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االمنية

الصفحة
هاني الظفيري

أصيب 4 شباب من غير محددي اجلنسية بطعنات 
وادخلوا الى مستش���فى اجلهراء لتلقي العالج، فيما 
متكن رجال أمن اجلهراء من احتجاز 4 شباب من غير 

املصابني.
وقال مص���در أمني ان بالغا عن وقوع مش���اجرة 
دامية تلقته عمليات الداخلي���ة يوم امس في منطقة 

جنوب اجلهراء ليأمر مدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا بإرسال تعزيزات أمنية للسيطرة على املشاجرة، 
وسارع الى موقع املشاجرة الرائد مطر السبيل والنقيب 
غنيم الظفيري وتبني ان املشاجرة وقعت بني 8 شباب 
4 منه���م حلقت بهم إصابات متفرق���ة ليتم نقلهم الى 
الع���الج وتوقيف غير املصابني وتبني ان املش���اجرة 

وقعت بسبب خالفات مسبقة.

4 »بدون« إلى المستشفى بطعنات

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الواوان: استندت لصورة الوديعة التي حررها البنك لموكلي قبل الغزو

المحكمة تلزم بنكًا بدفع وديعة وفوائدها 
منذ عام 1986 لمصلحة وافد

تبرئة وافد بعد الحكم بحبسه مؤبدًا
قض����ت الدائرة اجلزائية 
الكلية  العاش����رة باحملكمة 
برئاس����ة املستش����ار عدنان 
اجلاسر ببراءة وافد من تهمة 
اخلطف واملواقعة باإلكراه بعد 
ان صدر ض����ده حكم غيابي 
باحلبس املؤبد مع الش����غل 
والنفاذ. وقد حضر احملامي 
فيصل عيال وكيال عن املتهم 
وطعن على احلكم أمام محكمة 
االستئناف لتعيده في حكم 
تاريخي الى محكمة أول درجة 
امام الدائرة جنايات 10 وذلك 

إلعادة محاكمته أمام الدائرة نفسها.
ودفع احملامي عيال بانتفاء أركان اجلرمية 
املسندة الى موكله، وقال ان ذلك ما الحظناه 
من اس����تقراء أوراق تل����ك اجلناية املتهاوية 
األركان والقواعد، باالضافة الى انتفاء القصد 

اجلنائي لدى موكله.
وأضاف احملام����ي ان هن����اك تراخيا في 

اإلبالغ من قبل املجني عليها، 
باالضافة الى تناقض أقوالها 
وعدم وجود شاهد على تلك 
الواقعة، وأشار الى تناقض 
الدليل القولي مع الدليل الفني 
وكيدية االتهام من قبل املجني 

عليه.
وعق����ب ص����دور احلكم 
صرح احملامي فيصل عيال 
بأن »إعادة محكمة االستئناف 
تلك اجلناية الى محكمة اول 
درجة كان����ت مبنزلة طريق 
البراءة ملوكل����ي بالرغم من 
قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول املعارضة 
لعدم إرفاق العريضة بجدول احملكمة الكلية 
ليتض����ح ان القضاء الكويتي دائما ما يبحث 
عن العدل والنزاهة في كل إجراءاته بجميع 
درجات التقاضي ليحصل اجلميع على النزاهة 
وهو ما قد يحس����دنا عليه الكثيرون في ظل 

قضاء متميز كالقضاء الكويتي«.

الى البنك واحتساب الفوائد 
املستحقة للوديعة والتي تقدر 
ب� 7% شهريا، وشرح الواوان 
ان الوديع����ة قد اودعت قبل 
تاريخ 1991 وكان موكلي يعمل 
باحدى الشركات واودع مبلغ 
2000 دينار على ان يتقاضى 
فوائ����د عليها وذلك حس����ب 
االتف����اق املبرم بني الطرفني، 
اال انه اثن����اء الغزو عاد الى 
بلده وبعد ذلك حضر للكويت 
للعمل مجددا، فوجد صورة 
من ايصال الوديعة، وجلأ الى 
القضاء النصافه واعادة امواله 
التي حتفظ عليها البنك ورفض 
اعطاءه الوديعة وفوائدها على 
ان املدة قد انتهت وال يحق له 

استرجاع امواله.
واستغرب الواوان من رد 
البن����ك واالمتناع عن صرف 
العمالء واس����تجابت  اموال 
احملكمة لطلب محامي املدعي 

قضت محكمة االستئناف 
بتأييد حكم محكمة اول درجة 
القاضي بالزام احد البنوك ان 
يؤدي الى املدعي مبلغ 2000 
دينار كوديعة كان قد اودعها 
في العام 1986 مع الزام البنك 
بدفع الفوائ����د على الوديعة 
والتي تقدر مببلغ 11 الف دينار 
بنسبة 7% عن كل شهر منذ 
الوديعة. وكان املدعي  ايداع 
قد تق����دم بدعوى عن طريق 
الواوان  محاميه علي مط����ر 
البنك بأن  بال����زام  مطالب����ا 
يسترجع له مبلغ 2000 دينار 
كان قد اودعها في العام 1986، 
اال ان االخير امتنع عن اعادة 
الوديعة، وقام الواوان بتعديل 
الدع����وى متضمنة  صحيفة 
الزام البنك باسترجاع الوديعة 
وفوائدها من تاريخ االيداع 
وطلب ندب خبير حسابات 
م����ن وزارة الع����دل لالنتقال 

بن����دب خبير حس����ابي وآل 
التقرير ال����ى احقية تقاضي 
الطالب مبلغ 13 الفا من املدعى 
عليه، حيث تبني انه اودع في 
العام 1986 مبلغ 2000 دينار 
على ان يتم احتساب الفوائد 
بنسبة 7%، اال ان املدعى عليه 
رفض تسليمه املبلغ وقررت 
الدعوى  محكمة اول حج����ز 
البنك  بالزام  للحكم وقضت 
بأن يؤدي مبلغ 2000 دينار 

الى املدعي.
ل����م يرتض املدع����ي بهذا 
احلك����م، فطعن علي����ه امام 
محكم����ة االس����تئناف عبر 
محاميه علي ال����واوان الذي 
صمم على طلباته الواردة في 
صحيفة الدعوى بندب خبير 
الفوائد للوديعة،  واحتساب 
فقررت محكمة االس����تئناف 
حجز الدعوى للحكم وقضت 

باحلكم املشار اليه.

احملامي فيصل عيال

د.حسن نافعة

جانب من جتمع املصريني

رجال اإلطفاء لدى تعاملهم مع أحد احلرائق وفي اإلطار اللواء جاسم املنصوري

انتحار هندي في الروضتين
وجرعة زائدة صرعت 

مواطنًا بالروضة
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

أقدم وافد هندي على االنتحار 
شنقا داخل سكن العمال مبنطقة 
املنتحر  الروضتني فيما حرص 
الهندي ويدعى )ابراهيم.ح( 42 
عاما على كتابة وصية إلى جواره 
طالب بأن ترسل رواتب 4 اشهر 

متأخرة إلى ذويه في الهند.
وقال مصدر امني ان عمليات 
امن املنشآت تلقت صباح امس 
بالغا بوفاة آسيوي داخل سكن 
عمال في منطقة الروضتني وفور 
تلقي البالغ توجه رجال عمليات 
وزارة الداخلية الى املكان ومتت 
معاين���ة اجلثة م���ن قبل الطب 
الشرعي وسجلت قضية انتحار 

ووفاة.
م���ن جهة أخرى لقي ش���اب 
كويتي مصرعه ج���راء تناوله 
جرعة زائدة من املواد املخدرة، 
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد 
بوفاة املواطن داخل سكن اسرته 
في منطقة الروضة وفور تلقي 
الى  البالغ س���ارع رجال األمن 
املكان، فعثروا على مواد مخدرة 
الهيروين  وإبرة ملوثة مب���ادة 
الى جوار اجلث���ة كما تبني من 
االستعالم عن اسم املتوفى انه 
سبق ان تورط في قضايا تعاطي 

مواد مخدرة.

نافعة لـ »األنباء«: الكويت أبعدت 17 مصرياً 

تهمتهم الوحيدة هي التعبير عن 
رأيهم.

إلى ذلك، فق���د رجح مصدر 
امني إبعاد املزيد من املشاركني، 
مش���يرا الى ان ما بني 30 و35  
شخصا ألقي القبض عليهم وجار 
التحقيق معه���م، وإذا ما ثبتت 
مش���اركتهم في التجمع فسيتم 

إبعادهم أيضا.
عل���ى الصعيد ذات���ه ذكرت 
املصادر ان العديد من جماعات 
حقوقي���ة وإنس���انية قام���ت 
مبحاوالت إلثن���اء الكويت عن 

الوافدين،  قرارها بإبعاد هؤالء 
وأكدت املصادر األمنية انها تدعو 
جمي���ع الوافدين داخل الكويت 
الى  لاللتزام بالقوانني، مشيرة 
انه في حال رغبتهم في تنظيم 
جتمعات عليهم اللجوء الى الطرق 
القانوني���ة حتى ال يقعوا حتت 
طائلة القانون ويعرضوا أنفسهم 

لعقوبات قانونية بحقهم.
يذك���ر ان املصريني الذين مت 
اعتقاله���م اجلمعة املاضية بلغ 
عدده���م اكثر م���ن 20 مصريا، 
فيما اشارت وكالة فرانس برس 

الى انه »اعتقل ما بني 20 و 25 
مصريا« وذلك خالل جتمع صغير 
عقد مبركز س���لطان بالساملية، 
والذي دعا اليه بعض مناصري 
املرشح الرئاسي املصري د.محمد 
البرادعي املدير السابق للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
واضافت الوكالة انه مت اعتقال 
»البعض اآلخر من منازلهم خالل 

حملة لقوات األمن«.
من جهته، اكد جورج اسحاق 
احد املتحدثني باس���م اجلمعية 
الوطني���ة للتغيي���ر والتي مت 
تأسيسها في فبراير املاضي، ان 
عدد املعتقل���ني يومي اخلميس 
الكويت  واجلمعة املاضيني في 
وصل ال���ى 34 مصري���ا، يذكر 
ان الكويت ش���هدت في السابق 
تظاهرات للجالية املصرية في 
منطقة خيطان والتي ش���هدت 
احداث شغب كبيرة وصلت الى 

حد احراق عدد من السيارات.
الى ذلك افادت تقارير اعالمية 
بأن قوى سياسية بصدد تنظيم 
مظاهرة أمام الس���فارة الكويتية 
بالقاهرة احتجاجا على ابعاد وافدين 
مصريني م���ن انصار املدير العام 
الس���ابق للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية د. محمد البرادعي.

هشام يونس ـ والوكاالت
أعل���ن د.حس���ن نافعة احد 
منسقي احلملة الوطنية للتغيير 
ودع���م املدير الس���ابق للوكالة 
الذرية د.محمد  الدولية للطاقة 
البرادعي لالنتخابات املصرية 
املقبلة 2011، عن ترحيل 17 وافدا 
شاركوا في التجمع السياسي الذي 
نظمت���ه مجموعة من املصريني 
امس، مؤكدا ان الوافدين املشاركني 
في التجمع وصل���وا الى مطار 
القاهرة، مشيرا الى ان احملامي 
عصام سلطان كان في استقبال 
املرحل���ني وطال���ب الس���لطات 
املصرية بضرورة التعامل الالئق 
املبعدين باعتبارهم ليسوا  مع 
متورطني في قضايا جنائية وإمنا 

على خلفية مشاركتهم في تجمّع لدعم د. البرادعي

وافدة تتهم زوجها  
باالعتداء على ابنتها

ذخيرة في أم الهيمان 
ومسدس في موقف سوق تجاري

تقدم���ت وافدة مصري���ة وأبلغت عن تعرض 
ابنتها البالغة من العمر )5 سنوات( لالعتداء من 

قبل والدها.
وقال مصدر أمني ان رجال األمن سجلوا قضية 
بعد االستماع الى افادات األم والطفلة ومت ايداع 

األب داخل النظارة متهي���دا إلحالته الى القضاء 
بتهمة هتك عرض ابنته.

وأشار املصدر الى ان وكيل النيابة امر بالتحقيق 
م���ع الوافد املتهم اليوم وذلك ملواجهته بادعاءات 

األم.

محمد الجالهمة
تعاملت إدارة هندس����ة اجلي����ش مع صندوقني 
وجد بداخلهما ذخيرة في منطقة ام الهيمان وجاء 
تعامل ادارة هندس����ة اجليش مع الصندوقني بعد 
ان أبل����غ مواطن عن وجود صندوقني للذخيرة في 

حفرة ومن خالل املعاينة األولية فإن هذه الذخيرة 
من مخلفات الغزو.

من جهة اخرى، حتفظ رجال األمن على مسدس 
وجد في مواقف سوق شهير في منطقة الري وجار 

رفع البصمات من فوق املسدس لتحديد صاحبه.

سرقة 4200 دينار من مواطن

منتقبتان وراء مشاجرة سداسية

هاني الظفيري
تق���دم مواطن الى مخفر الواحة مبلغا عن س���رقة 4200 دينار وعدد 
من جوازات السفر وسندات رسمية. وقال املواطن في بالغ حمل عنوان 
سرقة عن طريق الكسر انه خرج من منزله برفقة أسرته وعاد بعد نحو 
يوم حيث كان يقيم في احد الشاليهات ولدى دخوله الى املنزل وجد ان 
اجلناة أحدثوا تلفيات شديدة في محتويات املنزل وقاموا بتكسير عدد 
2 جتوري وسرقوا من االول مبلغ 4200 دينار ومن الثاني جوازات سفر 
وأوراقا رسمية. وحضر رجال األدلة اجلنائية الذين قاموا برفع البصمات 

في املنزل في محاولة لضبط املتهمني الذين كانوا وراء هذه السرقة.

محمد الدشيش
شهد مجمع راق في منطقة الفحيحيل مشاجرة بني 6 شبان وذلك 

بعد حترش شابني بفتاتني منتقبتني.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن وقوع مش���اجرة شبابية بني 
عدد من الش���بان، وتوجه رجال االمن ال���ى موقع البالغ، وتبني ان 
شابني حترشا بفتاتني منتقبتني، وتصادف وجود احد اقارب الفتاتني 
برفقة اصدقاء له، فاندلعت مشاجرة اسفرت عن اصابة 4 شبان ومت 
اقتياد جميع املتشاجرين بعد أن احدثوا تلفيات في طاوالت مطعم 

داخل املجمع التجاري.

القيادة الوسطى في اإلطفاء 
تفقدت مراكز حولي

بناء على توجيهات مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاس���م املنصوري وحرص نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد يوسف 
األنصاري قامت القيادة الوسطى صباح أمس بزيارة 
مراكز إطفاء محافظة حولي ومنها مركز إطفاء حولي 
ومركز إطفاء مشرف ومركز إطفاء الساملية اجلنوبي 
ومركز إطفاء الس���املية الش���مالي على التواصل بني 
الرؤساء واملرؤوسني، انطالقا من سياسة الباب املفتوح 
وحق إبداء الرأي والشفافية في الطرح والتوجه والفهم 
الصحيح جلوانب العمل اإلداري والفني من أجل حتقيق 
اجلودة الش���املة في أداء رجال اإلطفاء لتقدمي خدمة 
أفضل للمواطن واملقيم، علما أن هذه هي الزيارة الثالثة 
بعد محافظة اجلهراء ومحافظة مبارك الكبير، وستمتد 
إلى جميع احملافظات وذلك وفق برنامج زمني موضوع، 
حيث قام باستقبال املسؤولني من القطاعات املختلفة 
مدير إطفاء منطقة حولي العقيد فهد الصقر ورئيس 
مركز إطفاء الساملية اجلنوبي ومشرف باإلنابة العقيد 
محمد األنصاري ورئيس مركز إطفاء حولي والساملية 
الشمالي باإلنابة املقدم محمد احملميد ومتثلت الزيارة 
من قبل كل من مدي���ر إدارة العالقات العامة واإلعالم 
املقدم خليل األمير ومدير إدارة اإلنشاءات والصيانة 
املقدم وليد الياس���ني ومدير إدارة املركبات واملعدات 
املقدم وليد الوهيب ومراقب املشتريات واملخازن العقيد 
صالح األنصاري ومراقب شؤون العاملني املقدم عبداهلل 
العازمي ورئيس قسم التنفيذ الرائد م.عوض املرجتي 
ورئيس قسم تخطيط البرامج النقيب رياض مصطفى 

واملالزم أول مبارك العويني.

المنصوري لـ »األنباء«: »الداخلية« مّكنت آليات الطوارئ 
من فتح اإلشارات الضوئية وننتظر تسلّم أجهزة التحكم

أمير زكي
اعلن مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاسم املنصوري 
ان قطاع  املرور انتهى من وضع 
برمج���ة على معظم االش���ارات 
الضوئية تسمح الجهزة الطوارئ 
»االطفاء.. والط���وارئ الطبية.. 
الش���رطة مبختلف  ودوري���ات 
انواعها« بالتحكم في فتح االشارات 
حال وجود ما يدعو لذلك، مشيرا 
الى ان اجه���زة الطوارئ تنتظر 
توزيع اجه���زة التحكم في فتح 
االش���ارات الضوئية، مرجحا ان 
يتم توزيع اجهزة التحكم تلك في 

غضون الفترة القليلة املقبلة.
وقال الل���واء املنصوري، في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان من 
شأن هذه التقنية اجلديدة مساعدة 
اجه���زة الطوارئ ف���ي الوصول 
الى البالغات واحلوادث بسرعة 
مناس���بة، خصوص���ا ان اغالق 
االشارات الضوئية يعرقل مهام 
الوصول الى البالغات لدقيقتني او 
لثوان، واملتعارف عليه ان الثواني 
البسيطة تلعب دورا مهما في انقاذ 
االرواح وتقليص اخلسائر سواء 

البشرية او املادية.
ورفض اللواء املنصوري اعتبار 
فصل الصيف هو فصل احلرائق، 
مشيرا الى انه ال يوجد وقت معني 
لوقوع احلرائق، مضيفا: نعم رمبا 
يكون هناك ازدياد الى حد ما في 
حرائق الصيف، لكن هذا االزدياد 
العامة  ليس ملموس���ا فاالدارة 
لالطفاء تعاملت في العام 2009 
مع 6600 حريق، ولدى دراس���ة 

وحول اذا ما كانت االدارة العامة 
لالطفاء لديها خطط لتقليص فترة 
الوصول الى احلرائق ملا ميكنها 
من السيطرة على احلرائق قبل 
زيادتها، ق���ال اللواء املنصوري: 
نحن وصلنا الى معدالت ممتازة، 
بحيث يتم الوصول الى احلرائق 
في 5 دقائق، مشيرا الى ان هناك 
معوقات احيانا ما تزيد هذه الفترة 
خاصة املعوق املروري، معربا عن 
استيائه من تعمد البعض استخدام 
حارة االمان وكأنهم مغيبون عن 
ان هذه احلارة ليست لالستخدام 
العادي امنا لالستخدام من قبل 
اجهزة الطوارئ وقت االحتياج.

الى  اللواء املنصوري  واشار 
جملة من النصائح خالل موسم 
السفر، مشددا على ضرورة اغالق 
اجهزة التكييف واجهزة التبريد 
مث���ل الثالجات وفص���ل التيار 
الكهربائي، الفتا الى ان جرس الباب 
اذا ما كان رديئا يؤدي الى حرائق 
في غياب اصحاب املنازل، حيث 
يقوم زائرون باستخدام اجلرس 
لفترة كبيرة وهو ما يؤدي الى ان 
يتعطل اجلرس ويؤدي الى متاس 

كهربائي ومن ثم احلريق.
وشدد اللواء املنصوري على 
ضرورة التوس���ع في استخدام 
اجهزة االمان مثل مطفأة احلريق 
وكاشف الدخان، مؤكدا ان استخدام 
هذه االجهزة يقلل من اخلسائر 
وان كلفة هذه االجهزة بسيطة جدا 
لكن فوائدها عديدة وال نتعرف 
على هذه الفوائ���د اال بعد فوات 

االوان.

هذه احلرائق جند انها وقعت على 
مدار اشهر العام، سواء صيفا او 

خريفا او شتاء.
واشار اللواء املنصوري الى ان 
معظم املنازل واالسواق واملنشآت 
االخرى تكون مكيفة من ا لداخل، 
وبالتالي ليس���ت هناك مؤثرات 
الى اش���تعال  طبيعية ت���ؤدي 

الكثير س���واء في املمتلكات او 
االرواح.

الى  اللواء املنصوري  واشار 
ان االدارة العامة لالطفاء سعت 
الى منع دخول االجهزة الرخيصة 
والرديئ���ة لكنها ل���م تتمكن من 
ذلك باعتبار ان الس���وق مفتوح 
ويعرض بداخله املعدات اجليدة 

احلرائ���ق داخل هذه املنش���آت، 
بينما املش���كلة الرئيسية وهي 
سوء االستخدام، سواء للطاقة 
الكهربائي���ة او التدافع من قبل 
مواطنني ومقيم���ني على اقتناء 
اجهزة رديئ���ة دون ان يعوا ان 
اقتناء ه���ذه االجهزة الرخيصة 
والرديئ���ة قد يدفع���ون مقابلها 

وغير اجليدة.
الى  اللواء املنصوري  واشار 
ان اكث���ر من 90% م���ن احلرائق 
سببها سوء التعامل مع االجهزة 
والتوصيالت، حيث شهد وضع 
اكثر من جه���از وزيادة االحمال 
الكهربائية وهذا خطأ فادح يؤدي 

الى حرائق.

كشف عن تعامل أجهزة اإلطفاء مع 6600 حريق في 2009


