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)أسامة البطراوي(السقالة بعد انهيارها وفي االطار يبدو حذاء احد املصابني

هاني الظفيري
أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء طارق حمادة بإحالة 4 شبان إلى 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بتهمة االعتداء على رجال األمن والتشبه باجلنس اآلخر.

وقال مصدر امني ان عددا من مرتادي منتزه ترفيهي ابلغوا رجال النقطة األمنية عن 4 
شباب بوضعية غير طبيعية يتجولون في املنتزه ويضايقون العائالت لينتقل رجال أمن 
املنتزه والذين أوقفوا الشباب الذين كانوا يرتدون مالبس تشبه مالبس النساء فقام الشباب 

باالعتداء على رجال األمن ليتم ضبطهم وإحالتهم الى االختصاص.

4 جنوس اعتدوا على رجال أمن في منتزه ترفيهي

وذلك ح�شب ال�شروط التالية:

1 - الأولوية كويتي اجلن�سية.
2 - بكالوريو�س جتارة �سعبة حما�سبة.

3 - خربة خم�س �سنوات يف املجال التعاوين.
4 - اإجادة اللغة الجنليزية قراءة وكتابة.

5 - الإملام الكامل باحلا�سب الآيل.
6 - اأن يكون متفرغًا باجلمعية والعمل دوام كامل على فرتتني.

7 - اإقامة قابلة للتحويل لغري الكويتي.
على الراغبني تقدم طلباتهم لدى �سكرتارية جمل�س الإدارة اأثناء الدوام الر�سمي 

ولغاية نهاية الدوام يوم اخلمي�س م�سطحبني معهم:

پ ال�سرية الذاتية مرفق معها �سور املوؤهل و�سهادات اخلربة.  

پ عدد )1( �سورة �سخ�سية.  

جمعية م�شرف التعاونية

جمل�س الإدارة

اإعــــــــــــــالن

تعلن جمعية م�شرف التعاونية  عن حاجتها اإىل

مدقق داخلي

بعد استدراج أفرادها إلقامة مصنع لإللكترونيات بكلفة 5 ماليين دينار

مباحث السالمية ضبطت عصابة ثالثية أوهمت ضحيتها 
باالستثمار في العراق واستولت منه على 280 ألف دينار

.. و»مبارك الكبير« تغلق ملفات 50 قضية
نصب واحتيال بشاليهات وهمية للتأجير صيفاً

امير زكي
اس���فر انهيار سقالة في منطقة الش���ويخ الصناعية عن سقوط عدد من 
العمال معظمهم من اجلنسية اآلسيوية واصابة 7 من العمال بكسور متنوعة، 
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان غرفة 
عمليات الطوارئ وبايعاز من عبداهلل احلربي قامت بارسال 5 سيارات اسعاف 

قامت بنقل املصابني للعالج في مستشفى الصباح.
وق���ال بوحيمد ان بالغا تلقته غرفة عملي���ات الطوارئ صباح امس عن 
سقوط سقالة في شارع البيبسي ولدى انتقال رجال الطوارئ ومنهم ابراهيم 
عبدالنبي وخالد ايوب وعبداهلل جعفر وباسم علي تبني ان هناك سقالة كانت 

مقامة لترميم احد املباني قد سقطت بشكل كامل.
واضاف بوحيمد ان رجال الطوارئ نقلوا 7 مصابني بكس���ور وهم 5 من 
اجلنسية الهندية وبنغالي ومصري هذا وتواجد عدد من رجال االمن لتمكني 

اجهزة الطوارئ من عملها في نقل املصابني.

عبداهلل قنيص
متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
يتقدمهم اللواء الشيخ علي اليوسف من ضبط 
عراقي وخليجيني متكنوا من النصب على أكثر 
من 50 مواطنا مببال����غ مالية قدرت بنحو 15 
ألف دينار، وقال مصدر أمني ان املتهمني ورغم 
اعترافهم بالنصب على أكثر من 50 مواطنا إال ان 
عدد القضايا التي سجلت فعليا ضد العصابة هي 
15 قضية حملت جميعها عنوان نصب واحتيال. 
ووفق مصدر أمني ف����إن العديد من القضايا 
التي س����جلت من مواطنني وتضمنت النصب 
عليهم من قبل شركة تقوم باإلعالن عن وجود 
شاليهات بأسعار تنافسية ومن ثم تقوم هذه 
الشركة بأخذ مقدمات منهم مقابل حجز شاليهات 
وهمية، دعت مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية لإليعاز الى مدير إدارة بحث وحتري 
محافظة مب����ارك الكبير العقيد وليد الدريعي 
ومس����اعده املقدم سالم اجلويسري بالوقوف 
على حقيقة هذه القضايا. وقال املصدر األمني 
ان رجال مباحث مبارك الكبير قاموا باستدعاء 
عدد من األشخاص الذين تعرضوا للنصب ومت 
االستماع الى إفاداتهم وجاء إفادات املجني عليهم 
انهم وجدوا شركة تعلن عن وجود شاليهات 
للتأجير خالل فترة الصيف بأسعار مناسبة 
وانهم قاموا باالتصال بالرقم املدون في اإلعالن، 
حيث كان الشخص يبلغهم بوجود شاليهات 
في أماكن مختلفة ولكن التأجير سيكون بعد 
أس����بوعني أو 3 ولكنهم مطالبون بدفع مقدم 
حتى يثبتوا جديتهم ف����ي التأجير. وأضاف 
املجني عليهم انهم كانوا يتجاوبون مع اإلعالن 

باعتبار ان هناك شركة وهناك إعالن في وسيلة 
إعالنية. ومضى املصدر األمني بعد االنتهاء من 
االستماع الى إفادات عدد من املجني عليهم قام 
رجال املباحث بتكثيف حترياتهم والتي انتهت 
الى توقي����ف زعيم عصابة النصب وتبني انه 
عراقي وبالتحقيق معه اعترف بأنه وشريكيه 
اخلليجيني توصلوا الى هذه الفكرة املبتكرة 
نظرا لتدافع املواطنني وأيضا املقيمني على تأجير 
شاليهات وانهم كانوا يقومون بنشر إعالنات 
هواتف تخص وافدين من اجلنسية اآلسيوية 
مت إبعادهم عن البالد حتى ال يتم التوصل اليهم 
وأقروا بأنهم ومن خالل هذه الطريقة املبتكرة 
في النصب حتصلوا على مبالغ مالية كبيرة 
حيث كانوا ينفقون هذه األموال على احتساء 

اخلمر ومتضية سهرات حمراء.

العقيد عبدالرحمن الصهيل

اللواء الشيخ علي اليوسف

محمد الدشيش
أوقف رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة حول���ي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل، وحتديدا 
رجال مباحث الساملية 3 وافدين 
من اجلنسية االردنية متكنوا من 
النصب على أحد أبناء جاليتهم 
مببلغ 280 ألف دينار كويتي بعد 
ايهامه بفتح ش���ركة مع أحدهم 
في العراق، وأك���د مصدر أمني 
أن املتهمني الثالثة جار إحالتهم 
إلى النيابة العامة بتهمة النصب 
واالحتيال وذلك بعد اعترافاتهم 
التفصيلية باجلرمية والعثور 
بحوزته���م على خط���ي هاتف 

عراقيني.
ووفق مصدر أمني فإن وافدا من 
اجلنسية األردنية تقدم األسبوع 

الفائت الى مخفر الساملية مبلغا 
عن تعرضه للنصب واالحتيال، 
مشيرا الى انه تعرف على رجل 
أعمال أردن���ي ومت االتفاق فيما 
بينهما على افتتاح شركة لتصنيع 
العراق  اإللكتروني���ات داخ���ل 
برأسمال قيمته 5 ماليني دينار، 
مش���يرا الى انه مت االتفاق على 
أن يسلم للمتهم مبلغ 250 الف 
دين���ار ))اي ما يعادل 800 ألف 
دوالر( لشراء معدات من احدى 

الدول اآلسيوية.
واضاف املجني عليه: تسلم 
املتهم املبلغ وأبلغني أنه سيغادر 
الى الدولة اآلس���يوية ومن هذه 
الدولة سيعود الى العراق لإلشراف 
الى  على عمليات نقل البضائع 
الى  العراق، مشيرا  املصنع في 

انه وبعد اسبوع من تسلم املتهم 
املبلغ فوجئ بهاتف غريب يتصل 
علي���ه وكان رقم الهاتف دوليا، 
حيث فوجئ بش���خص يتحدث 

اللجه���ة العراقي���ة ومت ابالغه 
بأن أحد افراد عصابة اختطفت 
شريكه، واستطرد املجني عليه 
بالقول: سمح املتصل لشريكي 
رج���ل األعمال بأن يتحدث معي 
وابغلني بأنه مختطف من عصابة 
في العراق، وانهم يريدون مبلغ 
30 ال���ف دين���ار كفدية إلطالق 
س���راحه ووعدني رجل األعمال 
شريكي بأنه سيسدد لي املبلغ 
حال اطالق سراحه، مشيرا الى انه 
جتاوب مع اخلاطفني في العراق 
اال انه صدم باتص���ال آخر من 
شخص مجهول ابلغه فيه بأنه 
مطالب بدفع 20 الف دينار اخرى 
وان هذا املبلغ سوف يأتي إليه 

شخص كي يتسلمه منه.
وقال املصدر االمني: حينما 

وصلت االمور الى هذا احلد تقدم 
املجني عليه ال���ى رجال مخفر 
الس���املية والذي���ن احالوا األمر 
الى رجال مباحث الساملية، الذين 
طلبوا من املجني عليه مسايرة 
الذي سيتسلم منه  الش���خص 
املبلغ، وحال حضور الشخص 
الذي سيتس���لم منه ال� 20 الف 
دينار مت ضبطه في أحد اسواق 
الساملية، وبالتحقيق معه اعترف 
بأن ما حدث خدعة ومخطط من 
قبل رجل األعمال األردني، وزود 
رجال مباحث حولي مبكان إقامة 
رجل األعم���ال في الكويت ليتم 
ضبطه وضبط الش���خص الذي 
اتصل باملجني عليه، وطلب منه 
ال� 30 الف دينار، وعثر معهم على 

خطي هاتف عراقيني.

املتهم وأمامه الهيروين وامليزان والوسادة

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

500 غرام هيروين داخل وسادة
تقود »متشبهاً« إلى قضية حيازة واتجار

أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
اللواء الشيخ احمد  املخدرات بقيادة 
اخلليفة من إنهاء نشاط جنس ثالث 
في االجتار بامل���واد املخدرة وضبط 
بحوزته نحو 500 غرام من الهيروين 
صنفت الى نوعيات مختلفة اجلودة 

والنقاوة.
وجاء ضبط املواطن الش���اب بعد 
ان اس���تدرج الى بي���ع 50 غراما من 
الهيروي���ن النقي ألحد مصادر رجال 
املكافح���ة، كما ضبط في منزل املتهم 
في مشرف ميزان حس���اس وهو ما 
يجزم بأن املضبوطات لديه من مادة 
الهيروين هي بقص���د االجتار، وأكد 
مصدر امني ان املتهم س���وف يحال 
الى االختصاص بتهمة اخرى بخالف 
االجتار في املواد املخدرة وهي التشبه 
باجلنس اآلخر وذلك بعد ان ضبطت في 
غرفته مالبس نسائية وشعر نسائي 
مستعار ومكياج واعترف بأن ما ضبط 
في غرفته لالستخدام اخلاص بشأن 

تشبه باجلنس الثالث. 
امني فإن معلومات  ووفق مصدر 
وردت ال���ى مدير عام املكافحة اللواء 
اخلليفة عن اجتار شاب يعمل سكرتير 
مدير مس���توصف في املواد املخدرة 
وعليه مت اإليعاز الى ادارة العمليات 
والتي يرأس���ها املق���دم محمد الهزمي 
الرائد محمد  ومس���اعده »الدينامو« 
قبازرد وعليه قام مدير ادارة العمليات 

املقدم الهزمي ومساعده قبازرد بتشكيل 
فريق مصغ���ر ملتابعة القضية مكون 
من النقيب محمد القبندي واملالزمني 
أولني عبداهلل الربيعة وزيد صلبوخ 
وعبدالعزيز ظبيه واملالزم عبداللطيف 

الراشد.
واستطاع فريق عمل »العمليات« 
إقناع املتهم الذي يعمل في العاصمة 
ببي���ع 50 غراما من الهيروين مبقابل 
1000 دينار وحدد املتهم مكان تسليم 
املخدرات وتس���لم املبل���غ الذي رقم 
م���ن قبل النيابة في منطقة مش���رف 
على مقربة من مس���كنه ليتم ضبطه 
وباالنتقال الى مسكنه وإخضاع غرفته 
للتفتيش الدقيق عثر في وسادة على 
املواد املخدرة وامليزان احلساس وأيضا 
وج���دت في غرفته مالبس نس���ائية 

وأدوات مكياج.

مركز رياض

ال شك ان احملافظة على 
س���يادة الدولة من األمور 
املهمة لكل دولة السيما إذا 
كان هذا التعدي ليس على 
مقوماتها السياسية وإمنا 
عل���ى مقوماتها األخالقية 
والديني���ة، وأن املنوط به 
حف���ظ تل���ك املقومات هو 
املجتم���ع نفس���ه بجميع 
طوائفه وأفراده إال أن لكل 
دولة جهازا يختص بتلك 
احلماية ومما ال ش���ك فيه 
أن لكل دولة حدودا يتعني 
عليها احترامها وال يجوز 

اختراقها بل ويجب أن تضبط أي أشياء يحاول 
إدخالها للبالد إلث���ارة الفنت والطائفية فيها 
وان املنوط بذلك الضبط السلطات املختصة 
بالبالد، فأي أشياء ميكن إدخالها للبالد سواء 
كانت أغذية أو مالبس أو كتبا دينية البد من 
تفتيشها وإخضاعها للرقابة ملعرفة صالحيتها 
وما إذا كانت مقلدة أو أن إدخالها سيثير فتنة 
أو مش���اكل دينية في البالد، كما انه ملا كانت 
الكويت تعتبر الش���ريعة اإلسالمية مصدرا 
أساسيا للتشريع فيها فيجب على من يحاول 
تشويه تلك السمعة أن ينال العقوبة الصارمة 
لذا فأي مراسالت حتاول تشويه تلك الشريعة 
يجب ان يتم ضبطها ومعاقبة كل من أرسلها 
طبقا ملبدأ اإلقليمية ومعاقبة كل من جاءت على 
اسمه شركات أو أفراد ألن ذلك فيه إثارة للدين 

اإلسالمي وللمجتمع الكويتي بأسره.
ولعل سبب سردي لهذا املوجز ما قرأته في 
جريدة الوطن بعددها الصادر في 2010/7/15 
من أن األجه���زة املختصة مبط���ار الكويت 
الدولي ضبطت أكثر من 20 كتابا من احلجم 
املتوسط وهذه الكتب تتضمن آيات قرآنية 
وكلمات مقلوبة ومعكوسة، األمر الذي أدى 
إلى االشتباه فيها وفي طريقة كتابتها وهو 
ما جعل السلطات املختصة حتيل تلك الكتب 

إلى وزارة االعالم.
وهذه الكتب الدينية وصلت من إحدى الدول 
العربية عن طريق إحدى شركات النقل البري 
وتبني لدى رجال اجلمارك املختصة بتفتيشها 
وبيان ماهية تل���ك الكتب انها كتب مكتوبة 
بخط اليد وصادر به���ا بيان إدخال جمركي 
فتم التحفظ على البيان وأسماء األشخاص 
الذين أرسلوا الطرد واألسماء املرسلة إليها 
تلك الطرود في الكويت وذلك للتحقيق معها 
ومعرفة الس���بب في إرسال تلك املطبوعات 
والهدف من إرسالها لتلك اجلهات في البالد 
وبعد قراءتي لهذا املوضوع � شعرت بالغيرة 
على ديني احلنيف وأنه البد من وقفة حازمة 
جتاه تلك اجلهة املرسلة لهذه الكتب وأيضا 
للشركات املرسل إليها ألن ذلك يشكل خطرا 
على ديننا احلنيف ونحن مقبلون على شهر 
ك���رمي يتجلى فيه القرآن ف���ي أحلى صوره 
ومعانيه أال وهو ش���هر رمض���ان فال نريد 
تشويه ذلك الشهر بانتشار تلك الكتب فيه 
لوال يقظة رجال اجلم���ارك وضبطهم لتلك 
الكتب � إال أن ذلك األمر ال ينس���ينا املنظار 
القانوني لهذه الواقعة التي تفرض وجودها 
على الساحة الكويتية في ذلك الوقت فالقانون 
رقم 3 لسنة 2006 بشأن املطبوعات والنشر 
أباح في امل���ادة 7 منه جواز إدخال أو تداول 

أو بيع املطبوعات الواردة 
من اخل���ارج بعد إجازتها 
الوزارة املختصة بعد  من 
التثبت من عدم احتوائها 
عل���ى م���ا يحظر نش���ره 
وذلك إذا كان فيها مساس 
بالذات اإللهي���ة أو القران 
� وجاء  أو األنبياء  الكرمي 
في بنده���ا الثاني � يعتبر 
املوزع احمللي واملرسل إليه 
املطبوع مسؤوال في حالة 
مخالفة أي حكم من أحكام 
هذا القانون ويعاقب وفقا 
ألحكامه وال ش���ك ان تلك 
املطبوعات أرسلت من إحدى الدول العربية 
عن طريق شركة بريدية وان البيان اجلمركي 
البد ان يحمل عن اسم اجلهة املرسلة واجلهة 
املرسل إليها، األمر الذي يتعني معه معاقبة 
هاتني اجلهتني وفقا لقانون املطبوعات والنشر 
رقم 3 لسنة 2006 � فاجلهة املرسلة خاضعة 
لقانوننا اجلزائي عمال باملادة 2/11 من قانون 
اجلزاء وهو تطبيق ملب���دأ اإلقليمية والذي 
ينص على ان تسري أحكام هذا القانون على 
»كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعال 
يجعل���ه فاعال أصليا أو ش���ريكا في جرمية 
وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت« فال 
ش���ك ان جرمية إرسال الكتب املمنوعة على 
املساس بالقرآن الكرمي وقعت في دولتنا، األمر 
املعاقب عليه طبقا لقانون دولتنا � فضال عن 
أن هذا الفعل يعد مساسا بأمن الدولة من جهة 
الداخل عمال باملادة 29 من قانون اجلزاء وذلك 
ألن املادة 19 من قانون املطبوعات والنش���ر 
نصت على »يحظر املساس بالذات اإللهية أو 
القرآن الكرمي أو األنبياء أو الصحابة األخيار 
أو زوج���ات النب���ي ژ أو آل البيت � عليهم 
السالم � بالتعريض أو الطعن أو السخرية 
أو التجرمي بأي وسيلة من وسائل التعبير 
املنصوص عليها في املادة 29 من القانون 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء 
رقم 16 لسنة 1960، كما أشار الى ان النيابة 
العامة هي املختصة بالتحقيق والتصرف في 
هذه اجلرمية وان محكمة اجلنايات في احملكمة 
الكلية هي املختصة بنظر تلك اجلرمية فضال 
عن العقوبة التي أوردها هذا القانون في مادته 
26 بالغرامة التي ال تقل عن 3 آالف دينار وال 
تزيد على 10 آالف دينار، فضال عن مصادرة 
املطبوعات � وأقول في النهاية ان املستفاد من 
هذا املثال هو ضرورة توس���يع جهود رجال 
اجلمارك ويقظتهم للكشف عن أي دسائس 
ديني���ة او مذهبية تهدف الى تدنيس القرآن 
الكرمي او تش���ويه الش���ريعة او إثارة الفنت 
وشق الصفوف في اجلسد الوطني من خالل 
متجيد ش���خص ما او عمل ما او احلط منه 

خللق خالف او زوبعة في الشارع.
لذا لزم التدخل الفوري واحلاسم من قبل 
وزارة اإلعالم لوضع األمور في نصابها ومعاقبة 
من كان سيتسلم تلك الشحنة من الكتب ملعرفة 
السبب في إرسالها للبالد فضال عن املتابعة 
ملعرفة املرسل لتلك الشحنة إلخضاعه للعقاب 
وفق قانون اجلزاء وعم���ال مببدأ اإلقليمية 
حسبما يظهر التحقيق إذا كان له يد ويقصد أو 

أن األمر خارج عن يده ولم يكن مقصودا.
www.riyad-center.com

تشويه القرآن الكريم.. 
جريمة يعاقب عليها القانون

بقلم: المحامي رياض الصانع

انهيار سقالة في الشويخ ينقل 7 عمال إلى »الصباح«


