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مش����كلة العن����ف ضد 
األطفال أصبحت تشكل قلقا 
القانون  بالغا حيال خلو 
الكويتي من وجود قانون 
يكف����ل حماي����ة الطفل من 
العنف وهذا النقص يشكل 
أمرا ال ميكن السكوت عليه 
خصوصا ان هناك حاالت 
عنف وانتهاك يتعرض لها 
الطفل دون وجود قوانني 
تضمن حمايته او تعاقب 
املسيئني له، فاألسرة هي 
عماد املجتمع وال ميكن ان 
تتحدث عن تنمية اقتصادية 
دون ان تهتم بأساس كل هذا 

وهو اإلنسان الكويتي الذي يشكل جزءا من 
األسرة التي تشكل دعامة املجتمع ولقد تابعت 
عن كثب الفزعة الكويتية التي هزت املجتمع 
الكويتي من خالل مش����اهدتي لبرنامج »مع 
الناس« على شاشة قناة سكوب وهي قضية 
احلدثني )جمال وعبيد( فهما ضحية والديهما 
األب واألم، فاملوضوع بدأ من تعرض الطفلني 
للتعذيب والعنف في منزل والدهما بعد ان طلق 
والدتهما وواجه الطفالن عدم تقبل زوجة األب، 
واألم التي تزوجت هي األخرى األمر الذي أدى 
إلى تشتيت ذهنيهما والبطء في التعليم، تلك 
املأساة التي عرضت على شاشة التلفاز وكان 
نتيجة ذلك تكاتف اجلميع ملساعدة الطفلني 
في هذه املأساة سواء من الكويت او خارجها، 
كل ذلك نتيجة التفكك األسري وما نتج عنه 
من تشتت للطفلني. وأش����ير الى ان جتارب 
الدول املتقدمة تشير الى وجود قانون يحمي 
الطفل من العنف وال يوجد مثيل له في بالدنا. 
وأقول انه يجب احترام آدمية اإلنسان أيا كان 
عمره وأن تكون هناك جهة يلجأ اليها الطفل 
حلمايته من العنف، وأشير الى ان هناك مئات 
من احلاالت في الكويت يتعرض فيها الطفل 
للعنف واالغتصاب دون ان يحرك احد ساكنا مبا 

فيهم بعض اهالي االطفال، 
بينما ال يعاني من تبعات 
ذلك اال الطفل نفسه ملا فيه 
من انعكاس نفسي وجسدي 
وخلقي عليه من الصعب 
ان يزول بل قد يؤدي الى 
العكس وهو انحراف الطفل 
وجتسيده للعنف الذي القاه 
بل وتقليده بعد ان ترسخ 
الفكر في ذهنه،  لديه هذا 
ان  ونحن حريصون على 
يكون لألسرة الدور األكبر 
في تربية أبنائها ولكن اشدد 
بضرورة على ان تكون هناك 
جهة يلجأ اليها الطفل حتى 
يكون هناك رادع يكفل حماية هؤالء االطفال 
واود ان اشير الى انه حتى التي تولت إيواء 
الطفلني مبنزلها حاولت تسجيل قضية باملخفر 
اال انها اصطدمت بالقان����ون النعدام صفتها 
فضال عن عجزها ف����ي إحضار تقارير طبية 
بحالة الطفلني وم����ا تعرضا اليه من تعذيب 
بدني، لذلك يجب اال يقف املش����رع الكويتي 
مكتوف اليد نحو ذلك العنف بل يجب وضع 
تش����ريع يهدف الى حماية الطفل من العنف 

حتى حتتذي حذوه باقي الدول.
ومن هنا دعت احلاجة الى ضرورة وجود 
مؤسس����ة متكاملة اجتماعية طبية نفس����ية 
وتعليمي����ة خاص����ة على غرار املؤسس����ات 
االجتماعية في الدول املتقدمة تعنى بشؤون مثل 
هؤالء األوالد القصر الذين يقعون بني مطرقة 
وس����ندان العنف املادي واملعنوي واجلنسي 
بسبب الظروف االجتماعية واألسرية واملالية 
التي يجدون أنفسهم في وسطها دون سابق 

إنذار او اختيار.
فوجود مثل هذه املؤسسة الحتضان هؤالء 
األبناء ورعايتهم وحل مشاكلهم حل ضروري 

قبل ان يقعوا في اخلطأ او اجلرمية.
reyadcenter@yahoo.com

»المدنية« تنظر قضية األسقف المسرطنة في »القّصر« 
ومديرها يعترف: لم يتم تغييرها منذ العام 2002

املدنية  الدائ���رة  نظ���رت 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أم���س برئاس���ة املستش���ار 
مش���عل اجلريوي وعضوية 
املستشارين السيد أبو غنيمة 
وعبداهلل يوسف ندى القضية 
البالول  املرفوعة من بس���ام 
رئيس نقابة العاملني بالهيئة 
العامة لش���ؤون القّصر ضد 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
القّصر بصفته ورئيس مجلس 
الوزراء بصفته ورئيس مجلس 
األمة بصفته بعد رفضها من 

قبل محكمة أول درجة.
كانت الدعوى قد مت احالتها باالستئناف إلى 
إدارة اخلبراء حيث تبني أن األسقف املصنوعة 
واملوضوعة بالهيئة مصنعة من مادة مسرطنة. 
وقد حضر البالول ومعه محاميه بشار النصار 
من مجموعة اخلشاب القانونية ووجهت احملكمة 
عدة أسئلة إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون 

القصر على النحو التالي:
 ه��ل اطلعت عل��ى تقرير اخلب��رة ومن قبله 

تقرير الهيئة العامة للبيئة؟
 نعم.

 ه��ل مت اتخاذ إجراءات لتالفى الوضع الناجم 
عن وجود املادة املسرطنة املوجود بالتقرير؟

 نحن من بدأ في مخاطبة الهيئة العامة للبيئة 
من 2002 بخصوص األسقف املوجودة باملبنى 
اخلاص بالهيئة العامة لشؤون القصر وصدر 
تقرير الهيئة العامة للبيئة أن أسقف الفيبرجالس 
خطرة على صحة العاملني ومبوجبه خاطبنا 

وزارة املالية بخصوص تغيير األسقف.
 هل كان رد وزارة املالية مصحوبا بدليل على 
أن املادة املصنعة منها األسقف بحالتها الراهنة ال 

متثل ضررا على صحة العاملني؟
 أرفقت تقريرا باللغة االجنليزية ورد بالكتاب 
امل���ؤرخ في 2002/11/17 املؤيد مل���ا أفاده املالك 

وتضمنه اخلطاب.
 هل توجد ترجمة رسمية لهذا التقرير؟

 ال توجد ترجمة رسمية.
 م��ا ع��دد العاملني في الهيئة العامة لش��ؤون 

القصر؟
 يفوق 600عامل.

 هل توقفت املخاطبات بينك وبني وزارة املالية 
عن املوضوع؟

 ل���م تتوقف املراس���الت 
ومازالت مستمرة وقد خاطبنا 
الهيئة العامة للبيئة وردت مرة 

أخرى بتغيير األسقف.
 هل لديك أقوال أخرى؟

 أن���ا أكتف���ي مب���ا ذكرته 
ومبذكرة وحافظة مستندات 
بالرد على حكم االستجواب.

وأثناء سير االستجواب قدم 
احملامي بشار النصار صورة 
من الصحف مؤرخة بعام 2007 
عبارة ع���ن تصريح صحافي 
ملدير الهيئة العامة لش���ؤون 
القصر يقول فيه ان األس���قف ال تشكل ضررا 
على صحة اإلنسان ولم يعلق املدير على هذا 
التصري���ح. واقترح مدير ع���ام الهيئة العامة 
لشؤون القصر حال للمشكلة بإخالء دور وإصالح 
الدور املخلى ورفض احملامي بش���ار النصار 
وبس���ام البالول هذا املقترح وبينوا للمحكمة 
أن مادة االس���تبس عبارة عن مادة رقيقة يتم 
استنشاقها حيث انها كالغبار وهي تخرج مجرد 
حدوث أي هزة باألسقف مما يسبب ضررا على 
املتواجدين باملبنى بأكمله. وطلب احلاضر مع 
املستأنف »احملامي بشار النصار« أجال للتعقيب 
على حكم االس���تجواب وما قدم بجلسة اليوم 
وأجلت القضية إلى 2010/3/29 للتعقيب على 
حكم االس���تجواب وصرحت بتصوير ما قدم 
بجلس���ة اليوم ومحضر جلسة االستجواب.  
وقد صرح احملامي بشار النصار حول ذلك بأن 
املشكلة كانت موجودة منذ 2002 واحلل كان بيد 
الهيئة العامة لشؤون القصر ولكنها استغرقت 
8 سنوات مابني الكتب الصادرة والواردة التي 
ال تسمن وال تغني من جوع وسنبني للمحكمة 
بردنا على حكم االس���تجواب وما قدم بجلسة 
اليوم عدم صحة ما ورد على لسان مدير عام 
الهيئة العامة لش���ؤون القصر وردنا سيكون 
باملستندات ولن نتنازل عن طلبنا املتمثل بإخالء 
مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر بعدما ثبت 
بان األسقف تسبب سرطانا حتى لو كلف األمر 
تعطيل مرفق حكومي، فصحة املواطنني أغلى 
من أي شيء آخر وختم تصريحه بأن القضاء 
الكويتي النزيه سينصف املواطنني وما ملسناه 
اليوم من الهيئة املوقرة يبشر باخلير. ويؤكد 
أن قلوبها معكم يا مواطنني وهذا ليس بغريب 

على قضائنا النزيه.

احملامي بشار النصار

ضبط 50 شاحنة محملة بمواد تموينية في »السالمي« 
ووزير التجارة يعد بفتح تحقيق 

عاطف رمضان
متكن رجال جمارك منفذ الساملي امس من 
احباط محاولة تهريب مواد متوينية محملة 
على 50 شاحنة كانت في طريقها الى خارج 
الب����الد عبر املنفذ، وحمل نواب امس وزير 
التجارة مسؤولية تهريب مثل هذه الكمية 
الهائلة من املواد التموينية، وقد دعت النائب 
د.معصومة املبارك وزير التجارة الى فتح 
حتقيق فوري ووع����د وزير التجارة احمد 
الهارون مبراجعة نظام التموين لسد الثغرات 
التي سمحت للمتاجرين باملواد التموينية 
باحلصول على تلك الكمية الضخمة،  وقال 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان 
الوزارة ستخضع نظام صرف املواد التموينية 
للمراجعة بهدف سد الثغرات التي ميكن ان 

يستغلها متاجرو املواد التموينية.
وأكد الهارون ان الوزارة لن تتهاون في 

محاسبة كل املتورطني في عملية تهريب املواد 
التموينية خارج البالد التي أحبطها مفتشو 
اجلمارك في منفذ الساملي أمس، موضحا انه 
بانتظار نتائج التحقيق التي تقوم بها جلان 
من كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية 

واإلدارة العامة للجمارك.
وأضاف ان النتائج ستكشف للوزارة من 
وراء هذه العملية والوجهة التي كان ينوي 
مهربو امل����واد التموينية إيصال تلك املواد 
اليها إضافة إلى االسلوب الذي متكنوا من 
خالله جمع هذه الكميات الكبيرة من املواد 

التموينية.
وحذر الهارون كل من تس����ول له نفسه 
مخالفة القانون عن طريق املتاجرة باملواد 
التمويني����ة التي من ش����أنها التأثير على 
اقتصاد البلد واالضرار باملس����تفيدين من 
بطاقة صرف املواد التموينية. وقالت وزارة 

التج����ارة والصناعة في بيان لها امس انها 
تلقت بالغا من االدارة العامة للجمارك يفيد 
بإحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من 
املواد التموينية عبر عدد كبير من الشاحنات 
في منفذ الس����املي متهيدا الع����ادة الكميات 

املضبوطة الى مخازن الوزارة.
واوضح الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
التجارية بالوزارة علي البغلي ان الوزارة 
ارسلت عددا من مفتش����يها ومجموعة من 
سيارات النقل السترجاع جميع ما مت ضبطه 
من مواد متوينية في الش����احنات املتحفظ 
عليها. وافاد بأن التقديرات االولية تش����ير 
الى ضبط اكثر من 1500 علبة من احلليب 
املجفف حتى اآلن اضافة الى كميات كبيرة من 
املواد االخرى، مشيرا الى ان مفتشي اجلمارك 
والتجارة بحاجة ال����ى ثالثة ايام على اقل 
تقدير ملعاينة املواد املهربة نظرا الى الكميات 

الكبيرة التي تقلها هذه الشاحنات.
وبني البغلي ان املتورطني في هذه اجلرمية 
حاولوا اخفاء الكميات املهربة ضمن بعض 
احلاجيات احململة في هذه الشاحنات غير ان 
يقظة رجال اجلمارك حالت دون جناح هذه 
احملاولة التي تعد من اجلرائم التي يعاقب 
عليها قانون اجلمارك من جهة وقانون وزارة 
التجارة والصناعة م����ن جهة اخرى نظرا 
الى ما تتضمنه من تطاول على املال العام 
واستغالل ملستحقات املستفيدين الشرعيني 

من املواد التموينية.
وذكر ان وزارة التجارة ستشكل خلية 
عمل ميدانية مع ادارة اجلمارك للعمل على 
اعادة جميع املواد التموينية املضبوطة الى 
مستحقيها من مستفيدي التموين، معربا عن 
شكره لرجال اجلمارك ملا قاموا به في سبيل 

ضبط املتورطني في هذه اجلرمية.

سيارتان يستخدمهما اللصوص في نقل قطع غيار الدبابات  قطع غيار الدبابات العسكرية محملة في إحدى السيارات التي ضبطت مع اللصوص

لصوص الدبابات العسكرية سقطوا في الجهراء

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من اإليقاع 
مبواطنني و3 خليجيني تخصصوا في 
س���رقة قطع غيار الدبابات العسكرية 
واعادة بيعها كخردة في سكراب أمغرة، 
وقال مصدر امني ان رجال الفرقة الليلية 

التابعة ألمن اجلهراء أبلغت مدير أمن 
اجلهراء العميد محم���د طنا عن رصد 
السيارات  حتركات مشبوهة لعدد من 
في املنطقة الفاصلة بني املقابر واملنطقة 
العسكرية شمال اجلهراء، وأمر العميد 
طن���ا رجال الفرقة بض���رورة التحري 

وايقاف أصحاب السيارات.
واضاف املصدر ان رجال الفرقة رصدوا 
3 سيارات وقاموا باستيقاف اصحابها 
وتبني انهم 5 أش���خاص )مواطنان و3 
خليجيني( وكانت السيارات وهي وانيتات 
محملة بقطع حديد تبني انها عبارة عن 

قطع غيار دبابات عسكرية، قال اخلمسة 
املضبوط���ون انهم يقومون بقصها من 
املخلفات العسكرية في املنطقة واعادة 
بيعها في السكراب، وعليه متت احالة 
املضبوطني والسيارات احململة الى جهات 

االختصاص الستكمال التحقيقات.

مبارك المري بجانب سيارة مملوءة باألفالم الخالعية

العنف ضد األطفال وسكوت المشرع
 عن مواجهته بتشريع حازم

هاني الظفيري
بعد 48 ساعة من ضبط رجال امن االحمدي مصنعا لنسخ 
االف���الم اخلالعية في منطقة الفحيحيل ق���ام رجال املصنفات 
الفنية التابعة لوزارة االعالم مبداهمة اكبر مصنع لنسخ االفالم 
في الكوي���ت، وانتهت املداهمة التي متت بقيادة رئيس قس���م 
املصنف���ات الفنية مب���ارك املري بضبط 200 ألف »س���ي دي« 

منسوخ وخالعي.
وبحسب معلومات وردت الى مبارك املري عن وجود آسيويني 
يقومون بنسخ وبيع االفالم وانهم يتخذون من سرداب احدى 
البنايات الس���كنية مقرا ملصنعهم الضخ���م وعليه قام املري 
بتش���كيل فريق من املصنفات يض���م كال من ناصر الفيلكاوي 
واحمد العازمي وسعود احلربي وصابر الفضلي وعادل النعيمي 
ومكي اخلالدي وصالح العنزي وبالتعاون مع رجال امن حولي 
قاموا مبداهمة الس���رداب الذي تبني انه ليس مخزن افالم فقط 
بل مصنع لنسخ االفالم وتوزيعها ومت احصاء 200 ألف »سي 

دي« في املصنع، ومت نقلها الى وزارة االعالم.

مداهمة أكبر مصنع لألفالم المنسوخة والخالعية 
وضبط 200 ألف »سي دي« في السالمية

بقلم: المحامي رياض الصانع

أخلى مدير نيابة املخدرات أمس سبيل جنلي املواطن اخلمسيني املتهم 
بزراعة املاريغوانا بحديقة مسكنه بالقرين بكفالة مالية قدرها 200 دينار 

لكل منهما.
 كانت النيابة العامة قد أسندت لألب املتهم باالجتار وزراعة املاريغوانا 

مبنزله تهمة االشتراك باالجتار في املخدرات لنجليه. 
وأثناء التحقيقات حضر عن املتهمني احملامي عبداحملسن القطان وطلب 
إخالء س���بيل جنلي املتهم بأي ضمان ت���راه النيابة العامة وقال ان االبنني 
ليس لهما عالقة بأي من املضبوطات وانهما لم يعرفا ما قام االب بزراعته 
وانهما دائما كانا يريان والدهما يش���تل ويزرع في األشجار والزهور ولم 
يتص���ورا ان ما زرع هو نوع من املخدرات. واض���اف القطان انهما فوجئا 
بأن ما قام األب بزرعه هو نوع من املخدر كما انهما أكدا خالل التحقيق ان 
والدهما لو كان يعرف ان هذه الش���تلة املضبوطة هي من أنواع املمنوعات 

ملا قام بزرعها. 
وأوض���ح القطان ان لنا وقفة أم���ام احملكمة لنبني ونوضح ان ما مت هو 

مجرد لبس لدى اجلهات األمنية.

مدير نيابة المخدرات يخلي سبيل
 ابني زارع الماريغوانا في القرين

هاني الظفيري
لقي وافد هندي مصرعه في مستشفى اجلهراء 
بعد أن أقدم على االنتحار بشرب علبة صبغ 
كاملة أدت إلى وفاته في املستشفى بعد أن نقل 
اليها بحالة حرجة، وقال مصدر أمني ان زمالء 
الهن���دي أبلغوا رجال األم���ن أن الهندي تلقى 
رسالة تفيد بوفاة والده فقام بتناول علبة صبغ 

كانت في غرفته حيث يعمل صباغا وشربها في 
محاولة منه لالنتحار ليس���قط بعدها بدقائق 
يتلوى فقام زمالؤه بنقله إلى املستشفى غير 
أنه لقي مصرع���ه متأثرا باملواد اخلطرة التي 

يحويها الصبغ.
وسجلت قضية انتحار وارسلت جثة الهندي 

إلى الطب الشرعي.

هندي مات أبوه فانتحر بشرب علبة »صبغ«
أمير زكي

لفظ طالب ضابط انفاس���ه االخيرة اثناء التدريبات في اكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم االمنية مساء امس، وبحسب مصدر امني ان 
الوفاة جاءت طبيعية ونقلت جثة الطالب الى الطب الشرعي لتحديد 
اسباب الوفاة. وأوضح املصدر فإن الطالب يدرس في السنة الثالثة 
بدورة الضباط وسقط مغمى عليه اثناء التدريبات امس ونقل الى 

العيادة حيث تبني انه لفظ انفاسه االخيرة.

وفاة طالب ضابط »طبيعيًا« في أكاديمية الشرطة

المواطن الخمسيني صاحب مزرعة الماريغوانا وفي اإلطار المحامي عبدالمحسن القطان


