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إعداد: مؤمن المصري

 محمد الدشيش
اتهم مسؤول شركة سفريات محاسب الشركة مصري 

الجنسية باختالس مبلغ 10031 دينارا.
وقال المس���ؤول وهو مصري الجنس���ية ايضا ان 
المحاس���ب تحصل على المبلغ من خالل بيعه لتذاكر 
وأدخل المحصلة الى جيبه الخاص وس���جلت قضية 

خيانة أمانة.

محاسب سفريات .. طار بـ 10 آالف دينار

الخليفة كّرم الطاقم الفني لالحتفال 
باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

البناي: تركيب أجهزة كاشفة للدخان تحمي األرواح
العامة  اك���دت االدارة  كونا: 
لالطفاء أهمي���ة تركيب أجهزة 
كاشفة للدخان في املساكن املنزلية 

حماية لألرواح واملمتلكات.
العالقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العام���ة واالع���الم باالنابة في 
االطفاء املق���دم محمد البناي ان 
اجلهاز املس���تخدم للتحذير من 
اندالع حريق في غرفة أو مبنى 
من األجهزة الهامة والضرورية 
فبالرغم من انخفاض تكلفته اال 
انه يقي من نش���وب حريق قد 
يقضي على ممتلكات مؤسس���ة 

بكاملها.
وشدد املقدم البناي على اجراء 
الدورية لألجهزة عند  الصيانة 
تركيبها واستبدالها عند اللزوم 
فضال عن تدريب افراد االس���رة 
على التجمع ف���ي نقطة معينة 

عند سماع اجلرس.
كما شدد على ضرورة وجود 
مطفأة حريق يدوية توضع في 
مكان بارز يعرف���ه جميع أفراد 
األسرة وبشكل رأسي بعيد عن 
عبث األطفال مع اجراء صيانة 
دورية لها وتركيب أجهزة كشف 

الدخان وصيانتها واس���تبدالها 
عند اللزوم.

واشار الى أهمية تدريب أفراد 
األس���رة والعمال على استخدام 
وسائل السالمة والتجمع في نقطة 
معينة عند سماع صافرة جهاز 
كشف الدخان وتوفير صندوق 
اسعافات أولية يحتوي على أدوية 

ومستلزمات طبية ضرورية.
وقال ان التمديدات الكهربائية 
اخلاطئة وغير املطابقة للمواصفات 
في املنازل واملنش���آت مبختلف 
التجاري���ة والصناعية  أنواعها 

والتعليمية وغيرها تعتبر من أهم 
مسببات احلوادث الكهربائية.

واضاف ان عدم التزام العاملني 
الكهرب���اء بتعليمات  في مجال 
أثناء  املهنية  السالمة والصحة 
الوعي  تأدية أعماله���م وغياب 
الوقائي بأمور السالمة والصحة 
املهنية لدى مستخدمي الكهرباء 
ووجود معلومات خاطئة لديهم 
عنه���ا قد يتس���بب ف���ي وقوع 

احلوادث واالصابات بينهم.
واوض���ح املق���دم البناي ان 
عناص���ر الوقاية م���ن احلرائق 
االساسية هي منع نشوب احلريق 
وحماي���ة االرواح واملمتل���كات 
وحصر احلريق واطفاؤه مشيرا 
ال���ى ان االطفاء تب���ذل قصارى 

جهودها في هذا املجال.
وافاد بان من اساسيات االنقاذ 
اندالع احلرائق واحلوادث  عند 
اخالء املباني عبر توجيه الناس 
الى األماكن املؤمنة ومن ثم الى 
خارج املبنى مشددا على ضرورة 
النزول دائما من االدوار العليا الى 
السفلى مهما كانت الظروف ما 

عدا في حاالت نادرة جدا.

قام مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي الطاقم الفني 
لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات وعلى 
رأسهم املخرج محمد حسني املطيري واملخرج عايد 
اخلالدي واملخرج عبدالرحمن اجلميل واملذيع أحمد 

الفضلي واملعدين نايف الشمري وسعود النبهان 
وقد شكرهم على جهودهم الكبيرة في احلفل الرائع 
وهذا وقد حضر املقابلة املقدم محمد الهزمي مدير 
املكافحة احمللية ومستشار االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات بدر عبدالعزيز املطيري.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة متوسطا املكرمني

املقدم محمد البناي

البراءة لمواطن سجين اتهم بالتعاطي في »المركزي«

»اإلدارية« ترفض دعوى شهادات الفلبين
 رفضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية أمس 
الدعوى املقامة من احملامي خالد اجلويس����ري 
بصفته وكيال عن الطلبة الكويتيني الدارسني 
في جامعة الفلبني والتي اختصم فيها رئيس 
مجلس الوزراء ووزيرة التعليم العالي ووكيل 
التعليم العالي بصفتهم حيث كان يطالب بشكل 
مستعجل بإيقاف تنفيذ القرار التعسفي املتعلق 

بعدم االعتراف بدراسة الطلبة الكويتيني هناك 
بأثر رجعي وإلغائه. وعقب صدور احلكم أوضح 
اجلويسري أن قرار احملكمة في األسبوع الفائت 
كان يتعلق بالفصل في الشكل املستعجل بيد 
أنها أصدرت حكمها في الدعوى كاملة، مؤكدا 
أنه سيستأنف احلكم أمام محكمة االستئناف 

ويفند ما استند اليه حكم أول درجة.

الخشاب يقاضي التأمينات 
مطالبًا بعالوة لزوجة وافد كويتية

استنادًا إلى ما قضت به محكمة التمييز

قضت محكمة الجنايات 
برئاس���ة المستشار عادل 
وعضوي���ة  الهوي���دي 
المستشارين جمال كسبة 
ومتع���ب العارضي وأمانة 
س���ر وليد منصور ببراءة 
مواطن م���ن تهمة تعاطي 

المواد المخدرة.
كان دفاع المتهم المحامي 
النصار من مكتب  بش���ار 
المحامي خالد العبد الجليل 
خالل جلسات المحاكمة قد 
ترافع شفاهة شارحا ظروف 
الدعوى دافعا ببطالن إذن 
النيابة العامة البتنائه على 
تحريات غير جدية ومنعدمة 
كما دفع ببطالن عينة بول 
الذي تمخضت عن  المتهم 

هذه اإلجراءات الباطلة.
وأضاف النصار أن ضابط 
الواقعة حرر محضر تحرياته 
بشكل عشوائي متهما احد 
عشر نزيال بأنهم يتعاطون 
أثر  المخدرة وعلى  المواد 
العامة  النيابة  ذلك منحته 
إلى األدلة  إذنا بإحالته���م 

المحامي مبارك  تق���دم 
الخشاب بشكوى يختصم 
فيها مدير عام المؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بصفت���ه محاميا لمواطنة 
كويتي���ة متزوجة من أحد 
الوافدي���ن منذ ع���ام 1990 
أبناء  وأنجبت منه س���تة 
على سند من القول انها ال 
تتقاضى معاشا تقاعديا وال 
نصيبا ف���ي أي معاش من 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
حيث إن ق���رار مجلس 
الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 
1979 في شان منح العالوة 
االجتماعية ع���ن أوالدها 
في حالة وف���اة والدهم أو 
عجزه عن العمل والكسب 
مع عدم تقاضيه أي مرتب 

الجنائية وفحص عينات من 
بولهم ودمهم والتي أسفرت 
عن عثور متحلالت للمواد 

المخدرة ببول موكله.
وبي���ن أن مث���ل ه���ذه 
التحري���ات ال تصلح ألن 
تك���ون جدية فهي منعدمة 
ألنها عشوائية وخير دليل 
على عدم جديتها أن عشرة 
أشخاص ممن ذكروا باإلذن 
لم يتم العثور على أي مواد 
مخدرة في عيناتهم ودفع 
ببطالن عينة البول التي عثر 

أو معاش أو مس���اعدة من 
الخزانة العامة بصفة دورية 
أو إعالته���ا أوالدها أو أن 
تتقاض���ى نفقة ممن تجب 

عليهم نفقتهم.
وق���ال الخش���اب ف���ي 
صحيفة دعواه إن محكمة 

المواد  فيها على متحلالت 
التعويل  المخدرة وع���دم 
عليها ألنه���ا وليدة إجراء 
باطل وهو التحريات الباطلة 
والقب���ض غي���ر القانوني 
متمسكا بالقاعدة األصولية 
بأن ما بني على باطل فهو 

باطل.
وتخلص وقائع الدعوى 
كما جاءت على لسان ضابط 
السجن المركزي أن تحرياته 
السرية دلت على أن مجموعة 
من نزالء السجن المركزي 
المخدرات ومن  يتعاطون 
المتهم فاستصدر  ضمنهم 
العامة  النياب���ة  إذنا م���ن 
إلحالتهم إلى اإلدارة العامة 
الجنائية لفحصهم  لألدلة 
وورد التقري���ر وثبت فيه 
العث���ور بعين���ة بول احد 
المتهمين على مش���تقات 
مادة المورفين المخدرة فقام 
بتحرير محضر وإرس���اله 
إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات. وبسؤال المتهم 

أنكر ما نسب إليه.

التمييز قد أرست مبدأين 
جديدين يتعلقان بالعالوة 
االجتماعية لألوالد إذ رأت 
في األول استحقاق العالوة 
ألوالد الموظف���ة الكويتية 
بغض النظر عن جنس���ية 
والده���م والثان���ي ثبوت 
عدم قدرة األب الكويتي أو 
األجنب���ي عن اإلنفاق على 
أوالده من زوجته الكويتية، 
حيث يعطيها حق الحصول 
على العالوة المقررة لألوالد 
إذا كان���ت موظفة في جهة 
حكومية، وهو ما ينطبق 
موكلتي.وطال���ب  عل���ى 
الخشاب بأحقية موكلته في 
العالوة االجتماعية ألوالد 
الستة منذ تاريخ  موكلته 
ميالدهم طبقا للثابت من 

شهادات ميالدهم.

احملامي بشار النصار

احملامي مبارك اخلشاب 

جورجيان حاوال عقد صفقة بيع خمور وسقطا في قبضة رجال األمن

سائق هاف لوري يسقط بـ »مكائن تصوير مسروقة«
وخادمة تكسر خزانة معزبها وتهرب بـ 2000 دينار

الهاجري: »صنع أيدينا« في »شرق« و»المارينا« بداية أغسطس
 هاني الظفيري

صرح رئيس قسم التأهيل والتشغيل 
بالس���جن املرك���زي ف���ي اإلدارة العامة 
للمؤسسات االصالحية الرائد محمد الهاجري 
بأن معرض »صنع أيادينا« الذي يقام للمرة 
الثانية سيشهد العديد من املفاجآت التي 
اعدها نزالء السجون للمستهلك وخاصة 
ان هناك الكثير من املنتجات ستكون ذات 
طابع رمضاني احتفاء بقدوم شهر رمضان 
املبارك، مشيرا الى ان املعرض سيقام خالل 
الفت���رة من 6 الى 8 اغس���طس املقبل في 

مجمعي املارينا مول وسوق شرق.
وذكر الرائد الهاجري ان املعرض سيضم 
ايض���ا املنتجات الفاخ���رة عالية اجلودة 
رفيعة املستوى ذات الصناعات التقليدية 
الكويتية من سفن شراعية وبوابات خشبية 
وصناديق ولوحات متنوعة باإلضافة الى 

اعمال الديكور والزخرفة والتي ش���هدت 
تطورا ملحوظا واقباال ش���ديدا من رواد 
املعرض الس���ابق الذي اقيم في مجمعي 
األڤنيوز واملارين���ا مول ومتت من خالله 
قراءة عامة لتوجه املس���تهلك خاصة في 
عملية التس���وق، ومعرف���ة االحتياجات 
الفعلية للزائرين وقد مت توفيرها في هذا 

املعرض.
وأوضح أن الن���زالء العاملني في هذه 
الصناعات يتابعون احلديث منها ويقومون 
عل���ى تطويره من خالل البيئة الكويتية، 
مش���يرا الى ان هناك مشرفني من اساتذة 
ومدربني متخصصني يوجهونهم ويتابعون 

انتاجيتهم.
وذك���ر الرائد الهاج���ري ان الهدف من 
مثل هذه املعارض التعريف بدور النزيل 
وجهوده خ���الل قضاء مدة العقوبة حتى 

ميكن االس���تفادة من خبراته وحرفته في 
املجتمع ليتمكن من اعالة اسرته وتلبية 

احتياجاتها.
وق���ال إن احلضور اجلماهيري الكبير 
للمعرض الس���ابق وحجم املبيعات الذي 
حتقق يؤكد ان هناك اهتماما ومتابعة من 
قبل املواطن واملقيم، وذلك يش���جع على 
زيادة التصنيع وتنوع���ه، ويكون دافعا 

للنزيل لإلتقان واحلرفية في العمل.
واختت���م الرائد الهاج���ري بأن قطاع 
املؤسس���ات االصالحية وتنفيذ االحكام 
يعمل جاهدا لتهيئ���ة النزالء مبا يتوافق 
مع املبادئ األساس���ية حلقوق اإلنس���ان 
حت���ى يعود النزالء صاحل���ني لالنخراط 
في املجتمع واملساهمة في عمليات البناء 
لتحقيق االزدهار للجميع، مؤكدا ان ذلك 

اولى مراحل العملية االصالحية.

 هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
»لص جديد وقع في ش���باك رجال امن 
اجلهراء« هذا ما حدث في س���اعة متأخرة 
م���ن يوم امس االول حينم���ا رصد رجال 
دورية تابعة للفرقة الليلية التابعة المن 
اجلهراء مركبة من نوع هاف لوري محملة 
مبكائن تصوير ليقوم رجال الفرقة بايقاف 
صاحبها في منطقة الس���كراب ليتبني ان 
صاحبها مصري اجلنسية ليس سوى لص 

متخصص في نقل املسروقات.
وامام النقيبني مطر سبيل ومتعب حمد 
ووكيل ضابط سعد عاشور وعيسى الشطي 
اعترف السائق بس���رقته هذه املكائن من 
اماكن متفرقة بقصد بيعها خاصة انه عاطل 
عن العمل ومتت احالة  املتهم الى املباحث 

اجلنائية.
ومن جان���ب آخر فقد انته���زت وافدة 
اندونيسية فرصة غياب كفيلها وعائلته 
وقامت بكس���ر اخلزانة واالستيالء على 
مصوغات ذهبية يبلغ سعرها نحو 2000 
دينار والذت بالفرار الى جهة غير معلومة 
ليتقدم الكفيل الى مخفر الواحة وسجلت 

قضية.

آسيوية حاولت
إجهاض نفسها

ضبط هيروين
 في عنبر 4

 مع نزيل كويتي

 أمير زكي
وضعت وافدة آسيوية تحت 
الحراسة في مستشفى الفروانية 
بعد ان نقلت الى المستش����فى 
في حالة حرجة جراء محاولتها 
اجهاض نفسها، وتبين ان الوافدة 
غير متزوج����ة، وينتظر رجال 
األمن تحسن صحتها للتحقيق 
معها ومعرفة هوية الشخص 

الذي أقامت معه عالقة.
من جهة أخرى، أحال مواطن 
خادمة التحقت بالعمل لديه حديثا 
بعد ان اكتشف انها حامل إلى 
النيابة وبالتحقيق مع الخادمة 
اعترفت بإقامة عالقة غير شرعية 
مع سائق كفيلها السابق وألقي 
القبض على السائق وأحيل هو 
واآلس����يوية الى النيابة بتهمة 

الزنى والحمل السفاح.

 عبداهلل قنيص
متكن رجال أمن السجن من 
إلقاء القبض على مواطن نزيل في 
عنبر 4 وبحوزته ظرف هيروين 

لتتم إحالته الى النيابة.
وفي التفاصيل ان حملة اشرف 
فيها املالزم اول فهد العجمي على 
العنابر في السجن اسفرت عن 
العثور على ظرف هيروين بحوزة 
الثالث  العقد  سجني كويتي في 
حتت أمتعته ليتم التحفظ عليه 
وإعداد تقرير بالواقعة وإحالة 
الس���جني الى النيابة للتحقيق 
وسجلت قضية، واشار مصدر 
أمني الى ان احلمالت التفتيشية 
تأتي في إطار التعليمات املشددة 
الرامية لعدم إدخال اي ممنوعات 
كما يجري التحقيق مع السجني 
ملعرفة من قام بإدخال الهيروين 

له.

 هاني الظفيري
التعليمات التي اصدرها الوكيل املساعد لشؤون 
االمن العام اللواء ثابت املهنا باالنتش���ار املنظم في 
مختلف الطرقات قام بترجمتها مدير أمن العاصمة 
العميد السيد هاش���م امس من ضبط األمن والقيام 
بحمالت أمنية ش���املة حيث رصدت احدى دوريات 
األمن العام مركبتني متوقفتني مبنطقة الدوحة ليسارع 
رجال األمن إليهما للتحقق من سبب توقف اصحابهما 
في مكان مظلم ليكتشف رجال األمن ان صفقة خمور 
محلية ومستوردة كانت تتم حلظتها، وفي التفاصيل 
ان مدير عام العمليات العقيد عبدالرحمن الشراح قام 
بتش���كيل فرقة بقيادة النقيب محمد رجب وضاري 
الربيعة ووكالء الضباط عيسى النوفل وعمير العمر 
وحمود الظفيري وعلي القطان وعبداهلل الرشيدي 
عملت على االنتشار الذي على اثره مت االشتباه في 
شاحنة ومركبة يقف بجوارهما شخصان بدت عليهما 
عالمات االرتباك الت���ي جعلت رجال األمن يطلبون 
االسناد وفي هذه االثناء قام الشخصان اللذان بدى 
أنهما ال يعرفان التح���دث باللغة العربية وهما من 
جنسية جورجية ليطلقا ساقيهما للريح اال ان سرعة 
تواجد رجال األمن والفرقة املذكورة س���اعدت على 
ضبط الشخصني اللذين كانا ينويان تبادل بيع وشراء 
اخلمر املستوردة حيث بلغ عدد الزجاجات من نوع 
»رد ليبل« 34 وبعد التعرف على بطاقتي الوافدين 

اجلورجيان وأمامهما خمور الصفقة التي لم تتماتضح أنهما من اجلنسية اجلورجية.

الهاف لوري محمال مبكائن التصوير املسروقة

مصرع مواطن وزوجته وطفلين على »الخفجي« 
ووفاة شابين في حادثين منفصلين

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
لق���ي مواطن وزوجته وطفالن مصرعهم صباح امس اثر حادث 
انقالب مركبتهم على طريق اخلفجي وجار احضار جثث االس���رة 

متهيدا لدفنهم.
ومن جهة اخرى، لقي مواطن مصرعه على طريق الدائري اخلامس 
السريع بعد ان اصطدمت سيارته بسيارة اخرى، األمر الذي جعل 
مقود املركبة يفلت من يديه لتنقلب سيارته عدة مرات ليبلغ املارة 
عمليات الداخلية ليتوجه النقيب مطر سبيل ومتعب حمد الى املوقع 
حيث تب���ني ان املواطن قد فارق احلياة اث���ر احلادث وأدى انقالب 
س���يارة اميركية الى انحشار مواطنني بداخلها على طريق الدائري 
الس���ابع الس���ريع وحتديدا بالقرب من منطقة الظهر ليقوم املارة 
بإبالغ العمليات والتي على الفور قامت بتوجيه رجال مركز اطفاء 
مب���ارك الكبير بقيادة املالزمني اوائل محمد جواد واحمد االنصاري 
ومحمد مضحي وعبداهلل اشكناني وغامن الهاجري وفيصل دشتي 
حيث بذلوا جهودا كبيرة ف���ي اخراج املواطنني اللذين حلقت بهما 
اصاب���ات متفرقة نقال على اثرها الى مستش���فى العدان عن طريق 

رجال الطوارئ الطبية.
م���ن جهة اخرى، لقي مواطن مصرعه عل���ى طريق النويصيب 
اث���ر حادث تصادم وتوجه الى موقع البالغ كل من س���عد العازمي 
ومشعل العازمي وتبني لهما وفاة الشاب )23 عاما( فتم اخطار الطب 
الشرعي.وعلى صعيد ذي صلة، اصيب مصري وهندي في حادث 
تص���ادم مركبتني على الدائري الثاني بني القادس���ية واملنصورية 
وتكفل بنقلهما للعالج كل من عمار البني وحس���ني احلداد وحسن 

علي ومحمود الساحوري.


