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 أمير زكي
  اتهمت اسرة مواطن صيدالنيا 
يعمل في صيدلية خاصة بالفروانية 
الثالثيني من خالل  ابيهـــم  بقتل 
اعطائه حقنة باخلطأ، وقالت اسرة 
الشاب في بالغ تقدموا به الى مخفر 
الفروانية ان املجني عليه كان يعاني 

من اعراض برد، ودخل الى الصيدلي 
حيث اعطاه ابر، ولدى وصوله الى 
املنزل دخل في انتكاســـة صحية 
نقل على اثرها الى املستشفى لكنه 
توفي، فتم ابالغهم من قبل اطباء 
املستشفى بان احلقنة هي السبب 

الرئيسي في وفاة ابيهم. 

 مواطن دخل صيدلية بأعراض برد.. فأعطي حقنة مميتة! 

 مركز رياض  مركز رياض 

 ال أحد مع مخالفة القانون، لكن هناك ضحايا كثيرين 
لهذه املخالفات، فمع تواصل احلرب على العمالة الهامشية 
ومخالفي قانون اإلقامة والعمل في بالدنا البد أن نتواصل 
في هذا املجال وقبل ذلك البد أن نتساءل سؤاال: من اجلاني 
في هذه القضية؟ فاملشهد يراه اجلميع، باستثناء قيادات 
وزارة الداخلية على الرغم من تكراره يوميا وبالطبع في 
أماكن محددة وفي العديد من املناطق، فهؤالء اجلناة من 
جتار اإلقامة ومن يبيعون تلك اإلقامة وكذلك مخالفي اإلقامة 
أصبحوا منتشرين في بالدنا وال تخلو األرصفة فجرا كل 
صباح منهم حتى أصبحوا يشكلون خطرا على كثير من 
املارة في الطريق وعلى أوالدنـــا اثناء ذهابهم للمدارس 
فلكل إشـــراقه فجر ال البرد القارس مينعهم وال مالحقة 
رجـــال األمن واجلهات األخرى تخفيهم فهم يبحثون عن 
لقمة عيشهم وعندما تقف مع أحدهم وتسأله ما الذي دعاك 

لهذا وملاذا ال تذهب إلى بلدك؟ يجيبك في حزن وأسى انه وقع ضحية جتار 
اإلقامة وباع كل ما ميلك ليدفعه لكفيله لكي يعمل له إقامة حتى يستطيع 

العمل بالبالد ثم تبني له ان كفيله وهمي ويقول له (دبر حالك).
  لذلك فإن هذه القضية تستحق تسليط الضوء عليها وفتح ملفها مرارا 
وتكرارا للبحث عن حل لها وإلبداء الرأي القانوني فيها لعل من يعرف يقرأ 
ويكتب من هؤالء العمال أن يعلم ما فعله من جرم عندما ترك وطنه وأهله 
وأتى إلى البالد للعمل والكســـب ولكنه وقع ضحية النصب والتدليس من 

جانب جتار اإلقامة الوهمية وأصبح بال عمل أو مأوى.
  والبد من اإلشـــارة إلى أن القانـــون اجلزائي ال يعرف التعاطف ويطبق 
بحذافيره على اجلميع دون متييز وال تفريق، لذا فإن القبض على العمالة 
الهامشية أمر ال مفر منه سواء عن طريق الدوريات األمنية التابعة لإلدارة 
العامة لشـــرطة النجدة أو مديريات األمـــن أو املباحث اجلنائية فضال عن 

مباحث الهجرة ومفتشي وزارة الشؤون.
  وإذا كان رجـــال األمن يعرفون أن غالبية هؤالء العمال هم ضحايا جتار 
اإلقامات لكن هناك قانونا البد أن يطبق بعيدا عن العواطف والســـبب في 
القبض عليهم هو حماية لهم وذلك ألن العدد األكبر من هؤالء العمال خالفوا 
قانون اإلقامة والعمل في البالد، لذا لزم األمر ترحليهم حتى ال يتحولوا إلى 
مجرمني بحكم ما يعانونه من ظروف قاسية تتمثل في عدم حصولهم على 
عمل مناســـب فضال عن عدم وجود مأوى لهم األمر الذي يدفعهم للجرمية 
للحصول على املال، ولعل من األنسب أن نبني املوقف القانوني ملوضوعي 
جتار اإلقامة بالبشـــر والعمالة الهامشـــية وذلك على ضوء قانون اجلـزاء 
والقوانني املنظمة لهذه املواضيع، فاملرســـوم األميري رقم ١٧ لســـنه ١٩٥٩ 
بقانـــون إقامة األجانب، فاملادة (٩) نصـــت على أن أي أجنبي يريد اإلقامة 
في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة واألمن العام على ترخيص 

باإلقامة.
  وأفرد املشرع في هذا القانون في مادته ٢٤ مكررا (أ) عقوبة احلبس مدة 
ال تزيد على ثالث ســـنوات كل من سهل ألي أجنبي احلصول على تصريح 
إقامة بالبالد لقاء حصوله على مال والشك أن جميع اإلقامات مع هذه العمالة 
الهامشـــية نتيجة دفعهم أمواال حتى يحصلوا على إقامات في البالد وهو 
األمر احملظور بنص املادة ســـالفة الذكر وهذا احلكم هو املناط أعماله على 
تاجـــر اإلقامة فضال عما جرمه قانون اجلزاء بالنســـبة له من عقاب بنص 
املادتني ٢٣١، ٢٣٢ من قانون اجلزاء ألنه أوهم هذه العمالة الهامشـــية بأنه 

في استطاعته اعطاءهم إقامات بالبالد على خالف احلقيقة 
ولعلمه بأن هذا محظور وهو ما يســـتحق معه عقابا على 
تلك األفعال ملمارســـته أفعال التدليس واحليل على هؤالء 
العمال واستطاع احلصول منهم على أموالهم وهو ما أفرد له 
املشرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات 
فضال عن معاقبـــة القانون للعامل في مادته ٢٤ مكررا (أ) 
فقـــرة (٢) باحلبس مدة ال تزيد عن ســـنة حلصوله على 

التصريح باإلقامة لقاء تقدميه املال.
  أما عن هذه العمالة الهامشية فال شك أنهم وقعوا ضحية 
النصب واالحتيـــال عليهم إال أن هناك إجـــراءات البد من 
اتخاذها ضدهم وهو إبعادهم عن البالد عمال مبا جاء باملادة 
١٦ من قانون ١٧ لســـنة ١٩٥٩ اخلاص بإقامة األجانب وذلك 
ألن وجودهم بالبالد كان اســـتنادا ألسباب غير مشروعة 
فضال عن أن دخولهم البالد كان بطريق غير مشروع األمر 
الذي يستدعي معه املصلحة العامة للبالد بإبعادهم عنها ونشير الى نقطة 
أخرى جوهرية في هذا املوضوع وهي أن األجنبي كما ســـلف القول إقامته 
بالبالد غير مشـــروعة لدفع مبالغ للحصول عليها فهنا يأتي هذا األجنبي 
للبـــالد باحثا عن مأوى له فالقانون عالج هذه املســـألة بأن قرر في مادته 
١٢ مكررا بأن يحظر وهنا احلظر نهائيا ووجوبيا: على أي شـــخص إيواء 
أو أسكان أو اســـتخدم أي أجنبي تكون إقامته بالبالد غير مشروعة، ولم 
يكتف املشرع بذلك بل جرم ذلك في مادته ٢٤ فقرة ٥ باحلبس مدة ال تزيد 
على ستة أشـــهر كل من يخالف حكم املادة ١٢ مكررا. ونأتي لنقطة أخرى 
بأن مخالفة األجنبـــي لقانون اإلقامة ووجوده في البالد بعد انتهاء إقامته 
يعرضه لعقوبة املادة ٢٤ فقرة ٣ باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر إال 
أنه رأفة من املشرع ارتأى أنه يجوز قبول الصلح من العامل الذي يخالف 
حكم املادة ١٢ وهي انتهاء إقامته بأن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير 
على أن يدفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شؤون الهجرة باحملافظة املختصة 

خالل عشرة أيام من إعالن العامل باملخالفة.
  ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى اجلزائية وجميع آثارها 
على أن ذلك األمر جوازي ملدير اإلدارة العامة لشـــؤون حيث ان رفض دفع 
مبلغ الصلح وذلك إذا رأى طول مدة املخالفة وســـلوك العامل طيلتها بأن 
أرتكب عدة جرائم وكان معتاد املشـــاجرات واملشـــاحنات وهذا كله يرجع 
لتقدير اإلدارة العامة لشؤون الهجر، وفي النهاية البد من فرض هيبة القانون 
على اجلميع وأن يطبق وذلك حتى نبعد عن البالد وجود أشـــخاص غير 
مرغوبني وهنا وجب الضرب وبقوة على يد من يسعون في األرض فسادا 
جلمع املال احلرام من العمال البسطاء خاصة بعض املتنفذين والسياسيني 
واملتالعبني بعشـــرات امللفات التي حتتوي على مئات من العمالة املتروكة 
واملنصوب عليها، فضال عن ضرورة تدخل املشرع سواء في قانون اإلقامة 
أو قانـــون اجلزاء بتغليظ العقاب علـــى مرتكبي جتارة اإلقامة حتى يعلم 
كل من تســـول له نفسه مخالفة هذا القانون أن هناك قانونا شديدا مغلظا 
سيعاقبه على فعله، فضال عن ضرورة مالحقة هؤالء العمال الهامشيون في 
البالد ووضع حدا لهم سواء بإبعادها عن البالد أو محاولة احلصول لهم على 
عمل لالرتزاق الســـيما أن الوضع أصبح في بلدنا يهدد بأسوأ العواقب في 
ظل ازدياد أعدادهم مما أدى إلى انتشار اجلرمية في بالدنا سواء االخالقية 

والسلوكية أو جرائم العنف. 
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 العميد الشيخ مازن اجلراح 

 حجز قضية 
قاتلي الحدث 

بالصليبية للحكم
 مؤمن المصري

ــرة  ــزت الدائ   حجـ
ــة  ــة باحملكم اجلزائـي
ــة  ــة أمس برئاس الكلي
ــادل  ـــــار ع املستش
ــر  الصــقر وأمانة س
هشام سماحة القضية 
ــباب  املتهم فيها ٤ ش
ــر محددي  ــن غي (٣ م
ــر من  ــية وآخ اجلنس
ــة)  ــــية خليجي جنس
بقتل مواطن عمدا مع 
سبق اإلصرار مبنطقة 
ــة في فبراير  الصليبي
ــة ٢٥  ــي جللس املاض
ــم بعد  ــاري للحك اجل
ــتمعت احملكمة  أن اس

لدفاع املتهمني. 

 مرور حولي سجل ٢٠٦٫٣٦٣ مخالفة في ٢٠١٠
  واألمن والمتانة وممنوع الوقوف حظيت بالنصيب األكبر 

 لص «غبي» سرق البتوب من سيارة.. وترك فيها هاتفه! 

 عراقي يخون مواطنة ومجهول سرق سيارة لـ ٤ ساعات

 «االستئناف» تؤيد براءة أمين عام االتحاد العربي لمكافحة 
التزييف وزوجته من تهمة النصب

 تخريج ٦٦ متدربًا من «الطوارئ»  للدعم المتقدم لحاالت الوالدة

 أمير زكي
  استطاع رجال مباحث الفروانية توقيف لص خالل 
ساعتني من سرقة البتوب من داخل مركبة في مواقف 
مستشفى الفروانية، وجاء توقيف اللص بعد ان سقط 
هاتفه النقال داخل السيارة املستهدفة للسرقة. وقال 
مصدر أمني ان مواطنا تقدم الى مخفر األندلس ببالغ 
عن تعرض سيارته للكسر أثناء وقوفها في مواقف 
مستشفى الفروانية وان اللص استولى على البتوب، 
مشــــيرا الى انه وجد داخل سيارته هاتفا يرجح ان 
يكون للص. واضاف املصدر األمني: قام رجال مباحث 
الفروانية بوضع الهاتف النقال بحوزتهم وبعد ساعتني 

قام اللص باالتصــــال على هاتفه النقال ليكون على 
الطــــرف اآلخر رجال املباحث، حيــــث أبلغوه بأنهم 
وجــــدوا الهاتف ملقى علــــى األرض وإذا ما رغب في 
تسلمه فعليه ان يلتقي بهم مقابل جمعية العارضية. 
ومضى املصدر بالقول: حضر صاحب الهاتف «اللص» 
لتســــلم هاتفه ليتم القبض عليه، وبالتحقيق معه 
اعترف بأنه سرق مركبة املواطن ولم يتخيل للحظة 
واحدة ان هاتفه النقال سيســــقط في سيارة املجني 
عليه، وقد ارشد عن الالبتوب املسروق ومت التحقيق 
معه ليعترف بأنه قام بـ ٩ ســــرقات من قبل وأحيل 

الى جهات االختصاص. 

 عبداهللا قنيص
  أعاد رجال امـــن محافظة مبارك الكبير مركبة 
مواطن كانت قد سرقت قبل ٤ ساعات من العثور 
عليها، وكان مواطن ابلغ عن سرقة سيارته اثناء 
تركها في وضعية تشغيل ومت عمل حمالت تفتيشية 
في محيط مكان السرقة، وبعد ٤ ساعات عثر رجال 

االمن على املركبة متروكة داخل ساحة ترابية.

  ورجح مصدر امني ان يكون اللص آثر الهرب 
بعد رصده حلمالت مكثفة في محيط اجلرمية.

  على صعيد آخر تقدمت مواطنة اتهمت شخصا 
عراقيا ميت لها بصلة قرابة بخيانة االمانة مببلغ 
٨٠٠ دينار، مشيرة الى ان العراقي تسلم منها املبلغ 
لتوصيله الى اقاربها في العراق ولكنه غادر وعاد 

ولم يوصل االمانة التى اصحابها. 

 مؤمن المصري
  أيدت دائرة اجلنح املستأنفة أمس برئاسة املستشار عماد 
املنديل حكم البراءة الصادر بحق أمني عام االحتاد العربي 
ملكافحة التزوير والتزييف (حسام عزت) وزوجته التي تعمل 
صحافية في احدى الصحف الكويتية وهي عضو مؤسس 
فــــي االحتاد من تهمة النصب، وكان احد رجال األعمال قد 
تقدم ببالغ ضدهما بتهمة النصب واالبتزاز واالستيالء على 

مال مسّلم اليهما دون وجه حق، حيث كان الشاكي قد قام 
بدفع مبلغ ٥٠٠٠ دينار رسوما لقاء عضوية احدى شركاته 
باالحتاد. وملا كان االجتماع الذي مت فيه تنصيب الشاكي 
رئيســــا لالحتاد. ودفعت محامية املتهمني فوزية الصباح 
بانتفاء أركان جرمية وخاصة النصب وتوافر حســــن نية 
املتهمني وعدم ارتكابهما أي جرم مما نسب اليهما فقضت 

محكمة اول درجة ببراءتهما وتأييد احلكم استئنافيا. 

 محمد الدشيش
  عقد يــــوم امس مؤمتر صحافي للتعريف بدورتي 
«الدعم املتقدم حلاالت الوالدة واملبادئ األساسية لدعم 
حاالت الوالدة» ومت عقدهما مبقر مركز تدريب الطوارئ 
الطبية، حيــــث قالت مديــــر االدارة الفنية في وزارة 
الصحة ماجدة القطــــان، ان هذه الدورات تأتي ضمن 
االتفاقية املبرمة بني وزارة الصحة بالكويت ومدينة 
امللــــك عبدالعزيز الطبية بالرياض ـ باململكة العربية 
السعودية جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
الصحية باعتراف األكادميية األميركية لطب العائلة، 
مشيرة الى انها في ختام الدورتني مت تخريج ٦٦ متدربا 
من فنيي الطــــوارئ الطبية وهيئة متريضية واطباء 
واستشاريني. واشــــارت القطان الى ان الدورات تأتي 
لرفع مستوى الطواقم الطبية في تعاملهم مع احلاالت 
الطبية. على صعيد متصل قالت استشارية بأمراض 

النســــاء والوالدة بجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز 
البابطني د.عادلة البابطني، ان هذه الدوارت مت تطبيقها 
في امللكة العربية السعودية وساعدت على تقليل نسبة 
مضاعفات الــــوالدة وان هذه الدوارت مت تطبيقها في 
بعض الدولة اخلليجية. وأضافت البابطني ان سيتم 
تدريب بعض املتدربني على التدريب على هذه الدورات 
داخل اململكة العربية الســــعودية جامعة امللك سعود 
بــــن عبدالعزيز للعلوم الصحية. وأشــــادت البابطني 
مبســــتوى املتدربني من اطباء وفنيي طوارئ وهيئة 
طبية وبالتجهيز والتعاون في تطبيق هذه الدورات، 
هذا وشــــارك في املؤمتر الصحافي استشاري امراض 
نساء والدة في مستشفى الوالدة وزارة الصحة د.وليد 
اجلســــار، ومراقب مركز التدريب فــــي دارة الطوارئ 
الطبية منذر اجلالهمة ورئيس قســــم خدمة املجتمع 

في ادراة الطوارئ الطبية عادل ملطوع. 

 أمير زكي
  كشفت االحصائية السنوية 
ملخالفات مرور حولي عن رقم 
قياسي جديد بأعداد املخالفات 
الـــى ٢٠٦٫٣٦٣  التـــي وصلت 
العـــام املاضي،  مخالفة خالل 
وجاء تســـجيل هذا الرقم من 
خالل حمالت مرورية واسعة 
في انحاء املنطقة على مدار العام 
بتوجيهات من الوكيل املساعد 
لشـــؤون املرور اللواء محمود 
العميد  الدوسري ومســـاعده 
احسان العويش وبقيادة رئيس 
حركة مرور حولي املقدم سعد 
القضاء على  الرجيب بهـــدف 

املخالفني واسفرت هذه احلمالت املنظمة واالنتشار 
املـــروري املنظم عن حترير ١٥٩٠ مخالفة جتاوز 
االشـــارة احلمراء و٣٨٢٣ مخالفة الســـرعة فوق 
املعدل، و١٠٨٫٤٥٠ مخالفة ممنوع الوقوف، و١٠٧٧٦ 

مخالفة شـــروط امن ومتانة، 
و٢٦٣٠ مخالفة االنعطاف اخلاطئ 
بانواعه، و٥٧٠٤ مخالفات عدم 
ربط حزام أمان، و٣٩٠٩ مخالفات 
تظليل الزجاج و٩٨٥٧ مخالفة 
صعود الرصيف املبلط، و٤٩٢٦ 
مخالفات قيادة مركبة من دون 
رخصة، و١٧٩٩ مخالفة عكس 
السير، و٣٠٠٥ مخالفات قيادة 
مركبـــة مـــن دون تأمني و٤٦٥ 
مخالفة االســـتهتار والرعونة، 
و١٨٨٠ مخالفة استخدام الهاتف 
النقال اثناء القيادة باليد، و٣٧٥٠ 
مخالفة الوقوف في مكان معاق، 
و٢٦٨٠٨ مخالفات عداد االنتظار، 
و٣٥٥ مخالفة اجرة جوالية ومخالفات متنوعة بعدد 
١٥٥٧٢ ليصبح العدد االجمالي ٢٠٦٫٣٢٣ مخالفة 
خالل العام املاضي، وتعتبر من اكثر احصائيات 

احملافظات الست من حيث عدد املخالفني. 

 أمير زكي
  أعلن مصدر امني ان وزارة الداخلية قررت 
إحالة الشـــاب األميركي من اصل صومالي إلى 
إدارة اإلبعاد متهيدا ملغادرته البالد الى اجلهة 
التي ميكن ان تستقبله سواء الواليات املتحدة 
او موطنه الثاني الصومال، مشيرا الى ان الشاب 
الصومالي شخص غير مرغوب فيه وغير مرحب 
به فـــي الكويت وعليه الرحيـــل، الفتا الى ان 
رفض السلطات األميركية استقباله امر ال دخل 

للكويت به.  
  وأشار املصدر األمني الى ان الشاب الصومالي 
كانت هناك معلومات عـــن ارتباطه بجماعات 
إرهابية وقد تواصل مع تلك اجلماعات بأكثر من 
وسيلة وله عالقات بنشطاء إرهابيني، وأيضا 
كانت هناك معلومات لم يتم التأكد منها حول 
وجود عالقة له بطرود مفخخة وصلت للواليات 

املتحدة عبر دبي.
  وأكد املصدر ان الســـلطات األميركية كانت 
علـــى علم بتوقيف األميركـــي الصومالي وان 
الشاب وأسرته تواصلوا عبر عدة جهات للضغط 
على الكويت إلطالق سراحه، واعتبر املصدر ما 

ادعاه األميركي الصومالي من تعرضه لالعتداء 
غير صحيح، مجددا التأكيد على حرص أجهزة 
التحقيق في الكويت على عدم انتهاج األسلوب 
العنيف أثنـــاء التحقيقات لنـــزع االعترافات 
من املتهمني. هـــذا ونقلت صحيفة «نيويورك 
تاميـــز» عن احملتجز من خالل الهاتف انه كان 
فـــي طريقه لتجديد إقامته فـــي مطار الكويت 
في ٢٠ ديسمبر حينما مت توقيفه واقتياده من 
قبل مدنيني واســـتجوبوه حول سفره لليمن 
وعالقاته بإرهابيني وادعى في اللقاء تعرضه 
لالعتداء، وهدد بالصدمات الكهربائية وباعتقال 
والديه واجبر على الوقوف لساعات  وأضاف ان 
احملققني سألوه عن عالقاته بجماعات إرهابية 
وبأنور العولقي خاصة انه كان يقيم في والية 
فيرجينيا حيث كان العولقي إماما ملسجد في 

الفترة بني ٢٠٠١ و٢٠٠٢.
  وقال الشاب األميركي الصومالي االصل ان 
مسؤوال في السفارة األميركية أبلغه بان رحالته 
أثارت الشكوك وان السفارة كانت جتهل مكانه، 
وانها سألت املستشفيات ومراكز الشرطة بعد 

اختفائه، ولكنه قال انه ال يصدق ذلك. 

 أحالم «موظف مناقصات» في الثراء تبخرت على أعتاب 
«الجنائية» بعد إبرامه عقودًا فاقت الـ ١٠٠ ألف دينار 

 المنصوري يصدر قرارًا بترقية ٤٩ ضابط إطفاء باالختيار واألقدمية
 ١٤ من رتبة رائد إلى مقدم إطفاء و٣٥ من مالزم أول إلى نقيب 

 أمير زكي 
  احال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشـــؤون االمن اجلنائي اللواء الشيخ 
احمـــد اخلليفة الـــى النيابـــة العامة 
موظفا في احدى الوزارات بتهمة إساءة 
استخدام السلطة وحتقيق منفعة خاصة 
مستغال صفته الوظيفية كموظف في 

احلكومة.
  ووفق مصدر امنـــي فإن معلومات 
وردت الى اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
عن ان هناك موظفـــا في احدى جلان 
الوزارات  التابعـــة الحدى  املناقصات 
قام بإنشاء شركة استيراد باسم احدى 
قريباته وانه يستورد اغراض يحددها 

في املناقصات التي حتتاجها جهة عمله، 
وان هذه املعدات ال تتوافر في السوق 
احمللي اال من خالل الشـــركة تلك، كما 
تضمنت املعلومات عن ان هذا املوظف 
هو الشـــخص الذي يحدد املواصفات 
بل ويتمســـك بوجود تلك املواصفات 

دون غيرها.
  ومضى املصدر بالقول: أحيلت هذه 
املعلومات الى مساعد مدير عام املباحث 
اجلنائية العميد الشيخ مازن اجلراح 
حيث قام بتكليف احدى اإلدارات لعمل 
التحريات من خالل التنسيق مع الوزارة 
التي يعمل بها املوظف ومبواجهة األجهزة 
واملعدات التي يتم االستعانة بها تأكد 

لهـــم ان املوظف هو من يضع التقرير 
النهائي بشأن األجهزة واملعدات وعليه 
مت توقيف املوظف ومبواجهته مبا انتهت 
اليه التحريات اقر املوظف بأنه افتتح 
شركة استيراد باسم زوجته وانه يقوم 
بتوفير األجهزة التي حتتاجها جهة عمله 
ومـــن ثم تقوم جهة عمله بالبحث عن 
األجهزة وتشتريها من شركة قريبته.

  وأشار املصدر الى انه متت مراجعة 
عقود التوريد وتبني ان معظم االشتراطات 
في األجهزة ال تتوافر اال لدى الشـــركة 
اململوكة بالباطن الى املوظف كما تبني ان 
الوزارة اشترت من شركات املوظف أجهزة 

جتاوزت قيمتها الـ ١٠٠ الف دينار. 

 يحدد مواصفات ألجهزة ال تتوافر إال في شركة مملوكة له من الباطن 

 اللواء محمود الدوسري 

 اللواء جاسم املنصوري 

 «الداخلية»: الصومالي األميركي غير مرغوب فيه
  والسلطات األميركية كانت على علم بضبطه

 زعم تهديده بالصدمات الكهربائية وباعتقال والديه 

 أصدر مديـــر عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم علي املنصوري 
قرارا إداريا بترقية عدد من الضباط 
من رتبة رائد إلى مقدم ومن مالزم 

أول إلى نقيب وهم:
  مادة (١): يرقى باالختيار املذكورة 
أسماؤهم أدناه من رتبة رائد إطفاء 

إلى رتبة مقدم إطفاء.
  احمد فوزان سليمان الفوزان

  حسني عبداحلميد العطار
  فيصل محمد يعقوب حسني

  محمـــد عبـــداهللا عبدالكـــرمي 
الصراف

  عادل يوسف علي احمد
  باسل ابراهيم صالح املطوع

  ناصر محمود حســـني شـــمس 
الدين

  علي ثامر عبداهللا العدواني
  حسن جاسم محمد الشمري

  مصطفى محمد مراد عبدالرضا
  جاســـم حســـني علي حســـني 

العطية

  احمد ناصر ابراهيم املليفي
حســـن  حيـــدر    عبداملجيـــد 

التميمي
عيســـى  عبـــداهللا    عيســـى 

الفودري
  مادة (٢): يرقى باألقدمية املذكورة 
أسماؤهم أدناه من رتبة مالزم أول 
إطفاء إلى رتبة نقيب مادة (١) إطفاء 

اعتبارا من تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١:
  ثامر فهد فالح العجمي

  طاهر حجي طاهر بوفتني
  فيصل جاســـم محمد جاســـم 

الفضالة
  يوسف محمد يوسف الصباح

  هاني حسني محمد احلباني
  نواف مساعد عبدالكرمي املال

  عباس محمد علي هاشم العلي
  محمد عبدالهادي علي محمد

  ميثم عبدالنبي احمد كمال
  محمد داوود سليمان النجار
  فيصل احمد يوسف القالف

  يوسف حجاج مرزوق الشمري

  ابراهيم رجا ثامر الهاجري
  عبدالهـــادي عبـــداهللا مرزوق 

العجمي
  طارق احمد سراب امير

  علي حبيب علي الشمالي
  خالد خضير دحل العنزي

  عبداهللا محمد احمد الكندري

  عبداللطيـــف محمـــد عبداهللا 
النصار

  خالد غامن فهد الغامن
  حسني علي حسني غامن

  سلمان جابر حسن اجلعيدي
  حمود محسن عبدالكرمي كليب

  علي يحيي محمد اسماعيل
  جواد حميد ناجي القالف

  عبدالعزيز ســـعود عبدالعزيز 
البناي

  سعد ابراهيم غامن بو صلحة
محمـــد  عبداالميـــر    محمـــد 

البحراني
  خالد فيصل فهد العسعوسي

  طالل محمد غامن الفهد
  وليـــد حمـــود عبدالرحمـــن 

البرجس
  محمـــد عبداحملســـن عبـــاس 

دشتي
  عبدالرزاق علي جاسم القبندي

  نواف فهد سالم الشويع
  محارب فهيد غمالس اخلرينج


