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يقال في األمث���ال العربية »ما 
ينوب المخلص إال تقطيع هدومه« 
بهذا المثل أبدا مقالي الذي يجعل 
كل إنس���ان ما أن يرى أي تشاجر 
ف���ي الطريق العام أو أي هوش���ة 
في محل عام يظل صامتا س���اكن 
الح���راك ال يتدخل لفضه حتى ال 
يقع فيما ال تحم���د عقباه، ويجد 
نفسه متهما بجريمة لم تكن تدور 
في خلده وإنما نتيجة تدخله لفض 
المشاجرة، ولعل سبب سردي ذلك 
هو ما قرأته بجريدة »األنباء« في 
عددها الص���ادر 2010/11/9 عن أن 
إحدى الوافدات كانت جالسة في أحد 
المطاعم بمالبسها الفاضحة وحدث 

تالسن بينها وبين سيدة أخرى ال تعرفها، وكان سبب 
التالسن هو اعتراض السيدة على المالبس الفاضحة 
التي تلبسها الوافدة وطريقة جلوسها في المطعم، وهو 
ما أدى إلى تطور التالسن إلى تشابك بينهما باأليدي 
تدخل على اثر ذلك مدير المطعم لفض االشتباك، إال 
انه فوجئ باستدعاء من مخفر النقرة التهام الوافدة له 
بأنه هتك عرضها وانه أمسك بها من الخلف بطريقة 
غريبة محاوال إخراجها من المطعم، فضال عن تحسسه 
لجسدها أثناء قيامه بدفعها إلخراجها من المطعم تجنبا 
للمش���اكل، تلك هي الواقعة الت���ي ما ان قرأتها حتى 
اس���تهجنت تلك التصرفات التي اتت بها تلك الوافدة 
وتساءلت: هل مدير المطعم من الجرأة بأن يأتي تلك 
األفعال والمطعم مكتظ بالزبائن ومنهم رجال أعمال 
وموظفو المطعم، أم أن حرصه على س���معة المطعم 
ألنه من المطاعم الش���هيرة بمنطقة النقرة هو الذي 

جعله يتدخل لفض المشاجرة ومنع تفاقمها؟
االجابة المقنعة هي أن تدخله لفض المش���اجرة 
ليس لشيء اال لسالمة المطعم وحرصه على سمعته، 
وبالطب���ع فقد صممت الوافدة عل���ى تحرير محضر 
بالواقع���ة وقد أحيل للنيابة العام���ة التخاذ ما تراه 
نحوه، ومن المنظار القانوني لهذه الواقعة � التي قد 
تثير ع���دة نصوص جزائية � نرى ان الوافدة اتهمت 
مدير المطعم بهتك عرضها بتحسسه على أجزاء من 
جسدها أثناء فضه المشاجرة، مستغال الظرف قاصدا 
هتك عرضها وهو الذي تثار معه جناية هتك العرض 

بالحيلة والمؤثمة بالمادة 1/191 من 
قانون الجزاء والتي افرد لها المشرع 
الجزائي عقوبة السجن مدة ال تجاوز 
خمس عشرة سنة، وهذا حسب ما 
سيسفر عنه التحقيق من وجود أو 
عدم وجود نية لدى مدير المطعم 
وفقا لما سيقرره شهود الواقعة، 
فضال عن أن الواقعة قد تثير الفعل 
الفاضح من الوافدة ألنها بمالبسها 
الفاضحة وطريقة جلوسها بالمطعم 
وه���و من األماك���ن العامة جعلت 
إحدى الس���يدات تشتبك بها، هذا 
االمر مؤثم بالمادة 198 من قانون 
الجزاء والذي أفرد له المشرع عقوبة 
الحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة، 
هذا فضال عما إذا كان التش���ابك بااليدي بين الوافدة 
والسيدة االخرى قد أسفر عن جروح بأي منهما، وهو 
ما يش���كل جريمة الضرب والتعدي المؤثمة بقانون 
الجزاء بمادته 163 وهو ما ستس���فر عنه التحقيقات 
التي ستجربها النيابة العامة في تلك الواقعة الغريبة، 
والتي سيكون لش���هود الواقعة والعاملين بالمطعم 
دور في حسمها، الس���يما انها حدثت تحت بصرهم 
وفي وجودهم، وأقول ف���ي نهاية مقالي هذا ان إلقاء 
االتهام ال يمكن أن يك���ون جزافا وإنما البد أن يكون 
مبنيا على أدلة مؤكدة تفيد حصول الجريمة، أما إلقاء 
االتهامات للكيد والنكاية، فهو ال يمكن قبوله، السيما 
ان مقالي هذا يعد بمنزلة رس���الة لجميع الرجال لئال 
يقربوا أي تجمع نسائي أو أي تشاجر يحدث بينهن، 
ألن التدخل لفض هذا التش���اجر من الممكن أن يجد 
الرجل نفسه في ورطة وجريمة بحقه، وكأننا وصل 
بنا الحال الى اننا إذا شاهدنا جريمة في أي محل عام 
نظل س���اكنين في أماكننا خشية تورطنا فيها، وهذا 
فيه عالمات استغراب كثيرة ألن ذلك سيؤدي بال شك 
إلى تفش���ي الجريمة وانتشارها ما دمنا ال نستطيع 
الدخول لمنعها أو درء توسيع نطاقها خوفا من الزج 
بنا فيها، ولهذا.. فإن مثل هذه االتهامات غالبا ما تكون 
مكشوفة للقضاء واألجهزة القضائية المساعدة والتي 
غالبا ما تلتفت عنها وتتحفظ على مثل هذه الشكاوى 

التضاح قصدها.
 www.riyad-center.com

»جزاء فض المشاجرة.. جريمة«

بقلم: المحامي رياض الصانع

إصابة طفل ورجل في حريق بحولي
 أمير زكي

تسبب حريق نشب في شقة 
مبنطقة حولي في إصابة رجل 
وطف����ل باختناقات حيث عولج 
الطفل ف����ي موقع احلادث بينما 
نقل الرجل وهو في الثالثينات من 
عمره إلى املستشفى لتلقي العالج 
بعد تعرضهما الختناقات جراء 
احلريق.ووفق مصدر إطفائي فإن 
بالغا ورد إل����ى مركز العمليات 
نحو الساعة ال� 12 ليال عن نشوب 
حريق في شقة بالدور السادس 
بعمارة مبنطق����ة حولي، وعلى 

الفور مت حتريك مركزي إطفاء حولي والساملية بقيادة كل من النقباء 
هشام البناي ومشاري الرش����يد ومحمود قبازرد واملالزم أول أحمد 
املهنا، وعند الوصول الى موقع احلادث مت إخالء العمارة من السكان 
ومكافحة احلريق والس����يطرة عليه قبل أن ميتد لبقية الشقق. وأدى 
احلريق إلى إصابة رجل بالغ وطفل، وعولج الطفل في موقع احلادث 
حيث كانت إصابته بسيطة بينما نقل الرجل إلى املستشفى ووصفت 
حالته باملستقرة وكانت إصابتاهما نتيجة استنشاق كمية من الدخان، 
وتواجد في موقع احلادث نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية 

املوارد البشرية العميد يوسف األنصاري .

رجال اإلنقاذ ينتشلون جثة شخص مجهول  
عثر عليها طافية على بعد أميال من »فيلكا«

 أمير زكي
قام رجال مركز رأس الس����املية 
لإلنقاذ البحري ورجال مركز فيلكا 
بانتشال جثة شخص مجهول عثر 
عليها طافية على س����طح املاء على 
بع����د 3 أميال بحري����ة غرب جزيرة 
فيل����كا كان قد أبلغ عن مش����اهدتها 
من قبل شخص كان على منت عبارة 
بحرية متوجهة إلى اجلزيرة.وقال 
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باإلدارة العامة لإلطفاء باإلنابة املقدم 
ناصر األنصاري ان مركز العمليات 
تلقى بالغا عند الساعة الواحدة ظهر 
أمس بوجود جثة رجل تطفو وسط 
البحر وأتى البالغ من شخص كان 
على منت عبارة متجهة جلزيرة فيلكا، 
وعلى الفور مت حتريك 4 زوارق من 
مركز رأس الساملية لإلنقاذ البحري 
ومركز فيلكا لإلنقاذ البحري ومتت 
عملية البحث والتمشيط عن اجلثة 
وقد استغرقت عملية البحث ما يقارب 
الساعتني وبعدها مت العثور على اجلثة 
وانتشالها من البحر ونقلها إلى مركز 
رأس الساملية واجلثة مجهولة الهوية 

رجال اإلنقاذ حلظة إنزالهم اجلثة إلى مركز رأس الساملية ومت تسليمها الى األدلة اجلنائية.

مصدر مطلع أعلن أن نتائج التحقيق ستعلن بعد االنتهاء منه وبكل شفافية

خلل في مؤشر »Smoke« أدى إلى هبوط طائرة دكا اضطراريًا 
وقائد الطائرة »بالغ« في سرعة إخالء الركاب بالساللم المطاطية

عبدالهادي العجمي ـ هاني الظفيري 
 عبداهلل قنيص

كش���ف مص���در مطلع في 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتي���ة ما ميك���ن اعتباره 
النقاط الرئيسية التي سيرتكز 
عليها التحقيق املش���ترك بني 
»الكويتية« و»الطيران املدني« 
في حادثة الهبوط االضطراري 
لطائرة الكويتية املتجهة إلى دكا، 
وقال املصدر: »ان التقرير االولي 
يشير إلى أن سبب احلادثة خطأ 
في مؤش���ر »Smoke« بكابينة 
القيادة أدى إلى عودة الطائرة 
ولم يكن هناك خلل ميكانيكي او 
حريق في غرفة كابينة القيادة 
او احتراق أي من محركاتها كما 
اشارت تقارير اعالمية تناولت 

احلادث«.

االجراء سليم ٪100

وأوضح املصدر في حديثه 
ل� »األنباء«: »إن قائد الطائرة 
وبعد اقالعه بها بنحو 15 دقيقة 
الحظ مؤشرا في لوحة القيادة 
يفيد بوجود دخان دون حتديد 

بنقلهم سنويا على منت طائراتنا، 
ولو كانت هناك طائرة يجب ان 
تخرج من اخلدمة لكنا سنقوم 
بهذا األمر دون انتظار حادثة او 

كارثة، ال سمح اهلل«.
وذكر املصدر ان عدد طائرات 
ال�-A � 300 اململوكة ل� »الكويتية« 
والعاملة في اخلدمة هي 5 طائرات 
وحتمل أس���ماء: فيلكا وبرقان 
ووفرة ووارة والروضتني، ولم 
يسجل في س���جلها أي حوادث 

تذكر سابقا.
واختتم املصدر حديثه قائال: 
»ان التقرير النهائي حال االنتهاء 
منه سيعلن كامال وسنتعامل 
مع األمر بكل ش���فافية فليس 

لدينا ما نخفيه«.
في س���ياق متص���ل، علمت 
  A � 300 �األنب���اء« ان طائرة ال«
أخضعت للفح���ص الكامل بعد 
هبوط الطائرة ولم يثبت خالله 
وجود اي خلل بالطائرة وكل ما 
توصل اليه فريق الفحص هو ان 
 )Somke( مؤشر دخان او مؤشر
انطلق باخلط���أ وظل معلقا، ما 
يعني ان األمر كله إنذار خاطئ.

املص���در، وعليه ق���ام باتباع 
اجراءات السالمة املتبعة وعاد 
بالطائرة الى الكويت وأبلغ برج 
املراقب���ة باحتمال وجود خلل 
غير معروف املصدر على أحد 
املؤشرات وعليه طلب الهبوط 
اضطراري���ا كإجراء احترازي، 
وه���ذا االج���راء ال���ذي قام به 
س���ليم 100% حيث يهدف أوال 
واخيرا الى احملافظة على سالمة 

الركاب.

إخالء مبالغ فيه

ان  ومضى املصدر بالقول: 

الطائرة رمبا يكون بالغ  قائد 
في طريقة اخالء الطائرة بعد 
هبوطها، حيث قام بفتح االبواب 
وانزل الساللم املطاطية، ولكن 
حتى وفي ظل ذلك االجراء يبقى 
األمر رهن تقدير قائد الطائرة 
وال���ذي رأى حلظته���ا ان هذا 
االجراء هو السليم واملفترض، 
وال ميكن ان نحاسب القائد على 
تقديره حلظ���ة احلدث، وكان 
ميكن للقائد أن يقوم باخالئها 
بشكل طبيعي، ولو عمل القائد 
باإلجراء الطبيعي دون اللجوء 
إلى االخالء السريع ملا حصلت 

أي اصابة بني الركاب.
التقرير  ان  وذكر املص���در 
األولي يشير الى ان مؤشر وجود 
دخان الذي انطلق على ش���كل 
حتذير تبني ان���ه انذار كاذب، 
ولم يكن هناك في الطائرة بعد 
فحصها أي اش���ارة الى وجود 
احتراق أو خ���روج دخان من 
أي م���ن اجزائها، والواضح ان 

املؤشر انطلق باخلطأ.

A طائرات 300 ـ

وحول التقارير التي أشارت 
إلى ان الطائرة وهي من طراز 

A � 300  كان يج���ب أن تخرج 
من اخلدمة قبل 10 سنوات، قال 
املصدر: »هذا األمر غير صحيح 
متاما، وجميع طائرات مؤسسة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
الس���المة  تتبع أعلى معايير 
الدولية وجميع طائراتها حائزة 
شهادات س���المة وصيانة من 
هيئ���ات الطي���ران األوروبية 
 JAR145 واألميركية مثل شهادتي
وFAR145 وكذلك شهادة السالمة 
التشغيلية )آيونا(، ومن بينها 
طائرة A � 300  التي كانت متجهة 
الى دكا، وتخضع طائراتنا الى 

فحص سنوي لتجديد الشهادات 
الرقابية  املعتمدة من اجلهات 
العاملية، ولو كانت طائرة 300 
� A  كان يج���ب ان تخرج من 
اخلدم���ة منذ 10 س���نوات كما 
أفادت تقارير إعالمية محلية ملا 
سمح لها بالهبوط في املطارات 
الت���ي تطبق أعلى  األوروبية 

معايير السالمة«.
وش���دد املصدر على انه لم 
يحصل ان أص���درت اي إدارة 
طيران مدني في اي مطار عاملي 
قرارا مبنع دخول اي من طائرات 
الكويتية الى مطاراتها في تاريخ 

املؤسسة اجلوية الكويتية التي 
تطبق أعلى معايير الس���المة 
واألمان، كما انه ال يوجد لدينا 
اي تقري���ر ينصح بخروج أي 
من طائراتنا من اخلدمة سواء 
ال� A � 300  او غيرها وجميع 

طائراتنا آمنة.

5 طائرات

ومض���ى بالق���ول: »عندما 
نتحدث عن تطبيق أعلى معايير 
الس���المة فاألمر ليس دعاية 
للمؤسسة فنحن مسؤولون عن 
أرواح مئات اآلالف ممن نقوم 

صورة أرشيفية لطائرة فيلكا في مطار هيثرو

الطفل املصاب في سيارة اإلسعاف

الكابتن قـام بتطبيق معايير السـالمة وعـاد بالطائرة حفاظًا على سـالمة جميع المسـافرين
ال توجد تقارير تشـير لضرورة إخراج طائرات »300ـ A  « من الخدمة كما أفادت تقارير إعالمية

طائـرات »الكويتيـة« حائـزة شـهادات سـالمة تشـغيلية مـن مطـارات أوروبيـة وأميركية

طائرة فيلكا بعد حادثة الهبوط االضطراري 

حم�ضر اعالن بيع حمجوزات

تعلن وزارة العدل - اإدارة التنفيذ - ق�سم التنفيذ اجلربي - 

اأنه يف يوم الثالثاء املوافق 2010/11/23 ابتداء من ال�ساعة 

العار�سية  مبنطقة  العلني  باملزاد  �ستباع  �سباحاً  التا�سعة 

ال�سناعية ق 1 ق�سيمة 84 ، 86 منقوالت م�ستح�سرات جتميل 

املحكوم عليه / عبدالرحمن خليفة حممد ال�سك�سوكي.

املوؤرخ  التنفيذي  احلجز  مبح�سر  تف�سيال  املو�سحة 

2010/10/26 التي توقع احلجز عليها ل�سالح/ �سركة اأحفاد 

حمد �سالح احلمي�سي تنفيذا للحكم رقم 2004/3507 وفاء 

واإذا مل يكف  الفوائد  املتبقي خالف  ملبلغ 139.339.920 

االأيـــام  يف  اأمتــامه  �سيجــري  البــيـــع  الإمتــام  اليـــوم  هذا 

الثالثة التالية.

فعلى راغبي ال�سراء احل�سور يف الزمان واملكان املحددين 

التنفيذ  ق�سم  مراجعة  ميكن  املعلومات  من  وللمزيد  اأعاله 

اجلربي اأثناء الدوام الر�سمي، وللبيان نعلن.

خفر السواحل تواصل 
حمالتها لضبط المخالفين 

في جون الكويت
واصلت االدارة العامة خلفر 
الداخلية  الس���واحل في وزارة 
حمالتها االمنية البحرية لضبط 
املتجاوزين واملخالفني لقوانني 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية بقيامهم بالصيد 
اجلائر وبأدوات صيد غير مرخص 

بها وفي املناطق املمنوعة.
ومتكنت احلملة من ضبط عدد 
من املواطنني يقومون مبخالفات 
بحرية ومتت احالتهم الى جهات 
االختص���اص التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم.
واكدت االدارة اس���تمرارية 
هذه احلمالت لتطهير السواحل 
الكويتية من اي مخالفات والقضاء 
على اي س���لوكيات خاطئة في 

املياه االقليمية.
من جهتها اهابت ادارة االعالم 
االمني في الوزارة باجلميع الى 
احلفاظ على الثروة الس���مكية 
القانون مؤكدة  وعدم مخالف���ة 
اس���تمرارية حمالتها االعالمية 
التوعي���ة وااللتزام  ملزيد م���ن 

بالقوانني.


