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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 أعلنت إدارة االعالم االمني 
في وزارة الداخلية عن ان عدد 
الوفيات جراء حوادث السير 
خالل الشهر الفائت بلغت ٣٠ 
حالة وفاة وقالت إدارة اإلعالم 
األمني في بيان لها ان من بني 
املتوفـــني ٢٥ ذكرا و٥ إناث، 

مشيرة الى ان عدد الوفيات 
في أكتوبر املاضي بلغت ٣٥ 
حالة وفـــاة بواقع ٣٤ ذكرا 
وأنثى. واعربت إدارة االعالم 
االمني عـــن املها في التزام 
املواطنني واملقيمني بقواعد 

السير لتجنب احلوادث. 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الـــى مخفر الفروانية ببالغ 
مســـاء أول من امس عن تغيب زوجته وهي 
مواطنة في العقد الثالث من العمر، ليتم تسجيل 
قضية وأحيل ملفها الى رجال املباحث للكشف 

عن تغيبها.
  وقال املصدر إن املواطن أبلغ رجال األمن 

بأنه قام باالتصال على أقارب زوجته بعد أن 
عاد الى منزله في منطقة الفروانية ولم يجدها 
وأوضحـــوا أنهم لم يروها ولـــم تأت إليهم، 
وأضاف املصـــدر ان املواطنة لم ميض على 
اختفائها حتى كتابة هذا اخلبر يومان، ليزود 
الزوج رجال األمن ببيانات زوجته حيث أشار 

الى أنها متزنة وال يتهم أحدا بخطفها. 

 تغيب ثالثينية في الفروانية  حوادث السير حصدت ٧٥ حالة وفاة خالل ٦٠ يوماً 

 مركز رياض  مركز رياض 

 مقالــــي الــــذي أتناولــــه اآلن هو عن 
التلوث البيئي سواء في مياه الشرب أو 
في البيئة البحرية الكويتية، فامللوثات 
البيئية أصحبت حتيط بنا من كل صوب 
وحدب وهذه امللوثــــات ينتج عنها عدم 
استقرار واضطراب وتضر بالبيئة، وهذا 
التلوث بنوعيه سالفي الذكر اما أن يكون 
مباشرا مصدره اإلنسان أو غير مباشر 
مصدره امللوثات البيئية التي تخرج من 
البضائع برميها النفايات املستخرجة منها 
أو شركات البترول من تسرب نفطي للمياه 
البحرية الكويتية، وهذه امللوثات في البيئة 
الكويتية هي ظاهرة وليست ثقافة تسود 
املجتمع وما أن يتم القضاء على أسباب 

تلك الظاهرة فإنه من املؤكد سيتم االنتهاء والقضاء على 
تلك امللوثات، ويجب أن نشــــير الــــى أن العيش في بيئة 
ملوثة ال شــــك أن املجتمع سيجني من ورائه األمراض بل 
وتفشيها فضال عن تأثيره على البيئة البحرية وما حتويه 
من ثروات غذائية لإلنسان تفيد املجتمع وتكون مبنزلة 
قوة شرائية تستفيد منها الدولة في اقتصادها، وقد قرأت 
في بعض الصحف أن رئيس جماعة اخلط األخضر دعي 
إلى مؤمتر صحافي وحتدث فيه عن وجود ملوثات مبياه 
الشرب والبيئة البحرية، إال أنني أقول ان هذا احلديث ال 
شك أنه رغم أهميته القصوى للمجتمع الكويتي إال أنه قد 
يبث الهلع واخلوف للمواطنني واملقيمني على حد ســــواء 
حيث ان املياه هي أهم مقومات احلياة لإلنسان فضال أن 
الغــــذاء املوجود بالبيئة البحرية يشــــكل عنصرا غذائيا 
مهما لإلنســــان عموما وعلى وجــــه اخلصوص املجتمع 
الكويتي بأســــره إال انني أتناول هذا التصريح بشيء من 
اجلد واالهتمام الســــيما أن نائب مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة نفى وجود أي ملوثات مرضية أو مكروبية في مياه 
الشرب أو في مختلف أنواع األسماك في البيئة البحرية 
الكويتية ورأى أن ما أدلى به رئيس جماعة اخلط األخضر 
هو محاولة منه للتكسب اإلعالمي على حساب أمن وأمان 
املواطنــــني إال أنه يجب التنويه الى أن مقالي هذا يتناول 
املنظار القانوني لهذا التلوث البيئي، فالبني من مطالعتنا 
للصحف اليومية وحتديدا في عدد الوطن بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠ 
في الصفحة ٢ منه، أن رئيس دورية مصفاة األحمدي أقر 
بوجود تســــرب نفطي من احدث األرصفة املوجودة مما 
جعله يشكل جلنة إلعادة النظر في تصميم هذه األرصفة 
وهذا يعني أن التسرب النفطي بال شك سيؤثر على مياه 
الشرب وعلى حياة احليوانات البحرية كاألسماك وغيرها 
املوجود في البيئة املائية أي ان هناك شــــيئا من التلوث 
حــــدث بالبيئة املائية الكويتيــــة يجب عالجه على الفور 
لذلك فالقانون رقم ٢١ لســــنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة 
للبيئة نص في املادة ١، على انه يقصد (باملواد والعوامل 
امللوثــــة)، أن مواد صلبة أو ســــائلة أو غازية أو كائنات 
دقيقة كالبكتريا والڤيروسات تنتج بفعل اإلنسان وتؤدي 
بطريق مباشر وغير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى 
خلــــل في توازن البيئة، كما جاءت املادة الثانية منه على 
أن تنشأ هيئة تعنى بشؤون البيئة تسمى «الهيئة العامة 
للبيئة» تلحق مبجلس الوزراء يكون اختصاصها كما جاء 

باملادة الثالثة وضع وتطبيق سياســــة 
عامة حلماية البيئة، ونص في املادة رقم 
(١/٨) على أن مجلس إدارة الهيئة العامة 
للبيئة يضع األنظمة واالشتراطات الواجب 
توافرها عن حتديد املوقع أو إنشــــاء أو 
استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد 
أو القيام بعمليات أو أي نشــــاط آخر قد 
يؤدي إلى تلوث البيئة ولم يقف القانون 
عند هذا احلد بل وضع عقوبة ضمنها نص 
املادة (١٣) من ذات القانون وهي احلبس 
مدة ال جتاوز ٣ ســــنوات كل من خالف 
النظم واالشتراطات املنصوص عليها في 
املادة الثانية سالفة الذكر، وأجاز القانون 
للمحكمة مصادرة األشياء التي تسببت 
في تلوث البيئة أو االضرار بها مع إلزام اجلهة املتسببة 
للتلوث بتحمل جميع التكاليف ملعاجلة األضرار التي تلحق 
بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة وبإزالة التلوث 
علــــى نفقتها وذلك ملدة ال جتاوز ٣ أشــــهر لذلك أقول في 
ختام مقالي هذا ان كل ما هو دخيل بشكل زائد أو ناقص 
على البيئة الطبيعية التي خلقها اهللا سبحانه وتعالى له 
تأثير ســــلبي وعلى املجتمع أن يستيقظ وينهض الدراك 
كيفية العالج وهناك بعــــض اإلجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل احلكومة للحد من التلوث البيئي ألنه بال شك أن 
الكائنــــات البحرية تتأثر بكل أنواع هذا التلوث احلاصل 
سواء كان مصدره مياه املجاري أو التسرب النفطي واألخطر 
من ذلك ويجب تدخل الدولة منطقة املستشــــفيات املطلة 
على جون الكويت ومخلفات تلك املستشــــفيات من مواد 
كيماوية ومجاري الصرف الصحي بها كلها تنصب على 
جون الكويت وقد وصل نسبة التلوث إلى ذروتها وهذا ما 
أثر على اسماك جون الكويت فأصبحت بفعل ذلك مسرطنة 
وأن جزءا كبيرا منها مسرطن بسبب التلوث الكبير مبياه 
اجلون هذا التلوث ناجت عن عوامل فعلها اإلنسان، فقد كان 
هناك خواريــــر طبيعية (منافذ مياه) كانت تعمل كفالتر 
للمياه حيث كانت تتســــم بتيارات مائية ولكن احلكومة 
قامت بغلقها وأقامت عليها مشاريع رغم أهمية تلك املنافذ 
وأصبحت منطقة جون الكويت ال تخرج منها املياه وعن 
خروجهــــا في حالــــة اجلزر تعود نفس امليــــاه عند احلد 
وذلك بسبب إغالق اخلوارير وترتفع فيها نسبة التلوث 
بسبب مخلفات املستشفيات وترسيب الغبار لذلك يجب 
على احلكومة ممثلة فــــي الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية العمل على إعادة تأهيل جون الكويت عن طريق 
البحر اخللفي بأن يسمح للصيادين بالذهاب واإلياب في 
املنطقة دون شــــباك وذلك لتجديد املياه، فضال عن قيام 
احلكومة بفرض العقوبات الواردة في القانون ٢١ لســــنة 
١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة على من يخالف البيئة 
بأي نشاط مادي يهدف الى إلقاء مخلفات أو نفايات وذلك 
من املستشفيات أو املصانع فضال عن إحكام الرقابة على 
أرصفة النفط وتشكيل جلان هندسية فنية ملعاينة األرصفة 
التي تتسرب منها املواد النفطية وعالجها حتى تؤثر على 

مياه الشرب والثروة السمكية في البالد. 
  واهللا ولي التوفيق.
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 «التلوث المائي.. جريمة تشارك فيها الحكومة» 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 إعادة دعوى 
الباكستاني قاتل 
عشيقته للمرافعة

 مؤمن المصري
الثالثة  الدائرة اجلزائية    أعادت 
باحملكمـــة الكليـــة أمس برئاســـة 
املستشـــار حمود املطـــوع وأمانة 
ســـر ســـيد مهدي قضية وافد من 
اجلنسية الباكســـتانية متهم بقتل 
عشيقته للمرافعة لالستعانة مبترجم 
باكستاني وإلحضار املتهم من السجن 
املركزي، و أجلت احملكمة نظر الدعوى 
جللسة ١٣ اجلاري. وتخلص واقعات 
الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث 
جليب الشيوخ بأن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم (ر.أ.) قتل املجني 
عليها عمدا مع سبق اإلصرار والترصد 
بعد أن كانت تربطه بها عالقة غير 
شـــرعية. وأقر املتهم في اعترافاته 
أمام ضابـــط املباحث وأمام النيابة 
العامة بأنه كانـــت تربطه باملجني 
عليها عالقة غير شرعية وفي يوم 
احلادث استل ســـكينا من مسكنه 
ووضعه في جيبـــه كما أخذ كيس 
قمامة وقفـــازات للتخلص من آثار 
اجلرمية بعـــد إمتامها. وما أن ظفر 
باملجني عليها حتى استدرجها إلى 
مكان اجلرمية وقام بنحرها وتخلص 
بعد ذلك مـــن أدوات اجلرمية. وقد 
أرشـــد املتهم ضابـــط املباحث الى 
القبض  مكان هـــذه األدوات بعـــد 
عليه. ومبواجهته بالتهمة املسندة 
إليه اعترف بها تفصيليا كما اعترف 
مبواقعته للمجني عليها برضاها قبل 
قتلها. يذكر أن املتهم لم يوكل محاميا 
للدفاع عنه فانتدبت احملكمة احملامي 

عبداملجيد خريبط للدفاع عنه. 

 سوري وبدون ارتكبا ٢٩ قضية سلب وسرقة
  ومصري أهان رجل أمن فعوقب باإلبعاد 

 «الكويتية»: هبوط عادي وليس اضطراريًا لطائرة لندن
 كونا: قالت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ان هبوط طائرة تابعة لها (رحلة ١٠٣) كانت متجهة 
الى لندن وعودتها الى مطار الكويت الدولي بعد 
نصف ساعة من اقالعها كان هبوطا عاديا وليس 

اضطراريا كما تناقلت بعض وسائل االعالم.
  واوضح مدير دائرة العالقات العامة واالعالم 
باالنابة في املؤسســـة يوســـف العبدالكرمي في 
تصريح صحافي امس ان عودة الطائرة املتجهة 
الى لندن جاءت بسبب مالحظة قائد الطائرة وجود 
اشارة ضوئية تفيد بعدم انغالق االبواب اخلاصة 

بالعجالت بعد نصف ســـاعة على اقالع الطائرة 
الساعة ١٢٫٣٠ حسب املوعد املقرر لها.

  واضاف العبدالكرمي انه وحرصا من املؤسسة 
على سالمة الطائرة وركابها قرر قائدها العودة 
بها الى مطار الكويت للتأكد من جاهزية الطائرة 
واستكمال الرحلة حيث كان الهبوط عاديا وليس 

اضطراريا.
  وقال انه تبني ان اخللل كان في االشارة الضوئية 
فقط وقد مت استبدالها باخرى سليمة قبل ان تقلع 

الطائرة من جديد الى وجهتها في لندن. 

مركبات متوقفة في ساحات ترابية. 
واشار املصدر الى ان ٣ آسيويني 
سبق ان تعرضوا للسلب مؤخرا 
وتطابقت اوصــــاف املتهمني مع 
مرتكبي السلب ومت استدعاؤهم 

وقد تعرفوا على اللصني.
ألقى رجال  اخــــرى    من جهة 
مباحث حولي القبض على وافد 
مصري حكم عليه بالسجن ٦ اشهر 
مع االبعــــاد التهامه بإهانة رجل 
امن وقال مصدر امني ان احلكم 

الصادر على الوافد نهائي.
اتهم وافد  آخــــر    على صعيد 
باكستاني ٣ أشــــخاص يرتدون 
الزي الرياضي بأنهم أوقفوه في 
الفروانية وســــلبوا منه  منطقة 

٣٥٠ دينارا. 

  واوضح املصــــدر ان املتهمني 
اعترفا بارتكاب سلسلة من قضايا 
السرقة والسلب باإلكراه واستهداف 

 عبداهللا قنيص
  اســــتطاع رجــــال إدارة بحث 
وحتري محافظــــة حولي بقيادة 
العقيد عبدالرحمن الصهيل توقيف 
بدون وســــوري يقطنان منطقة 
اجلليب بعــــد ان ارتكبا نحو ٢٩ 
قضية سرقة وسلب باإلكراه وقال 
مصدر امني ان معلومات وردت 
الى مباحث حولي عن ان شابني 
وراء عدة قضايا سرقات ارتكبت 
في عدة مناطق ومن بينها مناطق 
تابعة حملافظة حولي، حيث قام 
رجال املباحث بإلقاء القبض على 
الشابني وبتفتيش منزلهما عثر 
بداخله على كميات من املسروقات 
التي تنوعت بني هواتف ونظارات 

طبية.

 العقيد عبدالرحمن الصهيل 

 الصبر: «الداخلية» اتخذت جميع اإلجراءات 
االحترازية لفرض هيبة األمن خالل ذكرى عاشوراء

 سكر حتى الثمالة فاصطدم بحائط المستشفى 

محيط املناطق الواقعة فيها.
  ودعا الى االلتزام باحلقوق 
والواجبات وعدم اخلروج عن 
العادات والتقاليـــد احلميدة 
والسيطرة على كل من يحاول 

اإلساءة ملثل هذه املناسبات.
  وأكد ضـــرورة عدم إزعاج 
اآلخرين، خاصة ان احلسينيات 
أصبحت بني البيوت واملدارس، 
ما يتطلب راحة ســـكان هذه 
املناطق، مشـــيرا الى ضرورة 
القانـــون وااللتزام  احتـــرام 
بالقانـــون وعدم التعدي على 

حقوق اآلخرين.
  وشدد على ضرورة االلتزام 
بإرشادات رجال األمن، وكذلك 
هناك مالحظة ترك السيارات 
من دون نظام، ما يعوق حركة 
املـــرور، وأعرب عن شـــكره 
ألصحاب احلسينيات لتعاونهم 
املثمـــر خالل العـــام املاضي، 
واختتم العميد الصبر مشددا 
على ضرورة إحياء املناســـبة 
داخل احلسينية وعدم اخلروج 

بها الى الشارع. 

واألنظمة، والعمل على تسهيل 
احلركة املرورية حول جميع 

مواقع اخلدمات األمنية.
  وذكـــر ان وزارة الداخلية 
حريصـــة كل احلـــرص على 
توفير اإلجراءات الالزمة لتأمني 
املناسبات الدينية، مشيرا الى ان 
هذه اإلجراءات حماية للجميع، 
مؤكدا ضرورة االلتزام بالقانون 
وتعليمات رجال األمن خارج 
مجالس «احلســـينيات» وفي 

 أكد العميد محمد الصبر ان 
القيادات األمنية تولي املناسبات 
الدينية اهتمامـــا بالغا حتى 
يتمكن اجلميع من إحيائها بكل 
راحة ويسر، مشيرا الى ان هناك 
آلية عمل خالل ذكرى عاشوراء 
بتنسيق وتعاون تام بني جميع 
األجهزة األمنية لتأمني السالمة 
للجميع، وان اجلهات األمنية 
املختصة تتابع خطوات تنفيذ 
هذه اآللية وتفعيلها على الوجه 

األكمل.
  وأوضح الصبـــر ان قطاع 
األمـــن العـــام بالتعـــاون مع 
قطاع العمليات واملرور وضع 
خطة أمنية أهدافها حفظ األمن 
والنظام في مواقع احلسينيات 
الواقعة ضمن نطاق مديريات 
األمـــن باحملافظـــات، واتخاذ 
اإلجراءات األمنية االحترازية 
الوقائيـــة مـــن أي ظواهر قد 
تتســـبب في عدم اســـتتباب 
التواجد األمني  األمن، وإبراز 
وفرض هيبة القانون وضبط 
القوانني  املشبوهني ومخالفي 

 هاني الظفيري
  لم يتوقع مواطن في الثالثني من العمر بأن 
نهايته ستكون خلف القضبان بعد ان سكر ثم 
قاد مركبته االميركية مساء امس االول واصطدم 
بحائط مستشفى اجلهراء ليتبني انه مطلوب 
على عدة قضايا مدنية احيل على اثرها الى جهة 
االختصاص ومتت االستعانة بونش الداخلية 

لسحب املركبة وحجزها.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر أن بالغا 
ورد الـــى غرفة عمليـــات الداخلية عن حادث 

اصطدام مركبة مستشفى اجلهراء ليتجه رجال 
االمن الى موقـــع البالغ حيث تبني ان املواطن 
بحالـــة غير طبيعية وخـــارج نطاق التغطية 
ليتم االســـتعالم عنه حيـــث تبني انه مطلوب 
على ذمة العديـــد من القضايـــا املدنية حيث 
اشار املصدر الى أن املواطن حاول الفرار اال ان 
حالته التي وجد بها لم تسعفه في اطالق ساقيه 
للريح ليتم احتجـــازه واخطار العقيد صالح

الدعـــاس الـــذي امـــر بإحالتـــه الـــى جهـــة 
االختصاص. 

 العميد محمد الصبر 

 الخالدي: التلوث «الغازي» باألحمدي أصاب مواطنين بالسرطان
  ودعوى مستعجلة إلثبات نسبة التسمم ومقاضاة الحكومة  

 رئيس لجنة المتضررين اعتبر قطع األشجار الميتة مخططاً لطمس آثار الكارثة 

 مؤمن المصري ـ محمد الدشيش
  طالب رئيس جلنة متضرري تسرب الغاز 
في منطقة األحمدي احملامي عيدان اخلالدي 
احلكومة بسرعة صرف بدل االيجار البالغ ٥٠٠ 
دينار ألهالي قطعة ١ املتضررين من تسرب 
الغاز، مؤكدا عزمه على رفع دعوى قضائية 
للمطالبة برفع بدل االيجار الى ١٥٠٠ دينار 
نظرا لالرتفاع امللحوظ في سوق العقار ناهيك 
عن أن السكن اجلديد الذي وفرته احلكومة 
للمواطنني غير مناسب وكثير من العائالت 

لم يتم تسليمها أي شقق الى اآلن.
  وزاد اخلالدي خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده أمس: «باتت احلاجة ماسة الى اصدار 
قــــرار من احلكومة باعتبار منطقة األحمدي 
قطعة ١ منطقة كــــوارث وفقا للمادة ٢٥ من 
الدستور تتولى السلطة التنفيذية املسؤولية 
عند وجود الكوارث واحملن، مطالبا احلكومة 
باجراء مسح صحي ألهالي منطقة األحمدي 
قطعــــة ١ وأن يتم القيــــام بعالج وتعويض 
املتضررين من تسرب الغاز واقرار بدل ايجار 
لكل رب أسرة ال يقل عن ١٠٠٠ دينار وبدل أثاث 
مناسب حلني االنتهاء من االجراءات الالزمة 
للتثمني والتعويض خالل فترة زمنية محددة». 
وأضاف: يطالب أهالي األحمدي بتثمني منازلهم 
وتعويضهم بشراء منازل تليق بهم وتوفر 

لهم حياة كرمية مناسبة. 
  وفجر اخلالدي مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما أعلن ونشــــر صور أشجار ميتة في 
جنوب األحمدي نتيجة تســــرب الغاز قامت 
شركة النفط بقطعها في ليل دامغ على اخفاء 
للجرمية متسائال اذا كان الشجر مات نتيجة 
تسمم الغاز فما الوضع الصحي ألهالي منطقة 
األحمدي بعد أن جاءت نسبة تسمم الغاز وفقا 
لقراءات اجلهات املعنية من ٢٠ الى ١٠٠٪ مشيرا 
الى وجود خمس حاالت اصابة بالســــرطان 

خالل العام الفائت وما خفي كان أعظم. 
  واســــتنكر اخلالدي قيام اجلهات املعنية 

بتهديد السكان بقطع الكهرباء عن املواطنني 
الرغامهم على اخلروج من منازلهم دون وجود 
حكم قضائي من احملكمة علما بأن املادة ٧ من 
النظام األساسي حملكمة العدل الدولية اجلنائية 
الدائمة جترم االبعاد القسري للسكان مهما 
كانت األسباب وهي ضمن قائمة طويلة نصت 

عليها املادة سالفة من اجلرائم الدولية. 
  وانتقد اخلالدي أعضاء مجلس األمة على 
تقاعســــهم في ايجاد حلول لكارثة األحمدي 
وعدم مناقشــــتها في املجلس وفقا لألدوات 
الدستورية املتاحة لهم مؤكدا أن العديد منهم 
استغل القضية اعالميا ملصلحته االنتخابية 
ولم يتعاون مــــع اللجنة في املرات العديدة 
التي التقينا معهم فيها مستغربا متاجرتهم 
بالقضية دون مراعاة حلجم الكارثة واحلالة 
التعيسة للمواطنني.  ووصف اخلالدي حالة 
منازل األحمدي باملزرية بعد أن باتت مجرد 
مختبرات جتارب ومخالفة لقوانني البلدية علما 
بأنها ال تقارن مع منازل املواطنني األخرى التي 
ال تقل عن ٤٠٠ م في حني أن منازل األحمدي 
ال تتجــــاوز ٢٥٠ م وهي مخالفة دســــتورية 
واضحة. وأكد اخلالدي أن هناك العديد من 
األمراض املزمنة يعاني منها مواطنو األحمدي 
وأبرزها الســــرطان والربو ومشاكل عديدة 

باجلهاز التنفسي. 
  وأعلن اخلالدي عن قيامه برفع ثالث دعاوى 
قضائية نيابة عن سكان أهالي األحمدي األولى 
دعوى مستعجلة اثبات حالة وندب خبير يتم 
فيها اختصام كل من وزارة الصحة واالسكان 
والهيئة العامة للبيئة ويتم املطالبة باثبات 
وجود التسمم في اجلو والغاز املتسرب في 
قطعة ١ جنوب األحمــــدي وحصر األضرار 
الناجتــــة عن أعمــــال احلفــــر والتنقيب في 
منازل املواطنني بحثا عــــن الغاز باالضافة 
الى حصر األضرار الناجتة عن االنفجارات 
مع حق الطالبني مبطالبة اخلصوم بالدعوى 

عن األضرار التي حلقت بهم. 

(كرم ذياب)   صور الشجار تسممت نتيجة الغاز وفي االطار احملامي عيدان اخلالدي 

 التربة تلوثت بالغازات 

 أحداث شغب في تمرين «الردع الحاسم ٣» في فيلكا
وزارة   اختتمـــت 
الداخليـــة يوم أمس 
مترين الردع احلاسم 
٣ ببيان عملي نفذ في 
جزيرة فيلكا بحضور 
وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب 
ووكيل الوزارة املساعد 
لشؤون األمن اخلاص 
اللواء سليمان الفهد.

  ولفت اللواء الفهد 
إلى أهمية التدريبات 
والنظرية  العمليـــة 
لرجال األمـــن لرفع 
الـــروح القتالية، هذا 
وتضمـــن التدريـــب 
عروضـــا  امليدانـــي 
للتعامل مـــع أحداث 

 جانبب من مترين «الردع احلاسم ٣» شغب. 


