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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

قطـــع عـالقـــة
تعلن �سركة جلوبل �ستار للتجارة العامة واملقاولت

املدعو/ مــع  عالقتها  قطع  عــن 

برديب كومار فادكري
ـــن تــاريــخ  ــيــة م هـــنـــدي اجلــنــ�ــس

2010/3/15 واأنها تخلي م�سوؤولياتها 

كانت ماديــة اأو قانونـيـة اأو �سيـكــات 

اأي  مـــن  خــــالفـــه  اأو  فـــواتيـر  اأو 

تعامالتـهــا باإ�ســم ال�سركـة.

مـــالحــظـــة  اأو  ا�ستفـــ�ســار  اأي  حـــالـــة  ويف   

الرجاء الإت�ســال علــى تليــفــون رقم 90025443 

خـــالل ثــالثــة اأيــام مــــن تاريخ الإعــالن.

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

مركز رياضمركز رياض

اإلس���ام هو دي���ن الدولة والش���ريعة 
اإلس���امية هي مصدر رئيسي من مصادر 
التشريع، ودولتنا الرائدة لها دور في التصد 
ألي عبث بالشريعة، وال يفوتني الثناء على 
اجلهود املبذولة م���ن اجلهات األمنية على 
اعتبار أن مهمة الدفاع عن اإلسام وقوانينه 
تقع على عاتق جميع ش���رائح املجتمع لذا 
فإن أي تعد على الدين وعلى الذات اإللهية 
يجب أن يقابل باحل���زم وذلك منعا إلثارة 
الفنت في الباد � وملا كان التدريس من املهن 
التي لها تأثير في املجتمع السيما ان أفراده 
هم امللقنون لطاب امل���دارس واجلامعات 
والذين يجب أن يغرسوا املبادئ والقيم في 
نفوسهم ويعلموهم مبادئ دينهم اإلسامي 

احلنيف دون اخلوض في جزئيات ال يعلمها إال اخلالق العلي 
العظي���م ألنها من صنعه وال يعلمها أحد وال يجوز التعرض 
لها الن في ذلك مساس���ا وتعديا على الذات اإللهية ومساسا 
بديننا اإلس���امي احلنيف، كما أنه ال يجوز ألي إنسان كائن 
من كان أن يتذرع بجهله بالقانون الن ذلك وان كان يتأتى من 
رجل أمي يجهل القراءة والكتابة فهو ال ميكن قبوله من رجل 
ميتهن التدريس ويتخذها حرفة له الس���يما أنه يدرس مادة 
التربية الدينية ويغرس مبادئها في نفوس الطاب والعامة 
على حد سواء � ولعل ما جعلني اسرد تلك العبارات املوجزة 
ما قرأته واقش���عر وجداني في جريدة »األنباء« السباقة في 
سرد األحداث وإعام املواطنني واملقيمني بكل ما يحدث على 
الساحة الكويتية في عددها الصادر في 2010/7/25 من أنه متت 
إحالة مدرس للتربية اإلسامية إلى اإلدارة العامة للتحقيق 
مع���ه وذلك عقب ضبطه وهو يق���وم بعرض أفام من خال 
شاش���ة عرض كبيرة تتعلق باحلياة واملوت واجلنة والنار 
وعذاب القبر � وقد عرضت تلك املشاهد في ضاحية اجلهراء 
على مرأى ومسمع من املارة واملواطنني وهو ما دفع مبدير أمن 
محافظة اجلهراء إلى إرسال قوة لضبط هذا املدرس الذي تبني 
أنه يعمل مدرس���ا للتربية اإلسامية فضا عن ضبط أدوات 
العرض واألفام التي بحوزته � تلك هي الواقعة التي قرأتها.. 
وتساءلت هل منا من يعرف ما الذي يحدث بعد املوت وما هو 
عذاب القبر؟ الشك أن اإلجابة بالنفي الن تلك املسائل منوطة 
باخلالق عز شأنه الذي يعلم السر وما خفي وال يستطيع أحد 
منا ان يتنبأ بحيات���ه القادمة الن ذلك بيد اهلل إال أن املنظار 
القانون���ي لهذه الواقعة يلقي بظاله وذلك الن تلك اجلرمية 
والتي اقترفها مدرس التربية الدينية فيها مساس بأمن الدولة 
من جهة الداخل عما باملادة 29 من القانون 31 لس���نة 1970 
والتي أحال إليها القانون رقم 61 لس���نة 2007 بشأن اإلعام 

املرئي واملس���موع فاملادة )1 بند 1( من ذات 
القانون تش���ير في تعريفها لإلعام املرئي 
واملسموع بأنه »كل عملية بث تلفزيوني أو 
إذاعي يصل للجمهور أو فئات معينة منه 
بإشارات او صور أو أصوات وذلك بواسطة 
احملط���ات والقنوات واملوجات وغيرها من 
التقنيات احلديثة من وسائل البث والنقل 
التلفزيوني« كما ان املادة )2( منه أشارت 
إلى استلزام احلصول على ترخيص ملمارسة 
أعمال البث وبعد ذلك أشارت املادة )11( في 
فقرتها )1( الى انه يحظر املس���اس بالذات 
اإللهية س���واء بالتعرض أو الطعن أو بأي 
وسيلة من وسائل التعبير املنصوص عليها 
في املادة )29( من القانون رقم 31 لس���نة 
1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم )16( لسنة 1960 
فض���ا عن أن املادة )12( من القانون 61 لس���نة 2007 أفردت 
عقوبة على كل من ميارس أعمال البث من دون احلصول على 
ترخيص بث باحلبس مدة ال جتاوز سنة فضا عن مصادرة 
جميع املعدات واألجهزة املستخدمة، فضا عن أن املادة )13( 
منه في فقرتها )1( عاقبت باحلبس مدة ال جتاوز سنة إذا بث 
ما حظرته املادة 1/11 من هذا القانون وهو املس���اس والتعدي 
عل���ى الذات اإللهية. وال ش���ك أن ما بدر م���ن مدرس التربية 
اإلسامية فيه مس���اس بالذات اإللهية فضا عن انه بث تلك 
األفام دون حصوله على ترخيص بث من اجلهات املختصة، 
األمر الذي أوقعه حتت عقاب مواد قانون املرئي واملس���موع 
والسالف اإلش���ارة إليها � وفي النهاية أشير الى ان املستفاد 
من هذا املثال هو ضرورة توسيع جهود رجال األمن ويقظتهم 
في الكش���ف عن أي وسائل تهدف إلى املساس بالذات اإللهية 
والتعرض لها بهدف الضغط على اجلمهور او للحصول على 
جمهور وقاعدة وش���عبية للمتحدث او جماعته او حزبه مما 
يتس���بب في احدث الفنت وشق الصفوف في اجلسد الوطني 
من خال خلق خاف أو زوبعة في الشارع الكويتي، لذا لزم 
التدخل الفوري واحلاسم من قبل النيابة العامة ووزارة اإلعام 
لوضع األمور في نصابها ومعاقبة ذلك املدرس ملا بدر منه من 
اثارة للرأي العام بفعله اإلجرامي الذي ال طائل منه اال أحداث 
زوبعة في املجتمع الكويتي املعروف بتمسكه بدينه اإلسامي 
وتعاليمه السامية دون تعرض للذات اإللهية، فضا عن انه 
لزاما على وزارة التربية والتعليم معاقبة ذلك املدرس إداريا 
ألن���ه يجب ان يتحلى بالقدوة واألخاق بدال من إثارته الفنت 
في وقت ينعم فيه ش���عبنا بشهور يجب فيها تقديس الذات 

اإللهية بدال من التعرض لها.
www.riyad-center.com

التعدي على الذات اإللهية... جريمة معاقب عليها قانونًا

بقلم: المحامي رياض الصانع

عبداهلل قنيص
متكن رجال أمن السجن من مصادرة 13 هاتفا نقاال اثر حملة أمنية قام بها مدير السجن 

املركزي املقدم شريدة الشمري في مباني السجن القدمية واجلديدة.
وقال مصدر أمني ان احلملة انطلقت قبل السحور ومتكن رجال أمن السجن من العثور 
على الهواتف النقالة مخبأة في عنابر بعض الس���جناء وبعضه���ا عثر عليه في احلمامات 
املركزية للسجن وأخرى في فتحات التكييف. وأوضح املصدر انه مت فتح حتقيق مع السجناء 

ملعرفة ملن تعود الهواتف وكيفية دخولها الى السجن.

حملة قبل السحور تكشف 13 هاتفًا نقااًل في السجن المركزي

عبداهلل قنيص
انته���ى خاف بني س���يدتني 
خليجيتني ح���ول أحقية املرور 
في أحد األسواق التجارية بحولي 
إلى تسجيل تعهد بحق كل منهما، 
وكان اخلاف بني السيدتني قد بدأ 
بتاسن ثم سرعان ما تطور الى 
مشاجرة استخدمت فيها جميع 
االسلحة النسائية املعروفة من 
شد شعر وعض وسط الطريق 
م���ا دعا عددا من رواد الس���وق 
الى االتصال بعمليات الداخلية 
لتحضر دورية شرطة ويتم إيقاف 
السيدتني وإحالتهما ملخفر حولي 
أن  حيث تبادلتا االتهامات قبل 

يخلى سبيلهما.

مشاجرة نسائية 
خليجية في حولي

مصرع باكستاني مقابل معسكر للجيش الكويتي

لصوص الـ »بالك بيري« يظهرون في الجهراء

هاني الظفيري
لقي وافد باكستاني مصرعه صباح امس اجلمعة 
بعد اصطدامه بعمود انارة على طريق الس���املي 

وحتديدا أمام أحد معسكرات اجليش الكويتي.
وكان رجال املعسكر قد شاهدوا احلادث الذي 

حدث على بعد أمتار من بوابة املعسكر وأرسلوا 
سيارة اسعاف تابعة للجيش لنقله الى املستشفى 
غير انه تبني ملسعفي اجليش ان الباكستاني فارق 
احلي���اة فور حدوث االصطدام وس���جلت قضية 

حادث ووفاة.

هاني الظفيري
تقدم مواطن في اجلهراء أول من امس بباغ 
الى مخفر النع���ي���م مبل��غا عن تعرض ابنه 
احلدث للسلب بالقوة على يد اربعة شبان، وقال 
املواطن ان الشبان االربعة استوقفوا ابنه )13 
عاما( وقاموا بضربه ثم اقدموا على تفتيش���ه 

ولم يعثروا معه سوى على جهاز الباك بيري 
اخلاص به، فأخذوه وفروا بسيارتهم اليابانية 

احلديثة.
هذا وقدم احلدث لرجال االمن رقم س���يارة 
اجلناة االربعة واحيلت القضية الى رجال املباحث 

لسرعة ضبط لصوص الباك بيري.

مراجعة تستنجد بعمليات »الداخلية«
إلنقاذها من كاتب مستوصف »مزاجي«

اضطرت مواطنة مريضة لاتصال
بعمليات الداخلية مس���اء اول من 
امس اخلميس لتق��دم شكوى رسمية 
ض���د كاتب مس���توصف حولي الذي 
طردها ورفض ان مينحها ورقة دخول 

للطبيب.
وبحسب باغ املواطنة فانها توجهت 
بعد اإلفطار الى مستوصف حولي حوالي 
الساعة السابعة مساء واضطرت الى 
االنتظار ألكثر من ساعة وربع الساعة 
دون ان يصل كاتب الدخول، ما جعل 
طابور انتظار املرضى يصل الى اكثر 
من 40، جميعهم بانتظار وصول الكاتب 

ملنحهم ورقة الدخول للطبيب.
وقالت املواطن���ة ان الكاتب حضر 
متأخرا اكثر من ساعة ونصف الساعة، 
وعندما عاتبته لم يعتذر على تأخره 
بل نهرها أمام جميع املراجعني قائا: 
»انت ما حتاسبيني.. وانت بالذات ما 

راح أقص لك ورقة دخول«.
وأوضحت خال مكاملة هاتفية مع 
عمليات الطوارئ انها لن تغادر مكانها 
ما لم ترسل لها دورية وهو ما مت لها 
في النهاية، حيث أرس���لت لها دورية 
تابعة ألمن حولي لتس���جيل شكواها 

االزدحام كما بدا في مستوصف حولي أول من أمس اخلميسضد كاتب املستوصف »املزاجي«.


