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 محمد الجالهمة
متكن رجال جندة اجلهراء من إلقاء القبض على 
خليجي وبدون كانا يتعاطيان املخدرات على الطريق 
املؤدي الى االطراف لتتم احالتهما الى جهة االختصاص.
من جانب آخر، أحالت دورية جندة اجلهراء شخصا 
من غير محددي اجلنسية دخل البالد بصورة غير 
قانونية.وفي التفاصيل ان رجال النجدة وبالتدقيق 

على بيانات البدون وجدوا انه غير مسجل في اجهزة 
البحث لتتم احالته الى مخفر القيروان متهيدا الخضاعه 

للتحقيق.
من جانب آخر أحال رجال مباحث املطار مواطنني 
مطلوبني بقضيتني تخصان اجلنائية والتنفيذ بعد 
ان ش����اهدوهما متوقفني ف����ي املواقف بطريقة تثير 

الشبهات.

ضبط »بدون« تسلل برًا ومتعاطيين على األطراف

مركز رياضمركز رياض

تنوع����ت أس����اليب 
الغ����ش التجاري حتى 
وصل����ت ال����ى أبعد ما 
يتصوره االنسان، حيث 
وصلت الى اعظم وأطهر 
ماء في الوجود أال وهو 
ماء زمزم، فقد استغله 
بعض ضعاف النفوس 
من الباعة خالل اآلونة 
االخيرة من اجل التكسب 
امل����ادي دون مراع����اة 
قدسيته وعظمته لدى 
املسلمني، ضاربني في 

الوقت نفسه عرض احلائط بصحة وحياة 
من يقبل عليه من املواطنني والوافدين 
على ارض الكوي����ت، وهؤالء املجرمون 
ال يبالون مبا قد يصيب املستهلكني من 
امراض جراء تناولهم وشربهم هذا املاء 
الذي يأتون به ويعبئونه في علب غير 
مطابقة للش����روط الصحية والقياسية 
املطلوبة، ويعد ما يفعله هؤالء التجار 
والباعة صورة سوداء وقامتة من صور 
خيانة االمانة واملصداقية فيما يبيعونه 
للمواطن والوافد على حد سواء طامعني 
في الربح السريع احملرم غير عابئني بأن 
حياة املسلم الوطني واملقيم خط احمر ال 
نسمح بتجاوزه نهائيا، ولعل ما سردته 
يلقي بظالله على قرأته من ضبط احد 
التجار لديه عب����وات يقوم بوضع ماء 
زمزم فيها بعد ان يشتريها من احلمالت 
اخلاصة لرحالت مناسك العمرة ثم يقوم 
بنقل ما بها من مياه دون معرفة ما اذا كان 
املشترى ماء زمزم من عدمه، ثم يضعه 
في عبوات صغيرة احلجم ثم يحكم إغالق 
تلك العبوات بغطاء اشتراه من السوق 
ويضع عليها ملصق����ات مكتوب عليها 
»ماء زمزم« ويق����وم ببيعها، وبعرض 
تلك املياه على مختبرات وزارة الصحة 
تبني عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
لوجود ميكروبات ضارة بها كل ذلك فعله 
البائع والتجار لكسب املال احلرام غير 
عابئ بصحة من يقوم بتناوله، وأقول 
ان املش����رع الكويتي لم يقف حيال هذا 
االمر بل عاجله وأفرد لهذا الغش القانون 

رقم 2007/62 في شأن 
قمع الغش في املعامالت 
التجاري����ة، ونص في 
مادته رقم 2 في فقرتها 
رقم 1 »كل من غش او 
حاز بالذات او بالواسطة 
او عرض ش����يئا معدا 
للبيع من جميع السلع 
سواء من أغذية االنسان 
او احليوان او طرح او 
ع����رض للبي����ع او باع 
شيئا من املواد مع علمه 
بغشها وفسادها«، فال 
ش����ك ان التاجر والبائع ملاء زمزم يعلم 
انه غير صالح لالستهالك اآلدمي بوضعه 
في عبوات بالستيكية عليها غطاء غير 
معق����م وذلك للربح الس����ريع مع علمه 
بفس����ادها وإضراراها بصحة االنسان، 
االمر الذي جعل املشرع يعاقب على ذلك 
الفعل باحلبس مدة ال جتاوز س����نتني، 
ولم يقف املشرع في جترميه لهذا الغش 
عن����د هذا احلد بل أورد في مادته رقم 7 
احلكم بغلق احملل الذي تباع فيه مدة ال 
تزيد على س����تة اشهر في حال مخالفة 
املادة رقم 2 والسالف ذكرها، فضال عن 
مصادرة االوعي����ة املضبوطة والتي مت 
وضع املياه فيها، وحس����نا فعل املشرع 
في املادة 7 في فقرتها الثانية بان يجوز 
للمحكمة في حالة مخالفة املادة 2 وهي 
اخلاصة بغش االغذي����ة أن تأمر بإبعاد 
احملكوم عليه االجنبي عن البالد وذلك 
بعد تنفيذه للعقوبة احملكوم بها عليه، 
فضال عن نش����ر احلكم على نفقته، كل 
ذلك حتى يسد الباب ملن تسول له نفسه 
اللعب بأقدار الشعب واالضرار بصحته، 
هادفا من ذلك الثراء والربح السريع دون 
اهتمام بصحة اآلخرين، وال يسعني في 
النهاية اال ان اتوجه بالشكر واالمتنان 
لرجال وزارة التجارة والصناعة � ادارة 
الرقابة التجارية على يقظتهم املستمرة 
في كشف اجلرمية قبل تفاقمها وانتشارها 
في البالد وما ينتج عن هذا من آثار سيئة 

على البالد وصحة االنسان عموما.
reyadcenter@yahoo.com

»عبث وغش في ماء زمزم« !

بقلم: المحامي رياض الصانع

ضبط 50 ألف حبة منشطة  داخل مخازن سرية 
بحوزة صيدليين  في الفروانية

بعد بالغ تلقاه الفريق أحمد الرجيب 

نجدة »مبارك الكبير« وّثقت 50 مخالفة بالڤيديو
وضبط 60 سائق هاف لوري برخصة خاصة

لصوص مرتادي السينما سقطوا بـ 3 قضايا

.. وصافرات اإلنذار تكشف عن لصة مكياج

 عبداهلل قنيص
متكن رج����ال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية بقيادة العقيد 
منصور الهاجري من اغالق محاضر 3 قضايا سرقة عن طريق الكسر 
وذلك بعد ضبط سوري وباكستاني احدهما حدث بجرم السرقة املشهود. 
وقال مصدر امني ان احدى دوريات مباحث الفروانية وفيما يقوم افرادها 
بجولة امنية في منطقة خيطان رصدوا شابني يتوقفان بصورة مريبة في 
مواقف سينما غرناطة ليتم توقيفهما وعثر بحوزتهما على ادوات حادة 
تستغل في كسر املركبات. وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة 3 سيارات 
خالل االسبوع الفائت لالنفاق على تدخني السجائر ومتت احالتهما الى 
نيابة االحداث.عل����ى صعيد آخر تقدم وافد مصري الى مخفر اجلهراء 
وابلغ عن متكن لصوص مجهولني من الدخول الى منزله اثناء تواجده 
خارج املنزل وسرقوا جهاز تلفاز وريسفر، وقدر املسروقات بنحو 100 

دينار، وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.

 هاني الظفيري
لم تتخيل مواطنة ان صافرات االنذار سوف تنطلق لالعالن عن 
سرقتها الدوات جتميل، وحاولت املواطنة االدعاء بأنها وضعت 
ادوات التجميل باخلطأ في شنطتها على ان تقوم بدفع احلساب 
الحقا، اال ان كاميرات املراقبة كش����فت ان املواطنة كانت تتلفت 
ميينا ويس����ارا حتى تتأكد ان احدا ال يراها.ووفق مصدر امني 
ف����إن امن احد احملالت الواقعة في مجمع جتاري راق من منطقة 
الري ابلغوا عمليات الداخلية عن توقيف لصة حاولت س����رقة 
ادوات مكياج واكسس����وارات وعطور فرنسية بقيمة 120 دينارا 
وحضر رجال االمن، ورفضت ادارة احملل تس����وية القضية بأن 
تدفع املواطنة قيمة ما حاولت سرقته ومتت احالة ملف القضية 

الى االختصاص.

 محمد الدشيش
شن رجال جندة »مبارك الكبير« يوم اخلميس 
املاضي حملة جديدة على املستهترين، واسفرت 
احلمل����ة عن ضب����ط 12 مركبة يق����وم اصحابها 
باالستعراض واالستهتار، فيما اكد مصدر امني 
ان رجال جندة مبارك الكبير قاموا بالدخول الى 
مناطق االستهتار في صبحان باستخدام سيارات 
مدنية، ومتكنوا من تصوير 50 مركبة اخرى جار 
استدعاء اصحابها للتحقيق معهم واحالتهم الى 

محكمة املرور.
وقال مصدر امني ان حملة جندة مبارك الكبير 

تأتي في اطار تعليمات صادرة من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي وتنطلق من شمولية عمل رجال النجدة 
ومساعدتهم لقطاع املرور في التخلص من الظواهر 
السلبية، خاصة مخالفات االستهتار والرعونة.

على صعي����د آخر، قام رج����ال مباحث مرور 
العاصمة  بقيادة اللواء محمود الدوسري بالتعاون 
مع جندة العاصمة بشن حملة امنية على سوق 
اجلمع����ة مت خاللها حتري����ر 60 مخالفة مرورية 
لوافدين من جنسيات مختلفة يقودون مركبات 

هاف لوري برخصة سيارة خاصة.

 عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
تمكن رجال قطاع االمن العام بقيادة اللواء 
خليل الشمالي من ضبط صيدليين من جنسية 
عربية عثر في مخازن س���رية داخل منزلهما 
على 50 الف حبة منشطة جنسيا تم تهريبها 
من احدى الدول العربية فيما اكد مصدر امني 
ان المتهمين كانا يضعان الحبوب المنش���طة 
داخل الصيدليتي���ن اللتين يعمالن بها ولكن 

داخل عبوات مغايرة.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وصلت 
الى وكي���ل وزارة الداخلي���ة الفريق احمد 
الرجيب عن ان هن���اك صيدليين يتاجران 
في المنشطات الجنسية الضارة، مشيرا الى 
ان هذه المعلومات وردت الى الفريق الرجيب 
من وزارة التجارية، حيث تم االيعاز الى وكيل 

وزارة الداخلية المساعد لشؤون االمن العام 
اللواء خليل الشمالي والذي بدوره كلف مدير 
امن الفروانية العميد غلوم حبيب والعقيد 
وليد شهاب، حيث تم ارسال فريق من وزارة 
التجارة بدعم امني وبإخضاع الصيدليتين 
الواقعتي���ن في الفروانية ت���م العثور على 
كميات ضخمة داخل عبوات خاصة بأمراض 
المعدة، ليتم حصر ه���ذه الحبوب وتبين 
انها تبلغ نحو 10 آالف حبة وباالنتقال الى 
سكن الصيدليين تم العثور على بقية الكمية 

المقدرة ب� 50 الف حبة.
يذكر ان هذه القضية تأتي بعد ايام بسيطة 
من ضبط صيدالنية مصرية تتاجر في حبوب 
مخدرة، وكان الضبط من قبل رجال اإلدارة 

العامة لمكافحة المخدرات.

اللواء محمود الدوسري

العميد غلوم حبيب اللواء خليل الشمالي

 عدد من مركبات الهاف لوري املخالفة في مواقف سوق اجلمعة

مدير اإلطفاء يلقي كلمته ويبدو العميد أمني عابدين

درع تذكارية إلى مشاري السنعوسي

على هامش تكريم صحافيين في أبراج الكويت

المنصوري: إنشاء استديو بث مباشر لنقل الحوادث 
وإيصال رسالة إعالمية توعوية للجمهور

العامة  اعلن مدير عام االدارة 
اللواء جاسم املنصوري  لالطفاء 
عن انشاء استديو بث مباشر لنقل 
احلوادث وايصال رسالة اعالمية 
توعوية للجمهور اضافة الى انشاء 
اكادميية كويتي����ة لعلوم االطفاء 
أميركية  بالتعاون مع جامع����ات 
واوروبية وذل����ك ضمن اخلطط 

املستقبلية لالطفاء.
واوضح اللواء املنصوري، في 
الكويتية  تصريح لوكالة االنباء 
)كونا( على هامش تكرمي االدارة 
العام����ة لالطفاء عددا من رجاالت 
االعالم، ان الهدف من انشاء استديو 
البث املباش����ر هو تسهيل ايصال 
الرس����ائل االعالمية بشكل سريع 
الى محطات التلفزة وبشكل مباشر 
ونقل االفالم الوثائقية لالطفاء منذ 
نشأتها اضافة الى توعية اجلمهور 

مبخاطر احلرائق.
وحول انش����اء االكادميية، اكد 
العامة  املنصوري حرص االدارة 
القدرات  لالطفاء عل����ى تطوي����ر 
واخلبرات الفنية والعلمية لرجال 
االطفاء، مبينا ان االكادميية ستمنح 
دبلوم هندس����ة اطف����اء في اوائل 
عملها ومس����تقبال سيكون هناك 

بكالوريوس هندسة اطفاء.
واوضح ان التعاون مع اجلامعات 
االجنبية سيكون على شكل شراكة 
على مدى خمس س����نوات سيتم 
من خاللها تسويق بعض البرامج 
محليا واقليميا للشركات، مبينا انه 
سيتم تدريب منتسبي االكادميية 
على احدث الطرق الفنية والعاملية 
وسيتم تشغيل جميع اجزاء مركز 
التدريب باستخدام الغاز بدال من 
املواد البترولية حفاظا على البيئة.

وذكر املنصوري انه ستكون هناك 
برامج خاصة للتدريب على حرائق 
النفط ابتداء م����ن عمليات احلفر 
الى  انتقاال  والتجميع والتخزين 

التكرير والتصدير.
واشاد اللواء املنصوري بالدور 
الذي يقوم به االعالم من ابراز دور 
رجال االطف����اء وتثقيف وتوعية 
الناس، مؤكدا ان وس����ائل االعالم 
تلع����ب دورا كبيرا ف����ي توجيه 
التوعوية واالرشادية  الرس����ائل 

وتسليط االضواء على امور مهمة.
واكد ان االعالم هو حلقة الوصل 
بني اجلهة ومتلقي اخلدمة من خالل 
وسائله املتعددة سواء الصحف او 
احملط����ات اواالذاعات او من خالل 
االلتقاء املباشر مع الناس مثمنا دور 
رجال االعالم في توجيه الرسائل 

االعالمية والتوعوية للجمهور.
واشار املنصوري الى ان االعالم 
يعتبر العني التي نرى بها اآلخرين 
واالذن التي نسمع بها وهو اللسان 
الذي نتحدث به مؤكدا ان االعالم في 
الكويت يعتبر من االعالم املتميز 
املهني واملوضوعي بسبب االهتمام 

اليومي.
بدوره اكد مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم في االدارة العامة 
لالطفاء املقدم خليل االمير ل� »كونا« 
ان مهن����ة االطفاء هي التي تصنع 
اخلبر وهي مصدر لالخبار، مثمنا 
دور االعالم في نق����ل دور رجال 
االطفاء ودور االدارة العامة لالطفاء. 
وعبر املقدم االمير عن خالص شكره 
لتعاون جميع وسائل االعالم مع 
االدارة العام����ة لالطفاء، مؤكدا ان 
تكرميهم اليوم يعد فرصة لاللتقاء 
به����م وس����ماع مقترحاتهم بهدف 
تسهيل مهمتهم وتطور دور االعالم 

في االدارة العامة لالطفاء.

3 قطع حشيش نقلت مصريًا من المطار إلى نظارة المكافحة

..و3 متشبهين إلى »الجنائية« تجمع حولهم 20 شاباً 

»فريالة« لدغت طفلة ومصرية على الواجهة
ومصعد شطر جسد وافد إلى نصفين

بالغان بتغيب شابين في الصليبية والنعيم

 هاني الظفيري
أحال مراقب عام مطار الكويت الدولي سليمان 
الفهد وافدا من اجلنسية املصرية الى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات قدم الى البالد من موطنه وقد 
اخفى في مالبسه 3 قطع من مادة احلشيش حيث 
اكد لدى التحقيق معه ان املخدرات التي بحوزته 

هي بقصد التعاطي.

ووفق مصدر امني ف���إن احد رجال اجلوالة 
في مطار الكويت الحظوا ارتباكا ش���ديدا على 
مصري قادم من جنوب مصر على احد خطوط 
الطيران الكويتية، حيث مت اخضاعه للتفتيش 
الدقيق وعثر على 3 قطع من احلشيش وضعها 
داخل البنطلون، ومتت احالته الى االختصاص 

وارفاق املضبوطات في ملف االحالة.

 هاني الظفيري
أحال رجال أمن الفروانية 3 شباب كويتيني الى 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بتهمة التشبه 
باجلن���س اآلخر، فيما رجح مصدر امني ان يتم 
التحقيق مع املشتبهني الثالثة ملعرفة ما إذا كانوا 
قد اس���تغلوا رداءهم األنثوي ف���ي الدخول الى 

حمامات النساء والتقاط صور بداخله.

وقال مصدر امني ان امن مجمع راق رصدوا 
3 نس���اء يتجمع حولهن عدد من الشباب ولدى 
التدقيق في النساء الثالث والالتي التف حولهن 
نحو 20 شابا تبني لهم انهن رجال يرتدون زيا 
نسائيا، ليتم ابالغ عمليات الداخلية ويقوم رجال 
االمن بتوقيف الش���باب الثالث���ة واحالتهم الى 

االختصاص.

 محمد الدشيش
نقلت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام من »قرية 
يوم البحارة« الى املستشفى االميري بواسطة رجلي 
الطوارئ عمران البني ويوسف الفيلكاوي بعد تورم 

قدمها اثر لدغة سامة من سمكة »فريالة«.
وم���ن جهة اخرى نقلت واف���دة مصرية تبلغ 
من العمر 33 عاما الى مستشفى مبارك بواسطة 
عبداهلل اشكناني ووائل القحطاني من الطوارئ 

الطبية جراء تعرضها للدغة مماثلة من س���مكة 
»فريالة«، فيما كانت تتنزه برفقة اسرتها في نادي 
رأس االرض في منطقة الساملية. على صعيد آخر 
ُشطر جسد وافد مصري الى نصفني اثر سقوطه 
باخلطأ من فتحة بأحد املصانع في منطقة صبحان 
وتصادف اثناء انزالق قدم املصري مرور مصعد 
للبضائع مما ادى الى انشطار جسد الوافد البالغ 

50 عاما ووفاته.

 هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر النعيم مبلغا عن تغيب 
شقيقه البالغ من العمر 30 عاما ليتم تعميم اوصافه 
الى رجال االمن واملباحث للبحث عن الشاب. وفي 
التفاصيل ان املواطن لم يعثر على شقيقه الذي كان 
دائما ما يعود الى منزله، مؤكدا انه سأل جميع اقاربه 

قبل ان يتقدم ببالغ يحمل عنوان تغيب.
على صعي����د متصل تقدم مواط����ن الى مخفر 
الصليبي����ة مبلغا عن تغيب ابن����ه مواليد 86 عن 
منزل اسرته يوم امس دون ان يعرف الى اين ذهب 
بعد ان قام بالبحث عنه في كل مكان، وزود املواطن 

امن الصليبية بصورة البنه.

إهانة وأدخنة 
في مطار الكويت

وفاة مصري وأفغاني
 في ظروف غامضة

 هاني الظفيري
تقدم موظف في احدى شركات 
الطيران ببالغ إلى مخفر اجلليب 
مشيرا الى تعرضه للسب والقذف 

من قبل مواطن زودهم ببياناته.
وقال مصدر أمني ان املوظف قام 
باستخراج البورد للمواطن اال ان 
املدعى عليه وخالل اجناز املعاملة 
قام باالعتراض على املوظف وانهال 
عليه بالسب والتلفظ بألفاظ نابية 
أمام مرأى ومسمع من رواد املطار 
األمر الذي دع����ا املوظف لالجتاه 
إلى املخفر وجار استدعاء املواطن 

ومواجهته فيما نسب إليه.
وم����ن جانب آخر فق����د أثارت 
سيارة الس����اللم الذعر في ساحة 
هبوط واقالع الطائرات في مطار 
الكويت الدولي بعد ان تصاعدت 
منه����ا االدخنة الت����ي كانت جراء 

سخونة محرك املركبة.

 هاني الظفيري
توفي وافد مصري يوم امس 
في ظ���روف غامضة حيث ابلغ 
الداخلية  زمالء السكن عمليات 
عن وفاته بعد ان وجدوا زميلهم 

في سريره دون حراك.
وفي التفاصيل ان الوافد )49 
عاما( مصري اجلنسية قام زمالؤه 
بإفاقته إال انه لم يس���تجب لهم 
ليجدوا انه فارق احلياة دون ان 
ُتعرف اسباب الوفاة األمر الذي 
دعا رجال الداخلية ابالغ رجال 
املباحث يتقدمهم العقيد س���عد 
العدواني الذي فتح حتقيقا مع 
زمالء الس���كن لتنقل اجلثة الى 
الش���رعي للوقوف على  الطب 
اسباب الوفاة. على صعيد آخر 
توفي واف���د افغاني في ظروف 
غامضة ومت نقل اجلثة الى الطب 

الشرعي ملعرفة سبب الوفاة.

 هاني الظفيري
شن رجال أمن اجلهراء حملة مباغتة 
على الشباب املستهترين بتعليمات من 
مدير أمنهم العميد محمد طنا ليسقط 
45 ش����ابا بني متسكع ومستهتر. وفي 
التفاصيل أن تعليمات وردت من العميد 
طنا إل����ى الرائد مطر س����بيل بضبط 

املستهترين في جميع مناطق محافظة 
اجلهراء وخصوصا املجمعات التجارية 
التي يقوم الشباب باملعاكسات بها، ليتم 
ضبط املستهترين واحالتهم الى املديرية 
واستدعاء أولياء أمورهم ألخذ تعهدات 
عليهم بعدم تكرار ابنائهم التسكع في 

املجمعات وإزعاج األسر.

حملة جديدة  على المتسكعين حصدت 45 شابًا


