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االمنية
الصفحة

أمير زكي
سجلت يوم امس في ميناء الدوحة ومنفذ الساملي 
ومنطق���ة الرقعي 3 قضايا حملت عنوانا واحدا وهو 
سقوط من علو واصيب على اثر هذه احلوادث الثالثة 3 
وافدين احدهم اصابته خطيرة. ففي منذ الساملي اصيب 
مصري 37 عاما بكسر في القدم اثر سقوطه من علو 
اثناء قيامه بأعمال انشائية وقام رجال الطوارئ فادي 

عدنان وصابر الديب بنقله الى مستشفى اجلهراء.
وف���ي الرقعي اصيب مصري 55 عاما بكس���ر في 
القدمني اثر سقوطه اثناء عمله في مجال املعمار ونقله 
الى مستش���فى الفروانية عبداهلل الش���مري وحافظ 
كامل، والى ميناء الدوحة حيث اصيب باكستاني 38 
عاما بنزيف داخلي واودع العناية املركزة ونقله الى 

مستشفى الصباح صابر الديب وحافظ كامل.

3 حوادث سقوط من علو في الدوحة والسالمي والرقعي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

العانات��كم في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

لاإيج�ار

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

للإيج�ار يف ال�ساملي�ة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

إصابة رجلي إطفاء ووافد دخل في نوبة هستيرية بعد أن رأى النيران تلتهم محله

12 مركزًا لإلطفاء ساهمت في السيطرة على حريق الضجيج

أمير زكي
متكن رجال نحو 12 مركزا لإلطفاء من السيطرة 
على حريق مخزن لألخشاب في منطقة الضجيج بعد 
نحو 10 ساعات من بداية احلريق فيما اكد مدير ادارة 
العالقات العامة في االطفاء العقيد نبيل احلسينان 
ان وحدة التحقيق شرعت في حتديد اسباب اندالع 
ألسنة اللهب في املخزن الذي يقع على مساحة 4000 

متر مربع.
وأش���اد مدير ادارة العالق���ات العامة في االطفاء 
بجهود املراكز املشاركة وهي الفروانية والعارضية 
ومشرف والشهداء واالسناد والقرين واملدينة والساملية 
وحولي والفحيحيل واطفاء اجليش والنفط، الفتا 
الى ان اسباب استمرار احلريق لساعات طويلة لن 
احلريق تزامن مع هبوب رياح اضافة الى تش���عب 

وضع االخشاب في مخزن االخشاب.
ولفت الى ان رجال االطف���اء وحتى يتأكدوا من 
اخماد النيران بشكل كامل قاموا باالستعانة بجرافات 

لتفريق كميات األخشاب عن بعضها البعض حتى 
ال تكون هن����اك ألس���ن���ة للهب اسف���ل األخشاب 

املتراكم��ة.
وق���ال ان العريف نافل بوياب���س قد اصيب في 
عينه اثناء عملية املكافحة وقد مت معاجلته في موقع 
احل���ادث وكذلك كانت هن���اك اصابة اخرى للرقيب 
محمد الدبوس من مركز اطفاء اجليش وقد مت اسعافه 
باملستشفى وايضا اصيب وافد وذلك عندما انتابته 
حالة هس���تيرية عندما رأى احلريق وذلك المتالكه 

بعض املوجودات احملترقة.
هذا وقد اش���رف على احلادث نائب املدير العام 
لقط���اع املكافحة وتنمية املوارد البش���رية باالنابة 
العقيد محمد هاشم وايضا قد تواجد في موقع احلادث 
كل من العقداء انور النجادة وشريف صالح وخالد 
االنصاري واملقدم علي عباس واملقدم حامت العتيبي 
والنقيب نواف شافي واملالزمني اوائل جاسم اخلياط 

العقيد نبيل احلسينانوحمد الراشد ورائد السلطان.

احلريق التهم مخزنا مبساحة 4000 متر

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

المحامية فوزية الصباح تناشد المجلس األعلى 
للقضاء إعادة النظر في العطلة القضائية

ناشدت الناشطة في حقوق 
اإلنسان احملامية فوزية سالم 
الصب����اح املجل����س األعلى 
إيج����اد حل جذري  للقضاء 
القضايا  وسريع ملا تواجهه 
اجلنائية في العطلة القضائية 

من عقبات.
وذك����رت احملامية فوزية 
الصباح أن حرية اإلنس����ان 
مصون����ة ال مت����س وحثت 
عليه����ا كل دس����اتير العالم 
ومنها الدستور الكويتي الذي 
نص في مادت����ه 34: »املتهم 
بريء حتى تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية ملمارسة 
حق الدفاع ويحظر إيذاء املتهم 
جسمانيا أو معنويا«. وأضافت 
احملامي����ة فوزية الصباح أن 
العدل أساس امللك وهو الذي 
تقوم عليه السماوات واألرض، 
وقد ورد األمر من اهلل سبحانه 
وتعالى في إقامة العدل بشكل 
مطلق، ففي سورة النحل قال 
تعالى )إن اهلل يأمر بالعدل 
واإلحسان( وفي سورة احلديد 
قال تعال����ى )وأنزلنا معهم 
الكتاب وامليزان ليقوم الناس 
بالقسط( وفي سورة النساء 
قال تعالى )وإذا حكمتم بني 

الناس أن حتكموا بالعدل(.
وأك����دت احملامية فوزية 
الصباح: أننا واحلمد هلل دائما 
داخل الكويت وخارجه نفتخر 
ونعت����ز بالقض����اء الكويتي 
الع����ادل والنزيه، ولكننا في 
الوقت ذاته نطمح باملزيد من 
التطور واالزدهار لهذا املرفق 
احليوي املهم، خصوصا تطبيق 

سياسة اإلسراع في إجراءات 
التقاضي حيث ان البطء في 
تطبيق العدالة ظلم. وأشارت 
إلى أن من أهم العقبات التي 
تواج����ه املتهمني احملتجزين 
على ذم����ة القضايا اجلنائية 
ه����ي مرحلة ما قبل احملاكمة 
)إجراءات التحقيق( التي قد 
تطول أحيانا دون إخالء سبيل 
املتهم، وعند حتديد جلس����ة 
للمحاكمة قد يصطدم املتهم 
بالعطلة القضائية التي متتد 
ما ب����ني األول من يوليو إلى 
األول من سبتمبر من كل عام. 
ليجد نفس����ه قد قضى فترة 
طويلة في االحتجاز. وأشارت 
إلى أن رجال القضاء بحاجة 
ماس����ة إلى هذه العطلة بعد 
الذي يقدمونه  الكبير  اجلهد 
ط����وال الع����ام القضائي، إال 
املقابل فإن تعطيل  أنه وفي 
الدوائر اجلنائية عند  أغلب 
القضائية  العطل����ة  حل����ول 
يدفع احملكمة إلى ندب دائرة 
جنايات للحلول محل الدائرة 
األصلية املجازة وهذه الدائرة 

املنتدبة تضطر أحيانا لتطبيق 
سياسة التأجيل إلى أن تباشر 
الدائ����رة األصلية عملها بعد 
العطلة لنظر قضاياها مجددا، 
وال ميك����ن تص����ور متهمني 
محتجزي����ن ومحال����ني للتو 
إلى محكم����ة اجلنايات على 
ذمة قضايا بسيطة ثم تأتي 
القضائي����ة ليجدوا  العطلة 
قضاياه����م تؤج����ل من قبل 
الدائ����رة املنتدبة إلى ما بعد 
العطلة حتى تنظرها الدائرة 
األصلية دون إطالق سراحهم 
أو الفصل في قضاياهم، لتمتد 
فترة احتجازه����م لفترة قد 
تف����وق أحيانا فترة العقوبة 
التي كانوا يتوقعونها إذا ما 

صدر ضدهم حكما باإلدانة.
وأشارت إلى أنه كان من 
املفترض على الدوائر اجلزائية 
إذ كان املتهم����ون في قضايا 
بسيطة محبوسني فالقاضي 
إما أن يصدر حكمه قبل بداية 
أو أن يأمر بإخالء  إجازت����ه 
سبيلهم، أما إذا أخلت الدائرة 
األصلية س����بيله فالقاضي 
املنتدب له حري����ة االختيار 

في الفصل أو تأجيلها.
إن سياس����ة اإلصالحات 
القضائية يجب أن تستوعب 
جميع الصعوبات التي تواجه 
مرفق القضاء من خالل إيجاد 
خطة واضحة إلزالة العقبات 
أثن����اء نظ����ر القضايا خالل 
العطل����ة القضائية.ووضع 
ضوابط عاجلة وحاسمة بشأن 
املتهمني احملبوسني على ذمة 
القضايا اجلنائية خالل فترة 

التحقيق واحملاكمة.

احملامية فوزية الصباح


