
الثالثاء
28  سبتمبر 2010

13
االمنية

الصفحة
مؤمن المصري

تقدم محام أمس بشكوى أمام النيابة 
التجارية متهما احدى الشركات الغذائية 
بتوريد مايونيز وتوزيعه في اجلمعيات 
رغ���م احتوائه على نبيذ أبيض بحس���ب 
ما ذكر على ملصق املكونات على العلبة 
بينما ترجمته الشركة بالعربية الى »خل 

أبيض«.
واعتبر احملامي عادل قربان الذي تقدم 
بالشكوى انه يجب وقف تداول هذا املنتج 
وسحبه من األسواق فورا واوضح قربان في 
بيان وزعه امس ان الشركة املوردة للمايونيز 
حتايلت على املستهلكني وقامت بالترويج 
ملنتج يحتوي على مادة محرمة وهي النبيذ 

ونحن في بلد إس���امي يحرم النبيذ وكل 
ما يتعلق بالكحول واملسكرات.

واوضح قربان ان املادة 3/1 من القانون 
رقم 1976/20 في شأن الغش التجاري تنص 
على حبس املخالف مدة ال تتجاوز س���نة 
وبغرامة ال تقل عن 500 دينار وال تتجاوز 

3000 دينار او باحدى هاتني العقوبتني.

محامٍ يتقدم بشكوى ضد شركة تبيع المايونيز بـ »النبيذ« في الجمعيات التعاونية

أسالك الضغط العالي تقتل نيباليًا في الوفرة

»اإلطفاء« استقبلت 300 متدرب ومتدربة 
في 5 دورات متنوعة

آسيوي حاول رشوة ضابط بـ 100 دينار
ووعده بـ 500 أخرى إن أطلق سراحه

إثيوبية حصلت على 5000 دينار وسيارة
مقابل تنازلها عن خاطفيها

مواطن: غريب في غرفة خادمتي

عبداهلل قنيص
أحال مدير أمن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي ومس���اعده العميد معتوق العساوي يوم 
أمس 3 وافدين آسيويني الى النيابة العامة بتهمة 
رش���وة موظف عام بعد ان حاولوا تقدمي رشوة 

لضابط أمن.
وقال مصدر أمني ان املازم فهد الديحاني أوقف 
مركبة بها آسيويان وامرأة من نفس جنسيتهما 

ولدى سؤالهم عن س���بب تواجدهم معا اعترف 
اآلسيويان بأنهما ساعدا اآلسيوية على الهروب 
من منزل كفيلها، ألنها على عاقة بأحدهما، وفيما 
كان الديحاني يقوم بعمل اجراءات احالتهم فوجئ 
بأحدهم يقترب منه ويقدم له 100 دينار رش���وة 
مقابل غض البصر عنهم مع وعد بأن يسلمه 500 
دينار أخرى ليقوم الضابط باخطار رؤسائه وإحالة 

جميع املتهمني الى االختصاص.

محمد الجالهمة
أغلقت قضية خطف وافدة اثيوبية مقابل 5000 
دينار ونقل ملكية مركبة هذا ما اكده مصدر امني 

على هامش قضية اختطاف اثيوبية.
وكانت وافدة اثيوبية ابلغت ضد شخصني بأنهما 
حاوال اختطافها بقصد االعتداء عليها، واستطاعت 

التقاط رقم املركبة ليتمكن رجال األمن من توقيف 
ش���ابني اعترفا بأنهما شرعا في خطف االثيوبية 
اال انهما طلبا مهلة لتسوية القضية مع االثيوبية 
الشاكية، الفتا املصدر الى ان االثيوبية تنازلت عن 
القضية بعد ان تقاضت 5000 دينار ونقلت ملكية 

املركبة التي كانت ستخطف بها اليها.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
متكن رجال دوري���ات أمن محافظة الفروانية 
من توقيف وافد ايراني بعد باغ تلقته عمليات 
الداخلية م���ن مواطن افاد فيه بوجود غريب في 

غرفة خادمته.
وقال مصدر امني ان مواطنا استنجد بعمليات 

الداخلية، مشيرا الى انه تلقى اتصاال هاتفيا من 
سائقه ابلغه فيه بوجود غريب داخل غرفة اخلادمة 
ليتم توقيف االيراني واحالته الى االختصاص، 
م���ن جهة اخرى متكن رجال ام���ن الفروانية من 
مصادرة 50 فيلما خاعيا كانت بحوزة آسيوي 

يتاجر فيها.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي وافد من اجلنس���ية النيبالية مصرعه 
تفحما اثر متاس كهربائي عندما اصطدم النساف 
الذي كان يقوده بني اساك الضغط العالي في 
منطقة الوفرة وقال مدير إدارة العاقات العامة 
ف���ي االطفاء املقدم خلي���ل االمير انه ورد باغ 
ملركز العمليات صباح امس يفيد بوجود حريق 
نساف تريلة على طريق الوفرة، مشيرا الى ان 
احلريق كان بس���بب متاس كهربائي تعرضت 

لها التريل���ة اثناء تفريغ حمولتها موضحا أن 
التماس جاء تزامنا مع ارتفاع حوض التريلة 
مع اساك كهرباء الضغط العالي مما ادى الى 
حريق التريلة ووفاة سائقها متفحما وهو من 
اجلنسية اآلسيوية وقد تعامل مع احلادث مركز 
اطفاء ميناء عبداهلل هذا وارسلت جثة اآلسيوي 
الى الطب الشرعي وابلغت وزارة الطاقة للتعامل 
مع انقطاع اساك الضغط العالي التي تناثرت 

جراء احلادث.

استقبل مركز إعداد رجال اإلطفاء امس 300 متدرب 
ومدربة تقدموا لالتحاق ب� 5 دورات متنوعة، واعلن 
رئيس اللجنة اخلاصة بقبول املتقدمني العقيد نعيم 
آل هيد في اعقاب اس����تقبال من اختيروا عن طريق 
القرعة التي اتس����مت بالشفافية واجريت بحضور 
املتقدمني للدورات اخلمس ان عدد املتقدمني لعدد 5 
دورات رقيب اطفاء بلغ 429 متقدما ومتقدمة اختير 
من بينهم 300 متقدم ومتقدمة، ودورة مشغل آليات 
تقدم إليها 111 متقدما اختير منهم 75 متقدما ودورة 
رقي����ب مكافحة تقدم إليه����ا 160 واختير منهم 150 
متقدما، وتقدم لدورة رقيب اتصاالت 82 وكان عدد 
املقبولني فيها 25، وبالنسبة إلى دورة رقيب مدخل 
بيانات تقدم إليها بااللتحاق بها 41 متقدما وكان عدد 
املقبولني 25، كما تقدمت لدورة رقيب مفتش وقاية 

35 فتاة اختير من بينهن 25 متقدمة.
وأض����اف آل هيد أن التدريب س����يكون ميدانيا 
ونظريا خال ثاثة فص����ول موزعة على الدورات 
باالضافة إلى التدريب العس����كري، وايضا بجميع 
قطاعات االدارة العامة لاطفاء مثل الوقاية واالنقاذ 
الفني وإدارة التطوير االداري واالنشاءات والصيانة 
ومركز املعلومات باالضافة الى املهندسني والضباط 

اصحاب اخلبرة الكافية.
من جهته اوضح رئيس مركز اعداد رجال االطفاء 
ان قبول 300 متقدم ومتقدمة للعمل في سلك االطفاء 
يعتبر مرحلة متقدمة لصقل اخلبرات وتأكيد أهمية 
وجود العنصر النس����ائي، حيث سيكون لهن دور 
كبير ومش����اركة حقيقية وفعالة للعمل عموما في 

االطفاء.

الشاحنة بعد تفحمها ومصرع قائدها

املتهم وامامه الـ 22 كيلو حشيش اللواء الشيخ أحمد اخلليفة يتفحص املخدرات املضبوطة

جانب من املتدربني في مركز اعداد رجال األطفاء

موظف مدني في »الدفاع« سقط بـ 22 كيلو حشيش

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنح« تؤيد براءة رقيب في »الداخلية« 
من تهمة تمكين متهم من الفرار

محام طعن في قرار إلزام الكفيل 
بإحضار تذكرة للخادم الهارب

أيدت محكمة اجلنح املستأنفة حكم 
محكمة اجلنح القاضي ببراءة رقيب في 
وزارة الداخلية في القضية رقم 2010/10 
املرفوعة ضده من اإلدعاء العام، وذلك 
بعدما وجه االدعاء العام إليه تهمة اإلهمال 
في حراسة أحد احملبوسني ومتكن األخير 

من الفرار.
وأمام محكمة اجلنح ترافع احملامي 
س���ند الثومير الذي دفع بانتفاء أركان 
اجلرمية وفقا ملا اشترطه قانون اجلزاء، 
فضا عن الدفع بعدم وجود دليل معتبر 
يستقيم من خاله إس���ناد التهمة، كما 
دفع بعدم تواف���ر القصد اجلنائي لدى 
املتهم مضيفا أن التهمة املسندة للمتهم 
يتطرق إليها الشك من كل جانب ويكتنفها 

الغم���وض والريبة مم���ا ال يصح معها 
اإلسناد.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت 
بتاريخ 2010/7/21 ببراءة املتهم مما اسند 

إليه.
وعند نظر محكمة اجلنح املستأنفة 
للطعن املقدم من االدعاء العام في احلكم 
سالف الذكر حضر احملامي سند الثومير 
وطلب رفض االستئناف وتأييد احلكم 
املستأنف لسامته من الشوائب القانونية 
أو املثالب واتفاقه مع الواقع والقانون.

وعليه قضت محكمة اجلنح املستأنفة 
بتأييد احلكم املطعون عليه باالستئناف 
والقاضي ببراءة املتهم مما اس���ند إليه 

من اتهام.

تقدم احملامي مشاري العيادة بدعوى 
إدارية ضد وزير الداخلية بصفته يطالب 
فيها بإلغاء الق���رار اإلداري الذي يلزم 
الكفي���ل بإحضار تذكرة س���فر للخادم 
املتغيب بعد القب���ض عليه من جانب 
الس���لطات املختصة وكذل���ك ببطان 
الذي قام���ت موكلته بالتوقيع  التعهد 
عليه واملتضمن التزامها بإحضار تذكرة 
سفر للخادم املتغيب خال ثاثة أيام من 
 وقت القبض عليه مع إلزام املعلن إليه
باملصروف���ات ومقابل أتع���اب احملاماة 

الفعلية.
وقال العيادة شرحا لدعواه إنه بتاريخ 
2010/7/19 تقدمت موكلته بباغ تغيب 
في أحد مخافر الشرطة ضد أحد العاملني 
لديها، ويعمل سائقا، وقد فوجئت موكلته 
بعد عمل محضر التغيب مبسؤول باملخفر 
يطلب منها التوقي���ع على تعهد مفاده 
التزامها بإحضار تذكرة سفر مختومة 
وجواز سفر اخلادم )املتغيب( من قبل 
إحدى ش���ركتني معتمدت���ني من وزارة 
الداخلي���ة وذلك خال م���دة أقصاها 3 

أيام من تاريخ القبض عليه وفي حالة 
تخلف موكلته يحق للسلطات املختصة 
أي املعلن إليه بصفته تنفيذ اإلجراءات 

الستيفاء قيمة التذكرة.
ومل���ا كان ه���ذا اإلقرار ف���ي فحواه 
ومضمونه مجحفا للطالبة مضرا بحقوقها 
حي���ث إن موكلته قد تعنت بدفع مبالغ 
مالية الستقدام السائق املتغيب ودخوله 
للكويت، ولم يس���تمر معها إال بضعة 
شهور ثم الذ بالفرار والهرب منها، األمر 
الذي أضر بها بالغ الضرر واضطرت إلى 
عمل استقدام لسائق أخر وإضافة إلى كل 
ما حلق مبوكلته من ضرر يأتي التعهد 
الذي اضطرت الطالب���ة للتوقيع عليه 

استكماال للضرر الذي حلق بها.
فبدال من أن يكون هناك نص قانوني 
يعاقب اخلادم على هروبه من مخدومه 
ويعاق���ب من يقوم بإي���واء هذا اخلادم 
الهارب تق���وم وزارة الداخلية مبكافأة 
اخلادم اله���ارب بإلزام الكفيل بإحضار 
تذكرة س���فر له وذلك استكماال للضرر 

بالكفيل.

مصرع حدث وإصابة 4
في انقالب سيارة في األبرق

كيس هيروين يحيل
مواطناً إلى »المكافحة«

باكستاني يتهم عمال نظافة بسرقة زوجته

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال رجال أمن محافظة مبارك الكبير مواطنا من أرباب السوابق 
ال���ى االدارة العامة ملكافحة املخ���درات بعد ان ضبط بحوزته كيس 
يح���وي مادة الهيروين، وكانت دورية رصدت س���يارة متوقفة الى 
جانب الطريق مقابل منطقة صباح السالم وباالستعام عن صاحبها 
تبني انه مواطن من أرباب السوابق في قضايا التعاطي ليتم تفتيش 
سيارته وعثر بداخلها على كيس هيروين. من جهة أخرى، ألقى رجال 
أمن األحمدي القبض على مواطن بعد االشتباه به وبتفتيش مركبته 

عثر بداخلها على 3 حبات روش و2 قطعة حشيش.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
تقدم وافد باكس����تاني الى مخفر كيف����ان مبلغا عن تعرض زوجته 
للس����رقة على يد عمال نظافة قاموا مبداهمتها واالستياء على حقيبة 
يدها التي حتتوي على مجوهرات وبطاقات خاصة بهما ليتم تس����جيل 
قضي����ة احيلت الى رجال املباحث. على صعيد آخر تقدمت مواطنة الى 
مخفر الفنطاس وابلغت عن سرقة 2000 دينار من داخل منزلها واتهمت 
زوجها بسرقة املبلغ واستشهدت بحارس البناية الذي ابلغها ان زوجها 
دخل الى الش����قة اثناء تواجدها في الدوام. ومن جانب آخر تقدم عمال 
نظافة الى مخفر اجلهراء الشمالي مبلغني عن تعرضهم للسلب عن طريق 
4 اش����خاص كانوا بالزي الوطني حيث اشار املصدر الى ان عمال بناء 

اخليام، افادوا بان املبلغ الذي سلب منهم يقدر ب� 200 دينار.

هاني الظفيري
لقي مواطن حدث 14 عاما مصرعه فيما اصيب اربعة آخرون في انقاب 
مركبتهم مبنطقة االبرق في بر الس���املي حي���ث ادخل العناية الفائقة جراء 
االصابات البالغة التي حلقت بهم جراء احلادثة فيما اصيب رابهم باصابات 
طفيف���ة.  وفي التفاصيل قال مصدر أمن���ي ان باغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية مواطن يفيد بتعرض مركبة كان يستقلها مع ثاثة آخرين لانقاب 
عن���د كيلو 40 في منطق���ة االبرق، حيث توجهت دوريات أمن وس���يارات 
االسعاف الى موقع الباغ يتقدمهم املقدم فاح محسن واملازم حمد فرحان 
ووكاء ضباط حمود هديني وعبدالعزيز اخلالدي وسالم الشمري وضابط 
االرتباط ماجد الصليلي ليتم رصد املركبة التي تبني انها انقلبت عدة مرات 
ما اسفر عن وفاة حدث )14 عاما( واصابة قائد املركبة)21 عاما( ومرافقيه)21 
و17 و16(ومت نقلهم حيث وصفت حاالتهم بني املس���تقرة واخلطرة واشار 
املصدر الى ان اقارب الش���بان جتمهروا امام املستش���فى ما استدعى جتمع 

قوات أمن حلفظ السام.

سيارة اسعاف تنقل املصابني في حادث األبرق

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحب���ط رج���ال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات بقي���ادة اللواء الش���يخ أحمد 
اخلليف���ة محاولة ضخ 22 كيلو غراما من 
مادة احلشيش حاول مواطن، يعمل موظفا 
مدنيا بوزارة الدفاع، ضخها الى الس���وق 
احمللي بعد ان تس���لمها في عرض البحر 
وجاء ضبط املواطن بعد تنسيق بني اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات برئاس���ة اللواء 
اخلليفة ووكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لش���ؤون أمن احلدود اللواء الشيخ محمد 

اليوسف.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت 
الى مدير عام املكافحة عن ان مواطنا اتفق 
على شراء كمية من املواد املخدرة وان هذه 
الش���حنة سيتسلمها من مهربني ب� »لنج« 

في عرض البحر وعليه قام اللواء اخلليفة 
باإليعاز الى مساعده العميد صالح الغنام 
لتكليف فريق عمل لهذه املهمة، كما أجرى 
الل���واء اخلليفة اتصاال م���ع وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 
محمد اليوسف، كما مت االستقرار على تشكيل 
فريق عمل من إدارة املكافحة احمللية بقيادة 
املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبني حمد 
الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملازمني أولني 
علي حبي���ب وناصر العجيمان واملازمني 
محمد العيسى ومصعب العنجري ومن خفر 
السواحل مدير إدارة األمن البحري املقدم 

أنور احلمدان والرائد ماجد العتيبي.
وأضاف املصدر األمني: مت وضع املواطن 
حتت رقابة مشددة وما ان دخل الى البحر 
متظاهرا بانه خارج للنزهة متت مراقبته 

حيث تسلم املادة املخدرة والتي تركت على 
مقربة من احدى اجلزر، وما ان وصل الى 
الساحل وخرج محما باملواد املخدرة حتى 
فوجئ برجال املكافحة احمللية في انتظاره، 
مشيرا الى ان املتهم اعترف بأنه اتفق على 
شراء املخدرات من قبل بحارة وان الشحنة 
ترك���ت له وأبلغ عن م���كان تواجدها، كما 
اعترف بأن���ه اعتاد على االجتار في املواد 
املخدرة وانه وجد ان الفترة احلالية مناسبة 
للثراء وبيع املخدرات بسرعة وبسعر مناسب 
نظرا لشح الس���وق احمللي الى حد ما من 

املخدرات جراء الضبطيات.
وفي تصريح للصحافيني أكد مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة ان الكويت ومن خال أجهزتها 
املختلفة قطعت شوطا كبيرا في احلد من 

املعروض من املواد املخدرة، مشيرا الى ان 
املعلومات املتوافرة لدى أجهزة اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات تشير الى ان املتعاطني 
يعانون من شح املعروض من املواد املخدرة 
وهذا ان دل على ش���يء فإمنا يدل على ان 
وزارة الداخلية بأجهزتها املختلفة متكنت 
من احلد من انتش���ار املخدرات من خال 
ماحقة وضبط جتار املخدرات سواء كانوا 

جتار جملة أو جتار جتزئة.
وأضاف اللواء اخلليفة ان اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ومن خال إداراتها املختلفة 
منتشرة في مختلف األوساط لرصد جتار 
املخدرات وضبطهم محذرا كل من يفكر في 
استهداف الباد بهذه السموم بأنه سيكون 
مصيره السجن جراء ما عزم عليه من بيع 

السموم املخدرة.


