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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الجالهمة
  علمت «األنباء» ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود رفع توصية 
الى مجلس الــــوزراء بالتجديد 
ملدير أمن محافظة األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي لعامني اعتبارا 

من شهر مارس املقبل.
  وقال مصدر أمني ان التجديد 
ملدير عام مديرية أمن محافظة 
األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
انطلق من جهوده الكبيرة في أداء 
مهام عمله ومتيزه خالل فترات 
عمله سواء في قطاع املرور او في 

األمن العام والذي أبدع فيه من خالل تعامله بحزم مع ظواهر سلبية 
كانت منتشرة في احملافظة مثل االستهتار والرعونة والعمالة السائبة 

واألوكار املشبوهة وغيرها من الظواهر الدخيلة.
  وأضــــاف املصدر ان اللواء عبدالفتاح العلي مرشــــح بقوة لتولي 
منصب مهم خالل التشــــكيل اجلديد لوزارة الداخلية واملزمع االعالن 

عنه قريبا.

 برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون أمن احلدود اللواء 
الشيخ محمد اليوسف الصباح، كرمت االدارة العامة ألمن احلدود البرية كوكبة 
من العاملني املتميزين في االدارات التابعة من ضباط وضباط صف وأفراد لعام 
٢٠١١/٢٠١٠ وذلك تقديرا جلهودهم، حيث مت تسليمهم الهدايا والشهادات التقديرية 
تقديرا لهم. وقد أكد اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح، في كلمة بهذه املناسبة 
ان هذا التكرمي يأتي تكريسا ملبدأ مكافأة املجد واملخلص واملتميز ليكون حافزا 

ودافعا جلميع العاملني على مزيد من العطاء من أجل الوطن.

 تكريم المتميزين في «الحدود البرية»

 المسعف الصومالي المتهم باقتحام منزل لـ «األنباء»:
  لم أقتحم أي منزل واختطفت على يد ٣ مواطنين  

 رجال األمن تمكنوا من ضبط شـخصين ووجهـت لهما تهمتا الخطف وانتحـال صفة رجال المباحث
 هاني الظفيري

  كشف مصدر أمني مالبسات 
الذي  قضية املسعف الصومالي 
أحيل الى مخفر العارضية مساء 
اقتحام  املاضـــي بتهمة  الثالثاء 
منزل بعد ان ادعـــى ٣ مواطنني 
انهـــم ألقـــوا القبـــض عليه في 
منزلهم. وقال املصدر ان املسعف 
الصومالي لـــم يقتحم أي منزل 
ولم يكن جانيا أو متهما بل كان 
ضحية عملية اختطاف نفذها ٣ 
أشخاص ادعوا انهم عثروا عليه 
في منزلهـــم بل اتهموه بانه جاء 
املراهقة، ونفى  ملقابلة شقيقتهم 
املصـــدر ان يكون للصومالي أي 
عالقة بتلـــك االتهامات، موضحا 
ان الصومالي تعرض لالختطاف 
على يد ٣ أشخاص انتحلوا صفة 
رجال مباحث وقاموا بضربه ومن 
ثم اختطافه واقتياده من منطقة 
العارضية الى منطقة الفردوس، 
حيث تناوبوا على ضربه مبشاركة 
أشخاص آخرين، وأوضح املصدر 
الى مخفر  ان الصومالي أحيـــل 
العارضيـــة بصفته مجنيا عليه 

وليس جانيا أو متهما.
الذي    وحول خبـــر «األنباء» 
أوردته مســـاء أول من أمس عن 
ان الصومالي اتهم باقتحام منزل 
مواطن قال املصدر: «األنباء» أوردت 

اخلبر كما ورد الى العمليات. 
  على شكل بالغ أولي غير أن 
التحقيقات التي انكشـــفت أمس 
أثبتت ان الصومالي هو الضحية 

وليس اجلاني.
  ومضى املصدر بالقول انه مت 
القبض على شخصني ممن اعتدوا 
على الوافد الصومالي واحتجزا في 
نظارة مخفر العارضية ووجهت 
لهما تهمـــة االختطـــاف بالقوة 
وانتحال صفة رجـــال مباحث، 
مشـــيرا الى ان رجـــال املباحث 
يجرون حترياتهم لضبط شركاء 
الشخصني الذين شاركوهما ضرب 

الصومالي واختطافه.
  هذا والتقت «األنباء» الضحية 
الذي صّوره  املسعف الصومالي 
البالغ األولي متهما، بينما أثبتت 
اال  التحقيقات براءته وانه ليس 
مجنيا عليه، وحتدث املســــعف 

الصومالي لـ «األنباء» رافضا ذكر 
اسمه قائال: «ال ألومكم على نشر 
اخلبر وفق البيانات األولية، ولكن 
أثبتت براءتي وأنني  التحقيقات 
لم أقتحــــم منزال ال في الفردوس 

وال في العارضية».
  وروى املســــعف الصومالــــي 
تفاصيل ما حدث قائال: «توجهت 
بصحبة أحد أصدقائي إلى جمعية 
العارضية ملقابلة ٣ أشخاص قال 
انه ذاهب لتســــوية خالف معهم، 
وحال وصولنا مواقف اجلمعية 
فوجئت مبجموعة من األشخاص 
يهجمون علينا ففر صديقي وبقيت 
واقفا ألنني لم أفعل شيئا، غير أنني 
فوجئت بالشبان الثالثة يتوقفون 
عن مطاردة صديقي الذي فر داخل 
إلي مدعني  اجلمعية ويتوجهون 
أنهم رجال مباحث وطلبوا هويتي 
ثم ارغمونــــي بالقوة على ركوب 
سيارتهم رباعية الدفع، والتي كان 
بداخلها فالشــــر مباحث، وقاموا 
بتكبيل يدي باالصفاد ووضعي 
في املقعد اخللفي وانطلقوا بي الى 
منطقة الفردوس حيث توقفوا بي 

امام احد املنازل، وبعدها انزلوني 
من السيارة وانهالوا علي ضربا، 
وفوجئت بأكثر من ٢٠ شــــخصا 
آخرين يتدخلون ويشاركون في 
ضربي حتى سمعت احدهم يصرخ 
بهم «ال ليس هذا هو الشــــخص 
املقصود»، وبعدها اطلقوا سراحي 
وقام بعض املارة باالتصال بعمليات 
الداخلية وجاءت دورية شــــرطة 
واصطحبني رجالها الى مستشفى 
الفروانيــــة، وهناك ابلغت محقق 
املستشفى مبا حصل معي، ومنحني 
االطباء تقريــــرا يفيد بتعرضي 
لكدمات وجــــروح جراء تعرضي 
للضرب، ومتت احالتي الى مخفر 
العارضية حيث رويت للضابط ما 
حصل معي فشرع بتسجيل قضية 
لصاحلي ضــــد املعتدين وحملت 
عنوان اختطاف بالقوة وانتحال 

صفة رجال مباحث.
  وقال املسعف: مت القبض على 
اثنني مــــن املعتدين واحتجزا في 
املخفر بذات التهمة واعترفا امام 
الضابط بأنهمــــا قاما باختطافي 

مبشاركة آخرين. 

 «اختطفوني من جمعية العارضية وشارك في ضربي ٢٠ شخصًا»

 العميد خالد اجلناحي 

 خبر «األنباء» الذي نقلته بناء على البالغ األولي  

 اللواء عبدالفتاح العلي

 الحمود جدد للواء العلي عامين
  لعطائه المتميز وقضائه على السلبيات

 ٩٦ «ُبطل» خمر مع فلبيني بالجهراء

 ممرضة تشتكي طبيبًا حّرضها 
على الفجور

 باكستاني بغرام هيروين وحبوب 
مخدرة وآسيويان في وكر للقمار

 شروع في دهس عمد بزي وطني

 احتجاز طفل داخل حمام وبتر 
إصبعين لطفل بسبب األلعاب النارية

 هاني الظفيري
  متكن رجال مــــرور اجلهراء من إلقاء القبض علــــى وافد فلبيني 
اجلنسية وبحوزته ٩٦ «ُبطل» خمر محلي، وأحالته الى النيابة العامة 
عن طريق أمر مدير أمن مرور اجلهراء العميد محمد اخلالدي الذي أمر 
بتســــجيل قضية للوافد اآلسيوي. وقال مصدر أمني ان دورية تابعة 
ملرور اجلهراء بقيادة املالزم محمد مرضي اشــــتبهت مبركبة يابانية 
تركها قائدها فور مشاهدته لدورية املالزم مرضي وأطلق ساقيه للرحي 
ليتم ابالغ القيادات العليا والتي خطر على الفور الى املركبة اليابانية 
امللغمة باخلمور بقيادة العقيد عيسى العليم والرائد ناجي الرشيدي 
والنقيــــب محمد فهيد ومت نقل املركبة الى حجــــز املرور ومت توزيع 

الدوريات في املنطقة التي هرب اليها الوافد الذي مت ضبطه. 

 محمد الجالهمة
  أمر وكيـــل نيابة الفروانية باحتجاز طبيب من غير محددي 
اجلنسية حلني التحقيق معه بشأن ادعاء ممرضة من جنسية عربية 

ان الطبيب حرضها على الفسق والفجور وهتك عرضها.
  وقال مصدر أمني ان ممرضة (٢٧ عاما) وتدعى (ش) تقدمت 
الى مخفر صباح الناصر وقالت انها تعمل في مركز صحة مدرسية 
وفوجئت اثناء عملها داخل عيادة جتمعها مع الطبيب بأن الطبيب 
يراودها عن نفسها، ومن ثم تهجم عليها محاوال االعتداء عليها، 

هذا وسجلت قضية جنايات صباح الناصر ٢٠١١/٩.

 هاني الظفيري
  ألقى رجال أمن مخفر كيفان القبض على وافد باكستاني وبحوزته 
غرام من الهيروين وكمية من احلبوب املخدرة بإيعاز من قائد منطقة 
كيفان باإلنابة املقدم علي العنزي الذي أمر بإحالة الوافد الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات. وقال مصدر أمني ان دورية تابعة ملخفر 
كيفان بقيادة الرقيبني ناصر العازمي ومساعد العنزي اشتبها بوافد 
قام برمي كيس على األرض فور مشاهدته لدورية األمن وفر هاربا، 
لتتم مالحقته وضبطه، وبرجوع رجال األمن الى موقع رميه للكيس 
تبــــني انه يحتوي على غرام من مــــادة الهيروين وحبوب مخدرة، 

وأحيل على اثرها الى جهة االختصاص وسجلت قضية.
  ومن جانــــب آخر، فقد متكن رجال أمن الفروانية بقيادة العقيد 
وليد الشهاب من ضبط آسيويني يقومان بإدارة وكر للعب «القمار» 
بإحدى الساحات الترابية في منطقة خيطان حيث ضبط بحوزتهما 
األدوات املســــتخدمة في اللعب ومبالغ مالية أحيال على اثرها الى 

جهة االختصاص. 

 هاني الظفيري
  تقدم وافد سوري الى مخفر الفروانية ببالغ عن شخص مجهول 
الهوية حاول دهســــه عدة مرات بعد مشــــادة في منطقة الفروانية 

وسجلت قضية.
  وقال مصدر امني ان وافدا سوريا يعمل حارس عمارة في منطقة 
الفروانيــــة توقف امام بنايته وفوجئ بشــــخص كان يرتدي الزي 
الوطني يتوجه نحوه مبركبته االميركية محاوال دهس السوري عدة 
مرات ذهابا وايابا، اال ان ســــرعة الوافد السوري ومراوغته ملركبة 
الشخص املجهول حالت دون تعرضه للدهس ليلتقط رقم اللوحة 
املعدنية ملركبة الشخص اجلاني متجها بها الى مديرية امن الفروانية 
مسجال قضية حملت مسمى الشروع في القتل ومحالة دهس احيل 

ملفها الى رجال املباحث الستدعاء الشخص املطلوب.

 هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
  تدخل رجال اطفاء اجلهراء إلنقاذ طفل ٦ سنوات احتجز في احدى 
دورات املياه في مستوصف القصر بعد ان اقفل على نفسه باب احلمام 
الذي عجز ذوو الطفل عن اخراجه او كسر الباب. وقال مصدر امني 
ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية مساء امس عن احتجاز طفله داخل 
احدى دورات املياه في منطقة القصر ليهرع على الفور رجال االمن 
ورجال االطفاء الذين قاموا بكسر قفل الباب الذي اغلقه الطفل دون 

قصد ومت اخراجه بعد ان احتجز اكثر من نصف ساعة. 

 سرقة الب توب وتقارير طبية من مركبة 
 محمد الجالهمة

  تقدمت طبيبـــة مصرية إلى 
مخفر الساملية وأبلغت عن تعرض 
مركبتها للسرقة واالستيالء على 
الب توب وتقارير طبية تخص 
مرضـــى وقالت الطبيبـــة انها 

غادرت جهـــة عملها إلى منزلها 
وتركت الب تـــوب وحقيبة بها 
تقارير طبية، وحينما استيقظت 
صباحا وجـــدت حارس البناية 
يبلغها بكســـر زجاج مركبتها 
فسارعت الســـتطالع املفقودات 

من مركبتهـــا فوجدت ان الالب 
توب واحلقيبة متكن اللصوص 
من ســـرقتهما، وسجلت قضية 
الذهاب إلى  وطلب من الطبيبة 
البصمات  األدلة اجلنائية لرفع 

من عليها. 

 نيابة الجهراء تطلق سراح السوري وزوجته 
بكفالة بعد كشفهما عن وثيقة زواجهما

 الجناحي: تسلم طلبات الراغبين في االلتحاق 
بدورة في تخصص «خفر السواحل»

 اعلنت وزارة الداخلية عن متديد 
فترة تســـلم طلبات الراغبني في 
االلتحاق بـــاإلدارة العامة لتأهيل 
ضبـــاط الصـــف واألفـــراد دورة 
(وكيل عريف شرطي) تخصص 
(خفر السواحل) وذلك حتى تاريخ 
٢٠١١/٢/٢٤. صرح بذلك مدير عام 
اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف 
العميـــد خالد اجلناحي  واألفراد 
مشيرا الى ان هناك شروطا عامة 

بالتسجيل وهي:
  ١ـ ان يكـــون املتقـــدم كويتي 

اجلنسية.
الســـيرة    ٢ـ ان يكون محمود 

حسن السمعة.
  ٣ـ أال يكون قد سبق احلكم عليه 
في جناية أو جنحة مخلة بالشرف 

واألمانة.
  ٤ـ أال يكـــون قد ســـبق فصله 
من خدمة احلكومة بحكم او بقرار 

تأديبي نهائي.
  ٥ـ أال يكـــون قد ســـبق فصله 
تأديبيا من احد االجهزة التعليمية 
باألكادميية او من اي جهة تعليمية 

اخرى.
  ٦ـ ان يكون الئقا صحيا للخدمة 

النظامية.
  ٧ـ ان يجتاز الطالب اختبارات 
اللياقة البدنية واملعلومات الثقافية 

والقدرات واالختبارات النفسية.
  ٨ـ ان يجتـــاز الطالب املقابلة 

الشخصية.
  ٩ـ ان يجيد السباحة.

  وعن الشروط اخلاصة بقبول 
وكيل عريف اوضح انه يشـــترط 
فيمن يقبل للدراسة مبدرسة الشرطة 
ان يكون حاصال على الصف التاسع 
بنجاح وال تقل سنه عن سبع عشرة 
سنة ميالدية وال تزيد على تسع 
وعشرين سنة ميالدية، واال يقل 

طول املتقدم عن ١٥٥سم.

  ٢ـ الفترة الثانية ومدتها شهران 
الطالب باألجهزة  آخران يقضيها 
األمنية التابعة لإلدارة العامة خلفر 

السواحل.
  وذكر ان الشهادة التي يحصل 
عليهـــا اخلريج (وكيـــل عريف) 
يحصل على شهادة اجتياز الدورة 
التأسيســـية لدورة وكيل عريف 
ويحصل اخلريج شرطي على شهادة 
اجتياز الدورة التأسيسية لدورة 
شرطي. وأشار الى ان الطالب يتلقى 
الدراسة مكافأة مالية  خالل فترة 

مقدارها ٢٥٠ دينارا.
  وأوضح العميـــد اجلناحي ان 

اجراءات التسجيل: 
  ١ـ الفتـــرة احملـــددة لتوزيـــع 
مغلفات طلبات االلتحاق تبدأ من 
متام الســـاعة الثامنة الى الساعة 
الثانية عشـــرة ظهرا وذلك حتى 
يوم اخلميـــس املوافق ٢٠١١/٢/٢٤ 
وهو آخر موعد لتســـليم مغلفات 

طلبات االلتحاق.
  ٢ـ يشترط للحصول على املغلف 
اخلاص بطلـــب االلتحاق االطالع 
الدراسية والبطاقة  الشهادة  على 
املدنية االصلية وحضور الطالب 

شخصيا.
  ٣ـ على املتقدم للتسجيل التقيد 
التسجيل  ادارة  مبواعيد مراجعة 
والقبول باليـــوم والتاريخ املبني 

على طلب االلتحاق.
  ٤ـ يحق للمتقدم بدورة وكيل 
عريف وشـــرطي املسجل من قبل 
ولديه رغبة في التسجيل بدورة خفر 
السواحل مراجعة ادارة التسجيل 

والقبول لتسجيله بالدورة.
  على أن تكون جميع املراجعات 
من خـــالل بوابة األكادميية رقم ٣ 
ادارة التســـجيل والقبول التابعة 
ملكتب الوكيل املســـاعد لشـــؤون 

التعليم والتدريب. 

  وبالنسبة للشرطي، يشترط 
فيمن يقبل للدراســـة مبدرســـة 
الشرطة ان يكون حاصال على الصف 
الرابع االبتدائـــي بنجاح وال تقل 
سنه عن سبع عشرة سنة ميالدية 
وال تزيد على تسع وعشرين سنة 
ميالدية، واال يقل طول املتقدم عن 
١٥٥سم بحسب سن الطالب في اول 
الذي يتقدم فيه لاللتحاق  الشهر 
بالدراســـة طبقا للمواعيد املعلنة 

لقبول الطلبة.
العميـــد اجلناحي ان    وذكـــر 

املستندات املطلوبة هي: 
الدراسية األصلية    ١ـ الشهادة 
أو ما يعادلها مصدقة من اجلهات 

املختصة.
  ٢ـ البطاقـــة املدنيـــة األصلية 

وصورة عنها.
  ٣ـ حضـــور صاحـــب العالقة 

شخصيا شرط لتسليم املغلف.
  وأوضـــح ان مـــدة الدراســـة 
للحصول على الشهادة التأسيسية 
لضباط الصف واألفراد اربعة شهور 
بنظـــام الفصل الدراســـي الواحد 

وتتضمن الدراسة فترتني:
مدتهـــا  األولـــى  الفتـــرة    ١ـ 
الطالب مبدرسة  شهران يقضيها 

الشرطة.

 هاني الظفيري
  أمـــر وكيل نيابـــة اجلهراء 
باطالق صراح وافد ســـوري 
وزوجته السيالنية بكفالة مالية 
بعد ان قـــدم عقد الزواج الذي 
يؤكد انهما زوجان منذ خمس 
ســـنوات، وقرر وكيل النيابة 
املواقعة بالرضا  حذف قضية 
والزنا واكتفى بقضية اجهاض 

جنني.

  وكان رجال مباحث اجلهراء 
ألقوا القبض على وافد سوري 
وزوجته اثر معلومات عن عالقة 
محرمة تربط بينهما أثمرت عن 
طفلني واقدامهما على اجهاض 
طفل ثالـــث، يذكر ان «األنباء» 

اشارت الى اخلبر في حينه.
  وقال مصدر امني ان الوافد 
الســـوري اكد لوكيـــل النائب 
العام ان عالقته عالقة شرعية 

وان ظروفه املادية حالت دون 
تسجيل ابنني بصورة قانونية، 
كما قدم السوري عقد الزواج من 
السيالنية الذي كان يخفيه في 

بداية االمر.
  واضـــاف املصدر االمني ان 
الســـوري قال ان زوجته هي 
من أقدمت على اجهاض نفسها 
دون علمه نظرا لظروفه املادية 

الصعبة. 

 الزوج ألقى بمسؤولية اإلجهاض على زوجته
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الكويت في هذه   متر 
االيـــام بذكـــرى عطرة 
على قلوبنـــا جميعا، اال 
وهي ذكرى االســـتقالل 
والتحرير، فضال عن مرور 
خمس سنوات على تولي 
الســـمو االمير  صاحب 
البالد،  تقاليد احلكم في 
اال  الذكـــرى يجب  فهذه 
متر مرور الكرام، اذ انها 
تؤكد مدى حب وانتماء 
املواطن لبلـــده وفخره 
به، فضال على انها متثل 
التماسك والترابط  روح 
واالخاء بني مختلف فئات 

املجتمع الذي نعيش فيه، فالوالء واالنتماء 
للوطن وان كانا لفظني يشيران الى مدى 
حب االنسان لوطنه فهما مبنزلة الواجب 
املقدس الذي يقاس عليه مدى تفاني االنسان 
وتضحيته في سبيل علو شأن هذا الوطن، 
فاالنتماء للوطن هو مبنزلة املاء والهواء 
لالنسان، فاذا فقدهما االنسان فإنه يكون 
مبنزلة امليت احلي، وانني على يقني بأن 
جميع اطياف شـــعبنا لهـــا روح االنتماء 
واحلـــب لهذا البلد الذي ال يدخر جهدا في 
اسعاد هذا الشـــعب وازكاء روح التعاون 
واالخاء له، وسيتساءل القارئ لهذا املقال 
ما ســـبب سرد تلك االســـطر، وقد يكون 
لهذا التساؤل ما يبرره ألن ذكرى االعياد 
التي متر بها ســـبق ان تناولتها الصحف 
بالسرد، اال ان سبب هذا املقال استهجاني 
وفزعي ملا قرأته في جريدة «األنباء» بعددها 
الصادر يوم ٢٠١١/٢/١٥ وفي الصفحة االمنية 
حتديدا واستهجاني ملا قرأته ليس لشيء 
امنا للواقعة املرتكبة، وتساءلت: هل كان 
مـــن اقدم على هذا الفعل في قواه العقلية 
ام انه ارتكب هذا الفعل وهو حتت تأثير 
عقاقير طبية او مخدرة؟ ألن االجابة عن 
هذا التساؤل تتحدد على مصيرها مسؤولية 
مرتكب الفعل، فقد قرأت ان مصدرا امنيا 
وردت اليه عدة بالغات على اقدام ســـيدة 
تقود سيارة مسجلة باسم مواطنة تقوم 
بحرق علم الكويت على مرأى من املارة، االمر 
الذي سارع معه رجال االمن ملوقع البالغ، 
اال ان تلك السيدة وما ان شعرت بصافرات 
الدورية حتى استقلت مركبتها وسارعت 
بها رافضة االمتثال لتعليمات رجال االمن 
بالتوقف، وهو ما جعل تلك الدوريات تتبع 

تلك السيدة حتى وصلت 
الى منطقـــة العارضية، 
وحتديدا القطعة رقم ٦، 
ودخلت منزلها ورفضت 
اخلروج واالمتثال لرجال 
االمن، فقاموا باالستعالم 
عن السيارة ورقمها فتبني 
انهـــا تعـــود للمواطنة، 
وعليه مت ابالغ امن الدولة 
بالواقعة التخاذ االجراءات 
القانونية ومن ثم احالة 
الواقعة الى النيابة العامة 
ملباشرة التحقيق فقررت 
ضبـــط واحضـــار تلك 
السيدة، تلك هي الواقعة 
بجميع تفاصيلها والتي قرأتها في جريدة 
«األنباء»، وهي السباقة في عرض ولفت 
نظر الشـــارع الكويتي بكل املســـتجدات 
على الساحة املجتمعية، فضال عن جرأة 
الكلمة التـــي تطرحها، واملنظار القانوني 
لهذه الواقعة يفرض نفسه، فالبني ان حرق 
علم الوطن للبالد يشـــكل اهانة له وذلك 
بحرقه ألنه يعد في حكم اتالفه، فضال عن 
انه يعد عمال من اعمال الكراهية واالزدراء 
لهذا العلم الذي يعد رمزا للبلد والوطن الذي 
نعيش فيه، وال شك ان القانون اجلزائي قد 
جرم هذا العمل وذلك ان املشرع اجلزائي 
قرر في املادة ٣٣ من قانون اجلزاء املعدل 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ عقوبة احلبس 
مدة ال جتاوز ثالث سنوات، وبعد عرضي 
لهذا الفعل االجرامي والال اخالقي من تلك 
السيدة البد ان اعرض بعض االطر عن هذا 
الفعل ـ واقول ـ انه البد ان يتدخل املشرع 
الكويتي بأن يغلظ العقاب على هذا العمل 
االجرامي والذي ميثل عدم االنتماء والوالء 
لهذا الوطن، ألن علم البالد هو رمز للبالد، 
فكل من يأتي عمال يهني ذلك العلم فإن فعلته 
هذه تعـــد اهانة للدولة التي يعيش فيها، 
لذا البد من التشدد معه حتى يكون عبرة 
لغيره، وفي النهاية ال يسعني اال التأكيد 
على املبادرة بســـرعة القاء القبض على 
تلك السيدة وان تنال عقابها حتى تكون 
عبرة ملن تسول له نفسه اهانة رمز البالد، 
ودليل وجودها، وهو شعار الدولة الذي 
نكن لها كل احتـــرام وتقدير اال وهو علم 
وطننا احلبيب، دامت الكويت رفعة وعزة 

لنا وجلميع الشعوب العربية. 
  واهللا ولي التوفيق 
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