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عدل
و حماكم

 أصدر وزير الداخليــــة يوم امس قرارا 
بترقية ٩ مالزمني أوائــــل الى رتبة نقيب 
وجاء في القرار يرقى كل من الضباط اآلتية 
اسماؤهم إلى أول مربوط رتبة (نقيب) وذلك 

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وهم:
  مشعل صالح غنام العنزي

  جبر مجعد جبر فيحان املطيري

  أحمد سعود سالمة الظفيري
  جاسر عماش خالد ذياب الديحاني
  فراج مسعود نفل صالح العجمي

  محمد عبيد محمد الدوسري
  عبدالعزيز شامان عايد املطيري

  خالد محمد سيف العجمي
  مشاري هادي هايف عبداهللا احلويلة 

 الخالد يرقي ٩ ضباط إلى رتبة نقيب

 إعداد: مؤمن المصري 

 .. وحجز دعوى مدير مدرسة متهم بهتك عرض طالب
 أجلت الدائــــرة اجلزائيــــة الثانية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيــــد وعضوية املستشــــارين محمد بيومي 
وأحمد أباظة وأمانة ســــر عادل العوضي نظر 
االستئناف املقدم من مدير مدرسة محكوم بحبسه 
حبســــا مؤبدا بعد إدانته مــــن قبل محكمة أول 
درجة بهتك عرض أحد طالب املدرســــة جللسة 

٢٣ اجلاري للشهود.
  وتخلص وقائع الدعوى فيما شــــهد به والد 
املجني عليه بأن جنله البالغ من العمر ١٢ عاما 
أبلغه بقيام املتهم باستدراجه إلى غرفة اإلشراف 
باملدرسة وهدده بالفصل من املدرسة والرسوب 
في الدراسة ثم قام باالعتداء عليه بعد أن أخلى 

الغرفة وأغلق الباب.
  وأضاف والد املجني عليه أن املتهم قام بفعلته 

هذه عدة مرات وأن جنله خشي إبالغه خوفا من 
تهديدات املتهم.

  وقالت احملكمة في حيثيات حكمها: إن احملكمة 
تطمئن لثبــــوت التهمة في حق املتهم أخذا من 
أقوال املجني عليه صغير الســــن الذي ال ميكن 
له خلــــق مثل هذه الرواية، فضال عن شــــهادة 
املشــــرفني الذين كان املتهم يستخدم غرفتهما 
في االختالء باملجني عليــــه وغيره من الطلبة 
وكذلك حتريات املباحث التي أكدت صحة ارتكاب 

املتهم للواقعة.
  واحملكمة تشــــير إلى أنهــــا تطمئن لصدق 
رواية املجني عليه رغم تراخيه في اإلبالغ عنها 
طوال هذه املدة القتناعها مببرراته التي ذكرها 
بالتحقيقات من خوفه من تهديدات املتهم الذي 

يعمل مديرا للمدرسة.

 «االستئناف» تحجز دعوى قاتل طليق صديقته للحكم
 قررت الدائرة اجلزائية الســــابعة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار سالم اخلضير 
وعضوية املستشارين مفرح اجلداوي ومحمد 
عبد املنعم بحضور رئيس أمناء ســــر الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي مد أجل احلكم في دعوى 
القتل العمد املتهم فيها أربعة مواطنني بقتل طليق 
صديقة أحدهم واحملكوم بحبسهم حبسا مؤبدا 
جللسة ٣٠ اجلاري، وأجلت احملكمة نظر الدعوى 
إلى جلسة ٤ نوفمبر املقبل للتعقيب على أقوال 

ضابط املباحث وتقدمي الدفاع.
  كانت النيابة العامة قد أسندت إلى املتهمني 
أنهــــم قاموا بقتل املجني عليه عمدا مع ســــبق 
اإلصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم 

على قتل املجني عليه في منزل طليقته.
  واتهمت النيابة املتهمني أيضا بدخول منزل 
طليقة املجني عليه عنوة دون موافقتها وإذنها 

بقصد ارتكاب جرمية فيه.
  وقد اعترف املتهم األول في حتقيقات النيابة 
العامة بأنه في يوم الواقعة كان يشرب اخلمر مع 
باقي املتهمني عدا الرابع، وفي أثناء هذا اتصلت 

به زوجته (عرفيا) مقررة أنها ســــوف حتضر 
إليه بعد أن ينام أوالدها. وبعد حوالي ســــاعة 
اتصل عليها فلم ترد عليه. فعاود االتصال بها 
عدة مرات حتى ردت عليه في العاشرة والنصف 
مساء فسمع صوت شــــخص معها. وبعد ذلك 

حاول االتصال بها فوجد هاتفها مغلقا.
  وتوجه املتهم إلى مسكنها في السابعة من 
صباح اليوم التالي برفقة أصدقائه املتهمني بعد 
أن شعر بوجود شخص غريب باملنزل. وعندما 
وصل طرق باب الشقة فلم يرد عليه أحد، ثم ردت 

اخلادمة وقررت أن زوجته ليست بالبيت.
  ولكنه سمع صوتا داخل الشقة، فقام املتهمان 
الثاني والثالث بكسر باب الشقة، ودخلوا فوجدوا 
املجني عليه الذي حاول الهرب فلحق به املتهم 
األول وأمسك به وسحبه إلى الصالة وكان بيد 
املجني عليه ســــكني فسحبها منه وقام بطعنه 

في أجزاء متفرقة من جسده.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٠ قضت محكمة اجلنايات 
بحبس املتهمني األربعة حبسا مؤبدا وأمرت بإحالة 

الدعوى املدنية إلى احملكمة املدنية املختصة. 

 برعاية الوكيل املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
الفريق الشيخ أحمد نواف االحمد الصباح وبإشراف 
الوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء محمود محمد 
الدوسري (املشرف العام) وبحضور مدير التمرين 
واشراف مدير عام كلية األمن الوطني اللواء ركن 
محمد رافع الديحاني ومدير عام القيادة التنسيقية 
حلماية األمن الداخلي باالنابة العميد اديب محمد 
الســــويدان (مســــاعد مدير التمرين) ومدير مركز 
اعــــداد القادة العقيد ناصــــر ابراهيم احلوطي، مت 
تنفيذ التمرين الرابع الدارة االزمات ومواجهة كارثة 
«تســــرب غاز الكلور من احدى املنشآت احليوية» 
خالل ٨ و٢٠١٠/١٢/٩ اجلاري وملدة يومني للقياديني 
العاملني بوزارة الداخليــــة، وذلك مبركز عمليات 

القيادة التنسيقية حلماية األمن الداخلي.
  ومن اهداف التمرين صقــــل مهارات القادة في 
مواجهة الكوارث، ورفع مستوى كفاءة القادة في تقدير 
املوقف واتخاذ القرارات، وزيادة قدرة الضباط على 
العمل املشترك عن ادارة االزمات، وحتديد االحتياجات 
الالزمــــة الدارة االزمات والتدريب على االســــلوب 
االمثل لعمل خلية ادارة االزمات ومواجهة الكوارث، 

وإلقاء الضوء على اهمية العمل األمني والتخطيط 
املسبق ملواجهة االخطار والتهديدات الداخلية ومدى 

جاهزية القادة للتعامل مع االزمات.
  كما اشــــتمل التمرين على احملاور اآلتية: عمل 
ارهابــــي ادى الى اســــتيالء مجموعة ارهابية على 
ســــيارة نقل حاويات غاز الكلور، ثم تكسير عدد 
(٢) صمام في حاويتني، وبدء انتشار الغاز ونظرا 
للعوامل اجلوية زادت سحابة الغاز ووصلت الى 
٣٫٥ كم، ومع دخول وقت الليل انتشرت السحابة ٨ 
كم، وتدخلت قوات الدفاع املدني وادارة التعامل مع 
املواد اخلطرة ومت التعامل مع املوقف والسيطرة 
عليه ومت ايقاف التسرب، ومن جانب آخر فقد جاء 
هذا التمرين اســــتكماال للتمارين السابقة التي مت 
تنفيذها من خالل اخلطة التدريبية العامة لكلية األمن 
الوطني وجار استكمال باقي التمارين خالل العام 
التدريبي احلالي، كما مت استخدام اجهزة احلاسب 
اآللي وشاشــــات العرض وربطها بغرفة العمليات 
لرصد ومتابعة كيفيــــة التعامل مع املعضالت كل 
على حدة وتسجيل املالحظات وتصويب االخطاء 

على النحو االمثل. 

 اللواء محمود الدوسري متوسطا قادة في كلية األمن الوطني 

 الوزير روضان الروضان متوسطا خريجني  اللواء د. مصطفى الزعابي متوسطا اللواء جاسم املنصوري والعميد يوسف االنصاري أثناء حتية العلم 

 «الداخلية» تحكم سيطرتها على إرهابيين سرقوا حاوية 
كلور وأطلقوا غازات خّلفت سحابة على امتداد ٣٫٥كم

 أسماء الخريجين:
 ٭ مالزم أول/ خالد طارق القطان

 ٭  مالزم أول/ محمد عصام املؤمن
 ٭  مالزم أول/ يوسف عبداهللا احلقان

 ٭  مالزم أول/ محمد عبدالهادي العيدان
 ٭  مالزم أول/ خالد غازي العتيبي
 ٭  مالزم أول/ فيصل فهد الرشيدي
 ٭  مالزم أول/ عيسى مبارك البيدان
 ٭  مالزم أول/ خالد محارب الشمري

 ٭  مالزم أول/ مساعد عبداهللا الفيلكاوي
 ٭  مالزم/ محمد عادل البغلي

 ٭  مالزم/ ابواحلسن فايز ابواحلسن 
 ٭  مالزم/ حمد فاروق العوضي

 ٭  مالزم/ عبداهللا حسني اخلويتيم
 ٭  مالزم/ خالد محمد االنصاري
 ٭  مالزم/ فيصل غيث اخلويتيم
 ٭  مالزم/ فيصل ناصر بن غيث
 ٭  مالزم/ حمود ناصر القطيفي
 ٭  مالزم/ مناف يوسف الوزان

 ٭  مالزم/ محمد عبدالرحمن الهاجري
 ٭  مالزم/ علي عبدالعزيز الصفار
 ٭  مالزم/ مشاري مزعل العتيبي

 ٭  مالزم/ فهد محمد العجمي

 ٭  مالزم/ احمد عبدالعزيز املعييف
 ٭  مالزم/ حسني عادل البلوشي
 ٭  مالزم/ عادل معزي الرشيدي

 ٭  مالزم/ صالح توفيق العوضي
 ٭  مالزم/فيصل عبداهللا العجمي

 ٭  مالزم/ محمد علي شعبان زمان
 ٭  مالزم/ محمد عبداهللا البداح
 ٭  مالزم/ خالد مبرك العتيبي

 ٭  مالزم/ فهد حمود شالش
 ٭  مالزم/ محمد طارق حيدر حسني

 ٭  مالزم/ محمد بدر اخلراز
 ٭  مالزم/ عبداهللا خالد العوضي

 ٭  مالزم/ فهد ماجد الدالمة
 ٭  مالزم/ بدر منصور الغيص

 ٭  مالزم/ محمد وليد مختار
 ٭  مالزم/ محمد فيروز الهندي

 ٭  مالزم/ علي حمد الشمري
 ٭  مالزم/ عايض محسن العجمي
 ٭  مالزم/ فيصل سعد الدوسري

 ٭  مالزم/ سلمان عبداالمير البحراني
 ٭  مالزم/ علي حسن كمال

 ٭  مالزم/ سعود سلطان الهندال

 ٭  مالزم/ سعد عالم الكندري
 ٭  مالزم/ محمد هاشم سيد نعمة
 ٭  مالزم/ عثمان علي الفيلكاوي
 ٭  مالزم/ محمد حسن الكندري

 ٭  مالزم/ سالم طالب املري
 ٭  مالزم/ نايف علي املطيري

 ٭  مالزم/ سليمان ناجي شلش زاده
 ٭  مالزم/ علي عدنان علي

 ٭  مالزم/ عبداهللا مسفر العجمي
 ٭  مالزم/ عبداحملسن سعد الدوسري

 ٭  مالزم/ عبداهللا فاضل العنزي
 ٭  مالزم/ كايد عبدالهادي املري
 ٭  مالزم/ علي عويد الصليلي
 ٭  مالزم/ محمد بدر بوعباس

 ٭  مالزم/ خليفة عدنان البحوة
 ٭  مالزم/ عيسى طارق احملفوظ

 ٭  مالزم/ عبدالعزيز ناصر العجمي
 ٭  مالزم/ حسني مهدي غلوم

 ٭  مالزم/ عبداهللا حامد بن سالمة
 ٭  مالزم/ فيصل سمير جمعة

 ٭  مالزم/ مشعل محمد العنزي
 ٭  مالزم/ فهد حسني املطيري

 ٭  مالزم/ عبداهللا عبدالرزاق الصقر
 ٭  مالزم/ راشد جمال الفيلكاوي

 ٭  مالزم/ عبدالوهاب احمد اشكناني
 ٭  مالزم/ محمد دهيم الدوسري

 ٭  مالزم/ عبدالعزيز احمد املجادي
 ٭  مالزم/ خليفة احمد ناصر

 ٭  مالزم/ صالح باجيه الشمري
 ٭  مالزم/ عبداهللا صالح املال

 ٭  مالزم/ غازي عبيد الديحاني
 ٭  مالزم/ محمد مزيد املطيري
 ٭  مالزم/ ساير فهد الراجحي
 ٭  مالزم/ احمد شهاب احملمد

 ٭  مالزم/ مشاري عبدالعزيز الدعي
 ٭  مالزم/ علي محمد جعفر

 ٭  مالزم/ علي عبداهللا العجمي
 ٭  مالزم/ ابراهيم غلوم علي حسني

 ٭  مالزم/ عبداهللا محمد اجلاركي
 ٭  مالزم/ عبدالهادي وليد احلمادي

 ٭  مالزم/ محمد ناصر الرشيدي
 ٭  مالزم/ مشعل ناصر الطراروة 

 ٭  مالزم/ ناصر بخيت دهام 

 في تمرين نفذته كلية األمن الوطني

 «بدون» ينزع رتبة نقيب العسكرية 
ويضرب مالزمًا أول وعريفًا

 ٨ لفافات و٢٠ هاتفًا 
  في حملة بـ «المركزي»

 ٣ أشخاص سلبوا ٢٧ ألف دينار من 
سوري بعد خروجه من بنك محلي بدقائق

 تبادل سب وقذف وضرب في برج التحرير
 هاني الظفيري

  ســـجل موظف في برج التحرير قضية سب 
وقذف في مخفر الصاحلية ضد وافد مصري، فيما 
متسك الوافد بتسجيل قضية اعتداء بالضرب. 
وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بوقوع تشابك 

باأليدي داخل برج التحرير لينتقل رجال االمن 
الى موقع البالغ، وبعد فض املشاجرة قال املوظف 
ان الوافد تلفظ ضده بعبارات وقحة طالت شرف 
اســـرته، وهو ما انكره الوافد مؤكدا ان املوظف 

اعتدى عليه بالضرب املبرح دون سبب يذكر. 

 هاني الظفيري
  احتجز شخص من غير محددي اجلنسية وسيدة ادعى البدون انها 
زوجته بتهمة الهروب من نقطة تفتيش واهانة رجال أمن. وقال مصدر 
أمني ان نقطة تفتيش اقيمت على مقربة من سكراب أمغرة وبينما كان 
ضابط وافراد احلملة يقومون بتوقيــــف املواطنني واملقيمني لالطالع 
على الهويات ورخص الســــوق شوهدت مركبة تقودها سيدة تتجاوز 
النقطة بســــرعة كبيرة لتتم مطاردة املركبة وتوقيفها ليخرج شخص 
كان يجلس الى جوار السيدة ويعتدي بالضرب على ضابط برتبة نقيب 
وآخــــر برتبة مالزم اول وعريف ونزع رتبة النقيب العســــكرية ليتم 
توقيفــــه بالقوة واحالته الى مخفر الصليبية بتهمة الهروب واالهانة. 

هذا وادعى البدون ان مرافقته هي زوجته. 

 عبداهللا قنيص
  أمر مدير عام الســــجن املركزي اللــــواء خــالد الديــــني بالتحفــــظ 
عــــــلى ٨ لفافات من الهيروين واحالتها مع نزيل كويتي الى النيابة بعد ان 
ضبطت هذه املخدرات بحوزة النزيل في عنبر ٣ اخلاص بنزالء املخدرات. 
وكانت حملة مفاجئة بقيادة واشراف مدير السجن املركزي املقدم شريدة 
الشمري ضبطت مخدرات مع نزيل كويتي يدعى (ن.د) محكوم عليه بالسجن 
على ذمة مخدرات وادعى الســــجني انه ال يعرف عن املخدرات املضبوطة 
بحوزته شيئا. هذا واسفرت احلملة التي امتدت على مدار ٣ ساعات عن 
ضبط ٢٠ هاتفا نقاال. يذكر ان أمن السجن املركزي ارفق امس االول وكيل 
ضابط وضبط بحوزته عدد ٢ هاتف نقال وشريحتني كان بصدد االجتار 

بها داخل السجن املركزي واحيل تهمة تهريب ممنوعات. 

 هاني الظفيري
  تقدم وافد سوري صباح امس ببالغ الى مخفر شرق متهما ٣ اشخاص 

معلومني بالنسبة له وحدد اسماءهم بسلبه ٢٧ ألف دينار.
  وقال السوري انه وبعد خروجه من احد البنوك احمللية وسحبه 
٢٧ الف دينار فوجئ بـ ٣ اشخاص سبق ان دخل معهم في مشكالت 
جتارية يستوقفونه بالقوة ويسلبونه املبلغ املالي. هذا وسجلت قضية 

سلب بالقوة واحيلت الى مباحث العاصمة الستكمال التحقيقات. 

 احتجز وزوجته في نظارة الصليبية

 المنصوري: السبب الجيولوجي في تسرب غاز األحمدي غير معلوم 

 أمير زكي
  أكد مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاســــم املنصوري ان احتماالت 
الغازي في منطقة  التســــرب  مشــــكلة 
االحمدي انحصـــــرت حتـــــى اآلن في 
٣ مصادر أولها الشبكة القدمية، ثم الشبكة 
احلديثة، واالحتمــــال الثالث التمديدات 
األخرى اخلاصة بآبار حماية املنشــــآت 
النفطية من التآكل وهي عبارة عن حفر 
في باطن األرض توضع بداخلها بعض 
األجهزة حلماية املعادن من التآكل، الفتا 
الى ان عمليات الكشف والرصد أظهرت 
وجود كميات من الغاز داخل هذه اآلبار 
دعت شركة نفط الكويت الى إغالق هذه 

التمديدات.
  وقــــال املنصــــوري فــــي تصريــــح 
للصحافيني على هامــــش حفل تخريج 
٨٨ ضابطــــا برتبة مــــالزم أول ومالزم 
إطفاءوالذين تخرجوا من سلطنة عمان 
أخيــــرا برعاية وحضــــور وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ومحافظ العاصمة الشــــيخ علي اجلابر 
ومحافظ حولي الفريق عبداهللا الفارس 
العمليات في  والوكيل املساعد لشؤون 
وزارة الداخلية اللواء د.مصطفى الزعابي 
وعدد من قيادات اإلدارة العامة لإلطفاء، ان 
السبب اجليولوجي في مشكلة التسرب 

الغازي فــــي منطقة األحمدي غير ظاهر 
حتى اآلن. وأضاف املنصوري ان الفريق 
املكلف مبتابعة مشكلة التسرب الغازي 
سيضع خطة العمل في املرحلة املقبلة 
حسب تقرير اخلبير األميركي الذي وصل 
الى البالد في الرابع من الشــــهر اجلاري 
وأجرى العديد من اجلوالت امليدانية في 
املنطقة للوقوف على ســــبب التسرب، 
الفتا الى ان هناك معدات وأجهزة إضافية 
متطورة في طريقها للوصول الى البالد 
من إحدى الشركات األملانية لسحب جميع 
الغازات ومعاجلتها قبل إطالقها في الهواء، 
موضحا ان اجلهاز الواحد من هذه االجهزة 
به طاقة استيعابية تقدر بألف متر مكعب 
من الغاز في الساعة الواحدة، ما يسرع 

في عملية القضاء على الغاز.
  وذكــــر املنصــــوري ان احللول التي 
اقترحها اخلبير األميركي حتى اآلن هي 
نفس احللول التي عمل بها الفريق املكلف 
مبتابعة مشكلة التسرب الغازي، مؤكدا ان 
النتائج النهائية ألسباب مشكلة التسرب 
الغازي ستعلن للرأي العام مهما كانت.

  وكان حفل التخرج استهل بكلمة للواء 
املنصوري هنأ فيها الضباط اخلريجني 
ومتنى لهم التوفيق، مبينا ان انتسابهم 
لسلك اإلطفاء يحملهم مسؤولية وطنية 
كبيرة ملا لهذا العمل اإلنساني من أهمية 

حتمل في طياتها العديد من املخاطر في 
سبيل حماية أرواح املواطنني واملقيمني 

وحماية ممتلكاتهم.
  وذكر اللواء املنصوري أن اإلدارة العامة 
لإلطفــــاء تعتبر من الــــرواد في املنطقة 
في تقدمي خدمات اإلطفاء واإلنقاذ، حيث 
سعت نظرا للتطور املعماري الذي مرت 
به الكويت الى تطوير العنصر البشري 
واالهتمام به كركيزة أساسية تأتي بعد 
خطوات التطوير األخرى التي شــــملت 
اآلليات واملعدات والنظام العام في اإلدارة، 
ما يساهم بشكل كبير في رفع مستوى 
الكفاءة بالعمل، ثم قام اخلريجون بترديد 
قسم اإلطفاء ليقوم بعد ذلك وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
واللواء جاسم املنصوري بتكرمي اخلريجني 

وتسليمهم شهادات التخرج.
  وقد حضر حفل التخرج اضافة الى 
الوزراء  الدولة لشــــؤون مجلس  وزير 
روضان الروضان كل من محافظ العاصمة 
الشــــيخ علي اجلابــــر ومحافظ حولي 
الفريق عبداهللا الفارس والوكيل املساعد 
لشــــؤون العمليات في وزارة الداخلية 
اللواء مصطفى الزعابي والعقيد يوسف 
الصالل من احلرس الوطني، إضافة الى 
نواب مدير عــــام اإلدارة العامة لإلطفاء 

وعدد من قياديي اإلدارة.

 أكد خالل حفل تخريج ٨٨ ضابطًا على أن الخبير األميركي لم يضف جديدًا

 املقدم ناصر االنصاري في صورة تذكارية مع أحد الضباط 


