
 الخميس
  ٩  ديسمبر ٢٠١٠ 

 12 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

عدل
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 خضع الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم الذي ميضي 
عقوبة السجن عاما بتهمة التشهير برئيس الوزراء، 
لعملية في القلب أمس وسمح لعائلته برؤيته، حسب 
ما صرحت ابنته سمية اجلاسم لوكالة «فرانس برس». 
وقالت سمية التي سمح لها ولعدد من أفراد العائلة 
بزيارة اجلاســــم الذي يرقد في مستشفى عام «وجد 
األطباء انسدادا في ثالثة من شرايني القلب، واجلراحة 

كانت ناجحة». وقالت ابنته ان يديه ورجليه كانت 
موثقة بالسرير في املستشفى لساعات إلى حني أمر 
الطبيب بفك وثاقه. إلى ذلك، قالت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان انها تلقت معلومات حول ما تعرض 
له محمد اجلاسم من تعامل قاس أثناء نقله من السجن 
املركزي إلى املستشفى الصدري بسبب سوء حالته 
الصحية يوم الثالثــــاء املاضي، حيث اقتيد من قبل 

رجال األمن مصفد اليدين، ومت تصفيد رجليه أثناء 
نومه على الســــرير لتلقي العالج، إلى ان أمر طبيب 
املستشــــفى بفك القيود عنه، وهو أمر غير مقبول، 
فاجلاســــم محبوس على ذمة قضية رأي، وبالتالي 
ال يوجد أي مبرر لتعرضه لتلك املعاملة القاســــية، 
فضال عن سوء حالته الصحية التي استدعت نقله 

للمستشفى الصدري إلجراء عملية قسطرة 

 سمية الجاسم: والدي خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب  

 فوضـــى الرقية الشـــرعية.. شـــبهات 
ومتاجرة، استرزاق واستغالل «جهل» وال 
عزاء لـ «الضوابط».. الصالح بات استثناء 
وانصار «اجلان» تسيدوا فلذا لزم االلتفات.. 
واالنقاذ.. بهـــذه الكلمات ذات املعاني ابدأ 
مقالي حيث بدأت تضرب البالد في اآلونة 
االخيرة فتاوى جتيز اللجوء الى السحرة 
والعالج بالسحر وهذه الفتاوى غير جائزة 
شرعا وال يجوز ازالة النجاسة بالنجاسة 
ولـــذا فال يجوز اتخاذ مثـــل هذه الفتاوى 
احملرمة التـــي تبيح مزاولة هذه اجلرمية 
النكراء لذا كان الزما على وزارة «االوقاف» 
الدور الكبير في توعية املجتمع جتاه هذه 
القضية فهي متلك املساجد في كل مناطق 

الكويت باالضافة الى العمل على نشـــر رسائل توعية من 
خالل وسائل االعالم املرئية واملسموعة حتى نستطيع منع 
الدخالء على الرقية الشرعية ولردع أي انسان يلبس ثوب 
الشريعة اليهام اآلخرين بقدرته على عالجهم وشفاء آالمهم 
فضال عن تنســـيق العمل بني االوقـــاف والداخلية حلصر 
تلك الظاهرة وحتجيمها قدر املســـتطاع ملا لوحظ من قيام 
بعض العاطلني واجلهلة والعوام مبمارسة العالج بالرقية 
الشرعية وتوســـع بعضهم واتخذ دكاكني وعيادات للعالج 
وهـــم ال ميلكون حتى ابجديات الشـــريعة ومعرفة احلالل 
من احلرام ويفسدون أكثر مما يصلحون ويتخذون حججا 
واهية فالعالج بالقران ليس لكل مريض بل البد من مراجعة 
الطبيب واملستشـــفيات حتى مع وجود الرقية أي يلجأ الى 
اهللا بالدعـــاء والرقية والـــى الطبيب في عالج االمراض أي 
هما خطان متوازيان، فالرقية مفادها الدعاء أي طلب الشفاء 
والرحمة من اهللا سبحانه وتعالي وذلك بالقران الكرمي فقط 

وليس بغيره فهذا مباح. 
  أما االن فالرقية الشرعية اختلط فيها احلابل بالنابل واحلق 
بالباطل، فما نسمعه االن من الرقية التي تكون بهيئة محرمة 
كأن يقـــوم بالرقية من كان جنبا أو فـــي مقبرة أو حمام أو 
سؤال املريض عن اسم امه، فهذا ما يفعله السحرة في العالم 
كله ولالســـف الشـــديد دخلت البالد كميات هائلة من مواد 
مخصصة لعمل الســـحر وباســـعار مختلفة فضال عما يلجأ 
اليه السحرة من الكالم املسجوع املمزوج بكلمات ال يفهم لها 
معنى وقد تكون كفرا وشركا فانها محرمة وممنوعة فضال عما 

يفعله السحرة من وضع كلمات في أوراق 
توضع في املاء ويطلب من االنسان شربها 
لعالجه وكذلك من االمثلة التي حدثت من 
يقوم بالرقية بتســـييح الرصاص مع املاء 
والنفخ به في وجـــه املريض مما ادى الى 
كثير من االصابات في العيون والوجه فكل 
ذلك من أعمال الشيطان ومجرمة قانونا لذا 
كانت الرقية غير الشرعية والتعاويذ هي 
ملجأ االنسان حيث يظن أن فيها حتصيل 
املنافع والفوائد أو صرف االضرار والكوارث 
لذلك يلجأ الى الدجالني فاسد العقل والدين 
العتقـــاده اجلازم بأن ما يعانيه في حياته 
من بؤس وعناء كان نتيجة تســـلط ارواح 
عليه فلجأ اليهم اعتقادا منه أن في ايديهم 
شفاءه بأعمالهم املجرمة التي ال يبيحها الشرع أو الدين، وهو 
ما جعل االنســـان يتوه في هذا املجال وكان لهؤالء الدجالني 
دور رئيســـي في هذا اخللل واالنحراف الذي أصاب االنسان 
وجعله يصدقهم بكافة املظاهر التي يستخدمونها من سحر 

وكهانة وعرافة.
   وال شك أن القانون اجلزائي لم يقف مكتوف اليدين نحو تلك 
الظاهرة التي ضربت البالد وانتشرت، بل عاجلها وذلك بنص املادة 
٢٣١ من قانون اجلزاء الن ما يفعله هؤالء الدجالون الدخالء على 
الدين االسالمي يعد في حكم النصب حيث انهم يقومون بايهام 
من يتردد عليهم بقدرتهم على شفائهم من امراضهم باستخدام 
طــــرق احتيالية واعطائهم تعاويذ وهو ما يجعل املتردد عليهم 
يصدقهم وتكون النتيجة أن يبيع االنسان نفسه ويقع في البدع 
فضال عن توصل الدجال بهذه الطريق الى االستيالء على اموال 
من يتردد عليه لذا فقد فرض القانون عقوبة احلبس الذي ال تزيد 

مدته على ثالث سنوات على هؤالء النصابني الدجالني. 
  لذا اقول في نهاية مقالي انه واجب على الدول االسالمية 
ممثلة في وزارتي االوقاف والداخلية رصد الدخالء على تلك 
الفتاوى الشـــرعية والرقى ومعرفة امكان تواجدهم ورصد 
مواقعهم االلكترونية لالبالغ عنهم فضال عن عمل اصدارات 
من وزارة االوقاف واالعالم لتوعية املجتمع توعية شـــرعية 
واجتماعية ونفســـية وحتذيره من الوقوع في فخ الدجالني 
والســـحرة الذين باعوا انفسهم للشيطان ووقعوا في الكفر 

والشرك والبدعة فضلوا وأضلوا.
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 الرقية الشرعية... بين اإلباحة والتجريم 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 بالغ مدرسة خاصة 
يكشف عن آسيوي يروج 

«الخالعية» بين الطلبة 

 مطاردة في «سلوى» 
انتهت بإتالف مركبة 

و٣ زجاجات خمر

  ألقى رجال مباحث اجلليب 
يــــوم امس القبــــض على وافد 
بنغالي عثر بحوزته على ٢٥٠ 
فيلما اباحيا، كما ارشد رجال االمن 
عن غرفة يقيم بها ويستغلها في 
طباعة ونسخ االفالم اخلالعية. 
وقال مصدر امني ان ضبط الوافد 
البنغالي جاء اثر بالغ تقدمت به 
مدرسة خاصة في اجلليب عن 
ان طالبا في املرحلة املتوسطة 
عثر معه على شــــريط اباحي، 
وان الطالب قال الدارة املدرسة 
انه اشــــترى الفيلم من بنغالي 
بسعر ٥٠٠ فلس، وان البنغالي 
معتاد على بيع هذه االفالم من 
خالل بسطة يعرض فيها ظاهريا 
افالما عادية، وعلى الفور جتاوب 

رجال املباحث مع البالغ. 

 محمد الجالهمة
  أحيــــل مواطن لالختصاص 
بتهمة حيــــازة مواد مســــكرة 
ومقاومة رجــــال األمن وإتالف 
مال الغير وقال مصدر امني ان 
احدى دوريات محافظة حولي 
اشتبهت في سيارة وهي تسير 
الطلب  بصورة متعرجة ولدى 
من قائد املركبة التوقف حاول 
الهرب واصطدم بسيارة كانت 
في الشارع العام، مشيرا الى ان 
املواطن توقف اضطراريا بفعل 
احلادث ولدى الطلب منه الدخول 
الى الدورية رفض وقاوم رجال 
الدورية  األمن ليتم وضعه في 
بالقوة وبتفتيش سيارته عثر 
رجــــال النجدة على ٣ زجاجات 

خمر مستوردة. 

 النيابة تطلب من مباحث العاصمة
  ضبط «مشهر السالح الناري» بالقوة

 أمير زكي
  أبلغ مصدر أمني «األنباء» ان 
وكيل نيابة العاصمة اعطى رجال 
مباحث العاصمة يوم امس اذنا 
نيابيا لضبط املتهم بتهديد رجال 
األمن بالتصفية واشهار سالح 
كالشينكوف عليهم، مشيرا الى 
ان االذن تضمـــن ايضا مداهمة 
القوة لو  املنـــزل واســـتخدام 

استلزم االمر.
  وأكـــد املصـــدر ان مباحث 
العاصمة بصـــدد تنفيذ االذن 
النيابي لضبط اجلاني ومواجهته 

باالتهامات املوجهة اليه.
  هذا وكان وكيل نيابة العاصمة 
قد استمع صباح امس الى افادات 
٤ من رجال األمن بواقع رجلي 
أمن مـــن مديرية امن العاصمة 
ورجلي امن من جندة العاصمة 
الى جانب املواطنة التي كانت 
ترافق رجال االمن حال ضبط 
املتهم، وقد اتفـــق رجال األمن 
والسيدة على ان املتهم اصطدم 
عمدا بدورية النجدة واخرج سالح 
كالشينكوف وهو متوقف امام 
منزله واكد استعداده الستخدامه 

لو لم ينصرف رجال األمن.
  واكد ان واقعة اعتداء املواطن 
على رجال األمن واشهاره سالحا 
ابلغت  ناريا جـــاءت بعـــد ان 
مواطنة عن تعرضها لالعتداء 
من قبل املتهم وان رجال األمن 
انتقلـــوا برفقـــة الســـيدة في 
الرابعـــة فجرا لضبـــط املتهم 
اال ان املتهـــم قاوم رجال األمن 
واصطدم بدورة قبل ان ينتقل الى
الســـالح  ويشـــهر  مســـكنه 

الناري. 

 «اإلطفاء»: فوهات الحريق في السكن الخاص 
واالستثماري تتعرض لسرقات منظمة 

 قال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل االميـــر ان مراكز االطفاء بـــدأت ترصد في 
اآلونة األخيرة سرقة منظمة لفوهات احلريق في 
الســـكن اخلاص واملرافق املختلفة محذرا احملالت 
املختصة باالجتار في احلديد واخلردة من شـــراء 
فوهـــات احلريق تلك، واضاف املقدم خليل االمير 
ان اإلدارة العامـــة لالطفاء رصدت مؤخرا ظاهرة 
جديدة متثلت في سرقة الفوهات املتواجدة على 
مقربة من البنايات السكنية واالستثمارية حيث 
كانت مقتصرة في الســـابق علـــى األماكن العامة 

غير املأهولة.
  وأكد ان سرقة هذه الفوهات يعوق عمل رجال 
اإلطفاء لكون هذه الفوهات وضعت لالستخدام في 
حالة الطورائ وان وجودها ضروري للغاية، مؤكدا 
على ان وزراه الداخلية أبلغت بهذه السرقات املنظمة 

ووعدت بالعمل على ضبط اللصوص.
  من جهة اخرى، تقيم االدارة العامة لالطفاء اليوم 
حفل تخريج عدد ٨٩ ضابطا برتبة مالزم وضباط 
اختصاص برتبة مالزم أول من خريجي الكويت 

وسلطنة عمان في فندق ساس بقاعة الهاشمي. 

 «الداخلية» وعدت بضبط اللصوص  

 فوهات احلريق بعد سرقة محابسها 

 مركز رياض  مركز رياض 

 إعداد: مؤمن المصري 

 «االستئناف» تقضي بفسخ عقد سكني
  وتلزم شركة بتعويض مواطن ٥٠ ألف دينار 

 قضــــت الدائرة التجارية 
مبحكمة االســــتئناف بإلغاء 
حكــــم محكمــــة أول درجة 
املبرم  العقد  وقضت بفسخ 
بني مواطن وإحدى الشركات 
اخلاصة وبإلزامها بأن تؤدي 
للمواطن مبلغ ٥٠ ألف دينار. 
واألتعــــاب  واملصروفــــات 

الفعلية.
  وتخلص الواقعة في أنه 
ابتدائي  مبوجب عقد بيــــع 
ملشروع سكني بدولة أوروبية 
الشــــركة للمواطن  باعــــت 
العقــــار املوصــــوف بالعقد 

محل املشروع بقيمة ٥٠ ألف دينار على أن يتم 
تســــليم العقار بعد ٣ سنوات من تاريخ إبرام 
العقد، وبعد مضي سنتني فوجئ املواطن بعدم 
البدء باملشــــروع حتى تاريخه وجلوء الشركة 

للتسويف والتهرب واملماطلة.
  وعليه جلأ املواطــــن ملكتب مجموعة طاهر 

القانونية الســــترجاع حقه، 
ومثــــل املواطن أمام احملكمة 
احملاميان عبدالعزيز وخالد 
طاهر اخلطيب وطلبا فسخ 
العقد املبرم إلخالل الشركة 
بتنفيذ التزامهــــا ورد مبلغ 
٥٠ ألــــف دينار للمواطن مع 
إلزامها باملصروفات واألتعاب 

الفعلية.
  وبعد نظر الدعوى صدر 
حكم محكمة أول درجة برفض 
الثالث  الدعوى كــــون مهلة 
ســــنوات املنصوص عليها 
بالعقــــد لتســــليم الوحدات 
السكنية لم متض حتى تاريخه. استأنف احملاميان 
احلكم استنادا لبطالن احلكم املستأنف وذلك 
لصدوره موصوما باخلطأ في تطبيق القانون 
والفســــاد في االستدالل والقصور في التسيب 
ومخالفة الثابت باألوراق واخلطأ في حتصيل 

فهم الواقع في الدعوى. 

 احملامي خالد طاهر اخلطيب 

 اللواء الدكتور مصطفى الزعابي متوسطا املشاركني في دورة أسلحة الدمار الشامل 

 السيارة املنقلبة على الدائري الرابع ويبدو الوافد املصري ممسكا بكتفه 

 حتـــت رعاية وكيـــل وزارة 
الداخليـــة املســـاعد لشـــؤون 
اللـــواء د.مصطفى  العمليـــات 
الزعابي، وبحضـــور مدير عام 
اإلدارة العامة للدفاع املدني اللواء 

يوسف الروضان.
التأسيسية  الدورة    افتتحت 
األولى لفرق الكشف عن اسلحة 
الدمار الشامل والتي تعقد باإلدارة 
املدني، وتستمر  العامة للدفاع 
حتى اخلامس والعشـــرين من 
الشـــهر اجلاري بحضـــور ٣٥ 
مشـــاركا من الضباط وضباط 

الصف.
  من جهـــة أخـــرى اختتمت 
دورة «فن التعامل مع اجلمهور 
اخلامسة» والتي قد رشح لها ١٣ 
متدربـــا ومتدربة وعقدت خالل 
الفترة من ١١/٢٨ الى ٢٠١٠/١٢/٥، 
واقيمت الدورة حتت رعاية وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التعليم الشرطي الفريق الشيخ 

أحمد النواف الصباح. 

 هاني الظفيري
  توفي مواطن (٢٨ عاما) في حادث وقع 
على طريق كبد، هذا وقد انتقل الى موقع 
البالغ من الطوارئ الطبية مصطفى ياسر 
وعبداهللا عابدين، وبعــــد التأكد من وفاة 

املواطن تركت اجلثة للطب الشرعي.
  وفي سلسلة من احلوادث املتفرقة أصيب 
وافد مصري باشتباه كسر في الكتف اثر 
حادث تصادم وانقالب على طريق اجلهراء. 
من جهــــة اخرى نقل عماني (١٩ عاما) الى 
مستشــــفى العدان جراء تعرضه للدهس 

على الطريق الســــاحلي، وقــــام بنقله الى 
املستشفى من الطوارئ الطبية عبداحلليم 

عامر وفايز الكندري.
  وفي مكان آخر، توقف قلب سوري (٥٥ 
عاما) جراء حادث سير على السادس ونقل 
الى مستشــــفى الفروانية ووصفت حالته 

باحلرجة.
  وفي اإلطار ذاته، لقــــي طفل يبلغ من 
العمر ٣ ســــنوات مصرعــــه حتت عجالت 
مركبة يابانية الصنع مســــاء امس األول 

في منطقة تيماء.  

 مصرع مواطن على طريق كبد في انقالب 
وسوري توقف قلبه على «السادس»

 مواطن يتهم طبيباً بإهانته وتقاضي رشوة ٢٠٠ دينار لـ «التنازل» 
 فــــي قضية ميكــــن وصفهــــا بالقضية 
«املعكوســــة» تقدم مواطن ببالغ الى احد 
مخافــــر محافظة االحمدي متهما طبيبا من 
جنسية عربية بإهانته والتلفظ ضده بعبارات 

نابية.
  وقال املواطــــن في اتصــــال هاتفي مع 
«األنباء» ان الطبيب طلب ٢٠٠ دينار كرشوة 
للتنــــازل عن بالغ كان بصــــدد تقدميه الى 

املخفر بعنوان إهانة موظف عام.

  وســــرد املواطن تفاصيل ما حدث بينه 
وبني الطبيب بقوله تعرضت زوجتي لعارض 
صحي واصطحبتها الى مستشــــفى العدان 
ونظــــرا حلالتها الصحية اســــتأذنت عددا 
مــــن احلضور ودخلت على الطبيب واذ به 
ينهرني ويقول لي لن أكشف على زوجتك 

وبالش دلع.
  ومضى املواطن بقوله دخلت في مشادة 
كالمية مع الطبيب ثم انصرفت الى طبيب آخر 

قام بعالج زوجتي واكد انها مصابة بعارض 
يستلزم العالج، وعلمت ان الطبيب بصدد 
التقدم ببالغ ضدي يتضمن اهانة موظف. 
وأكمل: بعد ان ابلغت زوجتي شــــقيقي مبا 
حدث حضر شقيقي الى املستشفى والتقى 
بالطبيب والذي ابلغه بأنه مصمم على تقدمي 
بالغ ضدي وطلب منه ٢٠٠ دينار واستجاب 

شقيقي ملا طلبه الطبيب.
  وقال املواطــــن ذهبت الى املستشــــفى 

الســــترداد املبلغ إال ان ادارة املستشــــفى 
أبلغتني بأن املبلغ مت تسليمه الى الشؤون 
القانونية ألنه مبلغ ال يعرف من الذي منحه 

للطبيب.
  واعرب املواطن عن امله في ان يتدخل 
وزيـــر الصحـــة د.هالل الســـاير لوقف 
االعتـــداء اللفظي الذي ميارســـه االطباء 
على املراجعني من منطلق التهديد بقضية 

اهانة موظف. 

 افتتاح دورة الكشف عن أسلحة الدمار الشامل 

 «الجنايات» تمتنع عن النطق
  بعقاب مواطن اتهم بالقتل العمد

 قضت الدائرة اجلزائية الســــابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاســــة املستشار هاني احلمدان 
وعضوية املستشــــارين محمد جعفر ومحمد 
الصانع وأمانة سر سيد مهدي باالمتناع عن النطق 
بعقاب مواطن قدمته النيابة العامة للمحاكمة 

بتهمة القتل العمد.
  وكان دفاع املواطــــن احملامي علي عبداهللا 
الدويلة خالل جلسة سابقة قد ترافع عن املتهم 
(ع.م) مؤكدا أن موكله لم يضرب املجني عليه 
وإمنا سحب يده التي كان املجني عليه ممسكا 
بها بشدة خشية أن يضربه فسقط على األرض 

مغشيا عليه ثم فارق احلياة.
  وأضاف أن املتهم لم يقم بأي حركة تؤدي إلى 
سقوط املجني عليه على األرض وإصابته في 
رأسه تلك اإلصابة التي أودت بحياته. وقرر أن 
تقرير الطب الشرعي للمجني عليه أفاد بأن وفاة 
املجني عليه تعزى إلى اإلصابة مبؤخرة رأسه 

وما صاحبها من كدم وارجتاج دماغي باملخ.

  كما أفاد التقرير بأنه بفحص صدر املجني 
عليه لم يتبني وجود أية إصابات بجدار الصدر 
أو عضالته كما أن التجويف الصدري جاء خاليا 
من النزيف واالرتشاحات من الناحيتني كما أن 

الرئتني خاليتان من أي إصابات.
  وأضاف احملامي الدويلة أن التقرير أيضا أكد 
أن جدار وعضالت بطن جثة املجني عليه كانا 
بحالة عادية ولم يتبني أي انسكابات دموية أو 
أية إصابات باألحشاء البطنية وال توجد أنزفة 
أو ارتشاحات بالبطن. وطالب الدويلة في نهاية 
مرافعته ببراءة موكله من التهمة املسندة إليه 

واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
  وعندما شعر املجني عليه بغضب املتهم 
خشـــي أن يقوم بضربه فأمسك بيده بقوة. 
وعندما نـــزع املتهم يده من يد املجني عليه 
فقد األخير توازنه (بســـبب السكر) وسقط 
على األرض فأصيب في رأسه إصابة أفقدته 

الوعي، ثم فارق احلياة. 


