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أمير زكي
شهد أحد املجمعات التجارية املعروفة مشاجرة شبابية اسفرت عن اصابة شابني 

بطعنات ومت نقلهما بواسطة سيارات الطوارئ الطبية الى مستشفى مبارك.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد مبشاجرة شبابية من منطقة حولي يوم امس 
وتوجه رجال دوريات حولي ومتكنوا من توقيف بعض املتشاجرين، من جهة 
اخ���رى تعرض محل للحلوى في منطقة حولي للس���رقة ومتكن اللصوص من 

سرقة 600 دينار وكمية من احللوى.

إصابة شابين في مشاجرة وسرقة محل للحلوى في حولي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل ال�شويري الكرام
لـــوفـــــــاة فقيدهم املرحوم

اأنطوان حليم ال�شويري
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

براءة مواطن من مخالفة قانون التعليم اإللزامي

»االستئناف«: السجن 4 سنوات لخليجي اتهم بالمساس بالذات األميرية

حجز دعوى اتجار وتعاطي مخدرات متهم فيها طالبة جامعية للحكم
حجزت الدائرة اجلزائية السادسة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
صالح احلوطي وأمانة س���ر هش���ام 
س���ماحة قضية اجتار وتعاطي مواد 
مخدرة متهم فيها طالبة جامعية وثالثة 

آخرون جللسة 25 اجلاري للحكم.
تخلص واقعة الدعوى فيما شهد به 
ضابط الواقعة بأنه أثناء جتواله األمني 

بسيارة الدورية مبنطقة العمرية شاهد 
سيارتني متوقفتني خلف صالة أفراح 
باملنطقة وبداخلهما املتهمون األربعة، 
فتوجه إليهم وطلب إثباتاتهم فوجدهم 
في حالة غير طبيعية. وأخرج له املتهم 
األول كمية من األقراص يش���تبه بها 
من جيب بنطاله، وشاهده وهو يلقي 
أنبوب بجانب إحدى الس���يارتني مما 

يس���تخدم في تعاطي املخدرات، فقام 
الضابط بالتقاطه.

ومبواجهة املتهم األول باملضبوطات 
أقر بحيازته لألقراص، وأقرت املتهمة 
الثالثة بأن األنبوب يخصها للتعاطي. 
كما اعترفت بأنها تتعاطى مادة الهيروين 
املخدرة كما أنها تتعاطى مادة احلشيش 

املخدرة واملؤثرات العقلية.

ألغت محكمة اجلنح املعارضة حكم محكمة 
أول درجة القاضي بتغرمي مواطن 100 دينار 
وقضت ببراءته من تهمة مخالفة قانون التعليم 
اإللزامي وفقا للمواد )9-10( من القانون رقم 
)11-65( في شأن التعليم اإللزامي، وذلك على 
خلفية انقط����اع ابنته واملناط أمرها إليه عن 

مدرستها دون أي سبب.
وتتحص����ل واقعات الدعوى في أن وزارة 
التربية أحالت محضر الضبط القضائي ضد 
املتهم بصفته ولي أمر طالبة من مواليد 1998 
بس����بب انقطاعها عن الدراسة مخالفة بذلك 

أحكام التعليم اإللزامي.

وحضر دفاع املتهم احملامي فيصل محمد 
العتيبي وعلق على احلكم الصادر محل الطعن 
باملعارضة أنه يجب أن يبنى احلكم على أسباب 
جلية واضحة يتضح من خاللها أن القاضي 
مصدر احلكم ق����د بحث وقائع الدعوى بحثا 
دقيقا وكون رأيا فيها وطبق القانون الصحيح 

على واقعة الدعوى املنظورة أمامه.
والتمس العتيب����ي القضاء ببراءة موكله 
من االتهام املسند إليه وقدم حافظة مستندات 
تتضمن ما يفيد مبوافقة وزارة التعليم على 
التحاق ابنة موكله باخلارج وبالتالي يستلزم 

إخطار مدرسة الطالبة بتلك املوافقة.

ألغت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار ابراهيم 
العبيد وعضوية املستشارين لطفي ساملان 
وعلي حسني نصر وأمانة سر حمد العنزي 
حكم محكم���ة أول درجة القاضي باالمتناع 
عن النط���ق بعقاب املتهم الثاني في قضية 
املساس بالذات األميرية عبر مكاملة هاتفية 
وقضت بحبسه أربع س���نوات مع الشغل 

والنفاذ.
كما أيد احملكمة حك����م محكمة أول درجة 
القاضي بحبس املتهم األول س����نة وثمانية 

أشهر مع الشغل والنفاذ.
وقد أخلى قاضي التجديد س����بيل املتهم 
الثاني )وهو طالب خليجي بكلية الدراسات 

التجاري����ة ويدعى م.ج.( ألن تهمته ليس����ت 
متعلق����ة بأمن الدولة وإمنا تتعلق ب� »ازعاج 
السلطات« اال انه لم يحضر جلسات محكمة 
أول درج����ة ولم يقدم أي دفاع فحوكم غيابيا 
وقضت احملكمة بحبسه أربعة أشهر مع الشغل 
وكفالة 200 دين����ار لوقف النفاذ مع تغرميه 

مبلغ أربعمائة دينار.
عارض املتهم في هذا احلكم فقضت احملكمة 
بتعديل احلكم الى االمتناع عن النطق بعقابه 
على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائتي 
دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك ملدة 
سنة. استأنف املتهم احلكم طلبا للبراءة كما 
استأنفت النيابة العامة احلكم للتشديد فقضت 

االستئناف بحكمها املتقدم.

احملامي فيصل العتيبي

املستشار إبراهيم العبيد

األنصاري: تدريب العناصر النسائية في »اإلطفاء« سيشارك فيها الرجال 
والطائرات العمودية غير مجدية في التعامل مع حرائق البنايات العالية

من جانبه قال مدير العالقات 
العامة باإلطف���اء املقدم خليل 
االمير ان »اإلدارة مقبلة على 
تنفيذ مشروع كيفية التعامل 
مع ذوي االحتياجات اخلاصة، 
والتي س���نفعلها خالل فترة 
وجيزة، وهي من اقتراح احد 

ابناء اإلدارة«.
وأشار االمير الى ان أنشطة 
مهرجان رجل اإلطفاء ستنطلق 
في جمي���ع احملافظات وعلى 
مدار اسبوع وان االدارة العامة 
لالطفاء رصدت اهمية التوعية 
من خالل مثل ه���ذه اللقاءات 
التي جتم���ع اجلمهور برجال 

االطفاء.
وأضاف ان »بالغات الصم 
والبكم تكون من خالل مسجات 
يرسلها اصحاب االحتياجات 
الى غرف���ة عمليات  اخلاصة 
 وزارة الداخلية، وهو مشروع

ج���ار تطبيق���ه عل���ى ارض 
الواقع«.

م���ن جهته، أش���اد رئيس 
الرائد  قس���م االعالم باالدارة 
ناصر االنصاري بالدعم الذي 
تلقت���ه االدارة العامة لإلطفاء 
من شركات ومؤسسات مشيرا 
الى ان املهرجان سيشمل العديد 
من املس���ابقات كم���ا يتضمن 
معرضا للصور وان االفتتاح 
الرس���مي س���يكون في سوق 
شرق، وثمن الرائد االنصاري 
رعاية وزير الدولة للمهرجان 
الرعاية تعطي  مؤكدا ان هذه 

قوة للمهرجان.
وحض���ر املؤمت���ر كل من 
النقيبني احمد الديحاني وماجد 
العتيب���ي واملالزم أول صباح 

الفضلي.

اخرى مت االتفاق عليها من قبل 
اإلدارة مع بلدية الكويت، والتي 
تس���توجب توفير اشتراطات 

خاصة بالسكن اخلاص«.
وق���ال ان »هن���اك أيض���ا 
برامج توعي���ة دائمة لألهالي 
من خالل املعارض التي تقيمها 
اإلدارة في املدارس واملجمعات 
التجارية واملعاهد وقطاعات 
الدول���ة احلكومي���ة املختلفة 
والشركات ليتم تعليم اجلمهور 

من خاللها«.
وزاد ان »مسؤولية مكافحة 
السكن اخلاص ال تقتصر على 
اإلدارة فقط، ب���ل على أولياء 
التنبي���ه ومتابعة  األمور في 
أبنائهم وبيوتهم لعدم حدوث 
كوارث أو حرائق داخل منازلهم، 
والتي دائما حترص عليه اإلدارة 
في توجي���ه النصائح لهم من 
خالل إرش���ادهم الى س���المة 

أبنائهم«.

غير مجد، خصوصا في املباني 
العالية، ألنه يزيد من انتشار 
النيران بسبب هواء املراوح، الن 
املباني العالية مغلقة وحتتاج 
لشبابيك للتهوية، وإذا جاء هواء 
املراوح زادت عملية االنتشار، إال 
أن اإلطفائيني غالبا ما يعتمدون 
على املع���دات املوجودة داخل 

املباني«.
وأوض���ح ان »الطائ���رات 
تستعمل في بعض البلدان للقادة 
فقط، والذين من اختصاصهم 
استكش���اف املوقع من األعلى 
ووضع خطط بديلة ملكافحة 
الني���ران، ولي���س للمكافحة 

مباشرة«.
وقال األنصاري في موضوع 
الس���كن اخل���اص ان »اإلدارة 
تؤمن السكن اخلاص وتوفر 
له السالمة من خالل االنتقال 
الى موق���ع احلريق ومكافحة 
الني���ران ومن خ���الل أنظمة 

فيها، وعدم استخراج ترخيص 
بناء او تسليم املبنى إال بوجود 

هذه املنظومة داخلها«.
وأضاف »اشتراطات اإلدارة 
امور منها وجود  تكون بعدة 
أجه���زة إن���ذار مبك���ر تعمل 
أوتوماتيكيا، تستدعي التوجه 
املباشر من قبل االشخاص الى 
موق���ع احلري���ق، ويوجد بها 
اجهزة وآليات تكافح احلريق 
حلني وص���ول املختصني الى 
املوقع، ويج���ب ان تكون به 
أماكن مخصصة لتسهيل عملية 
اإلخالء بسرعة، باالضافة الى 
وجود مصاعد مخصصة لرجال 
اإلطفاء، السيما توافر معدات 
واليات داخل املبنى يتعامل من 
خاللها اإلطفائيون مع احلريق، 
وغيرها من األمور االختصاصية 

بالعمل اإلطفائي«.
وقال االنصاري ان »تعامل 
الطائرات العمودية في احلرائق 
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ق���ال نائ���ب املدي���ر العام 
لشؤون املكافحة العميد يوسف 
االنص���اري ان اإلدارة العامة 
لإلطفاء شارفت على االنتهاء من 
جميع األمور املتعلقة بدخول 
املرأة للعمل في اإلطفاء برتب 
عسكرية، مشيرا الى ان »هناك 
بعض األم���ور القانونية جار 
دراستها، ومن ثم يتم اإلعالن 

عن الدورات النسائية«.
وأكد ان »ك���وادر التدريب 
ستكون على حسب املؤهالت 
العملية، وعلى حس���ب املواد 
املدروسة من اجلنسني، وعلى 
حس���ب الظروف التي تواجه 
اإلدارة ف���ي عملي���ة تدري���ب 
النس���اء، الفتا الى إمكانية ان 
يش���ارك االختصاصيون من 
الرجال ف���ي تدريب العناصر 
النسائية وأكد العميد يوسف 
االنصاري ان »اإلدارة تابعت 
تأمني مشاريع ناطحات السحاب 
في البالد، للحد من نش���وب 
احلرائق وانتشارها فيها بفائق 

العناية«.
وقال األنصاري في مؤمتر 
صحاف���ي أقيم امس في مبنى 
إدارة اإلطفاء عن مهرجان رجل 
اإلطفاء الثامن للسنة الثامنة 
التوالي حتت ش���عار  عل���ى 
»حمايتك���م حمايتنا« برعاية 
الدولة لشؤون مجلس  وزير 
الوزراء روضان الروضان والذي 
يتم االحتف���ال به في يوم 25 
من الشهر اجلاري، ان »اإلدارة 
اشترطت على جميع أصحاب 
املباني العالية توفير املنظومة 
املباني  األمنية اخلاصة بهذه 
للحد من احلرائق وانتشارها 

خالل مؤتمر إعالن انطالق مهرجان اإلطفاء الثامن برعاية الوزير الروضان

العميد يوسف األنصاري متوسطاً املقدم خليل األمير والرائد ناصر األنصاري

اللواء الدوسري: الدفع الفوري للمخالفة 
المرورية يساعد في عدم تكرارها

عسكري يسقط بشيكات في الشويخ
ومواطن يسقط بـ 18 حبة باألحمدي

والعالمات اإلرشادية والتوعية، 
إال ان هن���اك تقصيرا من بعض 
الطريق لعدم تنفيذهم  مرتادي 
لهذه القوانني واستخدامها بالشكل 

الصحيح.
وب���ني ان أكث���ر املخالف���ات 
املرورية شيوعا هي الوقوف في 
املمنوع والسرعة وجتاوز اإلشارة 

الضوئية احلمراء.
ودعا الى دفع املخالفات فوريا 
ليعي كل مخالف حجم مخالفته 

حتى ال يكررها.
وأكد ان إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية ووسائل اإلعالم 
املختلفة تقوم بتكثيف التوعية 
املرورية لهذا األسبوع من خالل 
وسائل اإلعالم املختلفة وعمل 
البروشورات اخلاصة بالتوعية 
املرورية وتذكير مرتادي الطريق 
بتلك القواعد واألنظمة لاللتزام 
بها ليس���اعد في احلد من هذه 

احلوادث.

تبادل اخلب���رات واالطالع على 
أحدث األجهزة املستخدمة فيما 
يخص تنظيم حركة السير وضبط 
املخالفات والتنسيق فيما بينهم 

لصالح احلركة املرورية.
وأوضح ان الكويت تعتبر من 
ال���دول املتقدمة في مجال املرور 
من حيث قانون املرور والطرق 

أك���د وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد ومدير عام اإلدارة العامة 
للمرور اللواء محمود الدوسري 
ان شعار اسبوع املرور اخلليجي 
العام »احذر أخطاء  املوحد لهذا 
اآلخري���ن« يهدف ال���ى التحلي 
باليقظة واالنتب���اه ملا يدور في 
الطري���ق من تصرف���ات بعض 
مستخدميه اخلاطئة والتي ينتج 
عنها حوادث مرورية مؤس���فة، 
مش���يرا الى ان االنتباه واليقظة 
مع االلت���زام بقواعد املرور أثناء 
القيادة يؤدي الى انسيابية حركة 

املرور واحلد من احلوادث.
وقال ان هن���اك مراجعة لكل 
أسبوع مروري، حيث يتم اتخاذ 
االجراءات الالزمة لتفادي السلبيات 
والتأكيد على اإليجابيات واألخذ 
باالقتراحات املختلفة التي تؤدي 
الى تطوير تلك األنظمة والقواعد، 
مضيفا ان الهدف من تبادل الوفود 
املروري���ة في هذا االس���بوع هو 

أمير زكي
متكن رجال إدارة التنفيذ املدني يوم أمس من 
توقيف مواطن يعمل عسكريا في وزارة الداخلية 
كونه مطلوبا على ذمة قضايا شيكات دون رصيد 
وجاء ضبط املطلوب داخل مقر عمله في منطقة 
الشويخ وقال مصدر امني ان معلومات وصلت 
الى ادارة التنفيذ املدني بأن العسكري مطلوب 
للتنفيذ في عدة قضايا شيكات دون رصيد وعليه 
قام رجال التنفيذ املدني بالدخول الى مقر عمل 
العسكري ومن ثم الطلب منه اخلروج من مقر 
عمله للتحدث في أمر ما ولدى خروجه مت إبالغه 
بأنه مطلوب وانهم قرروا التظاهر بأنهم يرغبون 

في لقائه ألمر خاص حت���ى ال يتم توقيفه بني 
زمالئه ومرؤوسيه.

وأشار املصدر الى ان العسكري استجاب لرجال 
التنفيذ املدني إال انه أكد لهم ان معظم القضايا 
املطلوب للتحقيق بش���أنها في ساحة القضاء 

وبالتالي لم تصدر بشأنها أحكام قضائية.
من جه���ة اخرى، ألقى رج���ال أمن األحمدي 
القبض على مواطن بعد االشتباه به وكان حتت 
تأثير التعاطي وعثر بحوزته على 18 حبة من 
نوع كابتي ومتت احالته الى مقر اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق معه ومعرفة مصدر 

هذه احلبوب.

اللواء محمود الدوسري

إعداد: مؤمن المصري

)فريال حماد(


