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 نعلم جيدا وعلى نحو 
مؤكد وقاطـــع أن قانون 
إقامـــة األجانب في بلدنا 
يشـــترط خلو األجنبي 
الوافد من األمراض املعدية 
والوبائية مثل التهاب الكبد 
الوبائـــي وااليدز وبعض 
التي  األمراض األخـــرى 
نتـــرك حتديدها لألطباء 
املختصـــني، وهذا حرصا 
على حماية البالد من تلك 
األمراض واألوبئة، ومن 
هنا أشير إلى أن اإلجراءات 
املتبعة عندما يأتي وافد 

للبالد وإلحلاقه بالعمل تقوم ســـفارتنا في 
جميع الدول بإجـــراء فحوصات طبية لهم 
وذلك في بلد الوافد، وذلك بصورة مبدئية، 
وهي كشـــف صدر وبطن ونظر ثم فحوص 
مخبرية وهـــو حتليل الدم ملعرفة األمراض 
الكامنـــة واملزمنة وعقب حصوله على تلك 
الفحوصات بأنه «الئق» وخاٍل من األمراض 
فضال عن استخراجه صحيفة للحالة اجلنائية 
بأنه خاٍل من السوابق، يأتي للبالد ويتم إجراء 
فحوصات أخـــرى له بوزارة الصحة وعلى 
أساسها تعطي إدارة الصحة العامة شهادة 
اللياقة الصحية لبدء إجراءات عمل اإلقامة، 
كل ذلك قبل منح اإلقامة من وزارة الداخلية، 
وهذا إجراء واجب اتباعه قانونا، وذلك من 
جانب من يحرصون على حماية البالد من 
األمـــراض واألوبئة إال أن هنـــاك جتاوزات 
وانحرافات جمة نسردها بشيء من اإليجاز 
ثم نسرد الرؤية القانونية لتلك التجاوزات 
مؤيدة مبواد القانون حتى نستطيع الوصول 
للمسؤول عن تلك التجاوزات وتقدميه للعدالة 
لكي تقتص منه بالعقاب الالزم حتى يكون 
رادعا لكل من تســـول له نفســـه إتيان هذا 
العمل مستقبال ولنحمى بالدنا من التفشي 
املزمن لألمراض مما يعرض أوالدنا وشعبنا 

خلطر األمراض.
  أقول ان هناك خلال واضحا وصارخا في 
إجراءات الفحوصات والتحاليل وشـــهادات 
اللياقة الصحيـــة، ويكمن هذا اخللل في أن 
الوافد عندما يأتي للبالد للعمل البد من إجراء 
حتاليل له، وبعد إجرائها تثبت تلك التحاليل 
إصابتهم بأمراض وبائية ومعدية متنع من 
منحهـــم حق اإلقامة والعمل بالبالد، وتقوم 
وزارة الصحة بإخطار وزارة الداخلية لوقف 
منحهم اإلقامة، بل وإبعادهم عن البالد، فهذا 
املرض املثبت بالتحاليل ال يجد سوى تفسير 
واحـــد أن املرض كامن لديهم قبل وصولهم 
للبالد إال أنهم متكنوا بالتزوير من احلصول 
على الشهادة الصحية من بالدهم بخلوهم 
من األمراض املعدية والوبائية إمعانا منهم 
في أنه لن ينفضح أمرهم في الدولة التي أتوا 
إليها ثم يفاجأون بإجراء الكشف الطبي عليهم 
وينكشف األمر بوجود أمراض وبائية كامنة 
فيهم ومعدية، لكن التســـاؤل الهام هو انه 
عقب الكشف عليهم مرة اخرى بالدولة التي 
يرغبون في العمل لديها يتبني أن لديهم أمراضا 
كامنة ووبائية ويثبت ذلك في شهادة اللياقة 

الصحية بعبـــارة «غير 
الئـــق» ومينع من دخول 
البالد، بل واإلقامة إال انه 
يحدث تزوير وتغيير في 
الشهادة الصحية من عبارة 
إلى «الئق  «غير الئـــق» 
صحيا» بعد أيام معدودة 
دون تفسير طبي مقبول 
إال أن له تفسيرا قانونيا 
إليه ويؤدي بنا  سنشير 
إلى الكشف عن لغز تزوير 
تلك الشـــهادات، حيث ان 
الفحص األول عقب وصول 
الوافـــد وإجراء الكشـــف 
عليه يتبني أنه «غير الئق» وبناء على ذلك 
مينع من اإلقامـــة ويدرج في قائمة املمنوع 
من دخول البالد، بل وإبعادهم منها، إال أنه 
وبإعـــادة الفحص يتبـــني أن املريض الئق 
طبيا ملنحه اإلقامـــة، إذن أين كان الفحص 
األول وما وجه االختالف الذي أدى للنتيجة 
الثانية، هل ميكن أن يكون مت عالجه خالل 
أيام معدودة وشفي من املرض؟ هذه أسئلة 
لها إجابات قانونية، وأقول ان هذا املوضوع 
يفتح ملف العبث باألمـــن الصحي للوطن 
ويكشف عن ضعفاء النفوس الذين ال يهمهم 
سوى مصاحلهم الشخصية ويضربون عرض 
احلائط مبصلحة وسمعة الوطن، واملنظار 
القانوني لهذه الواقعة يلقي بظالله عليها، 
فهؤالء العابثون مبصلحة الوطن يرتكبون 
جرائم تناولها قانون اجلزاء الكويتي فهؤالء 
موظفـــون يعملون بوزارة الصحة تقاضوا 
مبالـــغ عبارة عن عطية مقابل أداء عمل من 
أعمال وظيفتهم، فقامـــوا بأخذ هذا املقابل، 
واستغالال لنفوذهم احلقيقي قاموا بتزوير 
نتائج الفحص الطبي للوافدين بإصباغ لفظ 
«الئق» على خـــالف احلقيقة حتى يتيحوا 
لهؤالء الوافدين تقدمي تلك التقارير الستكمال 
أوراقهم حتى يقدموها إلى املصالح العامة أو 
اخلاصة الذين أتوا إليها للعمل فيها، وهو ما 
جرمه املشرع الكويتي في مادتيه ٣٥ و٣٦ من 
قانون اجلزاء، والتي افرد لها املشرع اجلزائي 
عقوبة السجن مدة ال جتاوز عشر سنوات 
فضال عن اشتراك هؤالء املوظفني في جناية 
التزوير في التقارير الطبية، وهو ما أوقعهم 
حتت طائلة املواد ٤٨ فقرة ثانيا وثالثا و٢٥٩ 
و٢٦٠ من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشرع 
اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز عشر 
ســـنوات، وال يغيب عـــن األذهان ما نصت 
عليه املادة ٧٠ من قانون اجلزاء من العقوبة 
التبعية التي تلحق بالعقوبة األصلية وهي 
عزل املوظف عن وظيفته وذلك الرتكابه جناية 
الرشوة والتزوير في عمل من أعمال وظيفته، 
واآلن بعد هذا العرض املبسط للقانون في 
رؤيتنا هذه نناشـــد وزير الداخلية ووزير 
الصحة التدخل قبل فوات األوان بوضع حل 
التحريات وفحص  التجاوزات وجمع  لتلك 
ملفات العاملني القائمني على فحص وكتابة 
احملررات الرسمية (الشهادة الصحية) لضبط 

منحرفي تلك الوقائع.
 www.riyad-center.com  

 تزوير نتائج الفحص الطبي... من «غير الئق» إلى «الئق»!

 بقلم: المحامي رياض الصانع
عدل

و حماكم
 إعداد: مؤمن المصري 

 االمتناع عن عقاب مصري وفلبينية
  حاوال إدخال طفل إلى مصر

بحسن النية وانتفاء الركن 
املعنوي واملصلحة كون ان 
الثاني والثالثة ال تربطهما 
أي صلة قرابـــة مع املتهم 
انهما  االول ولـــم يثبـــت 
يسعيان لتحقيق مصلحة 
منه واي مقابل مادي لقاء ما 
قاما به لوجه اهللا علما بأن 
املتهم االول ذكر انه ترك ابنه 
عند املتهمني الثاني والثالث 

لوجه اهللا.
  وزاد الظفيـــري، تـــرك 
املتهـــم االول ابنـــه لـــدى 
موكلني بحجة عدم قدرته 
علـــى اخذه معـــه في مقر 
عمله مبنطقـــة ام الهيمان 
وسيأتي بعد يومني ألخذه 
لكنه اتصل عليهم بعد فترة 
من جمهورية مصر العربية 
واخبرهم بانه غادر مضطرا 
ملخالفتـــه قوانـــني االقامة 

 قضت محكمة االستئناف 
باالمتناع عن النطق بعقاب 
مصري وفلبينية في قضية 
تزوير وثيقة سفر وإشعار 
مغادرة بعـــد أن اتهمتهما 
النيابة العامة بأنهما ارتكبا 
تزويرا في محررين رسميني 
بقصد استعمالهما على نحو 
يوهم مبطابقتهما للحقيقة 
باالشتراك مع املتهم االول 
وهـــي وثيقة ســـفر لطفل 
الصـــادرة  االول  املتهـــم 
مـــن القنصليـــة املصرية 
بالكويت وطلب احلصول 
على اشعار املغادرة الصادر 
عن ادارة هجرة الفروانية 
وكان ذلـــك بطريق االمالء 
املوا علـــى املوظفني  بأن 
املختصني املذكورين على 
خالف احلقيقية ان الطفل 
من مواليـــد مصر وقدموا 
لها شـــهادة ميالد مصرية 

مزورة.
  وقضت محكمة اجلنايات 
على املتهمني الثالثة غيابيا 
باالمتناع عن النطق بعقاب 
املتهمني وفي جلسة املعارضة 
مت رفض املعارضة للمتهمني 

الثاني والثالث.
  وامام محكمة االستئناف 
دفع احملامـــي منيف جبر 
الظفيري بصفتـــه وكيال 
عن املتهم الثاني «املصري 
«واملتهمة الثالثة «الفلبينية» 

ووعدهما بأنه ســـيحضر 
ابنـــه وعندما تأخر  الخذ 
الثاني  املتهم  عليهم هدده 
بانه سيقوم بتسليم الطفل 
إلى املخفر فأخبرهم االول 
بانه سيرسل لهما االوراق 
اخلاصـــة بالطفـــل وطلب 
منهما ان يكمـــال جميلهما 
معه بأن يستخرجا له وثيقة 
للســـفر إلرساله له مبصر 
وهو ما حدث بالفعل وبعد 
ان وصلـــت إليهما االوراق 
تلك وهما ال يعلمان عنها 
شيئا وما إذا كانت مزورة 
او صحيحة بدليل انهما قاما 
بتقدميها للجهات املختصة 

بحسن نية.
  ناهيك عـــن ان املتهمة 
الطفل  الثالثة حفاظا على 
وعمـــال للخير تبرعت بأن 
تسافر مع املتهم الثاني حتى 
تسلم الطفل إلى والده علما 
بان القنصلية املصرية قدرت 
ما قامت به ومنحتها ڤيزا 

مجانية لدخول مصر.
  ودفع الظفيري ببطالن 
قرار االحالـــة وما يترتب 
عليه من آثـــار من بطالن 
احلكـــم للخطأ في تطبيق 
القانون وتأويله.  صحيح 
وقررت محكمة االستئناف 
تأييد قرار محكمة اجلنايات 
باالمتناع عن عقاب املتهمني 

رأفة بهما. 

 منيف الظفيري

 بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق 
غــــازي العمر على جنــــاح االحتفاالت باالعياد 
الوطنية. وتوجه سموه بالتحية والتقدير إلى 
اللجنــــة االمنية لالحتفــــاالت الوطنية على ما 
بذلته من جهود في هذا الشأن وفيما يلي نص 
البرقيــــة: يطيب لي أن أعرب لســــعادتكم عن 

تهانينا القلبية وأسمى التبريكات على جناح 
االحتفاالت باالعياد الوطنية، وذلك مبناســــبة 
الكويت، ومرور  الذكرى اخلمسني الســــتقالل 
عشرين عاما على حترير الكويت ومرور خمسة 
اعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم. نهنئكم وفريق العاملني معكم في اللجنة 
االمنية على تلك الصورة املشرفة واملشرقة التي 

جتلت في جهودكم املبذولة التي قمتم بها، والتي 
ســــاهمت في جناح االحتفاالت وعكست وجه 
الكويت احلضاري، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى 
أن يوفقكم ملا فيه خير ورفعة شأن بلدنا العزيز 
في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمير البالد 

املفدى حفظه اهللا ورعاه ذخرا للبالد. 

 ولي العهد يهنئ الفريق العمر بنجاح االحتفاالت الوطنية

 أمير زكي
  عقدت اإلدارة العامة لإلطفاء اجتماعا تنســـيقيا في مقر اإلدارة 
أمس وذلك بهدف متابعة تنســـيق حفل يوم رجل اإلطفاء التاســـع 
الذي ســـيقام في نهاية الشـــهر اجلاري تزامنا مع مؤمتر ومعرض 
اإلطفاء والســـالمة الدولي الثاني فـــي الفترة من ٢٩ الى٣١ اجلاري. 
ترأس االجتماع نائب املدير العام لشـــؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البشرية ورئيس اللجنة العليا املنظمة حلفل يوم رجل اإلطفاء التاسع 
العميد يوسف األنصاري الذي رحب بالضيوف ومت مناقشة تفاصيل 
الفعاليات وشكر العميد األنصاري الدعم الالمحدود واللوجستي من 
اجلهات املشـــاركة مؤكدا أن هذه املشاركة ستكون فعاله في إجناح 

حفل يوم رجل اإلطفاء.
  شـــارك في االجتماع املقدم نبيل الصقر من وزارة الدفاعـ  إطفاء 
اجليش، وجمال القيشاوي مدير تسويق سوق شرق وم.علي البيرمي 
من شركة نفط الكويت وم.نادر العباسي من الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج ونور السميط من أكادميية اخلليج البريطانية ووكيل ضابط 

أحمد عبدالرسول من إطفاء احلرس الوطني. 

 اعلنت االدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام جلنة بيع 
املركبات والدراجات باملزاد العلني عن بيع عدد من املركبات بقســـم 
حجز املركبـــات مبحافظة االحمدي مبنطقة مينـــاء عبداهللا بكراج 
هيئة النقل العام الكويتية مبحافظة االحمدي، وقد اعلنت عن ارقام 
لوحاتها واسماء مالكيها في وســـائل االعالم يوم اخلميس املاضي 
وطالبت اصحاب هذه املركبات بضرورة مراجعة جلنة بيع املركبات 
والدراجات باملزاد العلني خالل اسبوعني من تاريخ النشر هذا وسوف 
يتم بيع املركبات عن طريق املزاد العلني في الساعة الرابعة عصرا 
بقسم حجز املركبات مبنطقة «ميناء عبداهللا» محافظة االحمدي بكراج 

هيئة النقل العام الكويتية يوم االربعاء املوافق ٢٠١١/٣/١٦.
  كما يتم التنبيه على الراغبني في دخول املزاد مراجعة كراج حجز 
املركبات مبنطقة «ميناء عبداهللا» محافظة االحمدي بكراج هيئة النقل 

العام الكويتية قبل موعد املزاد بيوم ملعاينة املركبات. 

 بيان عاكوم
  القاهرة ـ هناء السيد ـ وكونا

  أعلن ســــفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد أمس ان 
املواطن م.عدنان الفالح املدير السابق لشركة «لوتس» 
للطيران قد خرج من مقر الشركة الذي كان محتجزا 
فيه.  وحول ظروف اإلفراج عــــن الفالح قال احلمد 
انه مت االجتماع بني الشــــرطة العسكرية وممثل عن 
السفارة الكويتية في القاهرة الى جانب احملتجني حيث 
اســــتمعوا الى مطالبهم ومت االتفاق على اإلفراج عن 
الفالح وإنهاء احلجز خصوصا بعد استقالة الكثير من 
موظفي الشركة، على ان يتقدم احملتجون مبطالبهم 
الى املديــــر اجلديد الذي مت تعيينه بدال من م.عدنان 
الفالح. وقال احلمد ان الفالح خرج مبرافقة الشرطة 
العســــكرية ووليد املسعود ممثل السفارة الكويتية 
متوجهني الى النيابة العامة لالســــتماع الى أقواله، 
وبعد االنتهاء من إجراءات النيابة العامة ســــيتوجه 
الفالح الى الكويت. يذكر ان الفالح كان محتجزا في 
مقر الشركة التي يديرها في مصر منذ أسابيع. وكانت 
مجموعة من موظفي شركة «لوتس» قد قاموا باحتجاز 
املهنــــدس عدنان الفالح على مــــدار أكثر من ١٧ يوما 
وضربوا طوقا حول مقر الشــــركة بدعوى ان لديهم 
مســــتحقات لدى الشركة، وخالل الـ ١٧ يوما حاولت 
الشرطة العسكرية املصرية فك احلصار الذي يفرضه 
املوظفون على الفالح، إال ان محاوالتها فشلت. وفي 

لقاء أجرته «األنباء» مع م.عدنان الفالح ونشر في عدد 
أمس أكد أنه على مدار ١٧ يوما قام عدد من العاملني 
بشركة «لوتس» للطيران باحتجازه حيث كان حتى 
وقت قريب املدير العام للشركة بعد أن اتهمه موظفو 
الشركة الذين يحتجزونه بعدم دفع حقوقهم وهو ما 

نفاه الفالح ونفته الشركة أيضا.
  وكانت«األنبــــاء» زارت م.عدنــــان الفالح في مقر 
إقامته ليشرح لها املالبسات التي صاحبت احتجازه 
غير القانوني فقال ان الشــــركة يعمل بها ٤٠٠ عامل 
ومهندس وطيار وطاقم الضيافة من املصريني وعلى 
مدار الـ ١٣ عاما حصل العاملون بالشركة على كافة 
حقوقهم املالية من رواتب شهرية حتى تاريخ ٢٥ يناير 
٢٠١١ ولدينا مستندات تثبت حصولهم على رواتبهم 
عن هذا الشهر بحوالي ٦٠٠ ألف دوالر ومنذ تاريخ ٢٥ 
فبراير طلبت الشركة املالكة للطيران عودة طائراتها 

خاصة بعد تطورات احداث ثورة ٢٥ يناير .
   ومنذ وصولي من الكويت بتاريخ ١٢ فبراير ذهبت 
الى عملي مبقر الشركة مبنطقة الشيراتون واجتمعت 
برؤساء االقسام وشرحت الصورة كاملة عن الوضع 
احلالي للشركة، ولألسف وجدت ان املوظفني جتمهروا 
خارج مقر الشركة وطالبوا بعدم مغادرتي ومنعوني 
من اخلروج مطالبني مبنحهــــم مكافآت نهاية خدمة 
عملهم، حيث انهم افترضوا سوء النية وأنني جئت 

الى مصر إلغالق الشركة. 

 محمد الدشيش
  كيف ميكن لبطل في رفع األثقال وحائز 
على عدة جوائز محلية في تلك الرياضة 
العنيفة ان يتحول الى معاق باعاقة شديدة 
يســـتحق عليها راتب معاق من الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة؟! األمر ال عالقة 
لـــه بتعرضه ألي حادث من أي نوع، بل 
حتول الى معاق بسبب تزوير في األوراق 
الرسمية قام بها ولده ليحيله إلى معاق 
في ســـبيل أن يحصل على الراتب الذي 
يصرف للمعاقني والبالـــغ ٤٩٧ دينارا، 
املثير في املوضوع ان بطل رفع االثقال 
لم يعلم ان والده أحاله الى معاق منذ ٧ 
سنوات وانه طوال تلك الفترة لم يعلم 
بأمر حتويله الى معاق، واكتشف األمر 

بالصدفة عندما قام مبراجعة للحصول 
على دعم العمالة ابلغوه أنه ال يستحقها 
كونه معاقا وعليه قدموا له االوراق التي 
تثبت االعاقة الصادرة من الهيئة العامة 

لشؤون ذوي االعاقة.
  بطل رفع االثقـــال (ط) حضر الى 
«األنباء» ليكشف جوانب هذه القضية 
الغريبة التي يتعرض لها على يد والده 
وجدته ومضى يقول بعد ان شرح قصة 
التزوير الذي تعرض له: «اكتشفت ان 
والدي ومبساعدة جدتي قاما بتزوير 
كل األوراق التي تثبت انني معاق، وهذا 
األمر ينافي الواقع، وقمت بعد اكتشافي 
لألمر برفع كتاب ابطـــال هوية اعاقة 
الصادرة لـــي، واألوراق التي حصلت 

عليها من الهيئة تشـــير الى ان والدي 
استصدر لي شـــهادة اثبات اعاقة منذ 
العام ١٩٩٦ ومنذ ٧ ســـنوات بدأ يقوم 
بصرف راتبي كوني اعتبر معاقا اعاقة 

شديدة ويحصل عليه.
  واوضـــح (ط): «الغريـــب ان ورقة 
اثبات اثبات اعاقتي موقع عليها من قبل 
اطباء تابعني للمجلس األعلى لشـــؤون 

املعاقني».
  واكمل: والدي اســـتغل كوني اعيش 
مع والدتي املطلقة وقام بعملية التزوير 
كاملة وانا اآلن تقدمت بشـــكوى رسمية 
لهيئة املعاقني وعندما ســـمع مدير عام 
الهيئة لشؤون ذوي االعاقة د.جاسم التمار 
بقصتي طلب ملف اعاقتي لفتح حتقيق 

اال ان املســـؤولني في الهيئة اكتشفوا ان 
امللف غير موجود.

  واضاف: عندما ذهبت لتسجيل قضية 
تزوير ضد والدي في مخفر تيماء حيث 
اســـكن فوجئت بأمر القاء قبض صادر 
بحقي، وقبض علي رجال األمن واودعوني 
النظارة وظللت بها ٧ أيام، وطبعا علمت 
ان والدي قد سجل ضدي قضية يتهمني 
فيها بسرقة ٨٠٠ دينار منه، فكيف اسرق 

وانا معاق اعاقة شديدة؟!
  واختتم حديثه لـ «األنباء» قائال: «أنا 
االن اطالب بحقي واطالب كال من الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة ورجال األمن 
بفتح ملف قضيتي وانـــا اعلم متاما ان 

حقي لن يضيع». 

 عندما ذهب للتقدم بشكوى ضد والده ُسِجَن في مخفر تيماء ٧ أيام

  بطل في رفع األثقال يحوله والده إلى «معاق» ليحصل على راتبه من «المعاقين»

 كتاب شكوى إبطال هوية إعاقة الذي تقدم به (ط) 

 المهندس عدنان الفالح.. حّر

 متسول يمني جمع ١٢٠ دينارًا
  خالل ٣ ساعات في الشويخ

 اجتماع تنسيقي في «اإلطفاء»
  استعدادًا ليوم «رجل اإلطفاء»

 «المرور»: بيع المركبات بقسم الحجز 
بمحافظة األحمدي

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال امن العاصمة من ضبط وافد ميني اجلنســـية اثناء 
قيامه بالتســـول امام احدى اجلمعيات التعاونية واحيل الى مخفر 

الشويخ الصناعية وسجلت قضية.
  وقال مصدر امني ان دورية شـــاهدت الوافد اليمني اثناء قيامه 
بالتسول وايقاف املارة امام فرع احدى اجلمعيات وعليه قام رجال 
االمن باســـتيقافه، اال انه حاول الهرب علـــى قدميه اال انهم متكنوا 
مـــن ضبطه وعثر بحوزته على نحو ١٢٠ دينارا قال انها حصيلة ٣ 

ساعات فقط من قيامه بالتسول. 

 إصابة ١٦ شخصًا في حريق منزل بمنطقة النعيم
  والنيران حاصرت عدداً من السكان في الطوابق العليا 

  أمير زكي ـ هاني الظفيري
  أصيب ١٦ شخصا في حريق 
نشـــب في منزل مبنطـــقة 
النعيم فـــي وقت متأخر من 
مســـاء أمس، نقلوا جميعهم 
إلى مستشفى اجلهراء لتلقي 

العالج.
  ووفق مدير إدارة العالقات 
العامـــة فـــي اإلدارة العامة 
لإلطفـــاء الرائد خليل األمير 
فـــإن بالغـــا ورد عن حريق 
ضخم نشـــب في أحد منازل 
منطقة النعيم باجلهراء، وعلى 
الفور توجهت عدد من آليات 

اإلطفاء التابعة لعدد من مراكز 
اإلطفاء في احملافظة الى موقع 
البالغ، ومتكن رجال اإلطفاء 
من السيطرة على النيران التي 
كانت قد اندلعت في الطابق 
األرضي وأدت الى جلوء عدد 
من سكان املنزل الى السطح 
هربا من النيران، فيما متكن 

بعضهم من اخلروج. 
  وأشار األمير الى ان احلريق 
خّلف ١٦ مصابا معظمهم بسبب 
استنشاق الدخان الناجت عن 
احلريق، وان ٨ منهم نقلوا الى 
املستشفى بسيارات مواطنني 

و٨ آخرين نقلوا بواســـطة 
سيارات اإلســـعاف بعد ان 
مت إنقاذهم من النيران التي 
الطـــوابق  حاصرتــــهم في 
العليا لبــــعض الـــوقت قبل 
أن يتمكن رجال اإلطفاء من 
إخماد احلريق والســـيطرة 

عليه.
  هذا وقال مصدر أمني ان 
الترجيحات تشير الى ان ماسا 
كهربائيا وراء احلريق، غير 
انه أكد ان حتقيقات اإلطفاء 
ستخلص الى السبب احلقيقي 

للحريق في أقرب وقت.

 (حسن حسيني)  بطل االثقال «املعاق» يتحدث للزميل محمد الدشيش 


