقعة 

أنه وفي غي���ر األحوال 
املرخص���ة ف���إن املتهم 
حاز وأحرز مادة مخدرة 
»حش���يش« وكان ذلك 
بقصد التعاطي دون أن 
يثبت أنه مرخص للمتهم 
بذلك قانونا حال كونه 
عائدا لسبق احلكم عليه 
بعقوب���ة اجلناية على 
النحو املبني بالتحقيقات، 
كما حاز ذخائر عدد 206 
طلقات مما يستعمل في 
البندقية دون أن يكون 

مرخصا له في حيازتها، أيضا حاز وأحرز مادة مؤثرة 
عقليا »األمڤيتامني« وكان ذلك بقصد التعاطي دون 

أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا.
وحضر دفاع املتهم احملامي علي العصفور وترافع 
شارحا ظروف الدعوى ودفع ببطالن القبض والتفتيش 
وعدم معقولية رواية ضابط الواقعة، وقال ان استيقاف 
املتهم مت مبخالفة لقانون االجراءات اجلزائية وانه 
كان يجب على الضابط حال استيقاف املتهم والشك 
في سلوك إحالته الى مخفر الشرطة حتى يأمر احملقق 
بتفتيش املتهم وإحالته للطب الش���رعي ألخذ عينه 
الدم وانه ليس من اختصاص الضابط جتاوز قانون 
االجراءات وان مخالفة القانون تستوجب بطالن كل 

االجراءات.
وقال احملامي العصفور: نحن ندفع بطالن القبض 
والتفتيش حلصوله بغي���ر إذن وفي غير  األحوال 
التي يجيزه���ا القانون وفي غي���ر حالة من حاالت 
التلبس، موضحا أنه ال يجوز القبض على إنسان إال 
مبقتضى أمر من سلطة التحقيق ويحظر على رجال 
الش���رطة ذلك إال في حدود ما أجازته املادة 54 من 
قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والتي جرى 
نصها على أنه: لرجال الش���رطة حق القبض بدون 
إذن على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه دالئل 
قوية وأن تقدي���ر الدالئل ومبلغ قوتها تكون براءة 
لرجل الشرطة على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة 

محكمة املوضوع.
مؤمن المصري  ٭

قض���ت الدائرة اجلزائية باحملكم���ة الكلية أمس 
بحبس زوج ابنة املتنبئة أم علي حبس���ا مؤبدا بعد 

إدانته بحرق شقتها مما أدى إلى وفاتها.
كان دفاع املتهم خالل جلسة سابقة قد أكد أن ذوي 
أسرة العرافة أم علي تنازلوا عن حقوقهم القانونية 
متمثلة في الدية الشرعية واملطالبة بالتعويض املدني 

بعد وفاتها إثر حريق في شقتها مؤخرا.

احملامي علي العصفور

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

مصرع مجهول الهوية
في حمام عمومي بالنقرة

»اإلطفاء« حتتفي بإطفاء آخر بئر 
مشتعلة مع »التربية« 

االستعداد ملوسم األمطار كشف 
عن جثة للقيطة جديدة في منهول

انقالب على »السابع« يكشف
عن استمرار سرقة الديزل

إصابة 5 أشخاص في حريق بسلوى

أحيلت جثة ش���خص لم يعثر معه على اثبات إلى الطب 
الش���رعي ملعرفة هويته وجنسيته وسط شبهة بأن تكون 

الوفاة ناجتة عن تعاطي املواد املخدرة.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد من ش���خص داخل حمام 
في منطقة النقرة. وبانتقال رج���ال االمن، عثر على ادوات 

تستخدم في تعاطي املخدرات.
هاني الظفيري  ٭

تقيم اإلدارة العامة لإلطفاء بالتعاون مع مدارس وزارة 
التربية عدداً من األنشطة إلحياء هذه الذكرى، إطفاء آخر 

بئر نفطية والذي يصادف امس.
وقال رئيس قسم التوعية والعالقات العامة باإلطفاء 
النقيب ماجد العتيبي إن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف 
النشء بهذه الكارث���ة البيئية واالقتصادية التي ارتكبها 
النظام العراقي البائد عندما أحرق جميع آبار النفط قبل 
أن ينسحب من ارض الكويت ما شكل كارثة بيئية عاملية 
استغرق اطفاؤها عاما ونصف العام تقريبا، وامتدت اثارها 

لسنوات على البيئة الكويتية واإلقليمية.
وأضاف نهدف الى تعريف أبنائنا الطلبة باجلهود التي 
بذلت إلطف���اء هذه اآلبار ودور اإلدارة العامة لإلطفاء في 
ذلك والتعاون الدولي م���ع الكويت ملواجهة هذه الكارثة 

ومحو آثارها.
ووجه العتيبي شكره للمدارس التي بادرت بإقامة مثل 
هذه الفعالي���ات لتعريف الطالب والطالبات هذه الذكرى 

املهمة في تاريخ الكويت.

بعد اقل من 24 ساعة من العثور على جثة طفلة حديثة 
الوالدة في منطقة املنقف خلف احد املجمعات الشهيرة، ابلغ 
يوم امس عن وجود جثة لطفلة اخرى حديثة الوالدة لكنها 

ملقاة في منهول للمجارير في منطقة الرقعي.
وحس���ب مصدر امني، فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخلي���ة صباح امس عن وجود جث���ة لطفلة خالل القيام 

بعملية تنظيف للمناهيل قبل بدء موسم االمطار.
وق���ال املصدر: فور ابالغ عمليات الداخلية، س���ارع الى 
موقع البالغ مدير امن محافظة الفروانية اللواء عبدالفتاح 
العلي ومدير عام االدارة العامة لالدلة اجلنائية اللواء د.فهد 
الدوسري، وتبني من الفحص االولي ان الطفلة كان يبلغ عمرها 
قبل مصرعها نحو 4 اشهر، ومت ابالغ وكيل نيابة الفروانية 
والذي امر رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية بعمل 
ما يلزم من اجراءات واالط���الع على تقرير األدلة اجلنائية 
ملعرف���ة ما اذا كانت الطفلة قد ول���دت متوفاة والقي بها في 

املنهول، ام قتلت ومت التخلص من جثتها.
عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري  ٭

كشف حادث انقالب صهريج محمل بالديزل عن استمرار 
عمليات سرقة الديزل، وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن 
انقالب صهريج ديزل على الدائري الس���ابع، وسارع الى 
موقع البالغ رجال االمن، وبالتحقيق مع سائق الصهريج 
ملعرفة هوية الشركة التي ينقل لها الديزل، ارتبك وحاول 
الهرب بدع���وى االصابة، وباعادة التحقيق معه تبني انه 
يعمل مع آسيويني يقومون بسرقة الديزل واعادة تهريبه 
الى دول مج���اورة، ومت التحفظ على الس���ائق واحالته 

للمباحث.
هاني الظفيري  ٭

متكن رج���ال مركز العارضية بقي���ادة املالزم اول طالل 
العلي واالطفائيني عبداهلل دبيس وعبدالعزيز الطيار ومسلم 
املويزري وحسني عيدان وعلي الصباغة وخالد مهلهل، من 
الس���يطرة على حريق اندلع في ش���قة بالفروانية، وأسهم 
التعامل السريع من قبل رجال االطفاء في سرعة اخماد ألسنة 

اللهب دون حدوث اصابات تذكر.
من جهة اخرى، اصيب 5 اشخاص باختناق جراء حريق 
شقة مبنطقة سلوى، وقام رجال الطوارئ وبقوة 4 سيارات 
اسعاف بتقدمي االسعافات الضرورية للمصابني، فيما تعامل 

مع احلريق رجال اطفاء مركزي الساملية وحولي.
هاني الظفيري  ٭

احلادث الذي كشف عن الديزل املسروق

آثار من حريق شقة الفروانية

دعت اجلميع إلى االلتزام بالقانون حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية

»الداخلية«: فرقنا مسيرة أرض املعارض وفق اإلجراءات القانونية
ولدينا املقدرة بالتعاون مع »احلرس« على تأمني االنتخابات

)هاني الشمري( الدوريات اغلقت الطرقات مقابل منطقة مشرف  

بأي ح���ال من االح���وال إعاقة 
س���ير العملية االنتخابية حتت 
اي ذريعة، مؤكدا ان تأمني املقار 
االنتخابية لن يتعارض مع قيام 
بقية االجه���زة بالتعامل مع اي 
جتاوز للقان���ون. وحول اعداد 
املوقوفني، ق���ال مصدر امني ان 
نحو 10 أشخاص قيد االحتجاز 

في أجهزة وزارة الداخلية.
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة  ٭

وقال املصدر: توجد معلومات 
لدى األجهزة األمنية بالتخطيط 
لعمل مس���يرات وعرقلة بعض 
جل���ان االنتخابات خالل س���ير 
العملي���ة االنتخابية وهو ما لن 

يسمح به مطلقا.
الداخلي���ة  وأك���د ان وزارة 
واالجهزة املساندة سيما احلرس 
الوطني قادرة على تأمني عملية 
س���ير االنتخابات، ولن يسمح 

أعلن���ت وزارة الداخلية في 
بيان لها ام���س ان أجهزة األمن 
املعني���ة اتخ���ذت كل إجراءاتها 
االحترازية ف���ي نطاق محافظة 
العاصم���ة والعديد من املناطق 
األخرى وذلك حتسبا للدعوة الى 
التجمهر واخلروج في مسيرات 
غير قانونية دون احلصول على 

التراخيص الالزمة لذلك.
العالقات  إدارة  وقال مدي���ر 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني بالنيابة العقيد 
عادل احلشاش ان تلك اجلموع 
له���ا بالتظاهر  غير املرخ���ص 
واخلروج في مسيرات اتخذت من 
ارض املعارض الدولية مبنطقة 
مشرف مرورا بالدائري السادس 
منطلقا نحو التحرك مبسيرات 
تنادت لها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي والتي تعاملت معها 
اجهزة األم���ن، وقامت بتفريقها 
وفقا لالجراءات القانونية املتبعة 
مع مثل هذه املسيرات وحاالت 
التجمهر غي���ر املرخص لها في 

هذا الظرف.
الداخلية  وأعرب���ت وزارة 
عن تقديرها العميق للمواقف 
املشرفة واملسؤولة من املواطنني 
الذي���ن س���ارعوا للتعاون مع 
أجهزة األمن باالبالغ واالدالء 
مبعلومات مفي���دة عن مواقع 
املتجمهري���ن والذي���ن احتمى 
بعضهم داخل املناطق السكنية 
ذريعة لدفع اجهزة األمن للتعامل 
معهم بني املساكن اآلمنة، لكن 
رجال األم���ن متكنوا من فض 
جتمهرهم ومس���يرتهم بفضل 

مؤازرة وتعاون املواطنني.
ودعت ال���وزارة اجلميع إلى 
ضرورة االلتزام بالقانون حتى 
ال يعرضوا انفس���هم للمساءلة 
القانونية وان يقفوا صفا واحدا 
الوطنية  وحتمل مس���ؤوليتهم 
للحف���اظ على األمن والس���لم 
الداخلي وعدم االضرار باملصالح 

العليا ألمن الوطن واملواطنني.
على صعيد آخر، كشف مصدر 
امني ان وزارة الداخلية مستعدة 
للتعامل مع اي مس���يرات غير 
مرخصة مبا ال يؤثر على قيامها 
الوطني املهم خالل سير العملية 

االنتخابية.

مواطنون تركوا مركباتهم على مسافة بعيدة واجتهوا سيرا نحو ارض املعارض 

القوات اخلاصة متكنت من تفريق التظاهرة غير املرخصة

على اخلمور في مخابئ يصعب 
اكتشافها.

 وجار التنسيق مع الدولة 
اخلليجية ملعرفة من أرس���ل 
احلاويت���ني، وقد مت���ت إحالة 
إلى  القضي���ة واملضبوط���ات 

النيابة.
 ٭ هاني الظفيري
محمد الجالهمة

 حيث وردت معلومات عن 
وجود هذه الكمية من اخلمور 
مخبأة في أكياس سكر قادمة 
من دولة خليجية عبر البحر، 
وعلى الفور مت جمع املعلومات 
واالستدالالت ومتابعة احلاويتني 
حتى وصلتا إلى ميناء الشويخ 
ومتت االستعانة برجال اإلطفاء 
لتقطيع احلاويتني حيث عثر 

ضمن جهود قط���اع األمن 
اجلنائي � اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات � ف���ي تتبع ضعاف 
النف���وس من مروجي اخلمور 
إدارة  واملخدرات، متكن رجال 
العمليات وبالتنسيق مع رئيس 
مكتب البحث والتحري اجلمركي 
من ضبط حاويتني بهما 5000 

زجاجة خمور مستوردة.

االستعانة برجال من االطفاء الخراج اخلمور اخلمور بعد تفريغها من احلاويتني

مت ضبطها في حاويتني قادمتني من دولة خليجية

5000 زجاجة خمر مستوردة في أكياس سكر


