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عبداهلل قنيص
ش���هدت حملة لرجال مباحث األحمدي على أوكار 
الدعارة حادثة غريبة متثلت في قيام أحد السماسرة 
الذين يديرون احد األوكار املداهمة بعرض مبلغ 200 
دينار على احد رجال املباحث في مقابل ان يطلق سراح 

آسيوية مت القبض عليها خالل احلملة.
ووفق مصدر امني فإن مدير مباحث االحمدي شن 

حملة الستهداف اوكار املتعة احلرام في منطقة أبوحليفة 
واسفرت احلملة عن توقيف 15 وافدة و4 سماسرة.

وقال املصدر انه ومع انتهاء احلملة والبدء بترحيل 
املقبوض عليهم الى اجلهات املختصة، حضر آسيوي 
الى مقر مباحث األحمدي وطلب مقابلة ضابط املباحث 
ألمر مهم، واوضح املصدر ان الضابط استقبله معتقدا 
ان اآلسيوي رمبا يحمل معلومات مهمة عن احلملة او 

عن اي قضية اخرى، غير انه فوجئ باآلسيوي يعرض 
عليه 200 دينار مقابل ان يساعده في اطالق سراح احدى 

اآلسيويات الالتي مت القبض عليهن خالل احلملة.
واوضح املص���در ان ضابط املباحث أوعز الفراده 
بتسجيل كامل احملادثة وعمل كمني لتوثيق العرض 
الذي قدمه اآلسيوي وبعدها ألقى القبض عليه ليحال 

بتهمة تقدمي رشوة.

آسيوي يعرض 200 دينار على ضابط األحمدي إلطالق سراح آسيوية ضبطت في »وكر«

وفاة طفل مصري في حريق شقة بخيطان
بعد انشغال والدته بإنقاذ شقيقه المعاق

أمير زكي ـ محمد الدشيش
ش����هدت منطقة خيطان ي����وم امس 
حريقني في سرداب وشقة، وفصلت بينهما 
دقائق معدودة واسفر احلريق االول عن 
مصرع طفل مص����ري يبلغ من العمر 5 
اعوام واصابة شقيقه املعاق، كما اصيب 
رج����ل اطفاء ووافد آخر، فيما اكد مصدر 
امني ان ام الطفل قامت بدور بطولي في 

انقاذ ابنها البالغ من العمر 19 عاما، حيث 
غامرت بحياتها النقاذ ابنها املعاق وفي 
غمرة انقاذ ابنها املعاق نس����يت ان تنقذ 

ابنها اآلخر.
وحول احلريق االول والذي اودى بحياة 
طفل مصري، قال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة املقدم خليل االمير ان بالغا ورد عن 
حريق شقة، حيث مت االيعاز الى مركزي 

العارضية والفروانية بالتعامل مع احلريق، 
وتبني ان احلريق اس���فر عن وفاة طفل، 
وش���دد املقدم خليل االمير على ضرورة 

تواجد مطفأة حريق.
على الصعيد ذاته، قال شاهد عيان ان 
االم كانت في بقالة مجاورة ملنزلها وقت 
احلريق وسارعت الى الدخول الى شقتها 

النقاذ ابنها.

اما بش���أن احلريق اآلخر، فقال املقدم 
االمير انه كان في سرداب يستغل كقرطاسية 
وان الس���رداب اشتعلت فيه النيران وان 
رجال االطفاء بذلوا جهودا كبيرة ملنع امتداد 

النيران الى الطابق الذي يليه.
وناش���د املقدم االمير قاطني البنايات 
االبالغ عن سراديب تؤجر فيها مواد خطرة 

حتى يتسنى التعامل معها.

سيارات اإلطفاء حتيط بالبناية املنكوبة آثار احلريق في الشقة 

العلي: الحمالت األمنية المكثفة في األحمدي
هدفها بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين

املدن الس���كانية اجلديدة والتي 
حتتاج الى تواجد وانتشار أمني 
مكثف لتأمني احلماية الكافية ألهم 
املنشآت احليوية واملواقع املهمة 

بالدولة.
وأضاف العلي ان تعزيز وسائل 
وتدابير احلماية الذاتية للمحال 
التجارية  واألسواق واملجمعات 
يرتكز على انتش���ار احلراسات 
الثابت���ة والدوري���ات املتحركة 
واالس���تعانة بكاميرات املراقبة 
وأجهزة اإلنذار من أولويات خطط 
التي تعمل  احلماية والوقاي���ة 
مديرية أم���ن محافظة األحمدي 
على تنفيذها بالتعاون مع جميع 

الهيئات واملؤسسات واألجهزة 
العامة في نطاق احملافظة.

كما كان ألجهزة األمن تعامل 
خاص مع الباعة املتجولني الذين 
يقيمون أسواقا غير قانونية تباع 
فيها املواد الغذائية الفاسدة أو 
غير الصاحلة ومنتهية الصاحلية 
أو املس���روقة واستغالل موجة 
ارتفاع األسعار للحصول على 
كسب سريع على حساب مصلحة 

املواطن واملقيم.
وأشار مدير عام مديرية أمن 
محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العل���ي، الى ان ل���دى مواطني 
ومقيمي محافظة األحمدي شعورا 

عاما باألمن والطمأنينة من خالل 
احلمالت األمنية املكثفة وإدراكهم 
ان اجلهود الت���ي تبذلها أجهزة 
األمن هدفها حمايتهم واحلفاظ 

على أمنهم وسالمتهم.
مؤكدا ضرورة تواصلهم مع 
مديرية األمن بسرعة اإلبالغ عن 
أي ظاهرة س���لبية أو تصرفات 
غير حضارية للحد منها والقضاء 

عليها.
كم���ا دعا أولي���اء األمور الى 
مراقب���ة األبن���اء لوقايتهم من 
رفقة السوء والتأكد من صالح 
أصدقائهم حتى ال يكونوا عرضة 

لالنحراف.

قال مدير ع���ام مديرية أمن 
محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي إن أجهزة األمن في احملافظة 
تتفاعل دائما مع نبض الشارع 
من خالل ف���رض األمن والنظام 
الس���لبية  والتصدي للظواهر 
الدخيل���ة على  والس���لوكيات 
املجتمع الكويتي، وان انتش���ار 
دوريات أمن األحمدي في مختلف 
مناطق احملافظة يش���يع أجواء 
الطمأنينة واالس���تقرار،  م���ن 
موضح���ا ان محافظة األحمدي 
تضم معظم املنش���آت النفطية 
الى جانب العديد من املجمعات 
التجارية احلديثة، باالضافة الى 

أشار إلى أن االنتشار األمني يرتكز على الحراسات الثابتة والدوريات المتحركة

اللواء عبدالفتاح العلي

انتشار أمني في الجليب
لمواجهة إضراب آسيويين

»اإلعالم األمني«: 9 حاالت وفاة خالل أسبوع
ذكرت االحصائية االسبوعية حلاالت الوفيات 
غير اجلنائية )ح���وادث املركبات( الصادرة عن 
االدارة العامة لالدل���ة اجلنائية ان الفترة من 16 
الى 2010/10/23 شهدت 9 حاالت وفاة من بينهم 4 

مواطنني و4 وافدين وآخر مجهول الهوية.

وادارة االعالم األمني بوزارة الداخلية تناشد 
مستخدمي الطريق االلتزام بقوانني وقواعد املرور 
واالنتباه، وضرورة التأكد من سالمة املركبة قبل 
استخدامها، وذلك للحفاظ على سالمتهم وسالمة 

اآلخرين.

هاني الظفيري
قامت وزارة الداخلية منذ الساعات االولى من صباح 
امس باالنتشار املنظم داخل املناطق التي تتكثر فيها 

العمالة الوافدة، خاصة العمالة اآلسيوية.
وجاء انتشار اجهزة وزارة الداخلية خاصة في 
منطقة اجللي����ب تزامنا مع تقارير اكدت عزم اعداد 
كبيرة من اآلسيويني على االضراب عن العمل بدعوى 

تأخر صرف رواتبهم.

ه����ذا ورصدت »األنباء« جتمع عدد من الوافدين 
اآلسيويني مقابل احدى البنايات، كما رصدت انتشارا 

امنيا غير كثيف بحلول الثامنة من صباح امس.
وابلغ مصدر امني »األنباء« بأن اجهزة الداخلية 
رصدت االوضاع في منطقة اجلليب ووجدتها هادئة 
وهو ما دعا تلك االجهزة ال����ى االنصراف ومراقبة 
االوضاع عن بعد، وذلك من خالل الطيران العمودي 

حتسبا ألي امور تتطلب تدخل القوات االمنية.

جتمهر اآلسيويني في اجلليب صباح أمس 

 ZX مواطن يسرق سيارته الـ
من كراج حجز المرور 

أمير زكي
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بالتعاون والتنس���يق مع دوريات جندة 
مبارك الكبير من اغالق قضية س���رقة من كراج 
احلجز التابع للمرور والكائن في منطقة الزور، 
ومت احتجاز شابني كويتيني بعد أن تبني أنهما من 
يقفان وراء سرقة سيارة من الكراج ووجهت لهما 

تهمة سرقة واتالف أمالك الدولة.
واس���تنادا الى مصدر أمني ف���إن كراج حجز 
املركبات في منطقة ميناء عبداهلل ش���هد قضية 
خطيرة وغريبة متثلت في سرقة مركبة من داخل 
كراج احلجز وذلك بعد اتالف الس���ور اخلارجي 

للكراج.
وق���ال املصدر االمني: فور تلقي بالغ س���رقة 
مركبة من كراج احلجز مت عمل حصر للسيارات، 
وتبني ان املركبة املسروقة من نوع ZX، وكانت قد 
ادخلت كراج احلجز قبل 48 ساعة من واقعة السرقة 
بعد أن ضبط قائدها يستهتر بها ويعرض حياة 

اآلخرين للخطر في احدى مناطق االحمدي.

وأضاف املصدر ان العقي���د وليد الدريعي 
ومساعده املقدم سالم اجلويسري قاما بتكليف 
متابعة قضية الس���رقة لرجال مباحث مبارك 
الكبير، ومت عمل التحري���ات التي جزمت بأن 
املتورط في سرقة السيارة ليس سوى صاحبها، 
حيث مت التنسيق مع جندة مبارك الكبير ومت 
عمل عدة كمائن في محيط منزل صاحب السيارة 
وحتى ساعة متأخرة من مساء امس، وحتديدا 
في منطقة العدان مت رصد الس���يارة املسروقة 
من كراج احلج���ز وتبني ان صاحبها احلقيقي 
هو من يقوده���ا، وبالتحقيق معه اعترف انه 
أقدم على سرقة سيارته ألنه ظلم في املخالفة 
املرورية، وانه قام بسرقة السيارة لسبب آخر 
هو خشيته ان يعلم والده باالمر فيقوم مبعاقبته 
فيما لو علم أن الس���يارة قد حجزت في كراج 
احلجز، وهو ما قد ي���ؤدي الى ان يقوم والده 
بسحب الس���يارة منه، وعليه مت اغالق قضية 
س���رقة مركبة من قبل صاحبها، وإحالة املتهم 

وشريك له الى النيابة.

)محمد ماهر(

أمير زكي ـ هاني الظفيري
اضطر قائد الطائ���رة الثانية للخطوط 
اجلوية الكويتية املتجهة الى دكا الى العودة 
الى مطار الكويت مساء امس األول والهبوط 
بها اضطراريا بعد ان الحظ وجود شرخ في 

الزجاج األمامي.
وقال مصدر امني ان قائد الطائرة املتجهة 
الى دكا اتصل ببرج املراقبة بعد اقالعها ب� 
15 دقيقة مبلغا عن شرخ في الزجاج األمامي 
للطائرة، وانه سيضطر للعودة الى املطار 
من أجل اصالح الزجاج والستحالة اكمال 
الرحلة الطويلة بهذا الزجاج خش���ية على 

سالمة الركاب.
واض���اف املصدر ان فري���ق مركز انقاذ 
واطفاء املطار استنفر استعدادا الستقبال 
الطائرة الكويتية والتي هبطت بسالم، من 
جهته قال مدي���ر ادارة العالقات العامة في 
الكويتية عادل  مؤسسة اخلطوط اجلوية 
محمد بورسلي ان قائد الطائرة وحرصا على 
س���المة الركاب وانطالقا من مبدأ السالمة 
الذي تطبقه املؤسس���ة عاد بالطائرة ومت 
هبوط الطائرة دون اي مشكالت تذكر ومت 
استبدال الزجاج األمامي وبعد ساعات اقلعت 

الطائرة.

شرخ في زجاج »الكويتية« المتجهة إلى دكا
يجبرها على العودة والهبوط اضطرارياً

مركز رياضمركز رياض

مع اقتراب موسم احلج 
تغ���زو إعالنات احلمالت 
مختلف وس���ائل اإلعالم 
الجت���ذاب كل م���ن يريد 
زيارة بي���ت اهلل احلرام 
فتحاول كل حملة التباهي 
مبمي���زات جديدة تقدمها 
للحجاج، وعلى الرغم من 
التي تقدمها  ان اخلدمات 
الكويتية جيدة  احلمالت 
لكن يبقى ان هناك ارتفاعا 
غير مبرر في األسعار أدى 
الى عزوف البعض عن أداء 
فريضة احلج، خاصة اذا 

كان هناك أكثر من فرد في األس���رة الواحدة 
يريدون أداء الفريض���ة، وال نقول ان إقبال 
الن���اس على احلج او عزوفهم هو الس���بب 
في ارتفاع األس���عار او انخفاضها إمنا هو 
تنافس احلمالت وقيام بعض أصحاب احلمالت 
باملتاجرة في التأشيرات او في تصريحات 
اخلروج للحج عندما يريد رب األس���رة ان 
يس���افر بصحبة عائلته فهذا هو الس���بب 
الرئيسي في جنون األس���عار، والواقع ان 
هناك مبالغة في األس���عار ال تتناس���ب مع 
التكلفة احلقيقية للحج، ولكن القانون 58 
لس���نة 1976 بتنظيم حمالت احلج ال يشمل 
األسعار بل يخص تراخيص هذه احلمالت، 
فاحلصول على التراخيص يستلزم ميزانية 
معينة وعددا معقوال من املوظفني، باالضافة 
الى تراخيص الصحة والس���المة وغيرها، 
وقد يثار تساؤل مهم في معرض حديثنا عن 
حمالت احلج: ما املقصود بحملة احلج من 
الباطن؟ يعني ذلك ان احد أصحاب احلمالت 
قد يحصل على ترخيص حلملة حج يشمل 
العدد املسموح به وفقا لالئحة ثم تكتشف 
بعد ذلك ان لديه حملة أخرى من الباطن بعدد 
آخر من احلجاج إال انها غير مرخصة وهذه 
احلمالت غالبا ما يكون احلجاج بها حاصلني 
على »تأشيرات مرور« من األراضي السعودية 
الى دول أخرى فيقوم صاحب احلملة باالتفاق 
معهم على ان يحجوا ضمن حملة خاصة به 
بعيدا عن عل���م الوزارة وهو ما يعد تالعبا 
وإخالال باألمن الذي يعتبر أهم ما يش���غل 
تفكير وزارة األوقاف، كذلك هناك سؤال: ماذا 
لو تكشف ان عدد احلجاج في احلملة اكبر من 
العدد املسموح به واملوضح في الالئحة؟ ال 
شك ان املنظار القانوني لهذا املوضوع يلقي 
بظالله، السيما ونحن مقبلون على موسم 
احلج، فاملرس���وم في ش���أن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية نص في مادته الثانية، 
على اختصاص وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية في فقرتها الرابعة، على اإلشراف 
على شؤون احلج وفقا ألحكام القانون، كما ان 
القانون 58 لسنة 1976 بتنظيم حمالت احلج، 
نص في مادته 1 )تشكل بوزارة العدل واألوقاف 

والشؤون اإلسالمية جلنة 
تسمى جلنة شؤون احلج، 
تختص طبقا ملا جاء باملادة 
4/2 بالنظر في املخالفات 
الت���ي تقع م���ن أصحاب 
احلمالت على الوجه املبني 
باملادة السادسة التي تنص 
عل����ى إيقاع ج����زاءات في 
حالة ثبوت املخالفة وهي: 
»اإلنذار، مص����ادرة كل او 
بعض التأمني الذي أودعه 
املرخص، احلرمان املؤقت 
من الترخيص في تسيير 
حملة حج ملدة ال تزيد على 
3 سنوات، او احلرمان النهائي من الترخيص«، 
فبالنسبة حلملة احلج من الباطن فإن اجلزاء 
املناس����ب لها هو مصادرة الترخيص نهائيا، 
اما في حالة ان أع����داد احلملة اكبر من القدر 
املسموح به في الالئحة فإن اجلزاء املناسب هو 
مصادرة كل او بعض التأمني املدفوع واملقدر 
ب� 15 ألف دينار، اما اذا قامت إحدى احلمالت 
بتسيير حملة حج دون ترخيص لها بذلك او 
في حالة عدم توفير وسائل الصحة والسالمة 
والراحة للحجاج فإن املادة السابعة من القانون 
58 لس����نة 1976 بتنظيم حمالت احلج قررت 
عقوبة لذلك هي احلب����س الذي ال يتجاوز 3 
أش����هر، وبعد هذا العرض القانوني حلمالت 
احل����ج، أقول في نهاية مقالي انه على الدولة 
سن قوانني لتنظيم حمالت احلج ومراقبة هذه 
احلمالت للتأكد من تطبيقها للقوانني وااللتزام 
بالقواعد بدال من قيام احلكومة نفسها برعاية 
وتنظيم حمالت احلج ويجب ان تقع مسؤولية 
تنظيم حمالت احل����ج الكويتية على الكثير 
من الش����باب الكويتي وهذا الشباب متطوع 
ويبذل مجهودا كبيرا ويبتكر الكثير من األفكار 
ويكتسب العديد من املهارات اإلدارية وعلينا 
ان نترك فرصة مساعدتهم للناس في أداء هذه 
اخلدمة وعلينا أال نحرمهم من ذلك ومن أجر 
اهلل سبحانه لهم فهم طاقات يجب اال تهدر، لذا 
فإن انخراط الشباب في حمالت احلج يعتبر 
تنمية لهم وملهاراتهم وللمجتمع بش����كل عام 
بدال من هدم طاقاتهم وتضييعها بالتسكع في 
األس����واق والطرقات مع األصدقاء، فضال عن 
انه يجب على وزارة األوقاف ان تبذل قصارى 
جهدها خالل فترة احل����ج من التزام حمالت 
احلج وتقيدها بالش����روط والقواعد املنظمة 
لعملها كما عليها ان حتقق مع اي حملة حج 
غير مرخصة تنشر إعالناتها بالصحف، كما 
يجب على وزارة األوقاف ان تشترط دخول 
منظم����ي حمالت احلج وأفراده����ا في دورات 
إدارية تصق����ل مهاراتهم لتقدمي أفضل رعاية 
وخدمة ومعاملة للناس باالضافة الى تعليمهم 
مهارات إدارية معينة متكنهم من أداء أعمالهم 

على أكمل وجه.
www.riyad-center.com

أسعار حمالت الحج أعلى بكثير من التكلفة

بقلم: المحامي رياض الصانع

إلزام مؤسسة عسكرية بدفع
أكثر من 26 ألف دينار ألحد أفرادها 

قضت الدائرة املدنية 
الثانية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار أحمد 
أبو العمامي وأمانة سر 
فك����ري الس����يد بإلزام 
رئيس مؤسسة عسكرية 
بدفع مبل����غ )26.350( 
س����تة وعش����رون ألفا 
وثالثمائة وخمسون د.ك 
ألحد األفراد كان قد قضى 
باخلدمة أكثر من خمسه 

وعشرين عاما.
وتتلخ����ص وقائع 

الدع����وى التي أقامها احملامي عب����داهلل عماش العجمي من 
مكتب احملامي حمود الهاجري أن موكله املدعي التحق بشرف 
اخلدمة العسكرية لدى املؤسسة املذكورة وقد جتاوزت مدة 
خدمته خمس����ه وعشرين عاما وكان مش����هودا له بالكفاءة 
واإلخالص والتفاني في العمل واس����تمر املذكور في العمل 
لدى املدعى علي����ه بصفته حيث تدرج وظيفيا إلى أن رقي 

إلى درجة وكيل أول.
وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم )495( بتاريخ 2008/4/28 
حيث قرر زيادة مكافأة االستحقاق جلميع العسكريني. وعند 
تسوية مستحقات املدعي لم تصرف له مكافأة استحقاق وذلك 
باملخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء املشار إليه سلفا. وملا 
كان املدعي يستحق مكافأة االستحقاق بواقع )سنتني( على 
النحو الوارد بالقرار املشار إليه أعاله، فقد طالب املدعى عليه 
بصفته بهذه املكافأة لتوافر شروط استحقاقها فيه، كما أنها 
هي التي دعت املدعي لطلب اإلحالة للتقاعد حلصوله على 
مكافأة االستحقاق املشار إليها، إال أنه لم يستجب لطلباته 

األمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى املاثلة.

احملامي عبداهلل العجمي

إعداد: مؤمن المصري


