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نظر دعوى حظر التدخني في محكمتني 12 مارس

»التمييز« تنظر إخالء سبيل متهمي »دخول املجلس« اليوم

أقام احملامي خلف العتيبي دعوى قضائية ضد 
وزارة العدل طالب فيها بحظر التدخني في 

محكمتي الفروانية واجلهراء حلني تخصيص 
أماكن للمدخنني، وحددت لنظرها الدائرة 

اإلدارية في احملكمة الكلية يوم الثاني عشر 
من شهر مارس املقبل.

وقال العتيبي لـ »األنباء« إنه وكثيرا من 
احملامني واملراجعني يضطرون في كثير من 

األحيان إلى مغادرة مبنيي محكمتي الفروانية 
»الرقعي« واجلهراء فرارا من أثر التدخني 
السلبي على صحتهم حيث يستنشقون 

الدخان املنبعث من املدخنني داخل ممرات 
وساللم املبنى، ما يؤثر على إجناز العمل الذي 

يحتاج للحضور والتنقل ساعات طويلة.

وأوضح العتيبي أن التدخني في احملكمتني 
يخالف املادة 15 من الدستور والتي 

تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة 
وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض 

واألوبئة، واملادة 41 منه على أن لكل كويتي 
احلق في العمل، واملادة 4 من القانون رقم 
15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخني في 

الوزارات واجلهات احلكومية على أنه يحظر 
التدخني في األماكن العامة، فيما تنص املادة 

5 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن 
إصدار قانون حماية البيئة املعدلة بالقانون 

رقم 99 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام 
قانون البيئة على حظر التدخني في األماكن 

العامة واملغلقة.

تعقد محكمة التمييز برئاسة املستشار 
صالح املريشد اليوم أولى جلساتها لنظر 

طعني النيابة العامة واملتهمني بقضية 
دخول مجلس األمة وإتالف محتوياته، 

في وقت تترقب فيه األوساط القرار الذي 
ستتخذه احملكمة بشأن الطلب املقدم من 

دفاع الطاعنني بوقف نفاذ حكم االستئناف 
وإخالء سبيلهم حلني الفصل بالدعوى.
وقال عضو هيئة الدفاع عن املتهمني 

احملامي د.يوسف احلربش لـ »األنباء« 
إنه وزمالءه جاهزون لتقدمي املرافعة في 

الدعوى، مشيرا إلى أنهم سيحرصون على 
تقدمي دفوعهم في اجللسة وعدم إرجائها، 

السيما في ظل إطالة أمد النزاع في القضية 

وحبس الطاعنني ملدة تقارب الثالثة أشهر.
ولفت احلربش إلى أن إطالة أمد النزاع في 

هذه القضية أحلق ضررا فادحا بالكثير 
من املتهمني، مشيرا إلى أن من بينهم طالبا 
في داخل وخارج البالد مت تعليق دراستهم 

وأساتذة جامعيني وموظفني تعرقلت 
واجباتهم الوظيفية وتوقفت رواتبهم 

الشهرية، فضال عن أن هناك نوابا من 
املفترض عودتهم ملمارسة حقهم الدستوري 

ودورهم البرملاني.
وكشف أنه تقدم األسبوع املاضي بطلب 
جديد بوقف تنفيذ العقوبة وإخالء سبيل 

املتهمني حلني الفصل بالطعن وسيجدد هذا 
الطلب في جلسة اليوم.

عبدالكريم أحمد

عدل ومحاكم

نافذة على األمن
الفريق م. طارق حمادة

وطني الغالي
مبناسبة االحتفاالت مبرور 57 عاما على 

ذكرى االستقالل و27 عاما على ذكرى 
التحرير، وتزامنها مع مناسبة عزيزة على 

قلوبنا جميعا وهي مرور 12 عاما على تولي 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم في البالد، ال يفوتني إال ان أتوجه 
لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء وأبناء وطني الغالي 
باسمي التبريكات، أعادها اهلل علينا جمعيا 
بكل خير حتت رعاية قائد مسيرتنا وراعي 

نهضتنا.
ال شك ان اجلهود التي يبذلها العاملون في 

وزارة الداخلية بدءاً من الوزير والوكيل 
والوكالء املساعدين في شأن اخلطط كبيرة 

جدا، وتتواصل تلك اجلهود من قبل الضباط 
وضباط الصف من خالل نقاط تفتيش 

وفلترة مناطق االحتفاالت من أي أدوات يساء 
استخدامها خالل املسيرات.

خطط الداخلية تشترك فيها مختلف أجهزة 
الوزارات خاصة امليدانية كالنجدة واملرور 
واألمن العام ورجال املباحث وامن الدولة 

وغيرها فيما تبقى بقية القطاعات في وضعية 
استعداد وللتدليل. على أن االحتفاالت 

تستدعي اتخاذ كل إجراءات احليطة واحلذر 
ألمن وسالمة احملتفلني أصدر وكيل وزارة 
الداخلية الفريق محمود الدوسري تعميما 

بحجز كلي لقوة الداخلية بحيث تكون جاهزة 
لتأمني االحتفاالت الغالية على نفوسنا.

تأمني مناطق املسيرات ليس باألمر اليسير 
وليس كل ما يعرف يقال ولكن بحكم عملي 

في وزارة الداخلية لعدة عقود اعلم يقينا 
ان األمر ليس كما يتصوره البعض مجرد 
تنظيم السير والتدخل لفض مشاجرات او 

التعامل مع أشخاص يستغلون التجمعات في 
السرقات، ولكن هناك أمورا تضعها األجهزة 
األمنية غير املرئية في سلم األولويات وهي 
احتمالية استغالل املناسبة في أهداف تؤثر 

على األمن واالستقرار داخل البالد.
ما املطلوب من احملتفلني؟

أعتقد ان ابسط ما ميكن ان نقدمه هو التعاون 
مع التعليمات األمنية كعدم حمل األدوات 
احلادة والتنبيه على أبنائنا بذلك، وأيضا 
القانون حظر استخدام الفوم ومسدسات 

املياه ومع األسف جند معظم األسواق تعرض 
لهذه املسدسات وكأنها بعيدة عن املشكالت 

التي تنتج عن استخدام هذه املرشات من 
قبل بالغني وأحداث بل وأطفال. لألسف 

استخدام مرشات املياه يشغل أجهزة األمن 
عن أمور أكبر تعني بالسالمة العامة جلموع 

احملتفني ومع األسف هناك شريحة غير 
منضبطة تضع أشياء قذرة ورمبا حارقة 

داخل املرشات بخالف املاء ويتم فتح أبواب 
املركبات عنوة وهو ما يسفر عن مشكالت 
ومشاجرات دامية. نأمل من أولياء األمور 

التعاون مع التعليمات وعدم استخدام 
املرشات وايضا ان يتوقف أصحاب األسواق 

عن الترويج ألدوات تفسد احتفاالت وطننا 
الغالي وان يكونوا عونا ألجهزة الداخلية.

آخر الكالم:  ما فعلته الكويت باستضافة 
مؤمتر للمانحني والتبرع بسخاء إلعادة 

إعمار العراق امر ليس غريبا على الكويت 
وأمير اإلنسانية سمو الشيخ صباح 

األحمد. املؤمتر يؤكد ان الكويت وكعهدها 
قادرة على جتاوز املاضي ألجل حاضر 

أفضل للعالم أجمع وملنطقتنا.

انتحار سريالنكية شنقاً مبنزل مخدومها في »الرابية«
محمد الدشيش

أقدمت مقيمة سريالنكية على االنتحار شنقا 
في مسكن مخدومها في منطقة الرابية أمس األول. 
وقال مصــدر أمني إنه ورد بالغ من مواطن إلى 
غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بالعثور على 

خادمته السريالنكية جثة تتدلى من سقف داخل 
غرفتها بعدما أقدمت على شــنق نفسها، فانتقل 
رجال األمن واألدلة اجلنائية والطوارئ الطبية إلى 
املكان، وبعد معاينة اجلثة تقرر رفعها وإحالتها 
إلى الطب الشرعي، ومت فتح حتقيق أمني ملعرفة 

أسباب ودوافع االنتحار.

البحث عن أربعيني متغيب في ظروف غامضة
عبداهلل قنيص

فتحــت اجهــزة وزارة الداخليــة حتقيقــا 
للوقوف على مكان تواجد مواطن من مواليد 
١97١ ومت التواصل مع اجهزة وزارة الداخلية 
خاصة االدارة العامة للمباحث اجلنائية للتأكد 

من عدم وجود املتغيب لدى أحد اجهزتها، وكان 
مواطن من مواليد ١979 قد تقدم إلى مخفر شرطة 
هدية، مشــيرا إلى ان شقيقه األكبر خرج من 
منزل العائلة منذ عصر اخلميس املاضي ولم 
يعد حتــى اآلن ومت االتصال عليه عدة مرات 
وتبني ان هاتفه مغلق، وسجلت قضية تغيب.

بقايا السجائر في أروقة محكمتي الفروانية واجلهراءاحملامي خلف العتيبي

عشريني يتهم فلبينياً بخدش حيائه في معهد مساج

مواطن يتهم عسكريًا بقيادة دورية بحالة غير طبيعية
والشرطي: »قال لي«: شيل دوريتك من قدام البيت«

إطالق سراح مواطن تشابك باأليدي مع رجل جندة

باسل الصباح: الفحوصات األولية أوضحت أن جميع نزالء »املركزي« بخير
احلكومة لن تألو جهداً أو تدخر وسعاً في تقدمي الرعاية الصحية للجميع دون استثناء

تبادال الضرب مقابل مطعم مشويات ومزاعم بإشهار السالح اآللي

عشريني حاول مغازلة لبنانية أمام أصدقائه فانتهى به املطاف داخل املخفر

وزير الصحة أكد أن استشاريي األمراض السارية فحصوا ٤٧ نزيالً

عبداهلل قنيص

مخفــر  محقــق  وجــه 
أبوحليفة الى وافد فلبيني 
تهمــة هتــك عرض شــاب 
كويتي بعدما متسك املجني 
عليــه مبالحقــة الفلبينــي 

هاني الظفيري

تبادل مواطن وشــرطي 
خليجــي االتهامــات فيمــا 
بينهما داخل مخفر الســالم 
وفي الوقت الــذي زعم فيه 
املواطن ان الشرطي كان في 
حالة غير طبيعية واعتدى 
عليه بالضرب وهدده بسالح 
آلي قال الشرطي ان ما ذكره 
املواطــن في بالغــه محض 

أحمد خميس - محمد الدشيش

أمر مدير عــام مديرية 
أمن محافظة حولي اللواء 
عابديــن العابدين بإطالق 
سراح مواطن بعدما ثبت 
أنه في حالته الطبيعية وال 
يوجد ما يستدعي ضبطه، 
وكانــت عمليــات وزارة 
الداخليــة قــد تلقت بالغا 
صباح امــس يفيد بوقوع 
مشاجرة بني مواطن ورجل 
من قوة النجدة وعلى الفور 

لتعمده خدش حيائه، فيما 
قال الوافد املتهم إنه لم يكن 
يقصــد مطلقــا تلمس جزء 
حساس من جسد املواطن.

وذكــر مصــدر امني ان 
القضيــة التــي حملت رقم 
٢٠١٨/٢٢ وأخــذت تصنيف 

افتــراء، مؤكدا علــى أنه لم 
يصدر عنه ما ذكره املواطن 
وان كل ما فعله هو أنه اوقف 
املدعى عليه وطلب منه اثباته 
الشــخصي فرفض وحتدث 
معه بخشــونة وتالسنا ثم 
تبــادال الضــرب وخلصــت 
القضيــة الى مســمى اهانة 
مواطن عــام وتبادل ضرب 

وتهديد بسالح آلي.
وكان مخفــر الســالم قد 

مت توجيه عدد من دوريات 
امن حولي وتبني ان خالفا 
وقع بني مواطن وأحد افراد 
شــرطة جنــدة حولي في 
منطقة ميدان حولي، حيث 
تصرف قائد الدورية بقوة 
مع املواطن الذي اشتبه به، 
مما نتج عنه تالسن بينهما، 
حيث قام العسكري بإجبار 
املواطن بالقوة على صعود 
الدوريــة وعند وصولهما 
الى مخفر ميــدان حولي، 
ومراجعــة األوراق وحالة 

بــدأت تفاصيلها  جنايــات 
عندما تقدم مواطن يبلغ من 
العمر ٢١ عامــا الى املخفر، 
وقــال انه تــردد على معهد 
مساج في منطقة أبوحليفة 
إلجراء مساج، مشيرا الى أن 
الوافد أدخلــه غرفة خافتة 

تلقى بالغا من عمليات حولي 
يفيد بأن عسكريا بحالة غير 
طبيعية وتهجم بالسالح على 
اشخاص مبنطقة السالم ق7 

بجانب مطعم مشويات.
ومت توجيــه دورية امن 
تتبع املخفر الى موقع البالغ 
ومتــت مشــاهدة دوريــات 
املرور ودوريات النجدة كما 
شوهد املبلغ املدعو »ع.ق.« 
ـ كويتــي ٢6 عامــا ـ وأفــاد 

املواطن تبــني ان املواطن 
ليس عليه أي شبهات.

ومت إطالق سراحه وفقا 
لرسالة األمن العام بالتعامل 
بإنسانية مع احملالني الى 
املخافر دون تعريضهم ألي 
إهانة واتخــاذ االجراءات 
حسب احلالة احملال اليها 

املواطن.
من جهة اخرى، ضبط 
رجــال األمن مســاء أمس 
مواطنــا عشــرينيا حاول 
االســتعراض امــام ثالثة 

اإلضــاءة ثــم بــدأ ميارس 
عملــه وإذا باملواطن يفاجأ 
بــأن الوافــد الفلبيني وهو 
من مواليد ١9٨٨ يقترب من 
أجــزاء جســمه احلساســة 
ليقــوم املواطــن بالنهوض 
ونهر الوافد الفلبيني الذي 

بــأن العســكري بحالة غير 
طبيعية ورفع السالح عليهم 
أمام منزلهم مبنطقة السالم 
ق7 وان العســكري ضربه، 
وبالتحقيــق مــع الشــرطي 
وهــو خليجــي ٢١ عاما أفاد 
بأنه اســتوقف مركبة نوع 
وانيــت اللون ابيض وطلب 
من املدعــي الرخصة ودفتر 
املركبة فأبلغه بأنه ال يحملهما 
ورفــض اعطــاءه البطاقــة 

محــاوال  اصدقائــه  مــن 
مغازلة فتاة لبنانية وهرب 
اصدقــاؤه بينما احيل إلى 

جهة االختصاص.
وكان املواطــن برفقــة 
ثالثة من اصدقائه يتنزهون 
مســاء أمــس على شــارع 
اخلليج في رباعية وشاهد 
احدهــم- وكان في املقعد 
اخللفي- فتاة وأخذ يلوح 
لها وطلب من قائد املركبة 
أن يتتبعها وال يبتعد عنها 
حتى وصلــوا إلى مواقف 

أخذ يعتذر له.
وقال املصدر: فور تسجيل 
البالغ قــام محقــق املخفر 
باالتصال مبعهد املساج وأمر 
بأن يحضر الوافد الى املخفر 
ومت أخذ إفادته ليتم حجزه 

على ذمة القضية.

املدنية، وأفاد العسكري بأن 
املذكور الذ بالفرار الى منزله 
بجانب فرع جمعية السالم 
قطعــة 7 وعند الثبوت امام 
املنــزل خــرج ووقــع جدال 
بينهما وقال له »شيل دوريتك 
من قدام البيت« وبعدها قام 
املواطن بتبادل بالضرب مع 
العسكري الذي أفاد بأن املدعو 
قــام بالتصوير عبر الهاتف 

ليقوم بطلب اسناد.

عمارة بالشــعب البحري، 
وعندها ترجل املواطن وأخذ 
يلحقها وتبعها إلى الطابق 
الثالث محاوال دخول شقتها 
كنوع من القوة فصرخت 
مستغيثة باجليران الذين 

أمسكوا به.
وعنــد وصــول رجال 
األمن هرب رفاقه بسرعة 
البــرق وتركــوه يواجــه 
مصيره وحده وانتهى به 
املطاف بنظارة مخفر شرطة 

ميدان حولي.

ضبط 3 شباب تخلصوا من جثة صديقهم في مواقف »مبارك«
هاني الظفيري

لم متر ساعات على العثور 
علــى جثة مواطن شــاب في 
مواقف مستشفى مبارك حتى 
استطاع رجال مباحث حولي  
حتديد هوية 3 شــباب كانوا 
برفقتــه قبل الوفــاة وقاموا 
بالتخلص من جثته في مواقف 

املستشفى.
امنــي إن  وقــال مصــدر 
املوقوفني الثالثة أقروا بأنهم 
كانوا في إحدى الشقق وأنهم 
فوجئوا بزميلهم يلفظ أنفاسه 

حنان عبدالمعبود

صــرح وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
باستمرار الوزارة في تقدمي 
كل اإلجــــــراءات العالجية 
والوقائية ملواجهة األعراض 
املرضية التي ظهرت البارحة 
علــى اثنني مــن النزالء في 
الســجن املركــزي، الفتــا 
إلــى أنــه أمر صبــاح امس 
بإرســال أطباء استشاريني 
من األمراض السارية لزيادة 
التأكد من دقة التشــخيص 
والوقــوف علــى ســالمة 

العالجية  جميع اإلجراءات 
والوقائية التي مت اتخاذها. 
وأشار الوزير إلى أن احلالة 
التي تبني إصابتها بالسحايا 
مســتقرة وحتت السيطرة 
وتستجيب للعالج بصورة 
طيبــة، وبالنســبة للحالة 
الثانية فلم تظهر عليها أي 
عالمات أخرى مما اســتلزم 
بقاؤها حتت املالحظة الطبية 
في املستشــفى حتسبا ألي 

طارئ أو تطور. 
وفيمــا يتعلــق ببقيــة 
النــزالء، فقــد بــني الوزير 
أمــر كذلــك بإرســال  أنــه 

فريــق طبي من مستشــفى 
األمراض السارية إلى السجن 
الستكمال ما مت باألمس من 
العالج  فحوصات وتقــدمي 
الوقائــي جلميــع النــزالء، 
وقــد مت بحمــد اهلل امــس 
الفحص االستقصائي من قبل 
استشاريي األمراض السارية 
جلميع النزالء وعددهم 47 
ومت أخــد العينــات منهــم 
للتحليل وإعطائهم أقراص 
Ciprofloxacin كإجراء وقائي 
مــع إعطائهــم اإلرشــادات 
الوقائية املتبعة في مثل هذه 
احلاالت، على أن تســتكمل 

الفحوصــات للجميــع غدا 
بإذن اهلل. وبناء على نتائج 
الفحوصــات األولية طمأن 
وزير الصحة أهالي النزالء 
بخلو كل النزالء بحمد اهلل 
من أي عالمات سريرية تدل 
على اإلصابة باملرض، مؤكدا 
مرة أخرى أن احلكومة ممثلة 
بوزارة الصحة لن تألو جهدا 
أو تدخــر وســعا في تقدمي 
واجــب الرعايــة الصحيــة 
للجميع دون استثناء، وختم 
الوزيــر تصريحــه برجاء 
الشفاء للمرضى والسالمة 

للجميع.

األخيــرة ولتجنب املســاءلة 
قاموا بحمل جثة الشــاب في 
محاولة إلسعافه، وعندما تأكد 
لهم انه توفي قاموا بالتخلص 

من اجلثة.
وكانــت عمليــات وزارة 
الداخلية وفيما تشير عقارب 
الســاعة الى نحو السادســة 
مساء تلقت بالغا بوجود جثة 
شاب في مواقف املستشفى، 
حيث توجه الى موقع البالغ 
مديــر امــن محافظــة مبارك 
الكبير اللواء عابدين العابدين 
ومتت إحالة اجلثة إلى الطب 

الشــرعي وتبني مــن معاينة 
اجلثة ان الوفاة مر عليها ما 

ال يقل عن 5 ساعات.
وعليــه مت إخطــار رجال 
مباحــث حولــي، حيــث قام 
مديرها العقيد وليد الفاضل 
بفتــح حتقيق واالســتعانة 
املستشــفى  بكاميــرات 
والكاميــرات احمليطة وأيضا 
شــركات  مــع  التواصــل 
االتصــاالت ومن خــالل هذه 
اجلهود توصل رجال املباحث 
الى هوية 3 شباب كانوا برفقة 

املجني عليه.
اللواء عابدين العابدين

الشيخ د.باسل الصباح

العقيد وليد الفاضل

5 فرق إطفاء أخمدت حريق مخزن لألخشاب باجلليب
أحمد خميس

ســيطرت خمسة فرق 
إطفــاء على حريــق اندلع 
في منزل مبنطقة اجلليب 
مساء اجلمعة، وكانت غرفة 
العامــة  عمليــات اإلدارة 
لإلطفــاء قــد تلقــت بالغا 
عن نشــوب حريق منزل 
مبنطقة جليب الشــيوخ، 
فتــم توجيه فــرق إطفاء 
مراكز اجلليب والعارضية 
ومشــرف واإلنقــاذ الفني 
وعنــد وصولهــا تبني ان 
احلريق في الدور األرضي 
ملنــزل يتكون مــن طابق 
أرضي باإلضافة الى طابقني، 
حيث شــبت النيــران في 
مخزن يحتوي على أخشاب 
واسفنج مساحته 3٠٠م٢ 

فقام رجال اإلطفاء بإخالء 
املنــزل ومكافحة احلريق 
الذي امتد الى املنزل املجاور 
ولكن سرعة وصول رجال 
اإلطفاء حالت دون انتشار 

احلريق ومتت الســيطرة 
عليه واخماده بدون وقوع 
أي إصابات كما مت استدعاء 
مركز إطفاء الشهداء للقيام 
بعمليــة التفتيــش وجار 

التحقيــق ملعرفة أســباب 
احلريق.

كان احلــادث بقيــادة 
رئيــس مركــز العارضية 

املقدم فيصل العمران.

ألسنة اللهب تبدو واضحة من داخل املخزنآليات األطفاء واالسعاف في موقع احلريق مبنطقة اجلليب


