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محمد الجالهمة
احتجز 4 شبان »مواطنان وشابان من غير محددي 
اجلنس���ية« في مخفر الفحيحيل ووجهت لهم تهمة 
إهانة رجال األمن والسكر البينّ ومحاولة دخول منطقة 
محظورة، وجاءت االتهامات تلك في أعقاب بالغ تقدم 
به ضابط يعمل بخفر السواحل، وفي التفاصيل التي 
يرويها املصدر: ان الشباب ال� 4 حاولوا الدخول الى 

مصفاة األحمدي مبركبتهم األميركية، األمر الذي جعل 
الضابط والعس���كري يبلغهما بأن املنطقة محظورة 
وتبي للضابط ان الش���باب بحالة سكر بي وأقدموا 
على االعتداء على الضابط وأحد ضباط الصف ليتم 
ضبطهم بعد طلب إسناد وإحالتهم الى مخفر الفحيحيل، 
حيث أمر وكيل النيابة باحتجازهم على ذمة القضايا 

التي نسبت إليهم.

4 سكارى يهينون ضابطًا في خفر السواحل

مركز رياض

مقالي الذي أتناوله 
اآلن هو ع���ن التلوث 
الس���معي مبصدريه 
املباشر وغير املباشر 
اعتب���ره من  وال���ذي 
العص���ر  »جرائ���م 
احلدي���ث« فامللوثات 
الس���معية أصبح���ت 
حتيط بنا من كل صوب 
وحدب وهذه امللوثات 
ينتج عنها عدم استقرار 
واضط���راب وضرر، 
اما  والتلوث السمعي 

ان يكون مباش���را مصدره االنسان أو 
غير مباش���ر مص���دره الضوضاء التي 
تخرج من املصانع وأصوات الطائرات 
والسيارات واملشاريع التنموية القائمة 
واملزمع انشاؤها أما عن امللوثات السمعية 
املباشرة والتي مصدرها االنسان وهو 
م���ا يحدث تلك امللوث���ات بفعله فالبي 
أن أيا من���ا ما أن يدلف ال���ى مطعم أو 
مجمع من املجمعات لشراء احتياجاته 
اال ويفاجأ بأصوات عالية »تصم االذن« 
نتيجة االكتظاظ فضال عن أجهزة التلفاز 
الكثير  وأصواتها العالية خصوصا أن 
من الناس أصبحوا يتابعون الفضائيات 
والبرامج بكثرة وما أن متر بجانب البيوت 
التلفاز  والدواوين اال وتس���مع صوت 
العالي فهذا الضوض���اء ظاهرة وليس 
ثقافة تسود املجتمع وما أن يتم القضاء 
على أسباب تلك الظاهرة فانه من املؤكد 
سيتم االنتهاء والقضاء على الضوضاء 
كليا كما أن لغة احلوار بيننا أقصد »لغة 
الصراخ« أصبحت أحد املسببات للتلوث 
السمعي فقد انتشرت تلك اللغة بصورة 
غريبة حتى أصبحت هي لغة التخاطب 
وم���ا يؤكد كالمي ه���ذا هو وصول تلك 
الظاهرة الى املؤسس���ة التشريعية في 
الكويت ممثلة ف���ي مجلس االمة حتى 
أصبح البعض يعيرن���ا مبجلس االمة 
النه أصبح مليئ���ا بالصراخ حتى فقد 
املجلس دوره الرئيس���ي في التشريع 
والرقابة وأصب���ح أي نائب يريد طرح 
سؤال أو استجواب سبيله هو الصراخ 
والصوت العالي الى حد قد تصل االمور 
الى التراش���ق بااللفاظ ورشق الكلمات 
بصوت عال يزعج املسامع وحتى باقي 
النواب في متابعة جلسات املجلس االمر 
الذي يتوافر معه جرائم القذف والسب في 
حق العضو بسبب هذا الصراخ والتراشق 
بااللفاظ بأص���وات عالية فضال عن أن 
ممارس���ات بعض أعضاء مجلس االمة 
والذين يجب أن يكونوا باالساس قدوة 
للش���باب في كيفية التخاطب العقالني 
الناجم عن احلجة واملنطق والدليل حيث 
جند بعض االعضاء يصرخ معتقدا أن 
هذه الوس���يلة متكنه من حتقيق مآربه 
حت���ى أن طريقة احلكومة في عدم الرد 
على هذا العضو أيضا ساعدته على غلوه 
باس���تخدام الصراخ كمنهج، فرضوخ 
احلكومة املس���تمر العض���اء الصراخ 
ومتطلباتهم أدت الى متاديهم، وال أخفي 
ما نش���اهده اآلن من الشباب املستهتر 
الذي يسبب االزعاج للناس عن طريق 
قيادتهم السيارات برعونة واستهتار أو 
عن طريق تشغيلهم املوسيقى الصاخبة 
في سياراتهم أثناء سيرهم بها وهو ما 
يجعلهم ينش���غلون بها وسماعها دون 
انشغالهم بالطريق مما يتسبب ذلك في 
حدوث جرائم يسأل عنها هؤالء الشباب 
بفعلهم االرعن وهي جرائم القتل واالصابة 
اخلطأ واالتالف العمدي واملؤثم باملواد 
154، 164 و249 م���ن قانون اجلزاء – لذا 
لزم التنويه أن العيش في صخب وازعاج 
أصبح سمة وعادة سيئة لدى اجلميع 
حتى اصبح الضوضاء جزءا ال يتجزءا من 
ثقافة املجتمع – لذا وجب توجيه النداء 
الشباب املستهتر بأن يحترموا  لهؤالء 
أنفس���هم ويتخلقوا بأخالق االس���الم 
احلنيف وأن يحترموا الناس بعيدا عن 
اثبات الوجود ولفت االنظار  محاوالت 
على حساب راحة الناس، ننتقل الى نقطة 
أخرى نتعرض اليها وهي املصادر غير 
املباشرة للتلوث السمعي ومنها مصادر 
خارج املنزل كحركة املرور في الطرقات 
واملصانع واملط���ارات وورش تصليح 
الس���يارات، فالكل يعلم متاما ان مطار 
الكويت يقع بالقرب من املناطق السكنية 
الفروانية واشبيلية  خصوصا منطقة 
واجلليب فسكان تلك املناطق يسمعون 
وبصورة يومية أصوات الطائرات سواء 
التي تقلع او التي تهبط على ارض املطار 
اضافة الى أص���وات املصانع التي تقع 

املناطق  أيضا بجان���ب 
املأهولة بالسكان وتسبب 
ضوضاء، والضوضاء هو 
الصوت غي���ر املطلوب 
او غير املرغوب ولذلك 
فان التلوث السمعي أو 
الضوضائي غير املباشر 
يرتب���ط ارتباطا وثيقا 
باالماكن املتقدمة – ولذا 
كان واجبا أن اشير الى 
أن هناك مشاريع تنموية 
الدولة  قادمة تنش���ئها 
فمثال مش���روع متروا 
االنفاق املستقبلي والذي سيربط مناطق 
الكويت املختلفة يج���ب أن تراعي فيه 
أعلى مقاييس ومعايير احلد من التلوث 
السمعي باالضافة الى أنه يجب اخضاع 
املصانع لتقنيات التقليل من الضوضاء 
واقامة عوازل صوت حول املباني املنتجة 
واحلد من اقامة املصانع ومحطات توليد 
الطاقة بالقرب من التجمعات السكنية 
وضرورة اقامة حزام شجري اخضر حول 
املبان���ي التي حتتاج الى الهدوء كل هذا 
وغيره من وسائل احلد من الضوضاء 
والتلوث الس���معي في املدن – هذا من 
الوجهة العملية للتلوث السمعي املباشر 
وغير املباشر – أما املنظار القانوني له 
فالقانون رقم 21 لسنة 1995 بانشاء الهيئة 
العامة للبيئة ن���ص في مادته رقم )1( 
فقرة 7 على أن املقصود باملواد والعوامل 
امللوثة سائلة أو صلبة أو غازية أو روائح 
أو ضجيج أو اش���اعات أو وهج اضاءة 
أو اهتزازات تنتج بفعل االنسان وتؤدي 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث 
البيئة ونص في مادته رقم 1/8 على أن 
مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة يضع 
االنظمة واالشتراطات الواجب توافرها 
عند حتديد املوقع أو انشاء أو استخدام 
أو ازالة أي منشأة أو انتاج مواد أو القيام 
بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي الى 
تلوث البيئة، ولم يقف القانون عند هذا 
احلد بل وضع عقوبة ضمنها نص املادة 
)13( من ذات القانون وهي احلبس مدة 
ال جتاوز ثالث س���نوات لكل من خالف 
النظم واالشتراطات املنصوص عليها في 
املادة الثامنة سالفة الذكر، وأجاز القانون 
للمحكمة مصادرة االشياء التي تسببت 
في تلوث البيئة أو االضرار بها مع الزام 
اجلهة املس���ببة للتلوث بتحمل جميع 
التكالي���ف ملعاجلة االضرار التي تلحق 
بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة 
وبازالة التلوث على نفقتها أو غلق االماكن 
التي يكون العمل فيها مصدرا للتلوث 
وذلك ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر فاذا تكررت 
املخالفة جاز للمحكمة الغاء الترخيص 
– لذلك أقول في ختام مقالي هذا أن كل 
ما هو دخيل بشكل زائد أو ناقص على 
البيئة الطبيعية التي خلقها اهلل سبحانه 
وتعالي له تأثير سلبي وعلى الفرد أن 
يتيقظ وينه���ض الدراك كيفية العالج 
وهناك بعض االجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل احلكومة للحد من التلوث السمعي 
مبصدريه املباشر وغير املباشر - منها 
التوعية باملخاطر املصاحبة للضوضاء 
والتلوث الس���معي ووض���ع نظام يتم 
فيه تغرمي كل من يتس���بب في احداث 
الضوضاء فضال على منع دخول اآلالت 
ذات االصوات العالية الى البالد وعمل 
تقارير دورية لقياس التلوث السمعي 
وحتديد املناطق االكثر ضررا ملعاجلتها 
وتفادي ذلك التلوث بالنسبة لها والعمل 
على أن تلزم الهيئة العامة للبيئة هيئة 
الطيران املدني باشتراطاتها البيئة ومبدى 
التلوث الس���معي الصادر من الطائرات 
وذلك حتى تتفادى هيئة الطيران املدني 
ذلك الصخب والعمل على ازالته بعمل 
تطوير على الطائرات بوضع محركات 
خاصة تكون ذات صوت منخفض وهو 
ما ستطبقه الكويت بناء على توصيات 
الهيئة العامة للبيئة كما يجب أن تكون 
هناك توعيه س���ليمة في التربية داخل 
االس���رة وأن تغرس���ها في الطفل منذ 
الصغر فضال عن واجب املدرسة في كل 
مراحلها التعليمية أن تركز على احترام 
اآلخرين وتوضح مدى تأثير التعرض 
املستمر للملوثات على القدرة السمعية 
للفرد فضال عن أن تعديل هذا السلوك 
بشكل ايجابي يجب أن يكون نابعا من 
أحساس الفرد مبسؤوليته في عدم ازعاج 
اآلخرين وايزائهم وذلك حتى نصل الى 
الهدوء والطمأنينة التي يجب أن تسود 

في مجتمعنا.
reyadcenter@yahoo.com

جريمة التلوث السمعي

بقلم: المحامي رياض الصانع

جثة لقيط ميت في حاوية قمامة بـ »القصور«
تكشف عالقة محرمة بين موظفة في »الصحة« وعسكري

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تمك���ن رج���ال إدارة بحث وتحري 
محافظة مب���ارك الكبير بقيادة العقيد 
المقدم سالم  الدريعي ومساعده  وليد 
الجويسري من توقيف مواطنة أقدمت 
على قتل طفلها حديث الوالدة والتخلص 
منه عبر القائه في حاوية القمامة القريبة 
من منزل والدها. وعلمت »األنباء« ان 
وكي���ل النيابة أمر بتس���جيل القضية 
باعتبارها قتل عمد مع سبق اإلصرار 
والترصد وذلك رغم إنكار الموظفة أنها 
قتلت ابنها، إال أن االستماع الى أقوال 
خادمة المنزل والتي قالت إنها سمعت 
صوت طف���ل كان يبكي في غرفة ابنة 
كفيلها وسكت فجأة دفع وكيل النيابة 
الى تصنيف القضية باعتبارها قتل عمد، 
ومن المقرر ان يحسم الطب الشرعي ما 
اذا كانت أقوال الخادمة محقة أم أقوال 
المواطنة التي أكدت انها ولدت الطفل 

ميتا، ولم تكتف المواطنة وهي تعمل في 
وزارة الصحة بأقوالها تلك واالعتراف 
بأن الطفل هو نتاج حمل س���فاح إنما 
أبلغت عن هوية الش���خص الذي كان 
سببا في حملها، معترفة على والد طفلها 
مدعية انه عسكري في وزارة الدفاع، 
مؤكدة على أنها تخلصت من جثة ابنها 
لطمس معال���م العالقة المحرمة بينها 
وبين عسكري الدفاع، ولم يكتف رجال 
المباحث بضب���ط األم إنما تمكنوا من 
إلقاء القبض على العسكري والذي ادعت 
المواطن���ة انه اقام معها عالقة محرمة 

والتي انتهت بحمل سفاح وإجهاض.
ووفق مصدر امني فإن بالغا تلقته 
عمليات وزارة الداخلية فجر أمس تضمن 
العثور على جثة طفل حديث الوالدة 
داخل حاوية قمام���ة قريبة من منزل 
مواطن متقاعد في منطقة القصور وفور 
تلقي البالغ انتقل الى موقع البالغ عدد 

من رج���ال األمن يتقدمهم العقيد وليد 
الدريعي وتم عمل التحريات السريعة، 
حيث وضعت موظف���ة الصحة وابنة 
المواطن المتقاعد في دائرة االتهام ولدي 
التحقيق مع الموظفة أنكرت الواقعة، اال 
أنها فوجئت بأن النفي لن ينفع خاصة 
بعد ان أبلغت من قبل العقيد الدريعي 
ان عليها اثبات العكس من خالل إحالتها 
للطب الش���رعي والذي هو قادر على 
كشف الحقيقة كاملة وإذا ما كانت قد 
وضعت طفال قبل ساعات فما كانت من 
المواطنة وهي من مواليد 1976، اال أن 
قالت الحقيقة كاملة والتي تمثلت في أنها 
ارتبطت بعالقة مع عسكري في الدفاع 
من مواليد 1982 اي مع شاب يصغرها 
في السن ب� 6 سنوات وأسفرت العالقة 
عن طفل حاولت يشتي الطرق إجهاضه 
خاصة بعد ان ابلغها العس���كري بأنه 
غير مستعد للزواج واإلنفاق على منزل 

وأس���رة، مضيفة ان تملص العسكري 
من عالقته دفعها الى عمل المستحيل 
نحو إجهاض نفس���ها على مدار أشهر 
وما ان وضعت مولودها وكان متوفى 
حتى تخلصت منه بالقاءه في حاوية 

القمامة القريب من منزل والدها.
وأش���ار المص���در األمن���ي الى ان 
رجال المباحث استطاعوا وفي اعقاب 
االعترافات التي أدلت بها المواطنة الى 
ضبط العسكري والذي اعترف بالعالقة 
غير الشرعية بعد ان اخطر بان تحليل 
ال� D.N.A  سيكش���ف كامل الحقيقة اال 
انه نفى علمه بمحاوالت إجهاضها، كما 
تم االستماع الى أفادت خادمة المنزل 
والتي قال���ت انها الحظت انتفاخ بطن 
ابنة كفيلها كما قالت انها سمعت صوت 
صراخ طفل حديث الوالدة وبعد دقائق 
وجدت ان الصم���ت المطبق عم غرفة 

الموظفة.

اليوسف يتفقد مراكز ونقاط خفر السواحل

مطلوب لـ 15 سنة يلتزم الصمت
بعد ضبطه في منزل مواطن بالعيون

هاني الظفيري
ورط مواطن نفسه في قضية جديدة حملت عنوان دخول مسكن بقصد 
ارتكاب جرمية لتضاف القضية اجلديدة الى سجل املواطن اإلجرامي الذي 
تضمن كون����ه مطلوبا لتنفيذ حكم باحلبس ملدة 15 عاما، وقال مصدر 
امني ان املواطن املطلوب والذي ألقي القبض عليه التزم الصمت وهو 
ما يدعو الى وضع عالمات استفهام على أسباب دخوله مسكن املواطن 
في منطقة العيون. ووفق مصدر امني بان مواطن اس����تنجد بعمليات 
الداخلية لإلبالغ عن وج����ود غريب في منزله وتوجه رجال األمن الى 
منزل املواطن ومت القبض على زائر الليل وتبي من خالل االس����تعالم 

انه مطلوب للسجن 15 عاما على ذمة قضايا سرقات وسلب.

مواطن يضرب زوجته الموظفة في »الداخلية«
محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة تعمل بوزارة الداخلية الى مخفر الفنطاس مبلغة 
عن تعرضها لالعتداء بالضرب على ي����د طليقها الذي اقتحم منزلها 
امس االول ليتم تسجيل قضية حملت مسمى »دخول مسكن واعتداء 
بالض����رب«. وفي التفاصيل التي يوردها املص����در ان املواطنة كانت 
على خالف مع طليقها ال����ذي هددها عبر الهاتف حيث فوجئت امس 
باقتحامه منزلها دون س����ابق انذار ووج����ه اليها عدة لكمات ادت الى 
اصابتها برضوض وكدمات بأنحاء متفرقة من اجلسم وارفقت تقريرا 
طبيا يفيد مبا تعرضت له من اصابات وسجلت قضية جار استدعاء 

الطليق ملواجهته مبا نسب اليه.

د وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون امن احلدود  تفقنّ
اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح امس زوارق االدارة 
العامة خلفر الس���واحل املنتشرة على طول السواحل 

وحدود املياه االقليمية الكويتية.
وواصل اللواء الشيخ اليوسف جوالته امليدانية لليوم 
الثالث على التوالي لعدد من املراكز االمنية حيث شملت 
الزيارة جون الكويت واملنشآت النفطية البحرية وجزيرة 
كبر وخور املفتح وخور العمى واختتمت بزيارة مركز 

اخليران الساحلي.
ونقل الى قادة الزوارق والعاملي في االدارة العامة 
خلفر السواحل حتيات وتهاني وزير الداخلية الفريق 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة الفريق احمد 
الرجيب مبناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بوجودهم 
عل���ى رأس عملهم بعيدا ع���ن اهاليهم وذويهم في هذه 

املناسبة.
من جانبهم اعرب العاملون على الزوارق عن سعادتهم 

بهذه الزيارة التي تؤك���د تواصل العالقات الطيبة بي 
القيادات االمنية والعاملي في وزارة الداخلية.

ورافق اللواء الشيخ اليوسف في جوالته مدير ادارة 
االمن البحري بالوكالة املقدم بحري انور احلمدان ومدير 
ادارة التشكيالت البحرية املقدم بحري عمير الرشيدي 
ورئيس قسم القطاع األوسط املقدم بحري طارق الوزق 
ورئيس قسم العمليات البحرية النقيب الشيخ مبارك 

علي الصباح.

مستكماًل جوالته التفقدية لليوم الثالث على التوالي

الـ »D.N.A« سيكشف كامل الحقيقة

العسـكري اعتـرف أمـام رجـال المباحـث بالعالقـة ونفى عالقتـه بمـوت اللقيط
الخادمـة شـهادة  بعـد  للمواطنـة  العمـد  القتـل  تهمـة  وجـه  النيابـة  وكيـل 

صورة جماعية مع أفراد أمن مركز اخليران الساحلي اللواء الشيخ محمد اليوسف معايدا عددا من رجال خفر السواحل خالل جولته

جانب من احلملة التفتيشية على مدخل سكراب أمغرة امس االول

ضبط 50 شخصًا في حملة ألمن الجهراء
استمرت 3 ساعات في سكراب أمغرة

هاني الظفيري
ش����ننّ رجال مديرية امن اجلهراء اول 
من امس حملة كبيرة في منطقة سكراب 
امغرة امتدت على مدار 3 ساعات وحتديدا 
في الفت����رة املمتدة من احلادية عش����رة 
مس����اء وحتى الواحدة فجرا، وذلك على 
مخالفي قانون اإلقامة والعمالة السائبة، 
وأسفرت احلملة التي كانت حتت اشراف 
مدير امن اجلهراء العميد محمد رضا عن 
ضبط نحو 50 وافدا من جنسيات آسيوية 
وعربية وتنوعت مخالفتهم ما بي العمل 
لدى الغير ومخالفة قانون اإلقامة وعمالة 
س����ائبة، وأمر العميد محمد طنا بإحالة 
الوافدين لالختصاص التخاذ ما يلزم من 

إجراءات.
وقال مصدر امني ان حملة امن اجلهراء 
جاءت ترجم����ة لتعليم����ات وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي الذي أوعز بضرورة تنفيذ حمالت 
متواصلة في أماكن تواجد العمالة الوافدة، 
فيما اشرف على احلملة ميدانيا كل من املقدم 

فالح محسن والنقيب غنيم الظفيري.

فنان خليجي يبلغ عن تعرضه إلطالق نار على »السالمي«
عبداهلل قنيص

أبلغ الفنان الخليجي سعد الملحم عمليات الداخلية 
فجر امس عن تعرضه الطالق النار على طريق السالمي 
حيث كان متجها الى المملكة العربية السعودية بعد 

أن أقام في الكويت فترة العيد.

وفي تفاص��يل الواق��عة التي اف��اد بها سعد الملحم 
عبر اتصاله ب� »األنباء« بأنه فوجئ واثناء سفره على 
طريق الس���المي يوم امس بمركبة نوع جيب تقف 
الى جانبه حيث اطلق منها شاب اعيرة نارية تجاه 
مركبته لينفلت مقود المركبة التي اقتحم بها الملحم 

الصحراء خوفا م���ن اصابته بأحد االعيرة التي كان 
يطلقها على سيارته صاحب الجيب.

وأش����ار الم�لحم الى أن�ه اتج�ه الى مخ�فر تي�ماء 
وأب�ل���غ رج���ال األمن بما حصل له دون أن يس���جل 

قضية.


