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)أسامة البطراوي(آثار حريق شارع الكندادراي في الشويخ بعد السيطرة عليه نهائيا

أمير زكي
أحال رجال أم���ن اجلهراء يوم امس 
مواطنا ش���ابا الى النيابة العامة بتهمة 
انتحال صفة رجال أمن والسكر البني في 
مكان عام، وكان عدد من املواطنني أبلغوا 
عمليات الداخلية بان شخصا غير طبيعي 
يقيم حملة تفتيشية في منطقة اجلهراء 

الشمالية فسارع رجال أمن اجلهراء الى 
موقع البالغ وتبني ان الذي يقيم احلملة 
سكران لدرجة الثمالة، كما تبني انه كويتي 
وليس له عالقة بالعمل الش���رطي ولم 
يبرر املواطن اسباب اقامته احلملة نظرا 
لسوء حالته الناجتة عن احتساء خمور 

بكميات كبيرة.

سكران أقام نقطة تفتيش في الجهراء

األنصاري لـ »األنباء«: سرعـة تحرك »اإلطفاء« حالت دون تحول حريق الشويخ إلى كارثة
والسالمة لتقليص اخلسائر، وحماية ممتلكاتهم، 
مجددا التأكيد على ان انظمة االمن والسالمة لم 
توضع دون دراس���ات كافية وامنا مت حتديدها 
بعناي���ة فائقة ومتى ما مت االلتزام بها حصرنا 

اخلسائر في حدودها الدنيا.
واض����اف االنصاري انه من الضرورة عمل 
صيانة دورية على كل اجراءات االمن والسالمة 
داخل املنشآت التجارية وان هناك دورا رقابيا 
لالدارة العامة لالطفاء تقوم به بصورة جيدة 
ولكن من غير املمكن ان تقوم اجهزة التفتيش 

بالتجول بشكل دوري على منشآت.
وكشف االنصاري عن ان املقدم الذي اصيب 
في حريق االطارات مت الترخيص له امس لالنتقال 
الى منزله، مش����يرا الى ان مدي����ر عام االدارة 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري اجرى 
اتصاال هاتفيا يوم امس بوزير الدولة روضان 
الروضان وقد ابلغه الروضان استعداد الدولة 
لعالج املقدم في اخلارج وان االطفاء بانتظار 
التقرير النهائي الطبي اخلاص باملقدم املصاب. 
وحول اسباب حريق محل االطارات قال العميد 
االنصاري ان احلديث عن س����بب احلريق امر 
س����ابق ألوانه، وان وحدة التحقيق بدأت في 
ممارس����ة عملها في معرفة السبب مؤكدا على 
ان االدارة العامة لالطفاء لديها اجلرأة، واألمانة 
حتتم عليها ذكر سبب احلريق بشكل واضح، 
ومتى م����ا كان احلريق قضاء وقدرا او نتيجة 
خطأ بشري سيتم ذكر ذلك ومتى ما كان متعمدا 
نقول ذلك صراحة اال ان حريق الش����ويخ لم 

نعرف اسبابه حتى اآلن.

مع احلرائق التي حتوي مواد سريعة االشتعال. 
واش���ار العميد يوس���ف االنصاري الى ان مما 
يبني استراتيجية االدارة العامة حتضير املراكز 
لسرعة التعامل مع احلرائق ومنع انتشارها الى 
مباني مجاورة، مؤك���دا ان اجلهود التي بذلها 
رجال االطفاء في حريق الشويخ قلصت الى حد 
كبير من اخلسائر املادية التي كان من املمكن ان 
تلحق باحملالت املجاورة، مشيرا الى ان صاحب 
مح���ل مجاور حينما تأكد ان امالكه لم تتضرر 
بفضل التعامل الس���ريع مع احلريق سجد هلل 
شاكرا. ونوه الى ان احلرائق متعارف انها تبدأ 
صغيرة ومتى ما كان التعامل معها سريعا كان 
اخمادها اسرع، مشددا في الوقت ذاته على حتمية 
التزام احملالت والشركات بكامل اجراءات االمن 

أمير زكي
أعلن نائب املدير الع����ام في اإلدارة العامة 
لإلطف����اء لش����ؤون املكافحة العميد يوس����ف 
األنصاري ان اإلدارة العامة لإلطفاء بشأن إعداد 
دراسة حلصر األضرار املادية التي تنجم عن اي 
حريق من خالل تعاملها مع احلرائق في املنشآت 
التجارية، كما ان الدراسة تتضمن أيضا حتديد 
أوق����ات التعامل مع احلرائق تلك، وذلك بهدف 
وضع اش����تراطات رمبا تكون جديدة تتعلق 
بسبل إضافية لسرعة السيطرة على احلرائق 
دون إحلاق أضرار جسيمة مع إمكانية زيادة 

اجراءات األمن والسالمة.
وأكد العميد يوسف األنصاري في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان حريق محل إطارات الشويخ 
متت السيطرة عليه بحلول اخلامسة عصرا فيما 
مت االنتهاء من احلريق بحلول الثامنة والنصف 
مس����اء، الفتا الى ان مصطلح الس����يطرة على 
احلريق يعني حصر احلريق في بقعة معينة 
وتركيز املهام للتعامل مع����ه، اما االنتهاء من 

احلريق يعني االنتهاء متاما من إخماده.
وأضاف العميد األنصاري: اعتقد البعض ان 
وجود آليات اإلطفاء في موقع احلريق لساعات 
أخرى بأنه يعني استمرار احلريق، وهذا اعتقاد 
خاطئ ألن وجود آلي���ات اإلطفاء في مثل هذه 
احلرائق مهمة، خش���ية من جتدد ألسنة اللهب 
في مخلفات. الفتا الى ان حريق الشويخ األخير 
يضم إطارات وهذه إحدى املواد سريعة االشتعال، 
وبالتالي فإن وجود إطفائيني لفترة من الوقت بعد 
إخماده من بني إستراتيجية اإلطفاء في التعامل 

بعد حريق شارع الكندادراي الذي استمرت مكافحته 24 ساعة

العميد يوسف األنصاري

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

شكوى من طبيبة ضد مديرة إدارة منع العدوى بالصحة

»الدستورية« تقضي بعدم دستورية المادة 49 من قانون الجزاء 
فال يعد شريكًا في الجريمة من علم بتمام ارتكابها بعد وقوعها

حجز قضية قاتل الرميثية للحكم

بها طبيا، واستخدام مادة آفا جارد وهي 
مادة تس����تخدم لتعقيم اليد فيها نس����بة 
الكح����ول 60% ويتم توزيعها على جميع 
املستشفيات األمر الذي يعني أنها ال تؤدي 
الغرض من استخدامها وهى تطهير أيدي 
األطب����اء قبل فحص املرض����ى األمر الذي 

يؤدي إلى نشر العدوى بينهم.
باإلضافة إلى عدم رصد االحتياج الفعلي 
لألجهزة وع���دم تقدير املقايي���س الفعلية 
لألجهزة ما يس���بب تراكم األجهزة وإرهاق 
ميزانية الوزارة دون احلاجة إليها وهذا يعتبر 
عبث باملال العام. وضربت مثاال على ذلك بأنه 
في مستشفى األمراض الصدرية يوجد جهاز 
)ETO( في مكان يفتقر إلى أدنى اشتراطات 
األمن والس���المة ويستخدم به مادة أكسيد 
اإليثيلني وهي مادة شديدة السمية وقابلة 

لالشتعال واالنفجار ومادة مسرطنة.
ومما ذكرته احملامية الرفاعي في شكواها 
وجود إهمال وتغيب من مسؤولة صيانة 
أجهزة التعقيم بالرغ����م من وجود قرار 
بإنشاء إدارة منع العدوى بالقرار الوزاري 

رقم )375 لسنة 2001(.

وعندما قامت موكلتها مبواجهة املشكو 
في حقه����ا باألخطاء والتج����اوزات التي 
تودي بحي����اة وأرواح العاملني واملرضى 
قامت األخيرة بتجميدها وس����حب جميع 

الصالحيات منها خوفا من فضح أمرها.
وذكرت الشاكية عددا من املخالفات منها: 
استخدام مواد تعقيم منتهية الصالحية، 
واستخدام معدالت بنسبة أكبر من املسموح 

قدم���ت احملامية ع���ذراء الرفاعي 
أمس بصفتها وكيلة عن طبيبة بقسم 
منع العدوى التاب���ع لوزارة الصحة 
بشكوى ضد رئيس���ة القسم تتهمها 
إدارية وتعسف في حقها  بتجاوزات 
في استعمال س���لطتها كونها مديرة 

إدارة منع العدوى.
وقال���ت الرفاعي في ش���كواها إن 
الش���اكية طبيبة تعمل في إدارة منع 
الع���دوى التابع���ة ل���وزارة الصحة 
وحاصلة على درجة املاجس���تير في 
اجلودة الصحية الشاملة من بريطانيا 
عام 1996 وقد متت ترقيتها إلى مستوى 

اختصاصي عام 2004.
وحيث ان����ه أثناء عملها بالس����نوات 
األخيرة تبني وج����ود كثير من املخالفات 
اإلدارية والصحية باإلدارة فقامت بتقدمي 
ش����كاوى إدارية ضدها ولكن دون فائدة 
ومازالت حتى اآلن تخالف األنظمة املتبعة 
في إدارة منع العدوى وتعبث بأرواح البشر 
مما يتسبب لهم في أمراض خطيرة تؤدى 

إلى الوفاة.

قضت احملكمة الدستورية برئاسة املستشار 
يوسف غنام الرشيد وعضوية املستشارين 
فيصل املرشد وراشد الش����راح وخالد سالم 
وصالح احلريتي وأمانة سر مبارك الشمالي 
بعدم دس����تورية نص امل����ادة 49 من قانون 
اجلزاء فيما نصت عليه من أنه يعد ش����ريكا 
في اجلرمية بعد وقوعها من كان عاملا بتمام 

ارتكاب اجلرمية.
كان احملام����ي خالد عاي����د العنزي قد قدم 
طعن����ا من أحد موكليه اختص����م فيه كل من 
رئيس مجلس الوزراء بصفته والنائب العام 
بصفته ووزير العدل بصفته ضد قرار احملكمة 
برفض طعنه والقضاء بعدم جدية الدفع بعدم 
الدستورية بعد أن قام بالطعن بعدم دستورية 
املادة املذكورة، بعد أن حكم عليه بتأييد حبسه 

سنتني مع الشغل والنفاذ التهامه باالشتراك 
مع أحد املتهمني في حيازة مبلغ 150 ألف دوالر 

واستنفع من وراء ذلك.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي العنزي 
ل� »األنباء« بأن هذا احلكم الذي أصدرته احملكمة 
الدستورية يعتبر انتصارا للقانون وإنصافا 
للمظلوم. وأض����اف أنه طعن على هذه املادة 
بعدم الدستورية أثناء دفاعه عن موكله )وهو 
والد املتهم في قضية استيالئه على مبلغ 150 
ألف دوالر وتسليمها لوالده( ألنها لم تستند 

إلى نص قانوني صريح.
وزاد العن����زي: ان هذه املادة لم تضع في 
عني االعتبار الدليل القاطع لتوجيه التهمة إلى 
مرتكبها، مضيفا أنه البد أن يكون هناك تشريع 

جديد للمادة 49 من قانون اجلزاء.

حجزت الدائرة اجلزائية اخلامسة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
عماد املنديل وعضوية املستش���ارين 
محمد زايد وأحمد الياسني وأمانة سر 
سالم الوهيبي قضية قتل متهم فيها 
مواطن بقتل آخر جللسة 14 ابريل املقبل 
للحكم بعد أن استمعت احملكمة إلى دفاع 

املدعي باحلق املدني ودفاع املتهم.

وقد ترافع عن املجني عليه احملامي 
يوسف دشتي وطالب بتوقيع أقصى 
العقوبة على املتهم لتوافر أركان جرمية 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 
في حق املتهم كما أكد حق ورثة املجني 
عليه في التعوي���ض املدني. وطالب 
بإلزام املتهم بأن يؤدي للمدعني باحلق 
املدني مبلغ 5001 دينار على س���بيل 

التعويض املدني املؤقت.
م���ن جانبه طالب محام���ي املتهم 
عماد السيف ببراءة موكله من التهمة 
املسندة إليه على سند من القول انه 
كان في حالة دفاع شرعي ودفع بانتفاء 
نية القتل لدى املتهم. كما دفع السيف 
بانتفاء س���بق اإلصرار والترصد في 

حق موكله.

احملامية عذراء الرفاعي

احملامي خالد العنزي

التاكسي والرباعية بعد احلادث وفي االطار احلفرة التي تسببت باحلادث

أمير زكي - عبداهلل قنيص
وقع حادث تصادم وانقالب على طريق الوفرة 
كيلو 300 كان سببه وجود هبوط في الشارع ادى 
الى تكون حفرة عميقة في الشارع. وفي التفاصيل 
ان بالغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بانقالب 
مركبة ذات دفع رباعي واخرى تاكسي جوال فهرع 
على اثر البالغ مركز الوفرة ليجدوا حفرة وسط 
الشارع - حيث احلادث -بعمق مترين وعرض 10 
امتار وادى هذا الهبوط الصطدام املركبة األولى 
باحلفرة التي خلفها الهبوط وانقالب املركبة وكذلك 
اصطدام التاكسي بالسيارة املنقلبة مما ادى الى 
اصابة قائد اجليب وهو من اجلنسية املصرية 
وكذلك اصابة ثالثة اشخاص آسيويني كانوا في 
التاكسي فقام رجال مركز اطفاء الوفرة بإخراج 
املصابني من السيارات املتضررة وتسليمهم لرجال 
الطوارئ الطبية الذين تواجدوا مبوقع احلادث 
باالضافة الى رجال وزارة الداخلية ويذكر ان فرقة 
مركز اطفاء الوفرة كانت بقيادة املالزمني أولني 
فيصل شامخ العنزي وعلي اجلدي والرقباء سعد 
راعي احلرشا ومحمد العزمي ومرزوق العازمي 
وحسني الشواف وحسني البلوشي وعادل الدماج 

وموسى املطيري ومرزوق العقيل.

هبوط أرضي يتسبب في حادث بالوفرة

وفاة آسيوي دهساً أمام مبنى »كونا« تربك »عبدالناصر«

أمير زكي
شهد طريق جمال عبدالناصر حادثة 
دهس مأس���اوية أدت ال���ى مصرع وافد 
آسيوي عندما اصطدمت به سيارة اثناء 
عبوره الطريق أمام مبنى »كونا« وقال 
مصدر أمني ان الداهس هو من قام بإبالغ 

العمليات بعد ان توقف اثر احلادثة.
وأشار الى انه ال يعرف كيف خرج له 
اآلسيوي قائال: »لقد عبر أمامي فجأة«، هذا 
وأدى احلادث الى اغالق جزئي للطريق 
ما أدى الى ازدحام شديد خاصة ان رجال 
املرور اضطروا ألن ينتظروا حتى معاينة 

اجلثة.

رجال املرور يحيطون بجثة اآلسيوي

ارتباك مروري شهده الطريق بعد احلادث

)فريال حماد(


