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الثانية مبحكمة  الدائرة اجلزائية  حجزت 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد وأمانة س����ر ع����ادل العوضي الدعوى 
املرفوع����ة من النيابة العام����ة ضد أربعة من 
اإلسالميني في قضية أمن الدولة رقم 2008/5 
املتهمني فيها بارتكاب عمل عدائي ضد دولتني 
أجنبيتني )العراق - أفغانس����تان( جللسة 8 

اجلاري للحكم. وتخلص واقعة الدعوى فيما 
شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن حترياته 
الس����رية دلت على أن املتهمني الثالث والرابع 
قد غرسا في نفس املتهمني األول والثاني فكرة 
السفر إلى أفغانستان وزينا لهما محاربة قوات 
التحالف بها وشجعاهما واتفقا معهما على ذلك 
عن طريق االتصاالت الهاتفية بينهما وبني املتهم 

الثالث املتواجد في أفغانستان منذ عام 2008. 
وقد نسق املتهم الثالث للمتهمني األول والثاني 
الس����فر وأمدهما بأسماء من أعانوهما، كما أن 
املتهم الرابع رتب تلك االتصاالت والتي كانت 
جتري من ديوانيته، كم����ا أنه عرض عليهما 
مشاهد ڤيديو لعمليات قتالية ومقاتلني حلثهما 
على ذلك. وبتاريخ 2009/6/28 غادر املتهمان 

)األول والثاني( البالد متوجهني إلى أفغانستان 
عن طريق إيران وباكستان بتنسيق من املتهم 
الثالث. إال أنه مت ضبطهما من قبل السلطات 
الكويتية  الباكستانية وتسليمهما للسلطات 
التي أحالتهما إلى جهات االختصاص للتحقيق 
معهما. كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 

28 يناير املاضي ببراءة املتهمني األربعة.

»االستئناف« تحجز دعوى 4 مواطنين متهمين بقتال القوات الصديقة بالعراق للحكم 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
اأبــوعامـــر

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

المحكمة تقضي بحبس الجاسم ستة أشهر 
وكفالة 5 آالف دينار لوقف النفاذ

قضت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة اجلنح 
أمس برئاس���ة القاضي عصام الفهد وأمانة سر 
محمد عبدالفتاح بحبس احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم ستة أشهر مع الشغل وأمرت 
بكفالة خمسة آالف دينار لوقف النفاذ في القضية 
املرفوعة من الشيخ ناصر احملمد ضد اجلاسم 
على خلفية قيام اجلاس���م بسب وقذف الشيخ 

ناصر احملمد بديوان العليان.
كما أمرت احملكمة بتغرمي اجلاسم خمسة آالف 

دينار على سبيل التعويض املدني املؤقت.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي جاس���ر 
اجلدعي ل� »األنباء« بأنه رغم قس���وة احلكم إال 
أنن���ا نحترم القضاء وأحكام���ه وأن هذا احلكم 
ابتدائي وسوف نستأنفه في نفس يوم صدوره. 
وسيدفع اجلاس���م الكفالة لوقف تنفيذ احلكم. 
وس���نطلع على أسباب احلكم وسنرد عليه في 
االس���تئناف. ومازلنا عند قناعتنا بأن القضية 

قضية رأي.

من جانبه صرح احملامي عماد السيف محامي 
سمو رئيس الوزراء ل� »األنباء« بأنه يشكر القضاء 
العادل الذي أعاد االعتبار لشخص سمو رئيس 
الوزراء، وهو رد صريح على حملة االفتراءات 
واالتهامات الباطلة التي تعرض لها سموه في 
الفترة الس���ابقة. مؤكدا أنه مس���تمر في باقي 
القضايا املرفوعة من سمو رئيس الوزراء. وهناك 
قضيتان ضد النائب فيصل املسلم ستنظر في 
12 اجلاري وأخرى ضد خالد الفضالة س���تنظر 

في 20 اجلاري.
كانت النيابة العامة في وقت سابق قد أمرت 
بإخالء سبيل اجلاسم بكفالة ألف دينار إال أنه 
رفض دفع مبل���غ الكفالة فأمرت النيابة العامة 
بإحالت���ه إلى املباحث اجلنائية لكي يدفع مبلغ 
الكفال���ة أو يتم حجزه. وملا لم يدفع اجلاس���م 
مبل���غ الكفالة مت حجزه باملباحث اجلنائية. ثم 
قام اجلاس���م بعد ذلك بدف���ع الكفالة فتم إخالء 

سبيله.

في دعوى سمو رئيس مجلس الوزراء ضده

احملامي جاسر اجلدعي احملامي عماد السيف  احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم

سنس�تأنفه الحك�م  قس�وة  رغ�م  الجدع�ي: 

مركز رياض

في املختبر احلكومي وتختم 
بالشمع األحمر بعد أن تسلم 
إحدى ه����ذه العينات لصاحب 
الشأن ويحرر محضر باإلجراءات 
ثم تشير املادة ال� 12 الى جترمي 
ومعاقبة من يحول دون تأدية 
املوظفني املشار إليهم في املادتني 
ال� 10 وال� 11 من القانون سواء 
مبنعهم من دخول املخازن أو 
الطعام  املع����دة لبيع  احملالت 
أو مبنعهم من احلصول على 
العينات لتحليلها، والعقوبة 
هي احلبس ستة أشهر وغرامة 

ال جتاوز 500 دينار.
وأش���ير في النهاية، وهذه 
كلمة لوزارتي الصحة والبلدية 
في دولتنا، الى وجود عجز في 
مختبرات الهيئة املعنية بسالمة 
وجودة املواد الغذائية ألننا ال 
نعمل على استخدام التقنيات 
احلديثة في الكشف عن املواد 
الغذائية مثل الفحص بالنظائر 

املشعة وغيرها.
أناش���د احلكومة   لذل���ك 
واملجلس التشريعي بضرورة 
إنش���اء هيئة عامة مس���تقلة 
لسالمة الغذاء ومراقبتها أسوة 
بالب���الد املتقدمة بدال مما هو 
معمول به لدينا اآلن حتى تكون 
دولتنا رائدة كما هو متبع في 
جميع املج���االت حتت قيادة 

أميرها حفظه اهلل ورعاه.

إثبات تلك املخالفات هم املوظفون 
املعينون خصيصا لذلك بقرار 
إداري يصدر من وزير التجارة 
والصناعة، ويعتبر هؤالء من 
مأموري الضبط القضائي ذي 
االختصاص اخلاص واملختص 
بضبط تلك اجلرائم إلى جانب 
مأمور الضبط،  فاملادتان ال� 10 
وال� 11 من القانون 62 لس����نة 
2007 في شأن قمع الغش في 
املعام����الت التجاري����ة أجازتا 
أن  القضائي  ملأموري الضبط 
يدخل����وا لغ����رض ضبط هذه 
اجلرائم الى األماكن املطروحة 
أو املعروضة للبيع أو املودعة 
فيها امل����واد اخلاضعة ألحكام 
هذا القانون، ولهم اخذ عينات 
من تلك املواد، ويعاقب القانون 
ف����ي مادته ال� 12 كل من يحول 
دون تأدي����ة املوظفني املش����ار 
الس����ابقتني  املادتني  إليهم في 
أعمال وظائفهم سواء منعهم 
من دخول املخازن أو حصولهم 
على عينات، واملادة ال� 11 تبني 
أنه ملأموري الضبط القضائي 
إذا وجدوا أسبابا قوية حتملهم 
على االعتقاد ان هناك مخالفة 
ألحكام القانون فانهم يقومون 
بضبط املواد املشتبه فيها بصفة 
مؤقتة ونصت املادة على وجوب 
اخذ ثالث عينات على األقل من 
املواد املضبوطة بقصد حتليلها 

جتاوز ثالث سنوات وغرامة ال 
جتاوز 20 ألف دينار أو احدى 

هاتني العقوبتني«.
وتوخيا من املش���رع لهذه 
االعتبارات نفسها، فإن القانون 
فرض قي���ودا معين���ة وهي 
اس���تعمال أوان أو أوعية في 
املع���دة للبيع،  حفظ األغذية 
ويقصد باألوعية جميع األواني 
واألجهزة واملواسير وغيرها من 
األدوات التي تستعمل في طهي 
أو حتضير أو حفظ أو نقل أو 
تناول املواد الغذائية أو املياه 
ويجب أن تكون تلك األوعية 
مستوفاة لالش���تراطات التي 
وضعها القانون وذلك محافظة 

منه على صحة اجلمهور.
 جدير بالذكر أن املنوط بهم 

الغش بوجه عام، فالغش هو 
كل فعل عمدي ايجابي ينصب 
على سلعة مما يعينه القانون 
ويكون مخالفا للقواعد املقررة 
لها في التشريع أو في أصول 
الصناعة متى كان من شأنه أن 
ين���ال من خواصها أو فائدتها 
أو ثمنه���ا وبش���رط عدم علم 
ب���ه، وقد يقع  املتعاقد اآلخر 
الغش بإضافة مادة غريبة إلى 
الس���لعة أو بانتزاع شيء من 
عناصره���ا النافعة، ويتحقق 
كذل���ك باخلل���ط أو باإلضافة 
مبادة مغايرة لطبيعة البضاعة 
أو من طبيعتها نفس���ها، لكن 
من صنف أق���ل جودة بقصد 
اإليهام بأن اخلليط ال شائبة 
فيه، فالغش يغني دائما صدور 
نشاط عمدي ايجابي من حائز 
السلعة ينال من خواصها أو 
فائدتها، ويصدق هنا على فساد 
البضاعة بحك���م مرور الزمن 
وبيعها على اعتبارها صاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي بش���رط 
عدم علم املش���تري، وإذا كان 
الهدف األول من نص املادة 2 
من القانون هو حماية صحة 
اإلنسان فان ذلك يكون ظرفا 
مشددا للحبس والغرامة معا كما 
تناولته املادة 2 منه في فقرتها 
األخيرة والتي تنص على أنه: 
»تكون العقوبة احلبس مدة ال 

أتابع  ش���عرت بقلق وأنا 
الصح���ف اليومية من ضبط 
محال لبيع األغذية في منطقة 
من املناطق الشهيرة باملأكوالت 
واملشروبات - وهي »منطقة 
املباركية« - تغش في األغذية 
والتي تباع للمترددين عليها 
على أنها سليمة في حني أنها 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 
حيث مت ضبط 57 كيلوغراما 
من اللحوم الفاسدة غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي بسبب التغيير 
الطبيعية.. هذا  في اخلواص 
ما قرأته في الصحف منذ أيام 
وبعدها بتاريخ 2010/3/21 مت 
ضبط محال في مناطق أخرى 
كخيطان والش���ويخ، وسألت 
نفسي سؤاال: هل تظل احلكومة 
مس���ؤولة عن تلك اجلرائم؟ 
وهل حتريرهم محاضر بتلك 
املخالفات عمال باملادتني 10 و11 
من القانون 62 لسنة 2007 في 
شأن قمع الغش في املعامالت 
التجارية صحيح قانونا وكاف 

ملعاجلة هذا األمر؟!
فالرؤية القانونية في هذا 
املوضوع ان القانون 62 لسنة 
2007 في شأن قمع الغش في 
املعام���الت التجاري���ة تناول 
موضوع غش األغذية في املادة 
2 منه وافرد له عقوبة، إال أنني 
إلى املقصود من  أود اإلشارة 

غش األغذية.. مسؤولية من.. البائع أم الحكومة؟  والعقاب عليه.. ورؤية موضوعية وقانونية حوله

بقلم: المحامي رياض الصانع


