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أصدر وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد قرار وزاريا بإيفاد 
كل من مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر ورئيس قسم التوعية املرورية 
العبدالسالم  النقيب عبداالله عبدالرزاق 

في مهمة رسمية الى تونس.

وذلك للمشاركة في املؤمتر العربي الثامن 
لرؤساء اجهزة االعالم االمني واالجتماع الثاني 
للجنة املش����تركة بني اجهزة االعالم االمني 
ووسائل االعالم العربية، واملقرر عقدهما في 
تونس خالل الفترة من 25 - 2009/10/29.
وم���ن املقرر ان يغ���ادر الوفد اليوم 

االحد.

العقيد الصبر والنقيب عبداإلله إلى تونس

ضبط كميات من البضائع المقلدة تقدر بمئات اآلالف 
والمستوردون يناشدون »التجارة« حماية المستهلك

أمير زكي
العامة  ضبط رج����ال اإلدارة 
للجم����ارك ي����وم ام����س محاولة 
الغراق البالد بكميات ضخمة من 
اكد رئيس  املقلدة فيما  البضائع 
قسم حماية حقوق امللكية الفكرية 
في اجلمارك ان تهريب مثل هذه 
البضائع املقلدة يعد انتهاكا للملكية 

ومخالفا ألعراف التجارة.
ووفق مصدر جمركي فإن رجال 
اجلمارك اشتبهوا في شحنة كبيرة 
عب����ارة عن قرطاس����ية ومالبس 
رياضية م����دون عليها بلد صنع 
مغاير للبل����د القادمة منه وعليه 
متت االس����تعانة باختصاصيني 
تابعني للجمارك وقال لهم ان هذه 
البضائع مت تقليدها بعناية كبي�رة 
بحي���ث تب��اع باعتباره��ا بضائ��ع 

حقيقي��ة وغي��ر مقل��دة.
ولكن م����ا أضرار مث����ل هذه 
البضائ����ع املقلدة على الس����وق 
الواقعة على  احمللي واالض����رار 
الشركات املرخص لها باستيراد 
وبيع هذه املالب����س؟ وما املنافع 
العائدة على الشركات التي تبيع 
مثل هذه البضائع املقلدة باعتبارها 
بضائع اصلية، »األنباء« طرحت 
هذه القضية على بساط البحث، في 
البداية يقول صاحب شركة تتاجر 

في الشنط والعطور األوروبية ان 
االس����واق في الكويت تكاد تكون 
مكتظة بالبضائع التي حتمل اسماء 
ماركات عاملية ولكن هذه البضائع 
مزيفة مؤكدا ان مثل هذه التجارة 
محرمة عامليا لعدة اعتبارات منها 
ان مثل ه����ذه البضائع لن تكون 
بنفس ج����ودة البضائع االصلية 
وبالتالي فإنها س����رعان ما تتلف 
وهذا ما يعطي انطباعا بأن املنتج 
غير جيد خاصة ان من يشتري مثل 

هذه املنتجات يعتقد أنها منتجات 
حقيقية وليست مزيفة، مشيرا الى 
ان الس����معة من األساسيات التي 
يعتمد عليها التجار خاصة جتار 

املنتجات ذات السمعة العاملية.
الش����ديد هناك  وقال لألسف 
ش����ركات في دول ش����رق آس����يا 
متخصصة ف����ي تقليد املنتجات 
األوروبية واملاركات العاملية مشيرا 
الى انه من املقبول الى حد ما ان 
تقوم ش����ركة بوضع اسم مشابه 

للمنتج ولكن ما هو غير مقبول 
هو وضع اسم نفس املنتج العاملي 
ووضع نفس بلد املنش����أ مبعنى 
وضع استكر يش����ير الى ان هذا 
املنتج اوروبي رغم انه منتج مصنع 

في دول شرق آسيوية.
وشدد املسؤول في شركة عطور 
ومالبس مستوردة على ضرورة 
اتخاذ عقوبات اكثر تشددا حيال 
كل من يستورد مثل هذه البضائع 
ويق����وم بترويجه����ا داخل البالد 

باعتبارها منتجات اصلية وليست 
منتجات مقلدة مشيرا في الوقت 
ذاته الى ان اجلمارك ميكن القول 
انها عاج����زة عن حماية اصحاب 
التجاري  الغ����ش  ال����وكاالت من 
واملطلوب هو تشديد الرقابة على 
الى  التي تدخل  املقلدة  املنتجات 

البالد بصورة غير مشروعة.
ولكن ما الفائ����دة التي تعود 
على الشركة التي تستورد بضائع 
مقلدة باعتبارها بضائع حقيقية 
وأصلية؟ قال املسؤول في الشركة: 
بالتأكيد ان مستوردي هذه البضائع 
يحققون ارباحا غير مستحقة فهم 
يبيعون هذه املنتجات بأس����عار 
مقاربة لسعر املنتج األصلي رغم 
انهم يشترون مثل هذه البضائع 
مببالغ زهيدة للغاية ويصل ربح 
هؤالء من هذه البضائع الى ارقام 
قياسية قد تصل الى ربح بنسبة 

.%500
وشدد على ضرورة ان تقوم 
وزارة التجارة بدور مهم في هذه 
القضي����ة حلماية املس����تهلك في 
املرتبة األولى وفي املرتبة الثانية 
احلفاظ على س����معة الكويت في 
العاملية وحماية  التجارة  ش����أن 
املس����تورد واملخول له استيراد 

وبيع هذه املنتجات.

في مخالفة صريحة لحقوق الملكية الفكرية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلغاء حبس مواطن 4 سنوات في قضية تعاٍط

تعويض أستاذ جامعي بخمسة آالف دينار

االمتناع عن عقاب وافد اتهم بتزوير عقد 

وإزاء ذلك مت عرض ملف 
الترقي����ة اخل����اص باملدعي 
الهندسة  على مجلس كلية 
والبترول باجتماعها املنعقد 
بتاري����خ 2005/10/18، وقد 
طل����ب مجل����س الكلية من 
مقرر اللجنة االستش����ارية 
للتعيين����ات والترقيات في 
الكلية شرح مبررات رفض 
الترقي����ة، ومن ث����م انتهت 
املدعي بالترقية  إلى أحقية 
الستيفاء الشروط التي تنص 

عليها اللوائح.
وعقب صدور هذا القرار 
أصدر مجلس كلية الهندسة 
والبت����رول ق����راره بتاريخ 
2006/3/27 بع����دم أحقي����ة 
املدعي للترقية مناقضا بذلك 
قراره الس����ابق. وإزاء ذلك 
قام املدعي بالطعن في هذا 
القرار أمام جلنة التظلمات 
اجلامعية بتاريخ 2006/4/3، 
اللجن����ة باالطالع  فقام����ت 
املراس����الت ومحاضر  على 
اجتماعات جلنتي التعيينات 
ومجلس الكلية وكذلك خطاب 
عميد كلية الهندسة وخطاب 
املشرف العام على الشؤون 

القانونية.

ميتلك املؤسسة وقلد خامتها 
الرسمي.

وحضر مع املتهم في جلسة 
املعارضة احملامي حمد الهديان 
وترافع عن موكله مؤكدا خلو 
مس����ؤوليته من اجلرم الذي 
ارتكبه وأنه لن يعود له مرة 
أخرى واستجابت له احملكمة. 
وقالت احملكم����ة في حيثيات 
حكمه����ا: انطالقا من س����لطة 
احملكمة املخولة لها في املادة 
81 من قان����ون اجلزاء وإقالة 
للمتهم من عثرته واألخذ بيده 
السلوك  الس����تئناف محمود 
تقضي بالتقرير باالمتناع عن 
النطق بعقابه على النحو الوارد 

باملنطوق املذكور أعاله.

العام 2005/2004.
وبعد عرض طلبه أقرت 
جلن����ة القس����م أحقيته في 
طل����ب الترقية ومتت إحالة 
التعيينات  الى جلنة  طلبه 
والترقيات بالكلية، فقامت 
الطلب دون  اللجنة برفض 
إبداء أسباب قانونية، فتقدم 
املدعي بتظلم من هذا القرار 
إلى جلنة التظلمات اجلامعية 
التي انتهت إلى قبول التظلم 
شكال وفي املوضوع أوصت 
بالنظر في استيفائه ملتطلبات 
الترقية وباالس����تمرار في 

إجراءاتها.

عقد اتفاق بقصد استعماله على 
نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة 
بأن نسبه ألحد املواطنني الذي 

اإلدارية  الدائ����رة  قضت 
اخلامسة مبحكمة أول درجة 
برئاس����ة املستشار جنيب 
املاجد وأمانة س����ر إبراهيم 
حجاج بتعويض أستاذ بكلية 
الهندسة والبترول جامعة 
الكويت مببلغ 5001 دينار عما 
أصابه من أضرار من جراء 
الكلية بعدم  قرار مجل����س 

ترقيته لوظيفة »أستاذ«.
كان األس����تاذ اجلامعي 
قد وّكل احملامي خالد عايد 
العن����زي عندما اس����تنفد 
جميع سبل احلصول على 
حقه في الترقي من أس����تاذ 
مساعد إلى أستاذ للهندسة 
املدنية بالكلية. وقدم العنزي 
صحيفة دعواه إلى احملكمة 
والتي ش����رح فيها ظروف 
الوارد  النحو  الدعوى على 

ذكره.
العنزي إن موكله  وقال 
يعم����ل أس����تاذا مس����اعدا 
املدني����ة بكلية  للهندس����ة 
الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت. وق����د تقدم للجنة 
قسم الهندسة املدنية للترقية 
إلى درجة »أس����تاذ« وذلك 
للفصل الدراس����ي األول من 

قضت محكمة اجلنح بإلغاء 
معارضة أحد الوافدين بعد أن 
قضت عليه في وقت س����ابق 
غيابيا بحبس����ه 3 أشهر مع 
الشغل وكفالة 100 دينار لوقف 
النفاذ وأمرت بإبعاده عن البالد 
العقوبة املقضي  عقب تنفيذ 
عليه به����ا إذ قضت بالتقرير 
باالمتناع عن النطق بالعقاب 
مع تكليفه بتقدمي كفالة قدرها 
100 دينار على ان يلتزم بحسن 
السير والسلوك ملدة 6 أشهر. 
كان االدع����اء الع����ام قد وجه 
للمتهم أنه قام بسرقة أوراق 
عقود ومستندات قبض إلحدى 
مؤسسات التجارة واملقاوالت 
وارتكب تزويرا في محرر عرفي 

تبرئة حدثين من االعتداء على ثالث

براءة مواطنة من سب طليقها وطرده من مسكنه

ألغت محكمة اجلنايات حكما غيابيا صدر 
ضد مواطن مبعاقبته باحلبس أربع س����نوات 
مع الشغل والنفاذ وتغرميه أربعة آالف دينار 
وبس����حب رخصة قيادته ملدة س����نة، وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا 
مصحوبا بكفالة مالية قدرها 300 دينار يلتزم 
فيها مبراعاة حسن الس����لوك ملدة سنتني مع 

تأييد سحب الرخصة.
كان����ت النيابة العامة ق����د وجهت له تهمة 

إحراز مواد مخدرة »حشيش ومورفني وأفيون« 
وكذلك مادت����ي »البنزودايازبني واإلمڤيتامني« 
املؤث����رة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون 
أن يثبت أنه قد رخص ل����ه بذلك قانونا وقاد 
مركبة وهو حتت تأثير املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية واملبينة في الوص����ف األول والثاني 

سالفي الذكر.
وقد قضت احملكمة بقبول املعارضة شكال 

وفي املوضوع.

احملامي خالد عايد العنزي

البضائع املضبوطة حتمل أسماء ماركات عاملية

جانب من مضبوطات اجلمارك

األغراض مبعثرة على األرض املواطنة في شقتها بعد مداهمة املباحث

»التجارة« مطالبة مبالحقة املقلدات في السوق احمللي

احملامي حمد الهديان

احملامي حسن العجمي

احملامي زيد اخلباز

أيدت الدائرة اجلنائية االولى مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستش���ار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل الزير حكم 
محكمة أول درجة القاض���ي ببراءة حدثني من تهمة هتك 
عرض ثالث. واثناء جلسة احملاكمة ترافع عن املتهم االول 
احملامي حسن العجمي ودفع ببطالن اعتراف املتهم االول 
كونه وليد اكراه معنوي كما دفع بتناقض الدليل القولي مع 
الدليل الفني. ودفع العجمي بتلفيق التهمة وعدم معقولية 

الواقعة كما صورها املجني عليه في روايته.
وطالب العجمي بب���راءة موكله من التهمة املس���ندة 

اليه.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ابلغ به املجني عليه بأن 
املتهمني قاما بهتك عرضه اكثر من ست مرات في غضون 
الفترة م���ن يناير الى اغس���طس 2008. وقد قرر ضابط 
املباحث انه مبناقش���ة املتهمني أقرا له بارتكاب الواقعة، 

مضيفا ان حترياته السرية أكدتها.

قضت دائرة اجلنح املس����تأنفة برئاس����ة املستشار بدر 
الصرعاوي وأمانة س����ر عوض الكف����ري بتأييد حكم أول 
درجة القاضي ببراءة مواطنة من تهمة سب طليقها وطرده 
من مسكنه. كان دفاع املتهمة احملامي زيد جاسم اخلباز من 
مكتب احملامي خالد العوضي خالل جلسة احملاكمة قد ترافع 
شفاهة ودفع بكيدية االتهام وتلفيقه على املتهمة كما دفع 
بعدم صحة واقعة س����ب املجني عليه. ودفع اخلباز بعدم 
صح����ة واقعة إتالف احلديقة وطالب بب����راءة موكلته من 

التهمة املسندة إليها.
وتخل����ص واقعة الدعوى فيما أبلغ به املجني عليه بأن 
املتهم����ة )طليقته( قامت بتغيير قفل باب الس����رداب الذي 
يقيم فيه باجلزء الواقع في مسكنها كما أنها قامت بإتالف 

حديقة منزله وسبه بألفاظ نابية.

ذات  البضائ�ع  تقلي�د  ف�ي  تخصص�ت  آس�يوية  ش�رق  ش�ركات 
الم�اركات العالمي�ة وال تكلف نفس�ها تغيير اس�م المنتج أو بلد المنش�أ

»الداخلية«: زوج المواطنة متوّرط في قضيتي مخدرات 
وتزوير.. وبعثرة األغراض ال دخل لنا بها

»الجنائية« تداهم منزاًل إلعادة تأهيل الطوابع 
المسروقة وتوقف 3 آسيويين في الفروانية

مصنع محلي في الصباحية
و4 أوكار اتصاالت في الجليب

محمد الجالهمة
ش���نت بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة 
الس���تهداف البقالة التي تعمل في الس���كن اخلاص مبنطقة 
الصباحية ومت ضبط 18 آسيويا الى جانب العثور على مصنع 

للخمور احمللية.
 من جهة اخرى شنت دوريات أمن محافظة الفروانية حملة 
ف���ي منطقة اجلليب على 4 أوكار تس���تغل في تقدمي خدمات 
االتصاالت الدولية املسروقة ومت توقيف 8 آسيويني يعملون 
في هذه االوكار، فيما اكد مصدر امني ان جميع املوقوفني في 

حملتي الصباحية واجلليب سيتم ابعادهم.

محمد الجالهمة
متك����ن رج����ال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يوم امس من 
توقيف 3 وافدين من اجلنس����ية 
اآلسيوية ومصادرة كميات كبيرة من 
الطوابع داخل وكر لتأهيل الطوابع 
املسروقة، فيما أكد مصدر أمني ان 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء عبداحلميد العوضي 

أوعز الى مدير مباحث الفروانية 
العقيد منص����ور الهاجري بتتبع 
الوافدين الذين يزودون املوقوفني 
بالطوابع التي تتم إعادة تأهيلها.

ووفق مصدر أمني فإن معلومات 
وردت الى مدير مباحث الفروانية عن 
ان آسيويني يتاجرون في الطوابع 
حيث يبيعون الطاب����ع فئة ال� 10 
دنانير ب� 5 دنانير فقط، وعليه جرت 

مداهمة وكر في منطقة الفروانية 
وعثر بداخله عل����ى اكثر من 300 

طابع من مختلف الفئات.
وأشار املصدر الى ان اآلسيويني 
الذين جرى ضبطهم اعترفوا بأنهم 
يش����ترون الطوابع تلك من عمالة 
آسيوية تعمل في وزارتي »الصحة« 
و»الداخلية« وانهم يقومون بإعادة 

تأهيل هذه الطوابع.

أمير زكي
قال مصدر أمني ان زوج السيدة التي 
قامت »األنباء« بنش���ر تصريحاتها عن 
واقعة اقتحام رجال املباحث ملنزل زوجها 
في منطقة غرب اجلليب وبعثرة أغراضها 
متورط في قضيتي تعاط وحيازة مواد 
مخدرة الى جانب تورطه في قضية تزوير 
مستندات رسمية وحيازة أختام تخص 

وزارتي الداخلية والدفاع.
وأضاف املص���در ان رجال املباحث 
اجلنائي���ة انطلقوا الى منزل املتهم بعد 
استصدار إذن نيابي بتفتيش منزله بحثا 
عن مواد مخدرة ومحررات مزورة وأختام 

تخص الدولة.
وأكد املصدر ان وزارة الداخلية حريصة 
على اتباع كامل اإلج���راءات القانونية، 
مؤكدا ان التصريحات التي ذكرتها املواطنة 
بشأن بعثرة أغراض منزلها وإهانة زوجها 

مبالغ فيها.
وأشار املصدر الى ان رجال املباحث 
احتج���زوا زوج املواطن���ة وآخري���ن 4 

أيام.


