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 عبداهللا قنيص
  بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية املســـاعد 
لشؤون األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي 
وفي إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بشـــأن 
إخضاع إدارة البحث والتحري للتفتيش واملراقبة 
في إعقاب مصـــرع املواطن محمد غزاي املطيري، 
قام فريـــق من املباحث اجلنائيـــة بقيادة العميد 
محمود الطباخ وبرفقة فريق من الرقابة والتفتيش 
لعمل جوالت مفاجئـــة في عدد من إدارات البحث 
والتحري وهـــي اجلهراء وحولي ومبارك الكبير. 
وكشـــف مصدر أمني ان فريق العمل صادر عددا 
من العصـــي وأدوات أخرى داخل تلك اإلدارات قد 

تستغل في االعتداء على املوقوفني.
  وأكد املصدر ان فريق العمل حرر انضباطيات 

لعدد من الضباط واألفراد، مؤكدا ان التعليمات الصادرة عن اللواء العوضي تتضمن 
القيام بتلك اجلوالت دون اإلعالن عنها وفي أوقات مختلفة.

  وكشف املصدر ان شكوى وردت إلى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي تضمنت 
تعرض مواطن القي القبض عليه قبل فترة بتهمة 
حيازة مواد مســـكرة الى الســـرقة على  يد رجال 
املباحث حسب زعمه جار التحقيق بشأنها، وأضاف 
املصدر ان املواطن ادعى بان رجال املباحث صادروا 
منه مبلغا ماليا كبيرا يصل الى ١٠٠ ألف دينار إال 
انه صدم أثناء التحقيـــق معه بالنيابة ألن املبلغ 
نقص حتى وصل إلى ٦٥ ألف دينار واتهم بشكل 
مباشـــر رجال املباحث الذيـــن القوا القبض عليه 

وسرقة هذا املبلغ.
  ومضي املصدر بالقول: ال ميكن اجلزم بحقيقة 
ادعاء املواطن إال بعـــد االنتهاء من التحقيق وفي 
حال ثبوت ما يدعيه فإن وزارة الداخلية لن تردد 
في إحالة املتورطني بسرقة هذا املبلغ الى االختصاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان 

ادعاء املواطن في تعرضه للتعذيب سيكون محل بحث وحتقيق. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 هاني الظفيري
  ُأدخل وافد مصري الـــى غرفة العناية الفائقة 
باملستشفى األميري اثر تعرضه للصعق بالكهرباء 
التي حاول ســـرقتها من محول في منطقة شرق. 
وقال مصـــدر امني ان رجال الداخلية مع مهندس 
في وزارة الكهرباء توجهوا الى احد احملوالت التي 
حصل بها خلل محاولني اصالحه ليتم العثور على 

شخص ملقى على األرض، وباستكشاف املكان بعد 
نقل الشخص املصاب تبني وجود شخص آخر تبني 
انه كان برفقة الشخص «املصعوق» وهو مصري 
واعترف باقدامه مع ابن جلدته وشخص آخر الذ 
بالفرار على قطع الكيبل في محاولة منهم لسرقته 
لتتم احالته الى النيابة العامة للتحقيق معه، وجار 

البحث عن االخر الذي الذ بالفرار. 

 لصوص كيبالت صعقوا في محول 

 في أعقاب جولة مفاجئة لمدير عام «الجنائية» والرقابة والتفتيش 

 «الداخلية» تصادر أدوات تعذيب من إدارات المباحث
  وتحقق في قضية سرقة ٣٥ ألف دينار من تاجر خمور

 العميد محمود الطباخ  اللواء عبداحلميد العوضي 

 مركز رياض 

 تعتبر جرائم االنترنت 
هي النوع الشائع آلالف من 
اجلرائم، إذ انها تختلف عن 
غيرها وميكن تعريف تلك 
اجلرائم بأنها «اجلرائم التي 
ال تعرف احلدود اجلغرافية 
والتي يتم ارتكابها بأداة هي 
احلاســــب اآللي عن طريق 
شبكة االنترنت وبواسطة 
شخص على دراية فائقة به»، 
وتعتبر اجلرائم التي ترتكب 
من خالل شبكة االنترنت هي 
جرائم ذات خصائص متفرقة 
خاصة بها ال تتوافر في أي 

من اجلرائم التقليدية في أســــلوبها وطريقه 
ارتكابها والتي ترتكب يوميا في جميع دولة 
العالم ولقد اخترت للقارئ القانوني والعادي 
على حد ســــواء جرمية مــــن جرائم االنترنت 
انتشرت في وطننا املعروف بأعرافه وتقاليده 
وانتشرت بني شريحة كبرى من شبابنا، أال وهي 
اجلرائم واملمارسات اجلنسية وغير األخالقية أو 
مبعنى أدق «املواقع اإلباحية»، فالبني أن شبكة 
االنترنت وفرت أكثر الوسائل فاعلية وجاذبية 
لصناعة ونشر اإلباحة اجلنسية بشتى وسائل 
عرضها من صور وڤيديو وحوارات سواء كانت 
مسجلة أو مباشرة في متناول اجلميع، ويعتبر 
ذلك من أكبر سلبيات شبكة االنترنت واملواقع 
اجلنسية اإلباحية املوجودة بكثرة على شبكة 
االنترنت لها هدف هو حتقيق الكثير من املكاسب 
املادية عن طريق زيادة مرتاديها وأن تشترط 
دفع مبالغ مالية مقابل احلصول على خدماتها 
املتمثلة في عرض وحتميــــل األفالم البرنور 
اإلباحيــــة، فإنها حتاول ذلك عن طريق إعطاء 
مرتادي تلك املواقع الصور اجلنســــية بال أي 
مقابل مادي لتحاول جذب من يرتاد تلك املواقع 
إليها، وزيادة على ذلك فإن تلك املواقع اإلباحية 
حتاول في كل وقت تســــهيل عملية الدخول 
على مواقعها وكذلك تسهيل عملية احلصول 
على ما تقدمه من برامج وأفالم وصور إباحية 
ملرتاديها، وقد يبدو للبعض أن تلك املشــــكلة 
هي مشــــكلة محلية خاصة بنا على أساس أن 
عاداتنا وتقاليدنا ترفض ذلك وحترمه إال أن 
تلك املشــــكلة هي عاملية حتاول كل الدول كل 
بطريقتها مقاومة تلك املشكلة واحلد من آثارها، 
وعن نشر شــــبكة «c.n.n» في عام ٢٠٠٣ في 
موقعها على شبكة االنترنت عنوان هو «سهولة 
الوصــــول إلى امللفات اإلباحية» ذكرت فيه أن 
الوصول اآلن إلى امللفات اإلباحية أصبح بنفس 
الســــهولة التي ميكن الوصول بها إلى ملفات 
املوسيقى، وتوجد اآلن آالف املواقع اإلباحية 
اجلنسية والتي أصبحت أكثر تخصصية، فمنها 
ما هو متخصص في أفالم الڤيديو ومنها ما هو 
متخصص في الصور والكثير منها متخصص 
في برامج احملادثة، ولألسف فإن كل تلك األنواع 
من املواقع جتد الكثيــــر جدا من اإلقبال على 
زيارتها وتصفــــح محتوياتها اإلباحية، ومن 
جهة أخرى فقد أوضحت دراســــة أجريت أن 
أكثر زوار املواقع اإلباحية هم من الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٢ و١٥ عاما في حني متثل 
الصفحات اإلباحية أكثــــر صفحات االنترنت 
طلبا، وأخيرا البد من الربط بني زيادة مثل تلك 
املواقع اإلباحية اخلليعة والتي تضغط على 
الغرائز وتثيرها في مجتمعات محافظة جنسيا 
كاملجتمع الذي نعيش فيه وبني زيادة اجلرائم 
اجلنســــية التي زاد عددها وبعد هذا العرض 
املوجز فإن التكييف القانوني لتلك اجلرمية 
يلقي بظالله علينا، فاإلباحية اجلنسية هي أمر 
محرم في جميع القوانني العربية، ومنها قانون 
اجلــــزاء اخلاص بنا فهي تندرج حتت جرمية 

مســــماها «إتيــــان األعمال 
الفاضحة علنيا والتحريض 
على ممارستها» ويعد من 
األمور املشددة في التجرمي 
العلنية  أمــــران همــــا: ١- 
أثناء ممارســــة هذا الفعل. 
٢- العلنية في التحريض 
على ممارسته، ومثال ذلك ما 
هو منصوص عليه بقانون 
اجلزاء الكويتي من جترمي 
تلك األفعال وعقاب من يقوم 
بها، إذ يقضي قانون اجلزاء 
في مادته ١٩٨ «كل من فعل 
عالنية فعال فاضحا مخال 
باحلياء» كذلك ما ينص عليه «من التحريض 
على الفسق والدعارة» وهو ما حوته املواد من 
٢٠٢ الى ٢٠٤ من قانون اجلزاء وأفردت له عقوبة 
احلبس مدة ال جتاوز سنتني وأكثر وملا كانت 
شبكة االنترنت تعد مكانا مطروقا من الكثير 
من الشخصيات بل انها مطروقة من أشخاص 
من جميع اجلنسيات على مستوى العالم، وهو 
ما يجعلها حتمل نفس خصائص الطريق العام 
أو املكان املعروف املنصوص عليهما في قانون 
اجلزاء الكويتي، كما أن شبكة االنترنت حتمل 
صفة العالنية مبعنى أن من يقوم بفعل على 
الشبكة يكون بإمكان أي من مرتادي الشبكة 
االطالع عليه كما أن املواقع اإلباحية املنتشرة 
على شبكة االنترنت هي مواقع حترض على 
الفســــق، واألكثر من ذلك أنها ال حترض على 
الفســــق فقط باإلشارة والقول وإمنا أكثر من 
ذلك فهي حترض على الفسق بالصور وأفالم 
البورنو (اجلنس) وهو الفعل املؤثم بقانون 
اجلــــزاء الكويتي في املواد مــــن ٢٠٤ إلى ٢٠٩ 
والتي أفرد لها املشــــرع عقوبة احلبس فضال 
عما قننه املشــــرع في قانون إساءة استعمال 
وسائل االتصاالت بالقانون ٢٠٠٧/٩ في مادته 
رقــــم ١ مكرر والتي أفــــرد لها عقوبة قد تصل 

للحبس مدة جتاوز السنتني.
  وفي نهاية مقالي هذا البد من اإلشــــارة إلى 
أن تأثير تلك املواقع على البالد يكون من خالل 
التأثير على شبابنا الذي هو األساس الذي ترتكز 
عليه البالد في حتقيق منوها وطموحاتها وتهدف 
إليه في مستقبلها، وهو ما يجعلنا ننادي بتتبع 
تلك املواقع من خالل وزارة الداخلية امللقى على 
عاتقها تتبع ومالحظة هؤالء املجرمني الذين على 
درجة تقنيه عالية في مجال احلاسبات وشبكة 
االنترنت ويرتكبون جرائمهم بطرق متطورة 
على املجتمع إال أنني أرى أن وجود نصوص 
قانونية يتم تطبيقها على تلك اجلرائم الدنيئة 
ال يغني عن احلاجة إلى وضع نصوص قانونية 
جديدة ومتطورة تغطي تلك اجلرائم اجلديدة 
وما قد يستجد عليها من جرائم بالتطور التقني 
الذي نعيشــــه حاليا والذكاء ودرجة التقنية 
العالية التي يكون عليها هؤالء املجرمون تنبئ 
بأنه في املستقبل القريب سنواجه العديد من 
اجلرائم الشديدة التطور والتي ال جتد لها نصا 
قانونيا تقع حتت طائلته من تلك النصوص 
القانونية التقليدية القدمية التي تضع اجلرائم 
التي ترتكب حاليا في نطاقها، فنحن في حاجة 
لتلك النصوص القانونية اجلديدة بحيث جنرم 
تلــــك اجلرائم التكنولوجيــــة اجلديدة وما قد 
يســــتجد عليها من اجلرائــــم ومن تطور على 
أدوات ارتكابها مثل تلك اجلرائم حتى ال يأتي 
الوقت الذي تقــــف فيه يد القانون عاجزة عن 
أن تقتص حق املجتمع من تلك الفئة املنحرفة 
التي تســــتغل التكنولوجيا املدنية والتطور 
التقني في ارتكاب اجلرائم بدال من استغاللها 

فيما يفيد املجتمع واالقتصاد الوطني. 
www.riyad-center.com  

 المواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت 
  جريمة يعاقب عليها قانوناً 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 حادث في الجهراء يكشف
  عن باكستاني مصاب باإليدز

  
  هاني الظفيري

  قادت األقدار الى كشف سر وافد من اجلنسية الباكستانية 
والــــذي كان حامال ملرض «اإليدز» الذي احيــــل على اثره الى 
مستشــــفى االمراض السارية ووضع حتت احلراسة املشددة. 
تفاصيل الواقعة التي يرويها مصدر أمني لـ «األنباء» ان حادث 

تصادم وقع في منطقة اجلهراء قبل عدة اسابيع.
  ومت نقل الوافد بأوامر من قائد املنطقة العقيد صالح الدعاس 
ليكتشــــف ان الوافد الذي يعمل سائقا خاصا لنقل املدرسات، 

مخالف لقانون اإلقامة ومصاب مبرض الدرن املعدي.
  ومت نقله إلى مستشــــفى الصدري وبعد فترة من احتجازه 
داخل املستشفى حاول الهرب وتعرض الصابات متفرقة، وبإجراء 
التحاليل تبني انه حامل لفيروس نقص املناعة املكتسب ليتم 
وضع حراسة مشددة على الوافد الذي مت اعداد مذكرة البعاده 

عن البالد. 

 تحرش باإلكراه في صبحان
  

  محمد الجالهمة
  أقدم وافد آسيوي على االنتحار بإلقاء نفسه من سطح الشركة 
التـــي يعمل بها في منطقة صبحان، وقـــال مصدر أمني ان رجال 
أمن محافظة مبارك الكبير يتقدمهم اللواء ابراهيم الطراح انتقلوا 
الـــى موقع البالغ، وأفاد زمالء الوافـــد بأنه يعاني من اضطرابات 

نفسية.
  من جهة اخرى ألقى رجال أمن مبارك الكبير القبض على مواطن 
كان يحـــاول إجبار فتاة كويتية على التوقـــف لترقيمها، وكانت 
املفاجأة بعد ضبطه اثر اســـتنجاد الفتاة بالعمليات ان املتحرش 

كان سكرانا. 

  معاملة «الئق صحيًا» تورط وافدًا في تزوير
  

  هاني الظفيري
  أحال رئيس قسم صحة املوانئ واحلدود في منطقة الشويخ 
الصحية وافدا مصريا إلى مباحث العاصمة بتهمة تزوير في 

محرر رسمي. 
  وقال مصدر أمنــــي ان الطبيب فوجئ مبحاولة اجناز وافد 
مصري معاملة «الئق طبيا» لوافدة آسيوية، وبالتدقيق على 
البيانــــات واالختام املدونة على احملــــرر تبني ان الوافد وضع 
ختــــم طبيب غادر البالد منذ عام الــــى جانب قيامه بالتوقيع 

بدال من الطبيب.
  واوضــــح املصــــدر ان الوافد ســــيخضع لتحقيقات مكثفة 
في محاولة للتعــــرف على أدوات التزويــــر وكيفية حتصله 

عليهــا.
  من جهة أخرى احال رجال الفحص الفني مبحافظة الفروانية 
وافدا سوريا الى املباحث حملاولته مترير معاملة فحص فني 
بأختــــام مزورة. وقال مصدر ان احد رجال املرور واثناء انهاء 
معاملة فحص فني تبني ان االختام املوضوعة مزورة الى جانب 

ان توقيع الفاحص مزور هو اآلخر. 

 مواطنة ألقت بنفسها 
  من علو.. و«جرعة» 
  أنهت حياة شاب

  
  عبداهللا قنيص

  أقدمت فتــــاة كويتية على 
االنتحار بإلقاء نفسها من علو 
في منطقة املهبولة ونقلت الفتاة 
في حالة حرجة الى مستشفى 
العدان وسجلت قضية شروع 

في االنتحار. 
  من جهة أخرى لقي شــــاب 
كويتي مصرعه في منطقة سعد 
العبداهللا ويشتبه في أن تكون 
الوفاة ناجتة عن تناوله مادة 
مخدرة وأحيلت جثة الشاب (٣٩ 

عاما) الى الطب الشرعي. 

 البحث عن ٣ متهمين 
خطفوا أميركيًا

  وكويتيًا في الفنطاس
  

  عبداهللا قنيص
  شـــرع رجـــال مباحـــث 
البحـــث  األحمــــــدي فـــي 
عـــن ٣ شـــبـــان مجهولني 
يســـتقلون مركبة رباعيـــة 
الدفـــــــع خطفـــوا طفلـــني 
أحدهمـــا أميركـــي واآلخر 
كويتي واعتديـــا عليهما في 

منطقــة بريــة.
أمـــا الطفلني    وتقدمـــت 
ببالغني الى مخفر الفنطاس 
وأحيل الطفالن (١١ عاما) الى 

الطـــب الشرعــي. 

 ضبط ١٤ بانشيا وخمسيني في «الحب» والفروانية
  

  محمد الدشيش
  شن رجال امن الفروانية مساء امس حملة موسعة على منطقتي 
الرابية والعارضية استهدف رجالها قائدي الدراجات النارية ومت 
ضبط ٩ درجات نوع «بانشـــي» متت احالـــة قائديها الى مديرية 

امن الفروانية.
  كما ألقى رجال امن العاصمة القبض على خمس رجال يقودون 
دراجات بانشـــي ايضا في طريق شـــارع احلب ويعرضون حياة 
اآلخرين للخطر، واشـــار املصدر الى ان جميع الشـــبان الذين مت 
ضبطهـــم متت احالتهم الى مديرية أمن العاصمة وكان من بينهم 

رجل في اخلمسني من عمره. 

 «روميو الجهراء» تهجم على منزل صديقته
  وخرج بـ ٣ قضايا

 مجهولون يعتدون بالضرب على طفل
  ويسلبون ١٩ ألف دينار من سيارة والده 

 هاني الظفيري
  أقدمت فتاة في العقـــد الثاني من العمر على 
إبالغ عمليات الداخلية مساء امس األول عن شاب 
قام بإتالف مركبتها اليابانية في منطقة ســـعد 
العبداهللا ليتم تسجيل ٣ قضايا ضد الشاب الذي 

زودت الفتاة رجال األمن ببياناته.
  وقال مصدر امني ان فتاة من فئة غير محددي 
اجلنسية تقدمت ببالغ الى غرفة العمليات تفيد 
بتهجم شاب على شقتها الكائنة في منطقة سعد 
العبداهللا مساء امس األول ليهرع على الفور رجال 
األمن يتقدمهم العقيد فالح محسن واملقدم عناد 
القحص، حيث أفادت الفتاة بأنها تعرفت على الشاب 
الذي كان ينوي الزواج بها وبعد اختالفهما حول 

أمور الزواج قام بإرسال رسائل تهديد وتهجم على 
منزلها لتستنجد بعمليات الداخلية التي قبل أن 
يحضر رجالها بدقائق قام املتهم بإتالف مركبتها 
التأجير، ليتم تســـجيل قضية ضد الشاب الذي 

سيتم استدعاؤه ومواجهته، فيما نسب إليه.
  من جانب آخر، تقدمت فتاة الى مخفر الشويخ 
متهمة شخصا حاول التحرش بها في شارع قريب 
من احد دوارات الشويخ إال انها لم تستجب لرغباته، 
ليقوم بعمل حركة خادشـــة للحياء ســـجل على 
اثرها قضية حملت مســـمى الفعل الفاضح ضد 
الشخص الذي قامت املواطنة، وهي تعمل موظفة 
في وزارة الصحة، بتزويد رجال األمن برقم لوحة 

مركبته اليابانية. 

 أمير زكي
  شهدت منطقة الشويخ الصناعية مساء امس 
حادثة غريبة حينما متكن لصوص مجهولون من 
ســـرقة ١٩ الف دينار من مركبة شخص سعودي 
بعد ان اعتدوا على ابنه والذي كان قد تركه داخل 

السيارة.
  وقال مصـــدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت في السابعة والنصف من مساء امس بالغا 
عن قيام مجهولني باالعتداء على السعودي وسرقة 
املبلغ. ولدى انتقال رجال األمن الى موقع البالغ 

تبني ان قائد املركبة وهو سعودي اجلنسية كان 
قد خرج للتو من احد البنوك الوطنية ووضع في 
سيارته ١٩ ألف دينار ثم توقف مقابل أحد األسواق 
الشهيرة في الشويخ وترك ابنه وحينما خرج وجد 
ابنه قد تعرض للضرب املبرح ومتكن اللصوص 

من االستيالء على املبلغ املذكور.
  وأشار مصدر أمني إلى أن اللصوص على األرجح 
كانوا يراقبون اخلليجي مبجرد خروجه من البنك 
وانتهزوا فرصة وجود الطفل في السيارة مبفرده 

لينفذوا سرقتهم وجار البحث عنهم. 

 ساري: قضية محمد الجاسم رُفعت باطلة 

 «الجنايات» تقضي بحبس قاتلي الحدث بالصليبية 

 أكد احملامي نواف ساري 
املطيري أمس في بيان له أن 
احلكم الصادر من محكمة 
التمييز بشأن اجلنحة املقامة 
من رئيس مجلس الوزراء 
ضد الكاتب واحملامي محمد 
عبد القادر اجلاسم سوف 
يرسي مبدأ قانونيا عادال 
بأن وزيـــر الداخلية ليس 
لـــه احلق فـــي أن يفوض 
مبا ال ميلـــك. إذ ان املادة 
(٩) من قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية أعطت 
النيابة العامة واالدعاء العام 

احلق في ثالثة أمور: هي التحقيق والتصرف 
واالدعاء.

  وجاء في الفقرة الثانية من نفس املادة أنها 
أعطت وزير الداخلية احلق في تفويض النيابة 
العامة في التحقيق والتصرف فقط ولم تعط 
وزير الداخلية احلق في تفويض النيابة العامة 
في االدعاء. وبذلك يكون املشرع الكويتي قد غل 
يد الوزير عن هذا احلق في التفويض. ومن ثم 

تغل أيضا يد النيابة العامة 
عن االدعاء وتقف عند حدود 
التحقيق والتصرف في مواد 

اجلنح.
  وقـــد كان ينبغي على 
العامـــة ووزير  النيابـــة 
الداخلية ومحامي رئيس 
مجلس الـــوزراء االلتفات 
إلى هـــذا اجلانب الهام في 
إذ تسبب في  التحقيقات، 
إبطال حكـــم محكمة أول 

درجة وثاني درجة.
علـــى  ينبغـــي    وكان 
محامـــي رئيـــس مجلس 
الوزراء االلتفات إلى هـــذا اجلانب القانوني 
من اإلجراءات الذي تسبب في بطالن احملاكمات 
وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة باعتبار 
أن قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية هو 
ضمانة أساسية من ضمانات احملاكمة العادلة 
إذ العبرة في اإلجراءات اجلنائية هي باملقدمات 
وليس بالنتائج. ومن ثم فإن ما بني على باطل 

فهو باطل مثله. 

 قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة بحبس 
املتهم األول عشر سنوات مع الشغل والنفاذ 
واإلبعاد بينما قضت بحبس الثالثة اآلخرين 
سنتني مع الشغل والنفاذ واإلبعاد بعد أن 
أدانتهم بقتل مواطن عمدا مع سبق اإلصرار 

مبنطقة الصليبية أوائل العام احلالي.
  كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني 
وهم أربعة شـــباب (٣ مـــن غير محددي 
اجلنسية وآخر من جنسية خليجية) بقتل 
املجني عليه عمدا مع سبق اإلصرار، إال أن 
احملكمة غيـــرت القيد والوصف واعتبرت 

التهمة ضربـــا أفضى إلى املوت. وتخلص 
واقعـــات الدعـــوى فيما شـــهد به ضابط 
مباحـــث الصليبية بأنه في يوم ٢٠١٠/٢/١ 
توجه املتهمـــان األول والثاني إلى منطقة 
الصليبية للتفاهم مع املجني عليه الثاني 
(و.ع) الذي قام باالعتداء على ابن شقيقة 
املتهم األول، فتم التفاهم بينهم والتصالح. 
وعقب ذلك تبني له فقدان مفتاح ســـيارته 
فاستقل سيارة زوج شقيقته وتوجه بها 
إلحضار مفتاح سيارته األخرى وبرفقته 
املتهم الثاني (م.م) الذي قام باالتصال على 

صديقه املتهم الثالث (ي.ن). 

 نواف ساري 

 «اإلطفاء» تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة منتسبيها

 جانب من التدريبات 

 نظمت محافظة إطفاء االحمدي 
برنامجا تدريبيا للفترة االولى 
مـــن هـــذا العام حتـــت عنوان 
«تطويـــر ورفع كفـــاءة رجال 
اإلطفاء» شمل جميع مراكز إطفاء 
محافظة االحمدي متاشـــيا مع 
اخلطة التدريبية التي وضعها 
املوارد  املكافحة وتنمية  قطاع 
البشرية باالدارة العامة لالطفاء 

لهذا العام.
  وقال رئيـــس مركز الوفرة 
ورئيس فريق تدريب محافظة 
االحمدي املقدم بدر العتيبي ان 
الذي  التدريبي  البرنامـــج  هذا 
اعتمدته إطفاء محافظة االحمدي 
للثالثة شهور االولى من العام 
احلالي أتى بناء على توجيهات 
نائب املدير العام لقطاع املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف االنصاري ويهدف الى رفع 
مستوى كفاءة رجال االطفاء مبا 

يتناسب مع طبيعة عملهم.
  وبني ان تنفيذ اخلطة يأتي 
بالتعاون مع شركة نفط الكويت 
(koc) حيث متت االســـتعانة 
ببعض املنشآت اخلاصة بالشركة 
التدريبـــات اخلاصة  الجـــراء 

بالقطاع النفطي.

  واضاف املقـــدم العتيبي أن 
البرنامـــج تضمن عدة متارين 
كالتدريب على أجهزة التنفس 
وكيفيـــة احلصـــول على اكبر 
اثناء احلوادث  اســـتفادة منها 
وكذلـــك مت تدريب املشـــاركني 
الفرق  على تقسيم وتشـــكيل 
بالصورة الصحيحة باالضافة 
الى التدريب على مكافحة عدة 
انواع من الكونتينرات والبحث 
عن املصابني وانقاذهم وايضا 
مت تدريب رجـــال االطفاء على 

مكافحة حرائق املشتقات النفطية 
والتعامـــل مع تســـربات الغاز 

والنفط.
العتيبـــي ان فريق    وقـــال 
التدريـــب اســـتعان بســـيارة 
(السيموليشـــن) والتي تعود 
ملكيتها لشـــركة نفط الكويت 
وهي سيارة خاصة بالتدريب 
املكافحة واالنقاذ وتعتبر  على 
الوحيدة بالعالم ولها فائدة كبيرة 
في تدريبات رجال االطفاء مبا 

يعود بالفائدة على عملهم. 


