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ابراهيم النغيمش

محطات أمنية

املجلس 
األعلى للمرور

من تشكيلة هذا املجلس 
واضح انه جاد بحل املشكالت 
املروريــة وخاصــة قضية 
املــروري وهذا  االزدحــام 
االزدحام يأتي مما يســمى 
بعنــق الزجاجة، وهو دخول 
السيارات من الطرق الدائرية 
إلى حتت اجلسور، مما يسبب 
ازدحــام الطريق الرئيســي 
ولنأخذ الدائري الرابع كمثال 
لالزدحام ومن أين يأتي ازدحام 
الشــارع فهو يأتي من  هذا 
دخول السيارات حتت جسر 
اجلامعة أو جسر اخلالدية ومن 
ثم اجلســور املقابلة ملنطقة 
الراي وهذا ينطبق على باقي 
الطرق الدائرية، فلو مت حل هذه 

املشكلة فقد حل نصف مشكلة 
االزدحام املروري.

منظر غير حضاري
وقــوف الســيارات التي 

لديهــا حادث أمــام املخافر، 
حيث أصبحت مواقف سيارات 
املخفر كأنها منطقة سكراب، 
حيث تظل هذه السيارات مدة 
طويلة انتظارا للفاحص الفني 

من املرور، وهذا املنظر واضح 
في مخفر الســرة واليرموك 
والشامية وغيرها ـ ويفضل 
أخذ قسيمة لكل محافظة ووضع 
هذه السيارات بها ويتوجه اليها 

الفاحص الفني واحملقق.

التشكيل والتواصل
أمتنى من أي تشكيل قام 
عدم التأثر مبا يكتب بشبكات 
التواصل االجتماعي عن هذا 
القيادي او ذاك ألن أغلبها غير 
صحيح ـ ويأتي هذا من حقد 
بعض أصحاب هذه الشبكات 
على هذا القيادي او ذاك نتيجة 
لعدم مترير معاملة او غيرها 

من األمور.

4 مراكز إطفاء تسيطر 
على حريق كراج في الشويخ الصناعية

رجال اإلطفاء أثناء اخماد احلريق 

موقع احلريق بعد إخماده.. وفي الصورة احد رجال اإلطفاء أثناء التأكد من السيطرة على احلريق

محمد الدشيش

سيطر رجال 4 مراكز 
إطفــاء تتبــع العاصمــة 
علــى حريــق اندلــع في 
الشــويخ  كراج مبنطقة 
الصناعية، وكان بالغ قد 
ورد إلــى مركــز عمليات 
اإلطفاء مساء أول من أمس 
االثنني يفيد باندالع حريق 
كراج للسيارات مبنطقة 
الشويخ الصناعية، وعلى 
الفــور مت توجيــه فــرق 

مركزي إطفاء الشويخ الصناعي والشهداء 
ثم مت دعمهما بفرق مركزي إطفاء الساملية 
واإلســناد بقيــادة مديــر إطفــاء محافظة 
العاصمــة العقيــد أحمــد هايــف ورئيس 
قسم »ب« الشويخ الصناعي املقدم فيصل 
الفضالــة، وعند وصول فرق اإلطفاء تبني 
أن مساحة الكراج تتراوح 3٠٠م٢ واملساحة 
املشتعلة بالنيران ٢٠٠م٢ وعلى الفور شرع 

رجال اإلطفاء مبكافحة احلريق والسيطرة 
عليه من جميع االجتاهات للحيلولة دون 
امتداده إلى احملالت املجاورة ومتت السيطرة 
عليه خالل ســاعة تقريبا من وقت البالغ 
والتأكد من عــدم وجود أي حريق بأماكن 
متفرعة، وجار التحقيق بأسباب احلادث.  
تواجد في موقع احلادث كل من رجال وزارة 

الداخلية والطوارئ الطبية.

آلية إطفاء في موقع احلريق

مركبة ٢٠١٨ تفحمت مع ٧ خيام في تيماء
احملرر األمني

أخمد رجال إطفاء اجلهراء 
احلرفي حريقا التهم مركبة 
حديثة الصنــع في منطقة 
تيماء، وكان بالغ قد ورد الى 
مركز عمليات اإلطفاء بشأن 
احلريق، فهرعت فرقة إطفاء 
مركز اجلهراء احلرفي بقيادة 
النقيب فهد العنزي الى موقع 
احلريق مبنطقة تيماء -ق٢ 
وتبني ان النيران امتدت الى 
مستودع قريب وأتت على ٧ 
خيام وتعامل رجال اإلطفاء 
مع احلريق ومت إخماد ألسنة 
اللهب دون خسائر بشرية 
واقتصــرت األضــرار على 
املاديات ولم تعرف أسباب 
احلادث، حيث رجح مصدر 
أن يكــون احلريــق نتيجة 
متاس كهربائي او سيجارة 
ركام اخليم بعد اندالع النيران بهالسيارة بعد تفحمهاوجار التحقيق في الواقعة.

مواطن مدين مببلغ 45 ألفاً وقع بيد مباحث خيطان

خليجي »مختل« يتهجم على أعضاء سفارة بالده

محمد اجلالهمة

متكن رجــال مباحــث خيطان من 
ضبط وتوقيــف 4 مطلوبني )مواطن 
وسريالنكيني وهندي( للتنفيذ املدني 
بنحــو اكثر من 45 الف دينار وصادر 
بحقهم امر احضار مدين. وذكر مصدر 
امني ان احدى دوريات املباحث كانت 
تتجول في املنطقة عندما اشتبه قائدها 

في شــخص ثالثيني تبــني الحقا انه 
مواطن، حيث كان وضعه يثير الشك 
والريبة، وعندما مت استيقافه ظهرت 
عليه عالمات االرتباك، وباالســتعالم 
عنه تبني انــه مطلوب للتنفيذ املدني 
مببلغ 4١536 دينارا. كذلك اوقفت دورية 
املباحث وافدا هنديا من مواليد ١٩8٧، 
وبطلــب اثباتاته ادعى انــه ال يحمل 
اي اثبات، وباالستعالم عنه بواسطة 

البصمــة تبني انه صــادر بحقه طلب 
احضار مدين مببلغ ١6٢.5 دينارا. وفي 
املنطقة نفسها، ألقت الدورية القبض 
على وافدين ســريالنكيني اولهما من 
مواليد ١٩84 وصادر بحقه طلب احضار 
مدين مببلــغ ١١48.3 دينــارا، واآلخر 
ثالثيني ومطلوب للتنفيذ املدني مببلغ 
٢888 دينارا، واحيل املطلوبون االربعة 

الى جهة االختصاص.

أحمد خميس

فوجــئ عدد مــن املوظفني العاملني 
بإحدى ســفارات دولــة خليجية أثناء 
إنهاء إجراءات مواطنهم املقيم في الكويت 

بقيامه بالتهجم  واالعتداء عليهم. وكان 
اخلليجي، وهو مختل عقليا، قد أحيل 
إلى السفارة كي يتم ترحيله إلى بالده 
بعد أن ســاءت حالته، لكن املختل كان 
يرفــض هذا الترحيل، وقــام باالعتداء 

والتهجــم علــى موظفي الســفارة فتم 
استدعاء اإلسعاف ورجال األمن العام 
الذين استطاعوا السيطرة عليه وإحالته 
إلى مخفر شــرطة القادسية، حتى يتم 

إنهاء إجراءات ترحيله إلى موطنه.

د نقاط اإلطفاء على طريق اخلليج احملميد تفقَّ
احمد خميس

تفقد نائــب املدير العام 
املكافحــة  لشــؤون قطــاع 
باإلنابة العميد محمد احملميد 
النقاط األمنية وســير عمل 
رجــال اإلطفــاء على طريق 
اخلليــج العربــي، وصــرح 
العميــد احملميد بــأن رجال 
اإلطفاء على أهبة االستعداد 
للتعامل مع جميع البالغات، 
من خالل وجود آليات للتدخل 
السريع منها دراجات نارية 
العميد احملميد يتوسط رجال احدى النقاط لسرعة الوصول للحوادث.

»التمييز« ترفض إلزام مسؤول في شركة قابضة 
تعويض مساهمني بـ ١٢٠ ألف دينار

عبدالكرمي احمد

قضــت محكمــة التمييز 
بدائرتهــا التجاريــة الثانية 
بقبــول طعن مقدم من نائب 
رئيس مجلس إدارة شــركة 
مســاهمة قابضة شكال وفي 
موضوع الطعن متييز احلكم 
املطعون فيه والقضاء مجددا 
بهيئة استئنافية بتأييد حكم 
محكمــة أول درجــة برفض 
دعوى املســؤولية املرفوعة 
من مجموعة مســاهمني ضد 
نائــب رئيس مجلــس إدارة 

الشركة وأعضائها.
التفاصيل، تخلص  وفي 
الوقائع فــي إقامة مجموعة 
مساهمني في شركة قابضة 
دعوى تعويض ضد أعضاء 
مجلس إدارة شركة بادعاء أن 
على سند من خسارة الشركة 
أمواال طائلة بســبب أخطاء 
ارتكبها نائب رئيس وأعضاء 

ذلك لتقرير صادر عن إدارة 
اخلبــراء ومن ثــم ألزمتهم 
بالتعويض مببلغ يفوق مائة 
وعشرين ألف دينار كويتي.
وعليــه اســتعان نائــب 
رئيس مجلس اإلدارة الشركة 
القابضة مبكتب مجموعة طاهر 
القانونيــة، حيث ترافع عنه 
احملاميــان عبدالعزيز طاهر 
وفواز خالد اخلطيب مقررين 

بطــالن احلكــم املطعون فيه 
ألسباب أهمها مخالفة احلكم 
للقانون واخلطأ في تطبيقه 
وتأويلــه، الســيما مبخالفة 
احلكــم للمادتــني ١48 و١4٩ 
باستناده على خسارة الشركة 
كسبب من أسباب مسؤولية 
أعضاء مجلــس اإلدارة وهو 
ليــس مبــررا للمســؤولية 
باعتبار أن الشركات بطبيعتها 
القيام  كيانات قائمة بغرض 
بأعمــال جتارية قابلة للربح 
واخلســارة. وأشــار الدفــاع 
إلــى أن الشــركات القابضــة 
كيانــات ذات طبيعة خاصة 
متتلــك أســهما في شــركات 
أخرى وبياناتها املالية مبنية 
بطبيعة احلــال على بيانات 
ماليــة تفصيلية للشــركات 
التابعة أو الزميلــة، كما أنه 
ان افترضنا وجود تأخير في 
مناقشة البيانات املالية، فإنه 
ال يوجد ثمة أضرار من ذلك.

عبدالعزيز طاهرفواز خالد اخلطيب

مجلس اإلدارة خالل الفترة 
السابقة، مما أحلق بهم أضرارا 
جســيمة، وتداولت الدعوى 
باجللسات، ومن ثم حكمت 
محكمــة أول درجــة برفض 
الدعــوى، وفي االســتئناف 
ألغت احملكمة احلكم مقررة 
مسؤولية مجلس اإلدارة عن 
اخلســائر الناجمة بالشركة 
نتيجة قراراتهم مرتكنة في 

مطلوب مدين
بـ 4١ دينارًا

ضبط مواطن يبلغ من 
العمر 43 سنة مدينا مببلغ 
مالي وقدره 41 دينارا قرب 

مجمع جتاري بخيطان.

سرقة عن طريق الكسر
أبلغ وافد عن سرقة 
مركبة موديل 2010 عن 
طريق كسر اجلام اخللفي 
الصغير وأخذ من داخل 
السيارة مبلغ 354 دينارا 
وجهــاز البتــوب. كان 
احلادث قرب ثانوية بنات 

في اجلهراء.

مخمور قرب وصلة الدوحة
ألقت دوريات اإلسناد 
القبــض علــى مواطن 
مخمــور قــرب وصلة 
الدوحة، ومت حتويله الى 

جهات االختصاص.

انتحار مجهول
 قفزاً من بناية 

إعداد: محمد اجلالهمـة 
محمد الدشيش - أحمد خميس

يدويتان في بر الساملي

نقلت جثة شــخص 
العامة للطب  إلى اإلدارة 
الشرعي وسجلت قضية 
انتحار فــي مخفر تابع 
حملافظة األحمدي. وقال 
مصدر أمني إن بالغا ورد 
إلى غرف عمليات الداخلية 
أمــس األول يفيد  يوم 
بانتحار شخص قام بالقفز 
البنايات  أعلى احدى  من 
في محافظــة األحمدي. 
وعليه توجه رجال الطب 
الشرعي للمكان للكشف 

عن اجلثة.

تلقت عمليات مديرية 
أمن اجلهراء بالغا يفيد عن 
بوجــود قنبلتني يدويتني 
في بر الشقايا على طريق 
الســاملي عند الكيلو 701، 
ابالغ  الفــور مت  وعلــى 
هندسة اجليش التي كانت 
في املوقع، ومت ارسال احدى 
الدوريات األمنية الى املوقع 
البالغ ورفع  والتعامل مع 

القنبلتني من املكان.


