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حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

ذكرى االحتالل 
الغاشم في 8/2
متر الذكريات في حياة اإلنسان الكبيرة دون ان 

تنسى حتى تدفن معه فإذا كانت من الذكريات اجلميلة 
فإنه يحتفل بها في كل مناسبة وان كانت ذكريات 

قاسية وأليمة فيحاول نسيانها قدر املستطاع.
أما تاريخ 8/2 فإنها كانت ذكرى أليمة حني قام اجليش 

العراقي باحتالل الكويت والسيطرة على مقدراتها 
ومحاولة ضمها لتصبح جزءا من العراق والذي قام 

باالحتالل اجليش العراقي وليس جيش املقبور صدام 
كما يدعي العراقيون ولوال خروج القيادة السياسية 

ومقاومة الشعب الكويتي لسقطت الدولة بأكملها.
الشعب الكويتي لن ينسى تلك الذكرى األليمة التي 
سقط فيها شهداء من أبنائه دافعوا عن الكويت في 
يوم االحتالل وهم من القوات الكويتية الباسلة من 

اجليش او الشرطة او احلرس الوطني او من املدنيني 
الذين قتلهم احملتل ألنهم قاوموه.

الشعب الكويتي لن ينسى الشباب الكويتي الذين 
اعتقلوا وسيقوا الى معتقالت التعذيب سواء داخل 

الكويت او خارجها وذاقوا أقسى صنوف العذاب 
فاستشهد بعضهم ورميت جثثهم بالقرب من منازلهم 

دون مراعاة لظروف أهلهم.
الشعب الكويتي لن ينسى مصير األسرى الكويتيني 

الذين لم يستدل عليهم ولم يعثر لهم على رفات حتى 
اآلن. 

الشعب الكويتي لن ينسى ما فعلته قوات اجليش 
واالستخبارات العراقية حني اعتدت على الكويتيني 

وسرقت أدويتهم وأموالهم وأكلهم الذي وفرته 
احلكومة لشعبها أو املوجود في مخازن التجار 

الكويتيني.
الشعب الكويتي لن ينسى ما فعلته األيادي املجرمة 

في العراق حني أحرقت أكثر من ٧٠٠ بئر نفط 
لتتسبب بكارثة إنسانية وبيئية واقتصادية على 

الكويت وشعبها.
لهذا، أمتنى ان يتم توثيق هذه الذكرى توثيقا دقيقا 

يوضح ما قام به اجليش الكويتي او الشرطة او 
احلرس الوطني دون ذكر األسماء ليس للتقليل من 
أفعالهم البطولية بل حتى ال يحرف البعض التاريخ 

ويدعي بادعاءات غير منطقية تسقط بها احلجة 
واملنطق أمام اآلخرين.

آخر الكالم: أشرت في مقال سابق الى مطالبة وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح بتكليف قطاع األمن 

اجلنائي بالبحث عن املتوارين من خلية العبدلي 
وللتوضيح فإنه ليس تقليال من كفاءة جهاز أمن 

الدولة او تنفيذ األحكام بل دعم ومساندة لهم حتى 
يتم إغالق هذا امللف الشائك ويلقى القبض عليهم.

إدارة البيئة حددته بالتنسيق مع قطاع المرور

إبعاد عربي تخلص من مياه املجاري في »غير مأهولة« 

»الداخلية«: أكياس القمامة في املطار 
متر في أجهزة مستقلة بها لتفتيشها

..ومراجعة تهني موظفة في »التأمينات« 
محمد الجالهمة - هاني الظفيري

لــم يتمكن محقق مخفــر الزهراء من 
االستماع إلى إفادات مواطنة اتهمت بإهانة 
موظفة في اإلدارة العامة للتأمينات، وذلك 

لعــدم ردها على اتصــاالت رجال املخفر 
عدة مرات.

وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة تعمل 
موظفة في التأمينات قالت إنها كانت على 
رأس عملها وإذا مبواطنة من مواليد ١995 

تريد أن تنجز معاملة ودار حوار بينهما 
بشأن طلبات تستلزمها املعاملة فما كان من 
»املراجعة« اال ان أهانت املوظفة، وسجلت 
بحق املدعــى عليها قضية حملت عنوان 
»إهانة موظف عام اثناء تأدية مهام عمله«.

خطأ طبي يصيب مواطنة بحروق من الدرجة األولى

مخالفة مرورية انتهت بقضية إهانة رقيب أول

احمد خميس

سجلت مواطنة في مخفر شرطة ميدان 
حولي قضية إصابة خطأ واتهمت املبلغة 
وهي من مواليد ١985 عيادة طبية بارتكاب 
خطأ طبي سبب لها حروقا من الدرجة األولى 

بالفخدين األمين واأليسر، وفيما لم يوضح 
البالغ الذي سجل بهذا اخلصوص األسباب 
التي تسببت في إصابة املواطنة باحلروق 
الشــديدة ودور املستشــفى املدعى عليها 
فــي هذه احلروق، ولكنها أرفقت في ملف 
القضية تقريرا طبيا صادر عن مستشفى 

حكومي يدعم أقوالها بشأن احلروق التي 
حلقت بها، ومن املقرر اســتدعاء املسؤول 
عن هذه احلروق لالســتماع الــى إفاداته 
حتــى يتم اســتكمال ملــف القضية بأخذ 
أقوال املدعية واملدعى عليه متهيدا إلحالة 

ملف القضية الى القضاء.

أحمد خميس

أخضــع مواطــن مــن مواليــد ١98٠ 
للتحقيقات في مخفر شرطة ميدان حولي 
واطلق سراحه الحقا بكفالة على خلفية 
اتهامه بإهانة موظف عام اثناء تأدية مهام 
عمله، وبحسب مصدر أمني فإن رقيبا أول 
من مــن مرتبات وزارة الداخلية ويعمل 

حتديدا فــي إدارة دوريات مرور حولي، 
قــال انــه كان يؤدي مهــام عمله ورصد 
مركبة مخالفة لقانــون املرور وقواعده 
فقــام بتوقيفها لتحرير مخالفة مرورية 
وخالل حتريره املخالفة فوجئ باملخالف 
يهينه ويقلل من شأنه حيث اتصل على 
عمليات الداخلية والتي بدورها ارسلت 
دورية لالسناد ومت توقيف املدعى عليه 

وإحالته إلى املخفر.
الــى ذلك حاول املواطــن االفالت من 
االتهام بزعمه انه لم يقصد اإلهانة اال ان 
املدعــي )الرقيب أول( أكد على أن هناك 
شهودا بالواقعة، متمسكا بتسجيل قضية 
فامتثل احملقق لرجل األمن وجرى تسجيل 
قضية بعنوان »تعد وإهانة موظف عام 

اثناء تأدية عمله« برقم ٢٠١٧/٣9٣.

عبداهلل قنيص

أحال رجال إدارة شــرطة 
البيئــة وافدا عربيا الى ادارة 
االبعــاد بعد ان جرى توثيق 
قيامه بإلقــاء مخلفات )مياه 
مجاري( في احــدى املناطق 

محمد الجالهمة

العامــة  علقــت اإلدارة 
للعالقات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخليـــــة علــى 
مقطــع الڤيديــو املتــداول 
التواصـــــل  علــى مواقــع 
االجتماعي بشــــأن قيـــام 
عمـــــال إحـــدى شركـــات 
مناولة النظافة في مطـــار 
الكويــت الدولــي بإدخــال 
أكياس النفايـــات داخل أحد 

أجهزة التفتيــش.
مؤكدة ان جهاز التفتيش 
الظاهر في املشــهد املصور 
معد لتفتيش النفايات، حيث 
يســتخدم هــذا اجلهاز من 
قبل ادارة أمن املطار وذلك 

لتفتيش النفايات املتواجدة 
الترانزيــت  مــن منطقــة 
واملناطق احملظورة وبعض 
قبـــــل  املطـــــار  مرافــق 
خروجها من هـــذه املنطقة 
خشــية من ان يتم تهريب 
أي مواد ممنوعة بداخلهـــا، 
وان هذه العمليـــة تخضع 
لرقابة مســتمرة مــن قبل 
األجهزة املعنية في املطار، 
علمــــــا بان هنــاك أجهزة 
اخرى خاصة للمســافرين 
ومســتقلة ال ترتبــط بهذه 

االجهزة اطالقا.
وذكرت اإلدارة أن أبوابها 
أي  الســتقبال  مفتوحــة 
استفســارات أو تساؤالت 

في الشأن األمني.

وبــث هــذا التصــرف علــى 
مواقــع التواصل االجتماعي، 
وبحســب مصدر امنــي فان 
رجال البيئــة وبالتعاون مع 
قطاع املرور وعقب انتشــار 
املقطع استطاعوا حتديد تنكر 
النفايــات الــذي كان يقــوده 

الوافــد ومن ثم ضبطه، وأكد 
املصــدر ان الوافــد حاول في 
البداية االشارة الى انه ينفذ 
ما أمر به ولكنه عاد وتراجع 
وأقر بأنه فعل ذلك للتخلص 
مــن احلمولة مســتغال كون 
املنطقة ترابية وغير مأهولة.

التنكر يلقي النفايات 

من املقطع املتداول مبواقع التواصل

التنكر توقف في املنطقة غير املأهولة

عربي من املطار إلى »املكافحة« 
بقطعتي حشيش

هاني الظفيري - محمد الدشيش

متكن فريق اجلوالة اجلمركي من ضبط وافد عربي 
اجلنسية مبطار الكويت الدولي قادم من موطنه وبحوزته 

قطعتان من مادة احلشيش.
وقال مصدر جمركي إن رجال اجلمارك اشتبهوا في 
الوافد ليتم تفتيشــه واكتشاف احلشيش الذي حاول 
املتهم تهريبها بإخفائها داخل مالبسه الشخصية بحقيبته 
اخلاصــة، ومت التحفظ على املضبوطــات وحتريزها 

وإحالتها مع املتهم إلى جهات االختصاص.

املخدرات أخفيت في عجينة ووضعت في أمتعة الوافد

»التمييز« تبرئ مواطنًا من االجتار 
في»احلشيش« وتلغي حكمًا 

بحبسه 15 سنة
عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة التمييز حكم االستئناف بحبس مواطن 
ملدة ١5 سنة مع الشغل والنفاذ وتغرميه ١٠ آالف دينار، 
وقضت مجددا ببراءته من تهمة حيازة مادة احلشيش 
املخــدرة ومؤثرات عقلية 
بقصد االجتار والتعاطي.

املتهــم  وكيــل  وأكــد 
احملامــي د.خالــد الكفيفة 
الشــفهية  فــي مرافعتــه 
ومذكرتــه التكميلية خطأ 
احلكــم املطعــون عليــه 
بتطبيق القانون والقصور 
بالفساد في االستدالل، إلى 
جانب خلو األوراق من ثمة 
دليل يقيني يقطع بارتكاب 
موكله االتهامات املســندة 

إليه.
 اســتند الكفيفــة فــي 
مضمــون دفاعه إلى بعض أحكام التمييز والتي تؤكد 
أن األعمال اإلجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة 
والبطــالن مبقدماتها ال بنتائجهــا، مؤكدا انتفاء حالة 
التلبس بحق موكله فضال عن خلو الواقعة مما يسوغ 
االشــتباه ضده وتوقيفه وتفتيشــه األمر الذي يعني 

بطالن إجراءات القبض والتفتيش بالقضية.

احملامي د.خالد الكفيفة

.. و»االستئناف« تلغي حكمًا باملؤبد 
على خليجي لالجتار باملخدرات 

فرج ناصر

ألغت محكمة االســتئناف حكــم محكمة اول درجة 
القاضي بحبس خليجي باملؤبد وإبعاده عن البالد عن 
تهمة االجتار وتهريب املخدرات إلى البالد والقضاء مجددا 
ببراءتــه. ودفــع احملامي 
محمد الصليلي بانتفاء علم 
املتهم بوجود املواد املخدرة 
والدفع بدسها دون علمه، 
مؤكــدا خلــو األوراق من 
ثمة فعل أو دليل ملموس 
أو قرينــة تفيد بأن املتهم 
كان على علم مبا خبئ في 
الباص، كما خلت أيضا مما 
يفيد بأن ذلــك الفعل كان 
مبحض إرادة أو علم منه 
ومن ثم تنتفــي اجلرمية 

املسندة إليه. احملامي محمد الصليلي

حجز قضية القتيل األردني للحكم 16 اجلاري
عبدالكريم أحمد

استمعت محكمة اجلنايات أمس إلى 
مرافعة دفاع ثالثة مواطنني متهمني بقتل 
مقيم أردني دهســا في منطقة الساملية 
وذلــك بعد اختالفهم على بيع وشــراء 
مــواد مخدرة، وقــررت حجزها للحكم 

يوم ١6 اجلاري.
وتخلل اجللسة مثول محامي ورثة 
املجنــي عليه الــذي أكد ثبــوت أركان 
اجلرميــة بحــق املتهمني وقــدم لهيئة 
احملكمة تسجيال لكاميرات أحد الفنادق 
أظهر بعض أحداث الواقعة خالل مرور 
املركبة أمامه، حيث رأى أن هذا التسجيل 

يثبت تورط املتهمني باجلرمية.

وأضاف دفاع املجني عليه أن املتهمني 
اعترفوا مبا نســب إليهــم، موضحا أن 
األول كان يقود املركبة ويأخذ بها ميينا 
وشــماال حتى يفلت املجني عليه الذي 
ظل ممســكا بها من اخلارج فيما حاول 
اآلخر دفعه محاوال إســقاطه، حتى قام 
األول بصدمــه مبركبة أخــرى ما نتج 
عنه تعرضه لإلصابات املوصوفة التي 

أودت بحياته.
من جهته، دفع وكيل املتهمني بانتفاء 
أركان اجلرمية بحقهم، مؤكدا عدم صحة 
ما ساقه دفاع املجني عليه، حيث أشار 
إلــى أن موكليه اعترفــوا أمام املباحث 
باإلكراه بدليل تغيير أقوالهم وإنكارهم 

ارتكاب اجلرمية بعد تغيير احملقق.

يذكــر أن وقائع القضيــة تعود إلى 
العــام املاضــي، حيث اتهمــت األجهزة 
األمنيــة اجلناة البالغني مــن العمر ١9 
و٢٠ و٢١ عاما- اثنان منهم خارج البالد- 
بقتل املجني عليه دهســا وذلك بعدما 
اختلفوا معه على شــراء مواد مخدرة، 
حيث استولوا منه على قطعة من مادة 
»الكيميكال« املخدرة لكنهم اختلفوا معه 
على ثمنها خالل صفقة تسلم وتسليم في 
منطقة الساملية والذوا بالفرار مبركبتهم، 
إال أنــه تعلق بها، فمــا كان منهم إال أن 
حاولوا أن يفلتوه منها، إذ أخذ السائق 
باملركبة يدور ميينا وشماال حتى اصطدم 
جسد املجني عليه مبركبة أخرى وأصبح 

جثة هامدة.

محامي الورثة قدم تصوير كاميرات فندق لدهسه حتى الموت

سلب حقيبة إثيوبية في املهبولة 
وضبط لص هواتف املقاهي

وفاة مواطن في تصادم ثنائي

هنديان ضربا مواطنهما في مقر 
شركة مقاوالت حتت السُّكْر

محمد الدشيش

تقدمت وافدة إثيوبية إلى مخفر شرطة أبو حليفة 
لإلبالغ عن تعرضها للسلب بالقوة من قبل ٣ أشخاص 
مجهولني أثناء سيرها متجهة الى مسكنها في منطقة 

املهبولة.
وقــال مصدر أمني: إن وافــدة إثيوبية أفادت في 
شــكواها لرجال أمن أبو حليفة بأنها وأثناء سيرها 
إلى مســكنها مبنطقة املهبولــة فوجئت مبركبة من 
نوع جيب اعترضت طريقها ونزل منها ٣ أشخاص 
مجهولــني واقتربوا منها وســلبوا حقيبتها بالقوة 
والتي كان بداخلها مبلغ وقدره ١٠٠ دينـــار وهاتف 
نقــــال، والذوا بالفـــــرار مسرعني الى جهة غيـــــر 
معلومـــــة، وزودت املبلغــــة رجال األمن بأوصاف 
اجلنــاة، ومت تكليف رجال املباحـــــث مبزيد مـــــن 

التحريات لضبطهم.
 من جهة أخرى، متكن مصريان من ضبط آسيوي 
قام بســرقة هاتــف أحدهما عندما جلســا في مقهى 
للشيشــة مبنطقة خيطان مســاء أمــس، حيث قاما 

بضربه وأخذا الهاتف منه وسلماه لرجال األمن.
وقال مصدر: إن املصريني فوجئا باآلسيوي اثناء 
انشغالهما بحديثهما الطويل حينما اقترب من طاولتهما 
فمد يديه بخفة ووضع الهاتف في مخبأته ثم خرج 
من املقهى، وحلقا به وأوسعاه ضربا. وعندما أبلغا 
غرفة عمليات وزارة الداخلية هرع رجال أمن إسناد 
الفروانية ومت إلقاء القبض على اآلســيوي وإحالته 

إلى جهة االختصاص.

سعود يوسف

توفي مواطن عشريني في حادث تصادم ثنائي على 
طريق الدائري الســابع. وكان بالغ ورد الى العمليات 
عن تصادم مركبتني األولى مركبة نقل خاصة شاحنة 
نساف بقيادة وافد أفغاني اجلنسية مواليد ١98٠ واملركبة 
الثانية يابانية صالون بقيادة املتوفى الذي تبني الحقا 
انه مواطن مواليد ١99٣ ومت رفع اجلثة من قبل الطب 
الشرعي ومت تسجيل قضية أحيلت جلهة االختصاص.

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

وجهت إلى وافدين آسيويني قصة اشتباه في حالة 
ُسكر واعتداء بالضرب وأحيل املدعى عليهما إلى اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية ألخذ عينة منهما متهيدا لتحديد 
نسبة املسكرات في الدم، وجاء اكتشاف ُسكر الوافدين 
على خلفية قضيــة اعتدائهما بالضرب على ثالث من 

نفس جنسيتهما.
وكانت عمليات الداخلية قد تلقت صباح أمس بالغا 
يفيد بوقوع مشــاجرة في مقر شــركة بالقشــعانية، 
وعلى الفور توجهت دورية من مباحث أمن املنشــآت 
ليتــم توقيف هندي من مواليد ١9٧8 وآخر من مواليد 
١99٠، حيث تبني انهما في حالة سكر، كما شاهد رجال 

املباحث املجني عليه من مواليد ١988.

15 خريجة اجتزن الدورة 
التأسيسية األولى حلماية 

الطائرات للشرطة النسائية

اختتمت الدورة التأسيسية األولى حلماية الطائرات 
للشرطة النسائية والتي شارك فيها )١5( عنصرا من 
الشــرطة النســائية واستمرت ملدة أســبوعني. واقيم 
حفل برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية املســاعد 
لشــؤون األمن اخلاص باإلنابة اللواء شكري النجار، 
الذي هنأ الالئي اجتزن الــدورة وطالبهن ببذل املزيد 
من اجلهد والعطاء واالســتفادة من مثل هذه الدورات 

في حياتهن العملية.
وأكد أن مثل هذه الدورات التي تنظمها وزارة الداخلية 
تهــدف إلى رفــع مســتوى األداء لديهن وإحساســهن 
باملسؤولية وسعيهن الدؤوب لرفع كفاءتهن في مواجهة 
اجلرمية وحفظ واستقرار املجتمع وان التدريب املستمر 

هو العمود الفقري لرفع كفاءة رجال األمن.

اللواء شكري النجار يتوسط اخلريجات 


