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9
االمنية

الصفحة أعلنت اكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية 
انه مت تعديل شرط تقدير املعدل اجلامعي اخلاص 
بتسجيل الطلبة الضباط )االختصاص( للدفعة 
22 من تقدير جيد ج����دا الى جيد، وذلك رغبة 
من وزارة الداخلية في اتاحة الفرصة ألكبر عدد 

ممكن من أبنائنا اخلريجني للتسجيل.

وأضافت ان عملية تس����لم طلبات الراغبني 
في االلتحاق باالكادميية للحصول على دبلوم 
التأهيلية للضب����اط االختصاص  الدراس����ات 
من حملة الش����هادة اجلامعية للعام الدراسي 
2011/2010 مستمرة حتى يوم اخلميس املوافق 

.2010/7/15

أكاديمية سعد العبداهلل: تقدير جيد بداًل من جيد جدًا
لتسجيل الطلبة ضباط االختصاص دفعة 22

اللواء جاسم املنصوري

املتدربات يوفرن احلماية للشخصية املهمة خالل التدريب متدربة حتصل على شهادتها

متدربتان تسيران بجانب موكب الشخصية املهمة خالل التدريب الفريق فهد الفهد متوسطا املتدربات الـ 8 في ختام احلفل أمس

اقامت وزارة الداخلية امس حفل 
التأسيس���ة األولى  الدورة  تخريج 
ألمن وحماية الشخصيات للعناصر 
النس���ائية وتخرج منها 8 متدربات 
)ضابط���ان وأربع���ة وكالء ضباط 
وعريف���ان(، واقيم احلف���ل برعاية 
وحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن اخلاص الفريق سليمان 
الفهد، وحضور مدير عام االدارة العامة 
لقوات االمن اخلاص���ة العميد علي 
العامة  االدارة  ماضي، ومدير ع���ام 

للتدريب اللواء حميد السماك.
وألقى الفريق الفهد كلمة اشاد فيها 
مبستوى الدورة وقدرات اخلريجات، 
مشيرا الى ان هذه الدورة هي األولى 
وان مس���تواهن س���يتطور ويتقدم 
بالتأكيد في الدورات التدريبية التالية 

سواء الداخلية او اخلارجية.
واوضح ان وزير الداخلية الفريق 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد الصباح 
ووكي���ل وزارة الداخلي���ة الفري���ق 
احمد عبداللطي���ف الرجيب يبديان 

اهتماما كبيرا بالش���رطة النسائية 
ف���ي مختلف  الفاعلة  ومش���اركتها 

االنشطة االمنية.
وحث الفريق الفهد اخلريجات على 
مواصلة االنضباط وااللتزام وبصفة 
خاصة حينما يتولني املشاركة الفعالة 

امليدانية.
وق���د ألق���ى مدي���ر ادارة حماية 
الشخصيات العقيد عابدين علي حسني 
كلمة ترحيبية ف���ي بداية االحتفال 
توجه فيها بالشكر الى الفريق سليمان 

الفهد والعميد علي ماضي.
واوض���ح ان الدفعة األولى ألمن 
وحماية الشخصيات املهمة للعناصر 
النسائية استغرقت 6 أسابيع وشملت 
8 متدربات من بينهن ضابطان واربعة 
من وكالء الضباط و2 وكيل عريف 
وقد اجتزن ال���دورة بنجاح، كما مت 
عرض فيلم مدته اربع دقائق مللخص 
مش���روع الدورة، وفي ختام احلفل 
مت توزيع الشهادات واجلوائز على 

اخلريجات.

تخريج الدورة األولى لحماية الشخصيات للعناصر النسائية

مركز رياضمركز رياض

ملا كان عق���د الزواج 
من أهم العقود في حياة 
اإلنس���ان وأعزها شأنا 
وأرفعها مكانة، كان البد 
ملن أرادا التزّوج أن يكون 
كل منهما على بينه من 
صفات صاحبه اخُللقية 
واخِللقية قبل أن يرتبطا 
بعقد الزواج، لذا ش���رع 
اهلل اخِلطبة حتى يقوم 
الزواج على دعائم قوية 

وأسس ثابتة. 
ولعل السطور السابقة 
التي سردتها تكون متهيدا 

لتعليق���ي على واقعة قرأته���ا في جريدة 
»األنب���اء« في عددها رق���م 12319 املؤرخ 
6/7/2010 ع���ن أن احدى الفتيات من غير 
محددي اجلنسية تقدمت ببالغ إلى مخفر 
الصليبية وهذا البالغ حمل عنوان »التهديد 
بإحلاق األذى البليغ« متهمة شابا بأنه تقدم 
إليها بعد أن عرفها بنفسه في البداية أنه 
كويتي اجلنسية فاستقبله والدها وخالل 
احلديث بينهما ابلغه الشاب انه غير محدد 
اجلنس���ية مثلها على عكس ما ادعى قبل 
التقدم خلطبتها، وإزاء ذلك رفض والدها هذا 
الزواج وسردت الفتاة في بالغها أنها فوجئت 
بهذا الشاب في اليوم التالي لرفضه من قبل 
والدها يتصل بها على هاتفها النقال دون 
أن تعرف كيف حصل على رقمها وابلغها 
بأنه يتمسك بالزواج منها وحينما أبلغته 
بأنها ملتزمة برفض والدها به فوجئت به 
يهددها على النقال بأنه س���يحرق منزلها 
ولن يتركها وانه سيشهر بها ويشرد أهلها 

وأسرتها. 
والذي أدهش���ني في تلك الواقعة ملاذا 
لم يفصح هذا الش���اب عن حقيقة وضعه 
أثن���اء التقدم خلطبة هذه الفتاة وما الذي 
دعاه إلى االدعاء أن���ه كويتي على خالف 
احلقيقة؟ االجابة هي انعدام الوازع االخالقي 
لديه فاذا كان ف���ي بداية الزواج والتمهيد 
ل���ه حتلى بالكذب فماذا بعد ذلك واقترانه 
بالزوجة ومع ذلك يريد تلك الفتاة بالقوة 
والتهديد؟! كل هذه األش���ياء التي اقترفها 
هذا الشاب لم يقف قانون اجلزاء الكويتي 
حيالها بل أف���رد نصوصا للعقاب عليها، 
فاملادة 173 من قانون اجلزاء تنص على انه 

»كل من هدد شخصا آخر 
بإنزال خراب كان بنفسه 
او بس���معته أو مباله أو 
سمعته أو مبال شخص 
أكان  يهمه أمره س���واء 
التهديد كتابيا او شفويا...
يعاق���ب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنتني« وال شك أن 
الشاب هدد الفتاة بإحلاق 
األذى به���ا وبس���معتها 
وبسمعة أسرتها فضال 
عن إحراقه ملنزلها، األمر 
املعاقب عليه باملادة 173 
من قانون اجلزاء فضال 
عما أورده املشرع الكويتي وجترميه لذلك 
الفعل بالقانون 9 لسنة 2001 املعدل بالقانون 
40 لسنة 2007 اخلاص بإساءة استعمال 
أجهزة االتصال، بأن افرد هذا القانون عقوبة 
ف���ي مادته )أولى مكرر( هي احلبس الذي 
ال يتجاوز خمس سنوات وذلك إذا اقترنت 

األفعال بالتهديد. 
وال ش���ك ان ما فعله الشاب مستهجن 
ومرفوض بأن توصل باحليلة إلى معرفة رقم 
هاتف الفتاة واتصل بها وقام بتهديدها في 
سمعتها ونف��س أس��رتها بإحلاق أذي بليغ 
بهما، وهو األمر املعاقب عليه باملادة سالفة 
الذكر، فضال ع���ن أننا أمام تعدد للجرائم 
تناوله نص املادتني 173 من قانون اجلزاء 
واملادة األولى )مكررا( من القانون 9 لسنة 
2001 املعدل بالقانون 40/2007 س���الف 
اإلش���ارة إليه فهنا يجب تطبيق اجلرمية 
التي عقوبتها أش���د واحلكم بهذه العقوبة 
دون غيرها وهذا يعن���ي تطبيق القانون 
اخلاص بإساءة استعمال أجهزة االتصاالت 
رقم 9 لسنة 2001 املعدل بالقانون 40/2007 
وال���ذي أفرد عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 
خمس سنوات واحلكم بها وذلك عمال باملادة 

84/1 من قانون اجلزاء. 
وف���ي النهاية أق�����ول ان الزواج إن لم 
يقم على أس��اس الصدق واالح��ترام بني 
اخل���اط��ب���ني فال مي���ك���ن ان يكون نواة 
لتكوين أس���رة صاحلة تخ���دم املجتمع 
فالزواج أساسه املودة والرحمة ال التهديد 
وإحلاق األذى ألنه ال ميكن إجبار الفتاة على 
الزواج من ش���خص انعدمت فيه األخالق 

احلميدة.

ومن الحب.. ما قتل!

بقلم: المحامي رياض الصانع

أمير زكي
أعلن مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء باالنابة 
املقدم ناصر االنصاري عن متكن نحو 120 رجل اطفاء 
من السيطرة على حريق عدة مخازن ومنجرات تقع 
على مساحة 4000 متر في منطقة الفحيحيل الصناعية، 
مؤكدا ان احلريق شارك في التعامل معه 9 مراكز اطفاء 
الى جانب مشاركة ش���ركة البترول الوطنية واطفاء 

احلرس الوطني.
وقال املقدم االنصاري في تصريح خاص ل� »األنباء« 

ان احلريق أس���فر عن اصابة 17 م���ن رجال االطفاء، 
مشيرا الى ان رجال االطفاء استمروا في تعاملهم مع 
احلريق والذي اندلع في السادسة من مساء امس االول، 
وأشارت »األنباء« الى اخلبر في حينه حتى الساعات 

االولى من فجر يوم اخلميس.
وقال ان وحدة التحقيق ش���رعت في حتديد بداية 
احلريق وأسبابه، مشيرا الى ان تقريرا نهائيا بشأن 
احلريق س���يكون جاهزا في غضون االي���ام القليلة 

املقبلة.

كما تواج���د في مكان احلادث نائ���ب املدير العام 
لشؤون املكافحة باالنابة العقيد عبداهلل قرقوه ومدراء 

محافظات ورؤساء املراكز املشاركة.
وشكر الع��قيد قرق���وه رج���ال االط���فاء املش���ارك��ني 
في احل�����ادث وأث���نى على اجل���هود امل���بذولة، كما 
ش���كر اط���فاء ش��ركة البت��رول وإط���فاء احل���رس 
والطوارئ الط��بي���ة والداخلية عل���ى اجلهود التي 
بذلت خالل احلادث الذي استمر الى وقت متأخر من 

الليل.

أسفر عن إصابة نحو 17 إطفائ يًا والنيران استمرت حتى الفجر

 األنصاري: 120 رجل إطفاء شاركوا في مكافحة حريق الفحيحيل

المنصوري يصدر قرارات إدارية بترقيات عدد من منتسبي »اإلطفاء«

من رقيب أول إلى وكيل ضابط:
عل����ي ش����هوار محم����د بهادر   ٭

البلوشي
سند عيد سند ضيان  ٭

عيد مصبح سعود براك  ٭
خالد راشد مجبل العريفان  ٭

صادق عبد الرضا مكي خليل  ٭
عبدالسالم سعد عيد العجمي  ٭
ملفي مفرهد عويض العازمي  ٭

مذكر محمد مفرج املطيري  ٭
مرزوق الفي ظاهر العازمي  ٭

جليل عباس عبداهلل الشطي  ٭
فهاد مطلق محمد املطيري  ٭

بدر ناصر طلق الشقر  ٭
حمد براك حبيب العازمي  ٭

عي����د مفل����ح غري����ب فال����ح   ٭
اجلسار

ناص����ر فاض����ل عبدالرحمن   ٭
الفاضل

براك حسن عقاب الرشيدي  ٭
سلطان مبارك صالح العجمي  ٭

عادل علي احمد صالح  ٭
محم����د  عب����داهلل  س����عود   ٭

السرهيد
عبداهلل جمعة محمد الكعاك  ٭

غري����ب  صنه����ات  محم����د   ٭
الديحاني

حسن حسني محمد اجليلي  ٭
مرض����ي  محم����د  م����رزوق   ٭

الرشيدي
احمد حسني عباس غلوم  ٭

برجس حسني برجس املثال  ٭

س����ليمان  مب����ارك  واص����ل   ٭
الغمالس

عبيد محمد عبداهلل املويزري  ٭
مبارك جعيالن زيد الرشيدي  ٭

عب����د املهيمن محم����د ابراهيم   ٭
الدبيان

خالد محمد ناصر املطيري  ٭
عباس ابراهيم صالح رحيم  ٭

س����ليمان عبداهلل س����ليمان   ٭
الضويحي

يعقوب علي عبدالهادي محمد  ٭
اطمي����ش  مطل����ق  عل����ي   ٭

اجلويسري
مرزوق مسلم حمود الهدية  ٭

خال����د عبدالعزي����ز محمد بن   ٭
سلطان

فرحان سعد ادغام العازمي  ٭
علي ميرزا مراد امني ميرزا  ٭

جابر غايب خلف عويد  ٭
عل����ي عبدالوه����اب عب����داهلل   ٭

بحروه
احمد علي غامن الشاهني  ٭
عادل احمد حسني آرتي  ٭

عبدالعزي����ز مش����اري فه����د   ٭
مضحي

احمد حسن علي الشواف  ٭
انور جاسم محمد كلداني  ٭

ش����اكر عبداحلمي����د حاج����ي   ٭
الشطي

خليل ابراهيم اسماعيل علي  ٭
عبداهلل طالب احمد املال  ٭

صال����ح  ابراهي����م  صال����ح   ٭
الثويني

فري����ح عبدالرحم����ن فيحان   ٭
العنزي

عبدالرحيم عبدالوهاب صالح   ٭
القطان

محم����د عل����ي محم����ود علي   ٭
الشطي

وليد محمد خلف النعيمي  ٭
مزيد المي صويان الفضلي  ٭

بدر محمد مبرج العازمي  ٭
فايز مفرج مذبان الرهاميل  ٭
محمد حمد محمد اخلتالن  ٭

يوسف حسني علي العطية  ٭
عادل حمود ضوان الرشيدي  ٭

ناصر غلوم محمد عبداهلل  ٭
مطل����ق  م����رزوق  حم����ود   ٭

اجلويري
راشد فراج شارع العتيبي  ٭

وليد خليفة فهد   ٭
مهن����د صق����ر عبدالرحم����ن   ٭

البناي
عادل شريدة مبارك الشريدة  ٭

سالم سعد عيد الغريب  ٭
عبدالرحم����ن ناص����ر عباس   ٭

عبدالعزيز
حزام ثامر مفرج الرشيدي  ٭

محمود عيسي احمد املليفي  ٭
ماجد عيسي احمد الفيلكاوي  ٭

مشعل سالم مفلح االصفر  ٭
وليد عبداهلل مشعل العبداهلل  ٭

عدنان احمد جاسم الزقاح  ٭
سعد محمد حمدان البذالي  ٭

عبدالعزيز عبداحلميد الهندي  ٭
احمد جاسم محمد عباس  ٭

احمد جمعة علي حيدر  ٭
يوسف محمد علي عباس  ٭
فالح يوسف فالح الشالل  ٭

جاسم محمد عبداهلل الشطي  ٭

فهيد رفاعي خلف العازمي  ٭
محمد راشد مسلم الشحومي  ٭

حسن حسني خالد الزايد  ٭
حمود عبداهلل عبدالعزيز  ٭

فرج نادر فرج شايع  ٭
فهد عبدالعالي زيد الرشيدي  ٭
خالد عبدالستار محمد علي  ٭

اس����حق مندن����ي عبداللطيف   ٭
عنبر

محمد يعقوب خاطر املاجد  ٭

من رقيب إلى رقيب أول:
دوان شخص سند البذالي  ٭

عبدالرحي����م محم����د غل����وم   ٭
دشتي

فهد سالم منخر الصيغان  ٭
نواف مجيد علي عبدالرحمن  ٭

من رتبة عريف إلى رتبة رقيب:
براك بتال مرجاح املطيري  ٭
حمد ابراهيم حمد السليم  ٭

عدن���ان س����يد مرتض���ي   ٭
الزلزلة

محم�����د مرش�������د ب�����راك   ٭
الشالحي

مشاري محمد سعد الفرحان  ٭

من رتبة وكيل عريف
إلى رتبة عريف:

فهد بسام أحمد البسام  ٭
محمد سالم جمعة اخلشتي  ٭

اهلل  ضي����ف  عوي����د  فه����د   ٭
الديحاني

فارس فهد ثامر العجمي  ٭
علي درويش حسني زكريا  ٭

نواف جواد علي الرشيد  ٭
أحمد صالح علي الدوسري  ٭

رائد السيد يوسف الطبطبائي  ٭
محمود احمد ناصر احمد  ٭

عبداهلل حمد علي العازمي  ٭
احمد فالح طاهر الداود  ٭

اس����امة عل����ي عبداحلمي����د   ٭
املطوع

جاسم محمد فهد البسام  ٭
أم����ان  س����اجد عبداللطي����ف   ٭

عبداهلل
غ����ازي عبي����د ضي����ف الل����ة   ٭

الديحاني
وليد خالد علي الرجيبة  ٭

عبدالرحم����ن ده����ري جاب����ي   ٭
اجلريد

عيسي خلف شريان اللوغاني  ٭
وليد عبداهلل صالح اجلطيلي  ٭

محمد مزيد هاضل املطيري  ٭
عبداهلل محمد نابي الوطري  ٭
زياد ناصر سليمان احلقان  ٭

احمد عيد حمود العازمي  ٭
محمد علي عبداهلل القطان  ٭

وليد عبداهلل مبارك بالل  ٭
عبداهلل سالم جمعة اخلشتي  ٭

ــم علي  ــة لإلطفاء اللواء جاس ــام اإلدارة العام ــدر مدير ع أص
ــبي اإلدارة العامة  ــرارا إداريا بترقية عدد من منتس املنصوري ق

لإلطفاء وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/6/30 .


