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األوائل مفاهيم  اآلباء واألجداد  كرس 
الوفاء واإلخالص والدفاع عن تراب الوطن، 
على الرغم من احملن وصعوبة العيش، وكان 
الكفاح هو سبيلهم وطريقهم ورفيقهم في 
تأسيس هذا الكيان اجلميل، الكويت، فرغم 
تلك الصعوبات التي واجهتهم إال أن أياديهم 
كانت نظيفة، وعقولهم سليمة، ومتيزوا 
باألمانات والعهود واملواثيق اجلادة النقية 
الكويت  الصادقة، كانت هذه أصول أهل 

الذين أسسوها.
غاب هذا الرعيل الذي عانى شــظف 
العيش، وقســاوة احليــاة، والصراعات 
والغارات واحلروب وتصدى لها بكل قوة 
وبسالة، وبعد أن صارعوا األمواج العاتية، 
والرياح الشــديدة في السفر والغوص، 
وشقوا البحار بسفنهم حتى وصلوا إلى 
بالد بعيدة، وتوطدت عالقاتهم بشــعوب 

كثيرة، غاب كل شيء جميل، وصادق.
فــإذا نظرنا إلى أوضاعنا اليوم، وإلى 
حياتنا اآلن، وإلى ظروفنا احلالية، وعلى 
الرغم من رغد احلياة التي نعيشها، والثروة 
واألموال والبترول إال أن الفساد زاد بني 
الناس، فصدق عز من قال: )وحتبون املال 
حبا جما )20(( )سورة الفجر(، فهناك البعض 
ممن يريد ويسعى إلى بيع مؤسسات الدولة 
احلكومية إلى شركات، مثل الكهرباء واملاء 

من خالل القانون الذي يخصص احملطات 
الكهربائية ومحطات حتلية املياه.

كما أن هناك حتركات ألجل خصخصة 
املستشفيات احلكومية وأيضا قطاع التعليم، 
وذلك حتى تُدار من قبل شركات خاصة، 

لها مصالح ومآرب أخرى.
وإذا حدث هذا فــإن هناك الكثير من 
املواطنني سيكونون خارج وظائفهم وترتفع 
نسبة البطالة بالبالد، ولذلك البد أن يتصدى 
املجتمع الكويتي لهذا األمر، كما أن على 
أعضــاء مجلس األمة الذيــن وثق فيهم 
املواطنون، وأعطوهم أصواتهم، أن يقفوا 
مع الشعب الكويتي في هذا األمر، بعد أن 
ظهر تالعب في املناقصات، ووجود هبات 
ومزايا وعطايا حكومية، وتسهيالت ملعامالت 

متعددة في أروقة الوزارات والهيئات.
كذلــك يجب النظر إلــى ملف العالج 
باخلــارج خاصة مع احلــاالت احلرجة 
واخلطــرة التي يســتلزم عالجها فترة 
طويلة حتت عنايــة ورعاية خاصة، بدال 
من إرجاعهم قبل انقضــاء فترة العالج 

واستكمال فحوصاتهم.
كذلك نتمنى من وزيرة الدولة لشؤون 
االقتصــاد النظر في الهيئة العامة للقوى 
العاملة، وإيجاد حلول لتعطيل املصالح الذي 

أصبح كثيرا في اآلونة األخيرة.

من بالدي

الفساد.. 
طبق من ذهب!!

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

احلداد: قانون اجلزاء يعاقب بعقوبات 
مغلظة املسيئني إلى الذات اإللهية

عبدالكرمي أحمد

قال احملامي فهد احلداد إن 
املادة 29 من الدستور الكويتي 
والتي ساوت بني الناس في 
الكرامة اإلنسانية واحلقوق 
والواجبات العامة وال متييز 
بينهــم بســبب اجلنس أو 
األصل أو اللغــة أو الدين، 
قد وقفت عائقا أمام موافقة 
احلكومة على إضافة مادتني 
أخريني إلــى قانون اجلزاء 
فيما عرف باسم قانون إعدام 

املسيء للذات اإللهية والرسول ژ.
وأوضح احلداد أن الرافضني للقانون برروا 
موقفهم الرافض له بسبب املخالفة الدستورية 
ولوجود ثغرات قانونيــة وعملية حتول دون 
إقراره، فيمــا جاء الرفض احلكومي لناحية أن 
هذا القانون مييز بني الناس بسبب الدين عندما 
نص بإعدام املسلم دون غيره وهو ما يتعارض 
مع نص مادة الدستور املشار إليها، فضال عن 
صعوبات إجرائية وعملية تتمثل فيما تبينه املذكرة 
اإليضاحية ملشروع القانون من احلكم املستحدث 
بعد التطبيق للجزاء املقرر في الشريعة اإلسالمية 
تتعدد وتختلف في هذا الشــأن، باإلضافة إلى 
أنــه يتعني حتديد الطعن باعتباره الركن املادي 
للجرمية وبيان ما بعد منه ردة تستوجب تطبيق 

العقوبة املشددة.
وأضاف أن قانونيني خلصوا إلى أن تشديد 
العقوبة فــي حالة التعدي على الذات اإللهية أو 
ذات الرسول الكرمي يعتبر جيدا في ذاته وخطوة 
محمودة لكنهم يستدركون في القول ان هناك 
شــروطا يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى هذه 

الدرجة القاسية من العقوبة.
وأكمل: ومع اختالف الرؤى واالجتاهات في 
شأن هذا القانون يبقى السؤال األكثر أهمية اآلن 
هو: هل ســيتم إقراره بغالبية من ثلث أعضاء 
مجلس األمة أم ســتختلف الصورة وسنرى 
تباينات فــي الرأي متنع مروره؟ وإن مت إقرار 
هذا املقترح فما تبعات ذلك على الساحة العامة؟ 
وما دور الناشطني ومؤسسات املجتمع املدني 
املعارضة لهذا القانون؟ حيث إن مجلس األمة قد 
وافق في جلسته املنعقدة يوم اخلميس املوافق 
3/5/2012 في املداولة الثانية على االقتراح بقانون 

املقدم من بعض السادة األعضاء 
بإضافة مادتني جديدتني برقمي 
)111 أمكرر، 111 مكرر »أ«( إلى 

قانون اجلزاء املشار إليه.
وأفاد احلداد بأن املادة )111 
أنه يعاقب  مكرر( تنص على 
باإلعدام كل مسلم طعن علنا أو 
في مكان يستطيع منه سماعه 
أو رؤيته مــن كان في مكان 
أو  عام عن طريق االستهزاء 
بالقول  التجريح  أو  السخرية 
أو الصياح أو الكتابة أو الرسم 
أو الصور أو أي وسيلة أخرى 
من وسائل التعبير عن الفكر بالذات اإللهية، أو 
القرآن الكرمي أو األنبياء أو الرسل أو طعن في 
عرض الرســول ژ أو في عرض زوجاته بعد 
استتابة القاضي له وجوبا إذا أصر على جرمه 
أو رفض التوبة ويعاقب العقوبة ذاتها من ادعى 
النبوة، وال يجــوز للمحكمة عند تطبيق حكم 
املادة )83( من ذات القانون أن تستبدل بعقوبة 
اإلعدام سوى عقوبة احلبس املؤبد وتكون العقوبة 
هي احلبس املؤقت الذي ال يقل مدته عن عشر 
ســنوات اذا كان مرتكب اجلرمية غير مســلم 
ويحكم مبصادرة األشياء املضبوطة املستعملة 
في اجلرمية. وأردف: إن كان ليس من املستغرب 
ظهور من يتعدى على الذات اإللهية او األنبياء 
أو األديان بني احلني واآلخر، وإال ملا نزلت اآليات 
واألحاديث املغلظة في ذلك وملا وضعت األحكام 
الشرعية والقانونية لها في مختلف دول العالم 
ولكن من املستغرب ظهورها من املسلمني وفي 

بالد املسلمني وخصوصا في جزيرة العرب. 
وذكر أن ظهور شخص يتعدى على الذات 
اإللهية هو أمر يحتاج إلــى فحوصات عديدة 
ومراجعات مباشرة فقد يكون مجنونا أو مريضا 
نفسيا وهذا إن لم يكن يؤاخذ شرعيا يجب أن 
يوقف عند حده ولو بوضع اليد عليه قانونا، وقد 
يكون مغاليا أو مكابرا وهذا يناقش بالعقل واملنطق 
والدين وبشكل مباشر وقد يكون مرتدا وهذا 
يجب أن يستتاب من أهل العلم ويناقش بالعقل 
واملنطق والدين، ناهيك عن الضبط القانوني ملن 
ينشر التعدي على الذات اإللهية في وسائل اإلعالم 
أو التواصل االجتماعي أو النشــر اإللكتروني 
وتشديد العقوبة على من ينشرها أو يشارك أو 

يساهم أو يدفع أو يشجع على نشرها.

مجهول أهان مدنياً داخل محطة »الداخلية« في »الزور«

احملامي فهد احلداد

النواف: »أمن املنشآت« جزء ال يتجزأ من املنظومة األمنية 
والعني الساهرة على حماية املناطق احليوية

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق 
الشــيخ فيصل النواف، صبــاح امس بزيارة 
تفقدية إلــى مصفاة ميناء األحمــدي واإلدارة 
العامة ألمن املنشآت التابعة لقطاع األمن اخلاص 
وذلك لالطالع على ســير العمل وتفقد احلالة 
األمنية في البوابات األمنية املؤدية للمنشآت 
النفطية وكان في اســتقباله مدير عام اإلدارة 
العامة ألمن املنشآت اللواء سعود اخلضر ومدير 
إدارة حمايـــــة املنشــآت احليويــة والنفطية 
العقيد أحمد احملمود وعـــدد من قيـــادات أمن 

املنشآت.
واستهل جولته بزيارة مصفاة ميناء األحمدي 
ونقل إلى منتسبي اإلدارة العامة ألمن املنشآت 

حتيات وتقدير نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح، متمنيا 

لهم التوفيق في أداء عملهم.
واستمع إلى شرح عن عمل رجال األمن في 
البوابــات النفطية ثم تفقد ســير العمل فيها 
وشــاهد اإلجراءات املتبعــة لتفتيش املركبات 
واألفــراد »موظفي شــركة النفط« في الدخول 
واخلروج، ثم تفقد بوابة مرســى سفن امليناء 
واطلع على اإلجراءات األمنية املتبعة في الدخول 

واخلروج من وإلى املرسى.
ثم توجه إلى اإلدارة العامة ألمن املنشــآت 
واستمع إلى شرح عن عمل اإلدارة واملهام التي 
تقوم بها ثم تفقد غرفة العمليات واطلع على 

ســير العمل فيها واإلجراءات والنظم املعمول 
بهــا في الغرفــة ملتابعــة كل التفاصيل وعمل 
منظومة كاميرات املراقبة األمنية لكل بوابات 

املنشآت النفطية.
وعلى هامــش اجلولة أثنى النــواف  على 
اجلهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو اإلدارة 
العامة ألمن املنشآت وحرصهم الكامل على حماية 
املنشآت النفطية وتأمينها ضد أي أخطار. وشدد 
على ضرورة احليطة واليقظة والتعامل مع أي 
أحداث طارئة وفق اإلجراءات املتبعة، مؤكدا أن 
رجال أمن املنشآت جزء ال يتجزأ من املنظومة 
األمنية الكاملة فهم العني الساهرة على حماية 

املنشآت احليوية في البالد.

على هامش جولة تفقدية إلى مصفاة ميناء األحمدي

.. ويتابع عمل غرفة العملياتالفريق الشيخ فيصل النواف يوجه رجال أمن املنشآت باليقظة واحليطة

»اإلطفاء«: وفاة مواطن بالعقد اخلامس وإنقاذ سيدتني و3 أطفال 
إثر حريق اندلع بالطابق األرضي مبنزل في منطقة السرة

سعود عبدالعزيز  - محمد الدشيش

العامــة  فتحــت اإلدارة 
لــإدارة اجلنائيــة ومراقبة 
التحقيق في اإلطفاء حتقيقا 
علــى  للوقــوف  موســعا 
مالبســات حريق شــب في 
منزل مبنطقة الســرة وهو 
ما أدى الى وفاة مواطن وإنقاذ 

5 آخرين.
العالقات  إدارة  وذكــرت 
العامة واإلعــالم في اإلدارة 
العامة لإطفاء في بيان لها 
أن حريق اندلع مساء أول من 
أمس في أحد املنازل الكائنة 
مبنطقة السرة أسفر عن وفاة 
مواطــن في العقــد اخلامس 

من العمر.
وأوضحت اإلدارة أن مركز 
عمليات اإلطفاء تلقى بالغا 
في متــام الســاعة ١١:4١ من 
مساء االحد يفيد عن اندالع 

اثره توجهت فــرق اإلطفاء 
من مركزي إطفاء الشــهداء 

وحولي.

نشب في الصالة بالطابق 
األرضي وأســفر عن وفاة 
مواطــن كما متكــن رجال 
إنقــاذ امرأتني  اإلطفاء من 
و3 أطفال وإخراجهم وهم 
بحالــة جيــدة ومت إخــالء 
املنزل بالكامل ومتكنت فرق 
اإلطفاء من السيطرة على 

احلريق وإخماده.
العالقات  إدارة  وذكــرت 
العامــة واإلعــالم بأن فريق 
من مراقبــة حتقيق حوادث 
احلريق حضر الى املوقع وقام 
مبعاينة احلادث معاينة أولية 
للبحث في أســباب احلريق 

ومالبساته.
وتواجــد فــي موقــع 
احلادث نائب املدير العام 
املكافحة  لشــؤون قطــاع 
اللــواء جمــال البليهيص 
ومت تسليم اجلثة الى األدلة 

اجلنائية.

وعنــد وصــول فــرق 
اإلطفاء للمنزل املكون من 3 
طوابق تبني لهم أن احلريق 

مراقبة حتقيق حوادث احلريق شرعت في البحث عن أسبابه ومالبساته

احلريق الذي اتى على محتويات الطابق األرضي

حريق بأحد املنازل الواقعة 
في منطقة السرة مع وجود 
أشخاص محتجزين، وعلى 

ل لإلصالح بني مواطن وزوجتيه في خالف عائلي ضابط تدخَّ
فتعرض للسب واإلهانة والتهديد بإحلاق أذى

مشاجرة نسائية بـ »األحذية واأليدي« على »الواجهة«
بسبب لعب األطفال تسفر عن إصابة مواطنة وابنها وطفل سوري

أحمد خميس

حينما يتدخل شــخص في اشــكال عائلي 
او لفــض خالف بني اقارب فقــد حتدث أمور 
سلبية ال تتناسب مع نيته الطيبة ومقصده 
الصالح بل ورمبا يخرج الشخص وهو نادم 

على فعلته.
ولكن حينما يكون التدخل هو تدخل رسمي 
فإن االمر مختلف خاصة اذا كان من قبل رجل 
امن كلف مبهمة بعينها، ورغم ان ضابطا برتبة 
مالزم اول كلف بحل خالف عائلي على ما يبدو 
إال أنه تعرض للتهديد بإحلاق االذى والسب 
والقــذف واالهانة. هــذا، واصر الضابط على 
تسجيل قضية وجار استدعاء املدعى عليهما 
وهمــا مواطنة خمســينية وابنتها التي تبلغ 

٢٠ عاما، وســجلت قضية في مخفر القيروان 
بهذا اخلصوص.

واستنادا إلى مصدر امني فإن الضابط أبلغ 
محقق مخفر شرطة القيروان بأنه كلف بالتعامل 
مع اشــكال عائلي في منطقة النهضة، ولدى 
وصوله الى موقع البالغ خرج الزوج وهو من 
مواليد ١٩66 وقال انه يقيم في جزء من املنزل 
مع زوجته الثانية، وان زوجته االولى تقوم 
مبضايقة وضرب ابنائه من الزوجة الثانية، 
وانــه ال يريد قضيــة ولكنه يريد ان يتم اخذ 
تعهــد على زوجته بعــدم التعرض، واضاف 
املصدر: خــالل توقف املــالزم اول واحلديث 
مع الــزوج فوجئ بالزوجة االولى تخرج من 
املنزل وتقوم بســـــب الزوج والضابط، وفي 
هذه االثناء حضرت ابنته من الزوجة االولى 

وقامــت هي االخرى بســب الضابط ووالدها 
وانصرفت الى داخل املنزل.

على صعيد آخر، تقدم مواطن يعمل مدنيا في 
وزارة الداخلية ببالغ إلى مخفر شرطة الزور 
وسجــل قضية حملت عنوان »التعدي وإهانة 
موظــف عــام« وأخذت القضيــة رقم ٢٠١٩/47.

وقال املُبّلغ، وهو من مواليد ١٩٩٢، إنه وخالل 
تواجــده في محطــة الوقود التابعــة لإدارة 
العامة لإمداد والتموين في الداخلية وأثناء 
إشــرافه على عمال تعبئــة الدوريات، حضر 
شــخص ال يعرفــه وكان يقــود مركبة حيث 
أهانه وسبه، هذا وقدم املبّلغ في ملف القضية 
رقم لوحة املركبة، وجار التواصــل مع اإلدارة 
العامة للمرور لتحديد مالك املركبة متهيــــدا 

الستدعائــه والتحقيق معـه.

محمد اجلالهمة

شهدت الواجهة البحرية املقابلة ملنطقة شرق 
مشاجرة خماسية جمعت مواطنة وابنها الطفل، 
امــا الطرف الثاني فهما ســيدتان من اجلنســية 
السورية وطفل سوري ايضا، وأسفرت املشاجرة 
التي استخدمت فيها األحذية واأليدي عن إصابة 
املواطنة وابنها والطفل السوري، وأرفق في ملف 
القضية عدد 3 تقارير طبية للمصابني الثالثة، هذا 

وسجلت قضية حتت تصنيف جنحة ورقم 5/٢٠١٩.
واستنادا الى مصدر امني فإن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا بوقوع مشاجرة عنيفة بني 
نســاء، وأن الرجال يخشون التدخل في الشجار 
وفضه حتى ال يتورطوا في قضية حترش أو هتك 
عرض، وأضاف املصدر: على الفور مت توجيه عدد 
من رجال األمن وتبني ان املشــاجرة بني مواطنة 
من مواليد ١٩7٩ وابنها من مواليد ٢٠٠7 والطرف 
الثاني وافدتان ســوريتان وشــقيقهما البالغ من 

العمر ١١ عاما، ولدى االستماع الى أطراف القضية 
تبني ان املشاجرة بسبب تشابك الطفلني السوري 
والكويتــي باأليدي حيث تدخلت أمه وشــقيقتا 

الطفل السوري.
هذا وتضمنت التقارير الطبية لألم وجود كدمات 
وسحجات بالوجه وجرح قطعي خلف األذن، اما 
الطفل الكويتي فتضمن تقريره الطبي سحجات 
وكدمات بالصدر والظهر أما الطفل السوري فجاء 
تقريره الطبي كدمات وسحجات بالوجه واأليدي.

الرجال جتنبوا التدخل لـ »الفض« خشية اتهامهم بالتحرش

»اإلطفاء« تلزم شركات تدشني اجلسور 
وضع اشتراطات للوقاية من احلريق

اجتمع مدير عام اإلدارة العامة لإطفاء 
الفريــق خالد راكان املكــراد صباح االحد 
املاضــي في مكتبــه مع مدير عــام الهيئة 
العامــة للطــرق والنقل البري املهندســة 
سهى أشكناني ومدير ادارة الطرق السريعة 
م.محمود رمضان بحضور نائب املدير العام 
لقطاع املكافحة اللواء جمال بدر البليهيص 
ونائب املدير العــام لقطاع الوقاية اللواء 
خالــد عبداهلل فهد وذلك إللزام الشــركات 
املنفذة ملشاريع اجلسور قيد اإلنشاء وضع 

اشتراطات للوقاية من احلريق في املشاريع.
وتأتي هذه اخلطوة بعد احلريق األخير 
الــذي اندلع في ٢ اجلاري بأحد مشــاريع 
اجلسور قيد اإلنشــاء على طريق الشيخ 
زايد آل نهيان لتأمني هذه املشاريع احليوية 
مــن اي مخاطر قد تعرقل عملية انشــائها 

وتتسبب في تأخير تسليم املشروع.
كما تباحث اجلانبان التعاون في شتى 
املجاالت التي تساهم بإجناز املشاريع الكبرى 

في البالد.

عقب حريق جسر طريق الشيخ زايد آل نهيان الشهر اجلاري

الفريق خالد املكراد خالل اجتماعه مع م. سهى اشكناني بحضور اللواءين جمال البليهيص وخالد عبداهلل


