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الصفحة
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

كتبت النج���اة لركاب وطاق���م طائرة تابعة 
للخطوط اجلوية البنغالية بعد ان اضطر قائدها 
للهبوط بها اضطراريا في مطار الكويت الدولي بعد 
اندالع النيران في عجالتها. ووفق مصدر أمني فإن 
قائد الطائرة البنغالية القادمة من دكا أبلغ برج 
مطار الكويت الدولي أثناء استعداده للهبوط ان 

خلال ما طرأ على عجالت الطائرة، وعاد مرة أخرى 
وأبلغ البرج ان النيران اشتعلت بأحد االطارات 
وانه سيضطر للهبوط اضطراريا. وقال املصدر 
مت االيعاز لفرق اطفاء وانقاذ املطار باالستعداد 
الستقبال هبوط الطائرة البنغالية، مشيرا الى ان 
قائد الطائرة متكن من الهبوط بها بشكل سلس 

للغاية دون اي اصابات بني الركاب.

هبوط اضطراري لطائرة بنغالية بعد احتراق عجالتها

مركز رياض

لم تعد االش���ارات واللوحات املرورية 
في بعض الش���وارع وعلى االرصفة تؤدي 
عملها بالشكل املطلوب، وذلك بفعل االشجار 
التي تزرع على االرصفة وجوانب الطرقات 
وتكبر مع مرور الزمن دون ان تلقى االهتمام 
املطلوب والعناي���ة الالزمة حتى تتخطى 
رقعتها لتحتضن كل ما يحيط بها مبا فيها 
من لوحات واشارات مرورية، وهنا تكمن 
اخلطورة، فاالشارات وضعت لتدل السائق 
على الطرقات سواء كانت اسماء شوارع أو 
وجهات سير أو غيرها من االشارات وعدم 
رؤيتها قد يؤدي الى نتائج ال حتمد عقباها، 
حيث يضل السائق طريقه ويؤدي ذلك الى 
حوادث سير، فمشكلة االشجار التجميلية 

ليست فقط فيما تغطيه من لوحات واشارات مرورية، وامنا 
ايضا في عدم االهتمام بها بالشكل املطلوب، فهناك اشجار لم 
تعد متت للتجميل بصلة ملا آلت اليه حالتها بسبب االهمال، 
كما ان هناك عددا كبيرا من النخيل ال يتم تلقيحه عل ى الرغم 
من وجود الثمار فيه، فضال عن ان بعضا من اصحاب املنازل 
الذين يزرعون اشجارا حول منازلهم وال يهتمون بها بشكل 
مستمر، هذا يؤدي الى منو هذه االشجار وتدلي أغصانها على 
م���ا يحيط بهذا املنزل حتى ان كانت اش���ارة مرور أو غيرها 
من االش���ارات التي يستعني بها السائقون ليصلوا الى مكان 
ما أو يس���تدلوا بها على شيء ما لذلك فاملسؤولية تلقى على 
أصح���اب املنازل، واالمر ال يقف عن هذا، بل هناك اس���تهتار 
حاصل لدى بعض الذين يس���تخدمون هذه االشارات كمكان 
للملصقات ويضعون عليها ملصقات اعالنات أو رس���ومات 
بال معنى، لذا جند انه ليس هناك رقيب وال حسيب على تلك 
املخالفات والتجاوزات، وهذا يعني غياب الوجهة احلضاري 
وعدم إحساسهم باملسؤولية جتاه املواطن وجتاه اآلخرين، لذا 
فاملشكلة ليست مشكلة اشارات مرور فحسب، بل هي اكبر من 
ذلك، فهي مش���كلة سير بشكل عام واملشكلة االكبر تكمن في 
غياب خارطة املس���ؤولية واحملاسبة، فضال عما نشاهده من 
اشكال البنايات التي عفى عليها الزمن وأصبح شكلها ليس 
حضاريا وغطت أشكالها االتربة دون استجابة من سكانها الذين 
بإمكانهم طالؤها واعطاؤها املنظر اجلمالي، وهو ما يدعونا 
ملناقشة هذه املسؤولية، حيث انه وعن املنظار القانوني لهذه 
املسؤولية، فالبني ان قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة، جاء باملادة 2 منه ان الغرض من انشاء 
الهيئة العامة للزراعة هو القيام باالعمال املتعلقة بتنمية الزراعة 
بقطاعاتها النباتية، وللهيئة في سبيل حتقيق اغراضها � بند 
13 من املادة � االش���راف على تنفيذ جميع االنشطة الزراعية 
االنتاجية على مس���توى الدولة، وكذلك االشراف على تنفيذ 
جميع االنشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع البلدية، وهذا 
مفاده ان تلك الهيئة لها احلق في تنفيذ والعناية باالنش���طة 
الزراعية التجميلية، فضال عن ان القانون 5 لسنة 2005 بشأن 

بلدية الكويت جاء في مادته رقم 1/2، 2 ان 
البلدية تعمل على تقدم العمران وإبراز الطابع 
الكويت���ي واحملافظة على التراث املعماري 
وابرازه بصورة متجددة وتتولى على وجه 
اخلصوص اقرار املخططات الهيكلية ومسح 
االرض وتنظيم امل���دن والقرى وجتميلها 
واحملافظة على الراحة العامة والثقافة وجاءت 
املادة 26/و من ذات القانون بنصها على ان 
الوزير املختص يصدر في حدود القوانني 
وبعد موافقة املجلس البلدي اللوائح والنظم 
اخلاصة باملسائل اآلتية )و( زراعة الساحات 
العامة املالصقة لبيوت الس���كن اخلاص، 
وأوردت املادة 35 من ذات القانون مبعاقبة 
املخالف بالغرامة التي ال تقل عن دينار كويتي 
وال تزيد على عشرة دنانير عن كل يوم ميتنع فيه عن تنفيذ 
ما قضى به احلكم من ازالة أو تصحيح االعمال أو التجميل أو 
رد الش���يء الى أصله، ومفاد ذلك النصوص ان على اصحاب 
املنازل الذين يزرعون أشجارا حول منازلهم وال يهتمون بها 
بشكل مس���تمر االمر الذي يؤدي الى منوها وتدلي أغصانها 
على ما يحيط بهذا املنزل حتى ان كانت اش���ارة مرور فضال 
عن طالء منازلهم حتى تعطي منظرا جماليا االمر الذي يعد 
مخالفا للقانون 5 لس���نة 2005 بشأن بلدية الكويت ويتعني 
معاقبة صاحب املنزل أو البناية باملادة 35 منه وال يغيب عن 
االذهان ما ورد بالقانون 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة 
للبيئة، حيث نص في مادته )1( بأن املقصود بتلوث البيئة هو 
ان يتواجد في البيئة أي من املواد أو العوامل امللوثة بكميات 
أو صفات قد تؤدي بطريق مباش���ر أو غير مباشر وحدها أو 
بالتفاعل مع غيرها الى اإلضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال 
وأنشطة قد تؤدي الى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق 
االستمتاع باحلياة، وال شك ان وضع االعالنات بالطريقة التي 
قمنا بسردها على الفتات ولوحات املرور هو ما يؤذي البيئة 
فضال عن انها تؤدي الى تدهور النظام البيئي الطبيعي وتعيق 
االستمتاع باحلياة وهو ما نسميه االستمتاع البصري بكل ما 
هو جميل في مجتمعنا وعلى ذلك فاملادة 13 من هذا القانون 
وضعت عقوبة وهي احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات كل 
من خالف النظم واالش���تراطات املنصوص عليها في املادة 8 
وهي اخلاصة بوضع النظم واالش���تراطات الواجب توافرها 
عند حتديد في أي نش���اط يؤدي الى تلوث البيئة، وأجازت 
امل���ادة للمحكمة أن تلزم اجلهة املس���ببة للتلوث أو الضرر 
بتحمل جميع التكاليف الالزمة ملعاجلة االضرار التي تلحق 
بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة وبإزالة التلوث على 
نفقتها، وفي النهاية أق���ول ان البيئة الكويتية أمانة البد ان 
نحافظ عليها، وان نحترمها ال أن نلوثها، فاملنظور اجلمالي 
لدولتنا يجعلنا ان نهتم بالبيئة، وان مننع من يس���يء اليها 
سواء بالقول أو الفعل، وذلك حتى ننعم ببيئة جتعلنا نرى 

كل شيئا جميال في بالدنا.

»فوضى الوسائل الطبيعية واالصطناعية
تتلف البيئة الجمالية«

بقلم: المحامي رياض الصانع

مواطن يستولي على 150 ألف دينار من شركات »التجميل«
محمد الدشيش

متك���ن رجال مباح���ث االحمدي من 
القبض عل���ى مواط���ن ثالثيني متهم 
بالنص���ب على ش���ركات توريد ادوات 
جتميل مببالغ تصل الى 150 الف دينار 
كويتي، ووفق مصدر امني ان عددا من 
محامي الشركات املتخصصة في توريد 
ادوات التجميل للصالونات النس���ائية 
تقدموا لرجال ام���ن محافظة االحمدي 
عن مواطن ينتحل صف���ة احد التجار 
املعروفني ويقوم ع���ن طريق مندوبني 
يعملون حلس���ابه بشراء بضائع منهم 
بش���يكات مؤجلة والتي تبني الحقا ان 

جميعها بال رصيد.
وقال املصدر ان رجال مباحث مخفر 

الصباحية اوكل اليهم مهمة ضبط املواطن 
النصاب وشركائه ومتكنوا من حتديد 
مقر سكنه واحلصول على جميع ارقام 
الهواتف التي اس���تخدمها في تعامالته 
مع الشركات وبدأوا يجمعون التحريات 

عنه.
وذكر املص���در ان التحري���ات التي 
جمعها رج���ال مباحث الصباحية دلت 
على ان املواط���ن الثالثيني عاطل عن 
العمل واس���تخرج عددا م���ن الرخص 
الورق )وهمية(  التجارية ملكاتب على 
وان 4 مندوبني يعملون حلسابه لشراء 
البضاعة من الشركات بواسطة شيكات 

بدون رصيد.
كما دلت التحريات على ان املواطن 

يقدم نفسه للشركات على اساس انه احد 
التجار املعروفني وعليه كان مسؤولو 
التسويق في تلك الشركات يثقون فيه 
خاصة انه في بداية تعامالته كان يقدم 
شيكات برصيد، وكان يشتري في البداية 
بضائع بقيمة 1000 الى 2000 دينار ويقوم 
بتسديدها نقدا او عبر شيكات مصدقة، 
غير انه وبعد ان كسب ثقة الشركات بدأ 
يش���تري بضائع وعن طريق مندوبيه 
مببالغ بعشرات اآلالف من الدنانير ويقدم 
مقابلها شيكات، وعندما تسلم البضاعة 
اختفى متاما مع مندوبيه وبلغت قيمة 
االموال التي استولى عليها بهذه الطريقة 

150 الف دينار.
وق���ال املصدر انه مت حتديد س���كن 

املواطن ولم يجد رجال مباحث الصباحية 
صعوبة في القبض عليه واقتياده الى 
املخفر للتحقيق معه حيث اعترف ودون 
ضغط بكل ما نس���ب اليه غير انه قال: 
انا تاجر وخسرت البضاعة في صفقات 
وانا لست نصابا، واشار املصدر الى ان 
رجال املباحث القوا القبض على مندوبيه 
االربعة ومت التحقيق معهم مبوجب قضايا 
النصب واعترفوا ان املواطن كان يطلب 
منهم حتميل البضاعة وتقدمي الشيكات 
واعادة توزيع البضاعة على الصالونات 
النس���ائية وانكروا متاما معرفتهم بأن 
املواطن يقوم بالنصب على الش���ركات 
وعليه مت احتج���از املواطن ومندوبيه 

االربعة حلني استكمال ملف القضية.

إغالق 15 بقالة غير مرخصة في الصباحية
و 3 أوكار اتصاالت في حملة أمنية

محمد الدشيش
انتهت حملة أمنية شاملة 
لرجال امن االحمدي الى اغالق 
15 بقال���ة غي���ر مرخصة في 
منطق���ة الصباحية و5 أوكار 
اتصاالت في الفحيحيل وضبط 
عش���رات املخالفني لقان���ون 

اإلقام���ة.
ووفق مص���در امني فإن 
احلملة التي انطلقت بقيادة مدير 
اللواء  امن محافظة االحمدي 
العلي ومبشاركة  عبدالفتاح 
كل من بلدية االحمدي ووزارة 
الشؤون وشارك بها عدد كبير 
من رجال االمن استهدفت في 
بدايتها البقاالت غير املرخصة 
والتي انتش���رت كظاهرة في 

منطقة الصباحية.
وعليه متت مداهمة 15 بقالة 
منها 13 داخل منازل يقطنها 
عزاب وبقالت���ان اقيمت على 
ارض الدول���ة كأكش���اك غير 

مرخصة.
الفحيحي���ل متكن  وف���ي 

رجال األمن من اغالق 5 اوكار 
الدولية  لس���رقة االتصاالت 
والقبض على 8 آس���ي���ويني 

يديرونه��ا.
إلقاء  الى  كما ادت احلملة 
القبض على عشرات املخالفني 
لقانون االقامة ومعظمهم كانوا 
يقطنون في من���ازل العزاب 
الت���ي اقيمت فيه���ا البقاالت 
غي���ر املرخصة ف���ي منطقة 

الصباحية.

اللواء عبدالفتاح العلي

وفاة مراهقة كويتية في حادث رباعي على طريق الجهراء
وإصابة مواطن اصطدم بشاحنة في »الصناعية«

سرقات بالجملة في محافظة الجهراء

أعمدة كهرباء تختفي في الصليبية
ولصوص يطيرون بـ 280 حمامة

ضبط ربع كيلو حشيش »جاهز للبيع« 
مع »مسطول« على طريق الفحيحيل 

محمد الجالهمة
متك���ن رجال جندة األحم���دي من ضبط 
مواطن عاطل عن العمل وبحوزته ربع كيلو 
غرام من مادة احلش���يش بعد ان اشتبه فيه 
رجال النجدة اثناء سيره بسيارته على طريق 

الفحيحيل.
وقال مص���در امني ان رجلي جندة تابعة 
لألحمدي اشتبها في سيارة أميركية فارهة 
سوداء متوقفة على جانب الطريق، وعندما 
اقتربا منها بدوريتهما الستطالع األمر انطلق 
قائدها بسرعة كبيرة غير ان هروبه لم يستمر 

أكثر من 5 دقائق بعد ان متكن رجال النجدة 
من إيقافه.

وأوضح املصدر ان السائق كان في حالة 
غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناته تبني انه 
مواطن عاطل عن العمل ومسجل بحقه عدد من 
القضايا وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على 
ربع كيلو غرام من مادة احلشيش »مجزأة على 
شكل لفافات وجاهزة للبيع«، واعترف بأنه 
يتاجر باحلشيش وانه سبق ان أدين بقضايا 
مماثلة ومتت إحالته الى جهات االختصاص 

بعد حتريز الكمية املضبوطة معه.

هاني الظفيري
ش���هدت محافظة اجلهراء 
تسجيل عدد كبير من قضايا 
الس���رقة في عدد من املخافر 
خ���الل فت���رة ال� 48 س���اعة 

املاضية.
وأبرز تلك الس���رقات كما 
يوردها مص���در امني هو ما 
تق���دم به موظ���ف يعمل في 
وزارة الكهرب���اء واملاء مبلغا 
عن تعرض 6 أعمدة كهرباء في 
منطقة الصليبية للسرقة على 
يد مجهولني، وقال املوظف في 
بالغه الذي تقدم به الى رجال 

أمن مخفر الصليبية انه وأثناء قيامه بفحص 
سبب انقطاع التيار الكهربائي املفاجئ عن عدد 
من املنشآت الصناعية في منطقة الصليبية تبني 
له ان لصوصا قاموا بقطع 6 أعمدة وخلعها من 
أماكنها وسرقة الكيبالت املربوطة بها، وأحيلت 
القضية الى رجال املباحث لكشف هوية لصوص 

الكهرباء.
من جانب آخر، تقدم 3 أشخاص الى رجال 
مخفر الصليبية في توقيتات متقاربة ببالغات 
يفيدون فيها بتعرض مركباتهم للسرقة اثناء 

الس���جن  توقفها في مواقف 
املركزي، حيث كانوا في زيارة 

ألقربائهم املسجونني.
أول  ان  املص���در  وق���ال 
املتقدمني شاب »بدون« قال انه 
وجد زجاج سيارته اجلانبية 
مكسورا وتبني اختفاء محفظته 

وهاتفه النقال من داخلها.
أما ثاني البالغات، فتقدمت 
به مواطنة أربعينية قالت ان 
اللص املجهول متكن من سرقة 
هاتفني نقال���ني ومحفظتها، 
مشيرة الى ان مركبتها تعرضت 

للسرقة عن طريق الكسر.
وأوضح املصدر انه لم ميض وقت قصير على 
تسجيل القضيتني حتى تقدمت مقيمة سورية 
تعرض���ت مركبتها للس���رقة ايضا في مواقف 
السجن املركزي، مبلغة عن فقدان هاتف نقال 

و5 آالف ليرة سورية و20 دينارا.
وإلى كبد، حيث أبلغ مواطن عمليات الداخلية 
عن تعرض جاخوره الكائن في كبد للسرقة على 
يد مجهولني، موضحا ان اللصوص متكنوا من 
سرقة 280 حمامة بعضها من النوع النادر و60 

دجاجة وسجلت قضية.

سيارة املواطن كما بدت بعد اصطدام الشاحنة بها في صناعية الفحيحيل

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
لقيت مراهقة كويتية )18 
عام���ا( مصرعها فيما اصيب 
5 اشخاص آخرين في حادث 
تصادم بني 4 مركبات شهده 
طريق اجلهراء باجتاه مدينة 
الكويت ظهر امس، وسجلت 

قضية حادث ووفاة. 
وكان احلادث قد ادى الى 
اغ���الق طريق اجلهراء لنحو 
ساعتني، واوضح مصدر امني 
انفجر  الس���يارات  ان احدى 
اطاره���ا االمام���ي فانحرفت 
باجتاه الس���يارة التي كانت 
تقل املراهق���ة والتي بدورها 
اصطدمت باحلاجز االسمنتي 
لتنقلب ثم انحرفت السيارة 
االول���ى مج���ددا مصطدم���ة 
بسيارتني اخريني ما تسبب 
في اصابة 5 اشخاص مت نقلهم 

الى مستشفى اجلهراء.
وعلى طري���ق الفحيحيل 
الى  الس���ريع نقل مواط���ن 
مستشفى العدان بحالة خطرة 

للغاي���ة بع���د ان اصطدمت 
سيارته اجليب بشاحنة نقل 
اثن���اء عبورها  رمل عمالقة 
الطري���ق ما ادى الى تهش���م 

كابينة القي���ادة بالكامل ومت 
اس���تدعاء رج���ال االطف���اء 
الستخراج املواطن قائد اجليب 

بعد ان حشر في سيارته.

العميد محمد طنا


