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 هاني الظفيري
احتجز وافد مصري بتهمة هتك عرض انثى في مخفر حولي 
وذلك بعد ان قبل يد وافدة فلبينية. وقال مصدر امني ان وافدة 
فلبينية تعمل في محل جتاري ابلغت عمليات الداخلية بعد ان 
اس���تغاثت ومتكن املارة من االمساك بالوافد وأفادت بأن املتهم 
دخل الى محل تعمل به واش���ترى من���ه اغراضا، وحينما كانت 

بصدد تسليم املتبقي له أمسك بيدها وقبلها.

احتجاز وافد مصري بسبب »قبلة«

»الداخلية«: اإلدارة العامة للمرور مستعدة 
لتطبيق خطة بدء دوام المدارس

المنصوري: توفير مركز بديل لإلطفاء في جزيرة فيلكا قريبًا

أنهت اإلدارة العامة للمرور استعداداتها للعام الدراسي اجلديد 
طبق���ا لالزدحام املروري املتوقع بخطة تش���مل زيادة العناصر 
البش���رية واعادة برمجة اإلش���ارات املرورية والتواجد املكثف 
خالل أول يوم دراسة وخطة مرورية متكاملة شاركت فيها جميع 

االدارات واألقسام.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية امس ان الهدف من اخلطة تعزيز 
الضبط املروري وحتقيق انس���يابية حركة السير وتقدمي الدعم 
واملساندة ملستخدمي الطريق، وذلك من خالل التعامل السريع مع 
احلوادث املرورية وتوزيع الدوريات الثابتة واملتحركة والتنسيق 
مع الطيران العمودي، باإلضافة إلى التعاون مع االجهزة االمنية 

املختصة.
واش���ار قطاع املرور إلى أنه قام بتحديد اختصاصات جميع 
االدارات واألقسام املعاونة مع بداية العام الدراسي ملواكبة املتغيرات 
على جميع الطرق لزيادة مستخدمي الطريق وارتفاع معدل حركة 

السيارات وخاصة في أوقات الذروة.

واوضح ان ادارة هندسة املرور قامت بإعادة البرامج املعتادة 
لكل تقاطع بعد انتهاء ش���هر رمضان املبارك والبالغ عددها 149 
تقاطعا داخل ح���دود التحكم املرك���زي والتقاطعات اخلارجية 

وعددها 151.
كما مت التأكد من س���المة االشارات الضوئية بأعمال الصيانة 
الالزمة لها، مش���يرا بذل���ك إلى أن فرق العم���ل الفنية امليدانية 
س���تواصل عملها للقضاء على أي أعطال والعمل على انس���ياب 

احلركة املرورية على مدار الساعة.
وأوضح قطاع املرور ان قسم عمليات املرور قام بزيادة العنصر 
البشري والتنسيق مع قسم التحكم املركزي وربط دوريات االدارة 

العامة للمرور مع اجلهات املختصة.
كما قام قسم التحكم املركزي بفحص وصيانة جميع خطوط 
االتصال والتقاطعات، وتعديل البرامج حس���ب احلجم املتوقع 
للموسم الدراسي مع تقسيم مواقع التقاطعات احملكومة بإشارات 

مرتبطة مع غرفة التحكم إلى مجموعات.

كونا: أعلن مدير عام اإلدارة 
العام���ة لإلطفاء اللواء جاس���م 
املنصوري عن جتهيز مبنى آخر 
ملركز إطفاء جزيرة فيلكا قريبا 
بعد التنسيق مع وزارة األشغال 

العامة.
واوضح اللواء املنصوري ان 
وزارة األشغال خصصت موقعا 
ملركز اإلطف���اء في اجلزيرة يتم 
تأهيل���ه حاليا ب���دال من املوقع 
احلالي مشيدا بتعاون وسرعة 
جتاوب وزير البلدية واألشغال 

العامة د.فاضل صفر.
ان���ه س���يتم تزويده  وذكر 
باملع���دات املطلوب���ة والالزمة 

للتعامل األمثل مع احلوادث في 
مجال البحث واالنقاذ مؤكدا ان 
عمليات االنقاذ البحري من أهم 
وأخطر األعم���ال التي يقوم بها 
رجال اإلطفاء بش���كل عام حيث 
تؤدي دورا هاما في احلفاظ على 
األرواح واملمتلكات من أجل توفير 
أقصى درجات األمان للمجتمع.

الل���واء املنصوري  وأش���ار 
العامة لإلطفاء  ال���ى ان اإلدارة 
حريصة على وضع استراتيجية 
تواكب النهضة االقتصادية التي 
تشهدها البالد حفاظا على األرواح 
واملمتلكات مبينا ان اإلدارة العامة 
لإلطفاء بصدد تسلم زورق جديد 

مت بناؤه في كوريا اجلنوبية وفقا 
ألحدث ما توصلت إليه صناعة 
الزوارق في العالم وذلك للتعامل 
مع حوادث ناقالت النفط العمالقة 

وغيرها في عرض البحر.
وقال انه س���يكون هناك ناد 
خاص لرج���ال اإلطفاء واإلدارة 
بانتظ���ار حتديد املوقع من قبل 
الكويت وسيكون مزودا  بلدية 
الترفيهي���ة  املراف���ق  بجمي���ع 
واالجتماعية والرياضية ملنتسبي 
اإلطفاء وعائالتهم، مؤكدا حرص 
اإلدارة العامة لإلطفاء على رعاية 

منتسبيها ماديا ومعنويا.
وثمن اللواء املنصوري دعم 

واهتمام القيادة السياس���ية في 
الدائم برج���ال اإلطفاء  الب���الد 
وتقديرهم للمهام الصعبة امللقاة 
على عاتقهم، مؤكدا انهم اجلنود 
املجهولون الذين يقدمون الكثير 

من التضحيات يوميا.
يذكر ان اإلدارة العامة لإلطفاء 
بصدد إنشاء استديو بث مباشر 
لنقل احلوادث اضافة الى إنشاء 
أكادميية كويتية لعلوم اإلطفاء 
أميركية  بالتعاون مع جامعات 
وأوروبية وذلك ضمن اخلطط 
ل���إلدارة من أجل  املس���تقبلية 
تطوير القدرات واخلبرات الفنية 

والعلمية لرجال اإلطفاء.

مركز رياضمركز رياض

اتناوله  الذي  مقالي 
اآلن ق���د يثي���ر احلزن 
واالسى في نفسية القراء 
وذلك ألن االم دائما هي 
مصدر احلنان الوالدها، 
فهي الش���معة املضيئة 
والنبراس احلي لظالم 
انزل  احلياة، وهي من 
اهلل كلمات���ه في حقها 
بض���رورة احترامه���ا 
واجاللها وتقديس���ها، 
اما االم التي تتجرد من 
حنانها وتنزل قسوتها 
على اوالدها فهي بال شك 

ال تعتبر في عرف الواقع العملي اما، حتى 
لو كان وليدها نتاج عالقة مشبوهة او 
آثمة، ألن هذا الطف���ل الذي اتى للحياة 
ال دخل له في عالقتها املش���بوهة، وما 
الذنب الذي اقترفه حتى تتجرد االم من 
مش���اعرها وتقتله الخفاء جرميتها، ما 
دعاني لذلك السرد املبسط ما قرأته في 
جريدة »األنباء« في عددها الصادر بتاريخ 
2010/9/14 من ان موظفة تعمل بوزارة 
الصحة ارتبطت بعالقة آثمة محرمة مع 
عسكري بوزارة الدفاع يصغرها بأكثر 
من ست سنوات، وكان نتاج هذا االرتباط 
طفال خرج للحياة ال ذنب له فيما اقترفته 
ام���ه من عالقة آثمة، اال انه وبدال من ان 
تقوم االم بالبحث عن حل لتلك العالقة 
باالرتب���اط بصاحب العالقة اآلثمة معه 
لالعتراف بطفله، حاولت التخلص منه 
وذلك بالقائه في سلة املهمالت، وتفاصيل 
الواقعة ان غرفة العمليات بوزارة الداخلية 
تلقت فج���را بالغا يتضمن العثور على 
جثة طفل حدي���ث الوالدة داخل حاوية 
قمامة قريبة م���ن منزل مواطن متقاعد 
في منطقة القصور باجلهراء، وفور تلقي 
البالغ انتقل ملوقعه عدد من رجال االمن 
ومت عمل التحريات السريعة، واسفرت 
عن ان موظفة بوزارة الصحة وهي ابنة 
املواطن املتقاعد ارتبطت مع عس���كري 
في الدفاع بعالقة آثمة واسفرت العالقة 
عن طفل، وقد حاولت قبل والدته بشتى 
الطرق اجهاضه خاصة ان العسكري ابلغها 
انه غير مس���تعد للزواج منها واالنفاق 
عليها، فضال ع���ن متلصه من عالقتها، 
االمر الذي دفعها لعمل املستحيل نحو 
اجهاض نفسها على مدار اشهر، اال انها 
وما ان وضعت مولودها ميتا � كما ادعت 
� تخلصت منه بالقائه في حاوية قمامة 
بالقرب من من���زل والدها، لكن املفاجأة 
في تلك الواقعة ان خادمتها وبس���ماع 
اقوالها قررت انها الحظت انتفاخ بطن 
ابنة كفيلها وانها سمعت صوت الطفل 
حديث الوالدة يبكي في غرفة ابنة كفيلها 
ثم سكت فجأة، وهو االمر الذي اثار انتباه 
رجال التحقيق عما اذا كان الطفل ولد حيا 
وقامت املواطنة بقتله ام انه ولد ميتا كما 
تدعي، وهو ما يسفر عنه ويحسم امره 
الطب الشرعي، مرجحا اقوال املواطنة ام 
اخلادمة، تلك هي الواقعة كما سطرتها 

جريدة »األنباء«. واقول 
ان هذه السيدة وال ادافع 
عنها ألنها بال شك من 
اس���رة محافظ���ة وان 
تقاليد اسرتها وعاداتها 
متنعه���ا من االختالط، 
فما بالنا لو علمت تلك 
ابنتها  االسرة بارتباط 
برباط محرم وكان ثمرته 
طفال س���فاحا، فال شك 
ان االنتقام هو السبيل 
لتل���ك االس���رة هو ما 
السيدة بعد  جعل تلك 
ان احست باحلمل من 
االرتباط احملرم وبدأ الطفل يتحرك في 
احشائها تزيد معاناتها، واخذت تفكر في 
كيفية اخلالص منه، ليس بس���بب عدم 
حبها لهذا املولود الذي س���يأتي للحياة 
بل لتنجو من الفضيحة وهو ما جعلها 
تفكر ف���ي التلخص منه ان ظلت تراقب 
الطريق كل يوم ليال في انتظار حضور 
سيارة القمامة، حيث بجانب منزلها سلة 
للمهمالت، فهداها تفكيرها ان تضع جنينها 
في هذه السلة على ان حتمله على العربة 
بعد ذلك باعتباره من القمامة، وهذا ما 
فعلته، وهي تعلم ان فعلتها س���تؤدي 
الى وف���اة الطفل حتى ل���و كان اليزال 
حيا، اال ان االقدار ش���اءت ان يصل احد 
االشخاص ويقوم بالعبث في محتويات 
القمامة فوجد الطفل الذي كان قد فارق 
احلياة، فأبلغ عمليات النجدة وانكشف 
املوضوع، ولعل املنظار القانوني لتلك 
الواقعة يلق���ي بظالله عليها، فالبني ان 
عسكري الدفاع شريك لتلك السيدة في 
الفعل االجرامي، فهو واقعها وهي راضية 
معه بذلك الفعل، االمر الذي اوقعهما في 
شرك اجلرمية وذلك بنص املادة 194 من 
قانون اجلزاء واملعاقب عليها باحلبس 
مدة ال جتاوز ثالث س���نوات، فضال عما 
اقترفته هذه الس���يدة بفعلتها الشنعاء 
بقتلها وليدها، حسب اقوال اخلادمة التي 
تعمل لدى والده���ا، االمر الذي جترمه 
املادة 166 من قانون اجلزاء، حيث ان تلك 
السيدة يلزمها القانون برعاية ذلك الطفل 
ألنه عاجز عن ان يحصل لنفس���ه على 
القانون  الزمها  ضروريات احلياة، وقد 
بذل���ك، اال انها امتنعت عن مد يد العون 
له وهو ما افضى الى موته، االمر الذي 
تستحق معه العقاب املشار اليه باملادة 
سالفة الذكر بالسجن املؤبد عمال باملادة 
149 من قانون اجلزاء وال ش���ك ان قصد 
السيدة هو اخفاء جرميتها حتى ال ينفضح 
امرها بحملها سفاحا ووضعه حيا، االمر 
الذي جعلها تق���دم على موته ووضعه 
في سلة مهمالت، وهو ما ستكشف عنه 
التحقيقات التي جتريها النيابة العامة 
فيما اذا كان هذا الطفل ولد حيا وتخلصت 
من���ه امه ام انه ولد ميتا وهو ما يتغير 
معه وصف اجلرمية والعقوبة الواجب 

تطبيقها عليها.
www.riyad-center.com

تقتل وليدها لتنجو.. لكن تنكشف

بقلم: المحامي رياض الصانع

اللواء جاسم املنصوري

العميد محمد طناالعميد محمد اخلالدي

اللواء محمود الدوسري

مدمن يعترف بارتكاب 10 سرقات

مواطن أراد شراء سيارة فطارت 
منه 1600 دينار

 أمير زكي
اس����تطاع رجال ادارة بحث وحتري محافظ����ة االحمدي وحتديدا 
مباحث الزور اغالق ملفات 10 قضايا سرقات كانت مسجلة ضد مجهول 
وذلك بعد توقيف مدمن اعترف بأنه ينفذ قضايا الس����رقات لالتفاق 
على تعاطيه املواد املخدرة. وقال مصدر امني ان تعدد قضايا سرقات 
املركبات عن طريق الكس����ر في مناطق الشاليهات دفع رجال املباحث 
الى تكثيف تواجدهم، واثناء جتول دورية في الس����اعات االولى في 
مناطق الشاليهات رصد شخص يقوم بكسر مركبة ليتم ضبطه وفي 
سيارته نفسها عثر على مسروقات مبلغ عنها في قضايا سرقات الى 
جانب ادوات تعاطي. واعترف املتهم بارتكابه نحو 10 قضايا س����رقة 

مركبات جميعها كانت في مناطق الشاليهات.

 أمير زكي
تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء مبلغا عن تعرضه للسلب بالقوة 
واالستيالء منه على 1600 دينار كانت بحوزته، وقال املواطن انه 
اتفق وعبر احدى املجالت االعالنية على شراء مركبة بقيمة 1600 
دينار واجته الى املكان الذي اتفق عليه لبيع املركبة اال ان وافدين 
يرجح ان يكونا سوريني حسب افادة املبلغ سلباه قيمة السيارة 
وفرا الى جهة غير معلومة دون ان يس���لموه املركبة املتفق على 

شرائها، وسجلت قضية سلب بالقوة.

تنسيق مروري أمني ضد المستهترين في الجهراء
ينتهي بحجز 16 مركبة وتسجيل 60 مخالفة

معظم المخالفات تم توثيقها بالڤيديو

 أمير زكي
أمن  ش���ن رجال مديري���ة 
اجلهراء يوم امس األول حملة 
مرورية اس���تهدفت مالحظة 
املستهترين وأسفرت احلملة 
التي أش���رف عليها مدير أمن 
اجله���راء العمي���د محمد طنا 
أم���ن م���رور اجلهراء  ومدير 
العميد محمد اخلالدي، وشاركت 
آليات وأفراد من قطاعي  فيها 
املرور والدوريات عن حترير 
60 مخالفة مرورية وضبط 16 

مركبة وتوقيف قائديها.
وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية عن 
جتمع أعداد من الشبان حيث 
يقومون باالستهتار في منطقة 
قريبة من املطالع حيث مت توجيه 
الوزارة وطوق مكان  قوة من 
التجمهر ومت حترير املخالفات 
املرورية بعد توثيقها بالڤيديو 

وأسفرت عملية تطويق موقع 
التجمهر عن إجب���ار مركبات 
مس���تهترين على التوقف ثم 
احتجازها وإحالة قائديها الى 

االختصاص.

من جهة أخرى متكن رجال 
أمن األحم���دي من ضبط عدد 
من مخالفي قانون اإلقامة خالل 
حملة تفتيشية موسعة شملت 

معظم مناطق األحمدي. 

أفغاني يسقط بـ 50 كبسولة هيرونية  يصل سعرها  إلى مليون دينار
 أمير زكي ـ هاني الظفيري

أح���ال مدير ع���ام االدارة العامة 
الش���يخ  اللواء  المخدرات  لمكافحة 
أحمد الخليف���ة الى نيابة المخدرات 
الماضي وافدا من  نهاية االس���بوع 
الجنس���ية االفغانية يدعى »شاهي 
خان« بتهمة جل���ب المواد المخدرة 
بقصد االتجار وتمت مصادرة نصف 
كيلو م���ن الهيروين الخ���ام جلبها 
االفغاني تشاهي في امعائه من خالل 

نحو 50 كبسولة.
وق���ال مصدر امن���ي ان معلومة 
وصلت الى مدير عام االدارة العامة 
لمكافح���ة المخدرات ع���ن ان وافدا 
افغانيا بص���دد الحضور الى البالد 
محمال بهيروين مع���وي حيث قام 
اللواء الخليفة بالتنسيق مع مدير عام 
االدارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم 
وقام اللواء الخليفة ومساعده العميد 
صالح الغنام بتشكيل فريق عمل من 
ادارة المكافحة الدولية التي يرأسها 
المقدم يوس���ف الخالدي والنقيبين 
نواف بش���ير وحمد الحمد والمالزم 
اول خال���د خاجة فيما قام مدير عام 
الجمارك بتشكيل فريق متابعة مشكل 
برئاسة مدير ادارة التحري الجمركي 

راشد البركة.
واضاف المصدر: عقد فريق الدولية 
ومدير ادارة التحري الجمركي عدة 
اجتماعات تم فيها تحديد موعد وصول 
االفغاني ليتم ضبطه بمجرد وصوله 
الى البالد، وبإحالته الى المستشفى 
تساقطت كبسوالت الهيروين واعترف 
بانه جلب هذه المخدرات لحس���اب 

نزيل في المركزي.

وقال المص���در االمني ان ال� 500 
غ���رام م���ن الهيروين الت���ي جلبها 
االفغاني من المخدرات شديدة النقاوة 
مؤكدا على ان هذه الكمية تصل بعد 
الخلط الى نحو 5 كيلوغرامات من 
مادة الهيروي���ن ما يعني ان قيمتها 
السوقية بعد الخلط يمكن ان تصل 

الى مليون دينار.
واش���ار المصدر ال���ى ان رجال 

المكافحة يجرون تحريات للوصول 
الى هوية التاجر الذي جلب لصالحه 
الهيروين س���يما ان المتهم بالجلب 
يحمل هوية التاجر حيث ابلغ بانه 
سيتلقى اتصاال من التاجر للتحدث 
معه بشأن كيفية تسلمه الهيروين.

يذكر ان قضية جلب المواد المخدرة 
يعاقب المتهم به���ا باالعدام متى ما 

ثبتت للمحكمة التهمة.

الكبسوالت الهيرونية املضبوطة بحوزة األفغاني اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

األفغاني في مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات


