
االربعاء
10  مارس 2010

11
االمنية

الصفحة
مؤمن المصري

أجلت محكمة اجلنايات أمس قضية الوافدة املصرية املتهمة بقتل خادمتها جللسة 
23 اجلاري الستدعاء الطبيب الشرعي.

كانت النيابة العامة قد اتهمت الوافدة بتعذيب خادمتها وحرقها باملاء الس���اخن 
وحجزها في دورة املياه ورفض معاجلتها والذهاب بها الى املستش���فى مما أدى الى 
وفاتها. وطلب دفاع املتهمة حضور الطبيب الشرعي لسؤاله عن التقرير الذي أورد 

أسباب الوفاة لبحث مدى مسؤولية املتهمة عن الوفاة.

تأجيل قضية قاتلة خادمتها

بقلم المحامي رياض الصانع

نباتات املاريغوانا في حديقة منزل املواطناملواطن اخلمسيني صاحب املزرعة وأمامه كمية من املاريغوانا املجففة

الكونتينر وسط الطريق قبل إعادته إلى الشاحنة مرة أخرى

رجال األمن وخفر السواحل يحيطون بجثة الوافدة اإليرانية

رجال األدلة اجلنائية ينقلون اجلثة

ضبط مواطن حّول حديقة منزله إلى مزرعة ماريغوانا

المطلوب تشريع رادع للتحرش الجنسي

في واقع حياته.
فالقضية حساس���ة وليس من السهل 
تناولها في اإلعالم بكل تفاصيلها لكن من 
املمكن لإلعالم تناوله���ا من باب التوعية 
والتحذي���ر والتنبيه وحث من بيده األمر 
على اتخاذ ما من ش���أنه ان يحد من هذه 
الظاه���رة، ولعلنا نتفق عل���ى ان قضية 
التحرش اجلنس���ي هي قضي���ة أخالقية 
واجتماعية وقانونية وعليه فوسائل اإلعالم 
ليست املسؤولة الوحيدة عن محاربة او 
مقاومة التحرش في املجتمع، بل يجب ان 
تساهم التنشئة اخلاصة في البيت واملدرسة 
واملسجد في تربية وتوعية الفرد من خطورة 
هذه املسألة ثم يكملها قانون رادع وفعال 
ملواجهة ذوي النفوس الضعيفة واملريضة 
من اجلنس���ن، فاإلعالم يرافق ويس���اعد 
األس���رة واملدرسة والقانون على مواجهة 
هذه الظاهرة، فالقانون خال من نص يعاقب 
على التح���رش، نعم هناك قصور واضح 
في تش���ريعنا اجلزائي ف���ي مواجهة مثل 
هذه الظاهرة التي أصبحت عالمة حمراء 
ومرضية يجب ان نصف لها الدواء الفعال 
والشافي أال وهو وضع نص جزائي رادع 
لها وعقوب���ة جتعل من يرتكب هذا الفعل 
املشن من مرتكبي اجلرائم األخالقية، لذلك 
فالتحرش اجلنسي له تداعيات كثيرة تبدأ 
بالفرد ومتر باألسرة وتنتهي باملجتمع لذا 
القانون ووضع  نحن مطالبون مبراجعة 
تشريع لدرء هذه الظاهرة، فهي أجنح وسيلة 
حلماية املجتمع من مثل هذه الظاهرة التي 
أصبحت مبنزلة قضي���ة تقتضي اليقظة 

واحلذر.

التحرش اجلنسي ليس ظاهرة خاصة 
باملجتمع الكويتي، فاإلحصائيات العاملية 
والدولية تشير بكل وضوح الى ان معدل 
التحرش اجلنسي أصبح في ازدياد عامليا، 
األمر الذي جعله ظاهرة عاملية، وقد نشرت 
وكالة االسوشيتدبرس األميركية تقريرا 
في منتصف ديسمبر حول هذا املوضوع 
في العالم العربي، وحت���دث التقرير عن 
مؤمتر عقد ف���ي القاهرة ناقش أبعاد هذه 
الظاهرة وتناول أرقام التحرش اجلنسي 
في الدول العربية وتبن من خالل املناقشات 
ان القوانن ال تعاقب عليه خللو نصوصها 
من نص رادع له بل كل ما توجبه هو اقتياد 
املخالف للمخفر وحجزه واالتصال بذويه 
وأهله ألخذه والتوقيع على محضر تعهد 
فقط ال غير، فضال عن تدخل كبار الوسطاء 
إلخالء سبيله من املخفر ، وبصفتي أمثل 
مركزا للدراسات القانونية واإلعالمية أشير 
بشيء من اإليجاز الى ان هذا الفعل السافر 
بدأ يزداد ويطفو على سطح مجتمعنا املتدين 
وبصورة تب���دو واضحة ومخيفة، وكيف 
ال يزداد والڤيديو كلي���ب موجود ويبرز 
املرأة كرمز جنس���ي؟ وكي���ف ال يزداد ما 
نش���اهده من مالحقة الشباب بالسيارات 
الفارهة لفتيات؟ حتى وصل األمر ملصادمات 
بالطرق وذلك في سبيل بلوغ الهدف وهو 
التحرش بهن والتعرف عليهن ولو باإلكراه 
وهذا ن���وع من التحرش آخذ في االزدياد، 
ولم يقف األمر عند هذا احلد بل انه وصل 
بالشباب الى مالحقة الفتيات مدعن انهم 
من رجال األمن ويريدون معرفة وجهتهن 
حتى يصلوا للتع���رف عليهن والتحرش 
به���ن، ووصل األمر في س���بيل بلوغ هذا 
الهدف الى احداث ازدحام بالطريق العام 
ومصادمات وحوادث ب���ل تعريض املارة 
للخطر متناسن ان هؤالء الفتيات قد يكن 
شقيقته ووالدته أو قريبته، وكيف ال يزداد 
واملعاكس���ات التلفونية موجودة وواقعة 
على النساء؟ وقد أظهرت الدراسات التي 
أجريت في اوروبا )حتديدا في التشيك( ان 
ربع السكان تعرض للتحرش اجلنسي لذا 
فاألمر خطي���ر ولم يقف عند هذا احلد بل 
أصبح التحرش اجلنسي بن الشباب محال 
للتفاخر، وبعضهم يعتبرونه شيئا عاديا 
وطبيعيا ولو علم���وا بطبيعة هذا الفعل 
وما يس���ببه من مضايقات ملا أقدموا على 
فعلهم املشن وتراجعوا عنه بل وقاوموه 
إذا شاهدوه. وأقول من املسؤول عن ذلك 
كله؟ اإلجابة هي ان اإلعالم هو املس���ؤول 
فهي ظاهرة موجودة وقدمية لكن تعرض 
اإلنسان في هذه احلقبة من الزمن ملضامن 
إعالمية حملت في طياتها مشاهد جنسية 
يجعل من السهل عليه ان يفكر في تطبيقها 

مركز رياض

زيارة عائلية تكشف عالقة محرمة في »القصر«

 العويش يؤكد جاهزية قطاع المرور ألسبوع المرور الخليجي

هاني الظفيري
أحيل وافد من اجلنسية االيرانية الى 
املباحث اجلنائية بتهمة مواقعة وافدة 
فلبينية بالرضا، فيما قال مصدر أمني 
ان توقيف املتهم جاء مبحض الصدفة 
بعد ان قام مواطن بزيارة مفاجئة الى 

منزل شقيقته مبنطقة القصر.
وقال مصدر ان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية ان����ه ذهب صباحا الى منزل 
شقيقته ووجدها وزوجها خارج املنزل 
وش����عر بحركة مريبة من قبل خادمة 
املنزل وحينما استعلم عن سر توترها 

اكتشف ان هناك وافدا ايرانيا تستضيفه 
داخل غرفتها.

وأضاف املص����در: مت القبض على 
الفلبينية وصديقها االيراني وكشفت 
التحقيقات عن حقائق غريبة، إذ تبن 
ان االيران����ي س����بق أن واق����ع خادمة 

اخرى في ذات املنزل وان هذه اخلادمة 
قامت بالهرب من منزل كفيلها بعد ان 
علمت بأنها حامل بشكل غير شرعي، 
مشيرا الى ان االيراني حينما لم يجد 
صديقته الهاربة أقام عالقة مع اخلادمة 

الثانية.

العامة للمرور جاهزيتها  االدارة  اكدت 
لالحتفال بأسبوع املرور اخلليجي املوحد 
الذي ينطلق يوم االحد املقبل حتت شعار 

»احذر اخطاء االخرين«.
وقال مساعد مدير عام االدارة لشؤون 
تنظيم السير والتراخيص رئيس اللجنة 

املنظمة لالسبوع العميد احسان العويش 
ان االسبوع يضم انشطة تؤكد اهمية شعار 

االسبوع.
واش����ار العميد العويش الى دور ادارة 
االعالم االمني في اعداد وتنفيذ حملة اعالمية 
على اعلى مس����توى عبر وس����ائل االعالم 

املختلفة موضحا ان االسبوع يعتبر تظاهرة 
حضارية من اجل السالمة املرورية وترسيخ 

مبدأ القيادة اآلمنة على الطريق.
واوضح ان شعارات اسبوع املرور منذ 
انطالقتها في عام 1984 كانت ذات مدلوالت 
واس����عة النطاق وغير محدودة حتى يتم 

التأثير االيجابي على مستخدمي الطريق من 
اجل سالمة اجلميع. واكد ان رجال املرور ال 
يدخرون وسعا من اجل تنظيم حركة السير 
على الطريق واحلد من االختناقات املرورية 
والقضاء على كل الظواهر السلبية التي قد 

تعيق احلركة املرورية.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
كش����فت التحقيقات التي أجريت مع مواطن في العقد 
اخلامس من عم����ره والذي ضبط في س����اعة متقدمة من 
يوم ام����س االول بعد أن أحال مزرع����ة منزله في منطقة 
القرين إلى مزرعة ماريغوانا، انه يقوم باستزراع هذه املواد 
املخدرة منذ عامن، وقال مصدر امني ان معلومات وردت 
إلى رجال مباحث املطار دلت على أن بعض افراد اس����رة 
املواطن كانوا يعلم����ون بزراعته للمخدرات في منزله، اال 
ان املواطن اصر خالل التحقيق معه على ان افراد اس����رته 

يجهلون هذا األمر.
واض����اف املصدر ان املواطن متزوج ولديه 5 ابناء وان 
رج����ال املباحث لديهم يقن بأن االبن األكبر للمواطن على 
االقل وايضا الزوجة كانا يعلمان بأنه كان يستخدم جزءا 

من مزرعة املنزل كمزرعة للماريغوانا.
واشار املصدر الى ان وزارة الداخلية حرصت على توثيق 
عملية الضبط بحضور النيابة العامة إذ حضر وكيل نيابة 

املخدرات ووكيالن آخران للنيابة اضافة الى قسم التصوير 
اخلاص باالدلة اجلنائي����ة والذين قاموا بتصوير املزرعة 

كلها والتقطوا صورا جلميع املزروعات.
وأكد املصدر ان املواطن وقت ضبطه كان يتعاطى املواد 
املخدرة، الفتا الى ان املته����م أقر بأنه حتصل على النبتة 

املخدرة من ايران.
واش����ار املصدر الى ان زوجة املواط����ن وفور رؤيتها 
لرجال املباحث والنيابة يدخلون املنزل ادركت ان زوجها 
انكشف امره فسقطت مغشيا عليها وازاء ما حدث أمر وكيل 
النيابة بنقل الزوجة إلى مستشفى العدان ووضعها حتت 
التحفظ االمني وعدم السامح لها مبغادرة املستشفى دون 
استشارة رجال املباحث والذين سيخضعون الزوجة ايضا 
للتحقيق على ان حتال هي االخرى الى النيابة لالستماع 
إلى افادتها. واش����ار املصدر الى ان رجال املباحث رصدوا 
سلندرات غاز صغيرة احلجم تستغل في عملية جتفيف 
وتصني����ع املخدرات الى جانب ضبط اكياس مواد مخدرة 

جاهزة للبيع الى جانب ضبط اشجار كبيرة يبدو ان فترة 
منوها جتاوزت العام على اقل تقدير.

وحول كيفية ضبط املتهم قال مصدر امني ان معلومات 
وصلت الى رجال مباحث املطار عن اجتار صاحب املنزل في 
املواد املخدرة حيث كثفت التحريات لتظهر املفاجأة والتي 
متثلت في ان املواطن ال يعتمد على استيراد املخدرات وامنا 
يصنعها داخل منزله ليتم اخطار وكيل النيابة والذي رافق 

رجال املباحث اثناء عملية الدهم.
وكانت وزارة الداخلية اص����درت بيانا صحافيا حول 
القضية جاء فيه: ان املضبوطات عبارة عن كمية من اشجار 
املاريغوانا واخرى كان يجري املواطن جتفيفها قبل القبض 

عليه وكذلك كمية اخرى مت جتفيفها بالفعل.
باالضافة الى وجود احواض مختلفة األحجام ومزروع 
بها عدد من الش����تالت وكذلك ح����وض كبير به كميات مت 
قطفها وجار التحقيق مع املتهم إلحالته واملضبوطات الى 

جهات االختصاص.

زوجته أغشي عليها فور رؤيتها لرجال المباحث.. و»الداخلية« وّثقت الضبطية بالصوت والصورة

األمواج تلقي بجثة وافدة إيرانية على الواجهة البحريةسقوط كونتينر.. يربك »السادس« مواطنة اشتكت
 ابنها  وتراجعت

هاني الظفيري
تراجع���ت س���يدة كويتية 
ع���ن بالغ تقدمت به الى مخفر 
الواحة متهمة فيه ابنها البالغ 
من العمر )22 عاما( باالعتداء 

عليها بالضرب.
وقال مصدر أمني ان املواطنة 
ترددت ي���وم امس على مخفر 
الواح���ة وطلب���ت التنازل عن 
قضية س���جلتها ام���س االول 
بحق ابنها، مشيرة الى ان محقق 
املخفر استجاب لطلب األم بعد 
توسالت له حتى ال يلحق األذى 

مبستقبل ابنها الشاب.
على صعيد آخر، وجهت تهمة 
االهمال في رعاية قاصر لسيدة 
كويتية بعد ان حلقت اصابات 
خطيرة بابنها البالغ من العمر 
اثر سقوط تلفاز  )6 سنوات( 
عليه وتهشم زجاج التلفاز في 

وجه الطفل.
وفي س���ياق متصل، أصر 
مواطن امس على تسجيل قضية 
التي تسببت في  ضد خادمته 
احراق ابنه ذي العامن، وكان 
املواطن قد أدخل ابنه املستشفى 
متأثرا بحروق شديدة في يديه، 
وقال املواط���ن ان اخلادمة لم 
تتعمد ايذاء ابنه ولكنها أهملت 
في رعايته، وطالب بتس���جيل 
قضية ضدها، وأوضح مصدر 
أمني ان القضية ستشمل املواطن 
ايضا كونه املس���ؤول عن ابنه 
القاصر ومت احالة طلب املواطن 
الى مخفر الرميثية حيث مسكنه 
ولم يعرف اذا ما أكمل اجراءات 
القضية ضد خادمته  تسجيل 

أم ال.

محمد الدشيش
أدى سقوط كونتينر شاحنة على الدائري 
الس���ادس في س���اعة متأخرة من مساء أمس 
األول إلى عرقلة في حركة السير وتدخل رجال 
مرور الفروانية للتعامل م���ع حالة االختناق 

املروري.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن سقوط 
الكونتينر وتبن من املعاينة ان االنقالب حدث 

نتيجة لعدم احكام وضع الكونتينر على الشاحنة 
وقيام السائق مبحاولة الوقوف بشكل مفاجئ، 
فيما تسبب سقوط الكونتينر في تلفيات بالشارع 

العام.
من جهة أخرى وقع حادث تصادم على اخلليج 
العربي وتسبب احلادث في اصابة مواطن ووافد 
عربي وقام رجال الطوارئ الطبية بنقل املصابن 

للعالج في املستشفى األميري.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحيل���ت جثة وافدة إيرانية تبلغ من العمر 52 عاما الى اإلدارة 
العام���ة لألدلة اجلنائية، وذلك للتأكد من حقيقة وفاتها، وعما اذا 
كان���ت قد لقيت مصرعها نتيجة انتح���ار ام ان هناك من ألقى بها 
حي���ة داخل مياه البحر أو تعرض���ت جلرمية ما قبل ان يلقى بها 

في البحر.
ووف���ق مصدر امني فإن بالغا تلقت���ه عمليات وزارة الداخلية 
ظهر امس عن وجود جثة س���يدة ملقاة على الش���اطئ ليتم ابالغ 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي والذي أمر بإرسال دوريات جندة حولي الى موقع البالغ 

مقابل منطقة الساملية ومخاطبة األدلة اجلنائية.
وأشار املصدر الى ان رجال األدلة اجلنائية استطاعوا االستدالل 
على هوية صاحبة اجلثة وتبن انها إيرانية، مشيرا الى ان رجال 
األدلة لم يرصدوا آثارا ميكن من خاللها اجلزم بأن الوفاة وراءها 

شبهة جنائية أو وراءها أشخاص ألقوا بها حية.
وأضاف املصدر ان األدل���ة اجلنائية ومبا متلكه من مختبرات 
ميكنها التأكد من حتديد ما اذا كانت اإليرانية قد تعرضت ألي من 

أنواع االعتداء قبل سقوطها وإلقائها في مياه البحر.


