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إعداد: مؤمن المصري

مؤمن المصري
أم����ر املستش����ار عبدالناصر خريبط 
رئيس الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة 
الكلية أمس بتغرمي مدير السجن املركزي 
300 دين����ار في 3 قضايا مختلفة لم يقم 
املدير بإرسال املتهمني من السجن املركزي 

إلى احملكمة فيها.

فقد اتضح للمحكمة أمس أثناء نظر 
القضايا أن هناك متهمني في 3 قضايا لم يتم 
إرسالهم من السجن املركزي إلى احملكمة 
رغم إعالن إدارة السجن بأرقام القضايا 
وأسماء املتهمني املطلوبني ولهم جلسات 
أمام الدائرة اجلزائية األولى، إال أن احملكمة 
فوجئت بأن املتهمني في القضايا الثالث 

لم يحضروا من السجن املركزي.
يذك����ر أن املتهمني في القضايا الثالث 
عددهم 8، القضي����ة األولى متهم فيها 4 
أشخاص بقضية أخالقية، والثانية متهم 
فيها 3 بالتزوير في محررات رس����مية، 
والثالثة متهم فيها شخص واحد بجلب 

مؤثرات عقلية.

تغريم مدير السجن المركزي 300 دينار في 3 قضايا مختلفة

محكمة الوزراء تحفظ شكوى الفزيع ضد وزير الداخلية
لؤي الخرافي: الحكم نهائي وغير قابل للطعن أو التظلم

»الداخلية« تحدد المناطق المحظورةداخل المياه اإلقليمية

بدء تشغيل مركزي خدمة النعيم وفهد األحمد الجمعة والسبت 
من كل أسبوع خالل الفترة المسائية تسهياًل على المراجعين

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء عبداحلميد العوضي مت تشغيل مركزي خدمة املواطن »النعيم« 
في محافظة اجلهراء وفهد االحمد في محافظة االحمدي يومي اجلمعة 
والسبت من كل اس����بوع في الفترة من الساعة الرابعة عصرا وحتى 

الثامنة مساء، وذلك اعتبارا من يوم اجلمعة املوافق 2010/4/2.
وقد حضر اللواء العوضي تش����غيل مركز خدمة »فهد االحمد« في 
محافظة االحمدي، كما حضر العميد سيف السيف مدير عام االدارة العامة 

ملراكز اخلدمة تشغيل مركز خدمة »النعيم« في محافظة اجلهراء.
ويأتي تشغيل املركزين في الفترة املسائية وخالل العطالت الرسمية 
»اجلمعة والسبت« من كل اسبوع في اطار تقدمي افضل اخلدمات التي 
تقوم بها اجهزة وزارة الداخلية ذات العالقة بخدمات املواطنني، وذلك 
من خالل تطوير اس����اليب العمل واحلد م����ن املركزية لتفعيل خدمات 
وزارة الداخلية وتس����هيل جميع االجراءات م����ن اجل راحة املراجعني 

وحتى تكون اخلدمات في متناول ايديهم بسهولة ويسر.

حددت وزارة الداخلية املناطق احملظور االقامة 
أو التواجد فيها داخل املياه االقليمية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان 
املناطق تشمل املنطقة احلدودية الشمالية التي 
متثل الشريط احلدودي في املنطقة الشمالية 
ومتتد من أدنى جزر في ساحل منطقة أم قصر 
شرقا امتدادا باجتاه الغرب واجلنوب الغربي 
الى نهاية املثلث احلدودي الكويتي � السعودي 
� العراقي بطول )217 كيلومترا( وبعرض أقصاه 
)5.5 كيلومترات( من خط احلدود وهي محاطة 
بسياج شبكي ويتم الدخول اليها عن طريق 

بوابات رسمية. وأشارت الى املنطقة احلدودية 
اجلنوبية ومتتد من أدنى جزر في ساحل البحر 
مبنطقة النويصيب شرقا امتدادا باجتاه الغرب 
ثم شماال ثم غربا الى نهاية املثلث احلدودي 
الكويتي � الس����عودي � العراقي بطول )237 
كيلومترا( وبعرض أقصاه )ثالثة كيلومترات( 
من خط احلدود وهي محاطة بسياج شبكي ويتم 
الدخول اليها عن طريق بوابات رسمية. وذكرت 
في بيانها انه يحظر االقامة أو التواجد باملناطق 
البحرية احملددة في الرسوم التوضيحية التي 

جاءت مع البيان.

وقالت ان حدود املياه االقليمية الكويتية 
تكون طبقا للمرس����وم الصادر بتاريخ ال� 17 
ديس����مبر 1967 في شأن حتديد عرض البحر 

االقليمي للكويت.
واضاف����ت أنه يجوز ف����ي حالة الضرورة 
التواجد في املناطق املشار اليها بعد احلصول 
على تصري����ح كتابي من اجله����ات املختصة 
بالوزارة كما يحظر أخذ صور أو رس����وم أو 
خرائط للمناطق املش����ار اليها في هذا البيان 
على أن يلغى كل حك����م يخالف أو يتعارض 

مع أحكام ما سبق.

مؤمن المصري
قررت جلنة التحقيق الدائمة حملاكمة الوزراء 
حفظ البالغ املقدم م����ن احملامي نواف الفزيع 
ضد وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد على 
خلفية االعالنات االنتخابية اخلاصة بانتخابات 
مجلس األمة عام 2009 وذلك بعد أن تبني لها 
ع����دم وجود جرمية. كان احملام����ي الفزيع قد 
تقدم بش����كوى إلى النيابة العامة وطلب فتح 
ب����اب التحقيق في مناقص����ة اإلعالنات، وذلك 
ملعرفة ما إذ كانت هناك انتهاكات للمال العام 
بش����أن صفقة اللوحات االنتخابية التي متت 
مع احدى الشركات. وبعد أن استمعت احملكمة 
ألقوال الفزيع وشهود النفي وفحص وتدقيق 
كل املس����تندات التي قدمت ف����ي البالغ بعد أن 
تبني أنه ال توجد جرمية ارتكبها الوزير بشأن 
موضوع اللوحات االنتخابية وبالتالي قررت 
اللجنة حفظ الشكوى. وبهذا احلكم، اسدل الستار 

على قضية اللوحات االعالنية املتهم فيها كل 
من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر 
اخلالد بحفظها لعدم وجود جرمية، وبالنسبة 
لالتهام املوجه لعبدالعزيز العدس����اني رئيس 
ديوان احملاسبة باحالة االوراق الى املستشار 
النائب العام لالختصاص، قررت اللجنة الغاء 
رقم القضية وحفظ االوراق نهائيا لعدم وجود 
جرمية بالنس����بة للوزير املبلغ ضده، وثانيا 
نسخ صورة من االوراق وترسل الى املستشار 
النائب العام. وقالت احملكمة في حيثيات حكمها 
ان االوراق خلت برمتها من توافر اركان جرمية 
التربح والقصد اجلنائي بجميع عناصره لدى 
الوزير املبلغ ض����ده، وكذلك انتفاء اخلطأ في 
جانبه فيما اتاه من س����لوك او تعمد في شأن 
اللوحات االعالنية موضوع التحقيق، ومن ثم 
فقد بات مسلكه على هذا النحو خارجا عن نطاق 
التأثيم اجلنائي بحسبان انه ال يؤثم مسلك اذا 

كان احد اركان اجلرمية مفقودا مما يتعني معه 
الغاء رقم القضية وحفظ االوراق نهائيا لعدم 
وجود جرمية بالنسبة للوزير املبلغ ضده، وقد 
تول����ى الدفاع عن وزير الداخلية احملامي لؤي 
اخلرافي باالضافة الى االدارة القانونية بوزارة 
الداخلية، بينما تولى الدفاع عن رئيس ديوان 
احملاسبة عبدالعزيز العدساني احملامي جنيب 
الوقيان. وبسؤال محامي وزير الداخلية االستاذ 
لؤي اخلرافي عما اذا كان هذا القرار نهائيا وغير 
قابل للطعن في����ه او التظلم منه امام محكمة 
الوزراء، اكد اخلرافي ان قرار اللجنة نهائي وال 
يجوز الطعن فيه وال التظلم منه بأي طريق من 
طرق الطعن القانونية استنادا الى املادة 6 من 
القانون رقم 1995/88، واكدت محكمة الوزراء 
ومحكم����ة التمييز هذا املبدأ م����ن قبل، وعليه 
فإن هذه القضية قد مت اسدالها نهائيا بحفظها 

وبالتالي ستغلق ابواب الطعن امامها.

احملامي نواف الفزيع احملامي لؤي اخلرافي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 

 يعقوب الصانع

صورة عممتها وزارة الداخلية أمس توضح املناطق احملظور االقامة أو التواجد فيها 

بشار النصار

»االستئناف« تحجز قضية تمويل إرهابيين للحكم 26 الجاري

براءة مواطنين من جلب الحشيش واألفيون والهيروين 

المتهم الرئيسي جندي أراد االنتقام من األجانب بعد الرسوم المسيئة للرسول

االتهام وبطالن حتريات جهاز 
أمن الدولة. وطالبا بإلغاء احلكم 
املستأنف وبراءة املتهم الثالث 

مما أسند إليه من اتهام.
وتخلص واقعة الدعوى كما 
حصلتها محكمة أول درجة في 
أن ضابط الواقعة عقب ضبط 
املتهم األول )جندي سابق بوزارة 
الدفاع( حال وجوده في اليمن 
من قبل السلطات اليمنية وحال 
الكويت  إلى  ترحيله ودخوله 
قام بإجراء حترياته عن املتهم 
وخلص إلى أن����ه تولدت لديه 
فكرة االنتقام من األجانب بعد 
أحداث الرسوم الكاريكاتورية 
املسيئة للرسول عليه الصالة 
والسالم فاتفق مع املتهم الثالث 
ليقوم بتوصيل مبلغ 32.000 
إلى ش����خص س����وري  دوالر 
اجلنسية يدعى )زين العابدين( 
بإيران بالتنسيق مع شخص 
يدعى )أبو طلحة( واملسؤول 
عن إرسال مقاتلني خارج البالد 
لدعم تنظي����م القاعدة وحركة 

طالبان في اخلارج.

قض����ت الدائرة اجلزائية مبحكمة أول درجة 
برئاس����ة املستش����ار عماد املندي����ل وعضوية 
املستشارين محمد زايد وأحمد الياسني وأمانة 
سر سالم الوهيبي ببراءة مواطنني من تهم جلب 
احلشيش واألفيون والهيروين واملؤثرات العقلية 
واالجتار بها وتعاطيها. وأثناء جلسة احملاكمة 
ترافع دفاع املتهم األول احملامي يوس����ف دشتي 
دافعا ببطالن إجراءات الضبط والتفتيش لعدم 
جدية التحريات وحلصولهما بتاريخ سابق على 
صدور إذن النيابة العامة. ودفع دشتي ببطالن 
إجراءات التحقيق وإسناد االتهام للمتهم األول 
كما دفع باستحالة تصور الواقعة كما صورها 
ضابط املباحث. ودفع احملامي دشتي أخيرا ببطالن 
اعت����راف املتهم وطالب أصليا ببراءة موكله من 

التهمة املسندة إليه واحتياطيا القضاء باالمتناع عن النطق بعقابه. 
وقدم دشتي للمحكمة حافظة مستندات طويت على صورة بطاقة 
املتهم املدنية للتدليل على ضبطه قبل احلصول على إذن النيابة، 
وتقرير طبي خاص مبوكله من مستشفى الرازي يوضح إصابات 
املتهم إثر حادث مروري للتدليل على اس����تحالة قيامه بالهروب 
س����يرا على األقدام، وأصل كتاب من مركز األط����راف الصناعية 
مبستشفى الصليبخات يفيد بأن املتهم األول يعاني من قصر في 
س����اقه اليمنى وأجريت له تعديالت للحذاء الذي يرتديه وصرف 
له عكازان. وتخلص الواقعة فيما ش����هد به ضابط اإلدارة العامة 
للمخدرات بأن حترياته الس����رية دلت على أن املتهم األول يحوز 

مواد مخدرة بقصد االجت����ار والتعاطي. وبناء 
على تلك التحريات قام بإرس����ال مصدر سري 
للمتهم بعد تزويده بنقود املباحث املرقمة لشراء 
بعض املخدر منه. وبعد إمتام عملية التس����ليم 
والتسلم وبناء على اإلشارة املتفق عليها بينه 
وبني املصدر السري شعر به املتهم فالذ بالفرار 
فلحق به. وبعد اصطدام سيارة املتهم بالرصيف 
نزل من السيارة وشهر سكينا في وجه الضابط 
والقوة املرافقة له لعدم متكينهم من ضبطه مبديا 
مقاومة شديدة. وبعد القبض عليه مت تفتيشه 
فعثر بجيبه األيسر على نقود املباحث املرقمة. 
وبتفتيش س����يارته عثر على كيس به قطعتان 
كبيرتان ملادة احلشيش وثالث قطع ملادة األفيون 
وكيس بداخله مادة الهيروين. وس����لمه املصدر 
السري قطع احلشيش التي تسلمها من املتهم. وبتفتيش مسكن 
املتهم عثر على كيس بالس����تيكي بداخله 14 قطعة من احلشيش 
وكيس به كمية من مخدر األفيون وكيس آخر به مخدر الهيروين 
وكيس به كمية كبيرة من املؤثرات العقلية وميزان حساس. كما 

عثر على كمية من املشروبات الكحولية.
ومبواجهة املتهم باملضبوطات أقر بأن املضبوطات تخصه بقصد 
االجتار والتعاطي، وأنه حتصل عليها من املتهم الثاني الذي قام 
بجلبها من إيران عن طريق البحر بقصد االجتار. يذكر أن املتهمني 
كانا قد حوكما في قضيتني سابقتني منفصلتني تتعلقان بتعاطي 

املخدرات ومت حبسهما خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

والئيا بنظر الدعوى حيث إن 
جميع األعمال التي قام بها املتهم 
األول، عل����ى ف����رض صحتها، 
قد وقعت كله����ا خارج حدود 

الكويت.
ودفع الصان����ع والوعالن 
بالقصور في التسبيب والفساد 
ف����ي االس����تدالل والتعس����ف 
في االس����تنتاج. ودفعا أيضا 
ببط����الن القبض عل����ى املتهم 
الثالث وتفتيشه النتفاء حالة 
التلبس. كما دفعا بثبوت تلفيق 

ببطالن حتري����ات ضابط أمن 
الدولة لعدم صحتها أو جديتها 
ومخالفته����ا للحقيقة كما دفع 
بانتفاء أركان اجلرائم املسندة 
ملوكله وطال����ب أصليا ببراءة 
موكله مما أسند إليه من اتهام، 
واحتياطيا اس����تعمال منتهى 

الرأفة.
وترافع ع����ن املتهم الثالث 
احملامي����ان يعق����وب الصانع 
وفارس الوعالن فدفع الصانع 
بعدم اختصاص القضاء الكويتي 

الدائ����رة اجلزائية  حجزت 
األولى مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار صالح املريشد 
وأمانة سر عبداهلل الزير قضية 
أمن الدولة رقم 2009/17 املتهم 
فيها ثمانية إسالميني )سبعة 
كويتيني وخليجي واحد( بالقيام 
بعمل عدائي ضد دولة أجنبية 

جللسة 26 اجلاري للحكم.
وقد ترافع عن املتهم األول 
احملامي محمد دشتي منابا عن 
احملامي بدر البدر وصمم على 
أمام محكمة أول درجة  دفاعه 
مطالبا بإلغاء احلكم املستأنف 
وبراءة املتهم مما أسند إليه من 
اتهام مقررا أن احلكم املطعون 
فيه مشوب باإلخالل بحق الدفاع 
مع عدم توافر أركان اجلرمية في 
التهمة األولى املسندة للمتهم.

الثاني  املتهم  وترافع دفاع 
النص����ار من  احملامي بش����ار 
مجموعة اخلش����اب القانونية 
الدفاع  ودفع باإلخالل بح����ق 
والقصور في التسبيب والفساد 
في االس����تدالل، ودفع النصار 

احملامي يوسف دشتي 

مركز رياض

اجلرمية هي كل فعل منعه القانون بنص 
صريح منشور، وذكر له عقوبته، ومن محاسن 
هذه النظ����رة، ان املمنوع����ات � اي اجلرائم � 
تنفرد بفعل السلطة العامة وحدها، وتعطيها 
ه����ذا الوصف من خالل نظرتها الى متطلبات 
املجتمع ومش����اعره، ومبا ان املجتمع يتطور 
دوما فان تطوره وتغيره ادى الى تغير طبيعة 
اجلرمية وذل����ك مع كل زمان ومكان واملتتبع 
للظ����روف واآلثار الناجمة بعد حرب اخلليج 
االخيرة سواء حرب حترير الكويت او تنظيف 
العراق من صدام حسني وزمرته وما صاحب 
هذا من خ����راب ودمار مهول ورهيب يصعب 
وصفه وما ترتب عليه من تسيب وفوضى، 
وممارسات اجرامية ابتداء من نهر الدم اجلاري 

بالعمليات االنتحارية والتصفيات العرقية، الى التفجيرات، الى 
السرقات املختلفة وبال حدود، ومن اهمها سرقة اآلثار التاريخية 
العراقي����ة والنوادر وهذا ما ج����اءت به الصحف اليومية، انه مت 
القبض على 6 من جنس����يات عربية مختلفة قاموا بتهريب آثار 
عراقية من قصور صدام حسني وحاولوا االجتار بها في بالدنا، 
ومن ضمن هذه اآلثار مجموعة م����ن التحف النادرة ومن بينها 
نس����خة مذهبة نادرة من املصحف الشريف واكثر من 30 خامتا 
اثريا، ومتاثيل خزفية نادرة للس����يد املسيح گ، وان املتهمني 
فور اخضاعهم للتحقيق اعترفوا بأنهم كانوا ينوون بيعها الى 
مش����تر من االثرياء الكويتيني او م����ن اخلليجيني وتبني ان تلك 
اآلثار تقدر مباليني الدنانير، والس����ؤال الذي يطرح نفس����ه عن 
ماهية موقف تلك اآلثار، فالبني ان املرسوم االميري رقم 11 لسنة 
1960 »بقانون اآلثار« نص في مادته رقم 1 »حتافظ الكويت داخل 
حدودها ووفقا الحكام هذا القانون على اآلثار القائمة فيها، وذلك 
صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها املتعاقبة، كما 
حتترم آثار الشعوب العربية واالمم االخرى خارج حدودها ووفقا 
الحكام االتفاقيات واملعاهدات التي تعقدها«، فهذه املادة تش����ير 
الى ان الكويت حتترم آثار الشعوب العربية واالمم االخرى وانه 
بال شك ستعود تلك اآلثار لبالدها االصلية )العراق( وذلك بعد 
عرضها على النيابة العامة ومن ثم تسلم عقب ذلك الى اجلهات 
املختصة في وزارة اخلارجية وذلك لوجود اتفاقية دولية حترم 
االجت����ار في اآلث����ار النادرة، هذا عن موقف تل����ك اآلثار، ويثور 

تساؤل آخر عن املوقف التجرميي حلائز تلك 
اآلثار وعرضه للبيع واالجتار فيها، لم يقف 
قانون 11 لس����نة 1960 »بقانون اآلثار« خالي 
الوفاض عن نصه على االجت����ار باآلثار، بل 
اف����ردت املادة 36 من القانون نصا س����طر به 
»ال يجوز الحد ان يتجر باآلثار ما لم يحصل 
على رخصة رسمية بذلك من املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واالداب، والرخصة فردية، 
ومدتها سنة قابلة للتجديد، ويجب ان تكون 
اآلثار التي يتجر بها مسجلة او اجيز التصرف 
فيها، واذا اظهرت في حوزة التاجر آثار غير 
ذلك صودرت واحيل التاجر للنيابة«، فضال 
عن نص املادة 43 التي تعاقب بالسجن مدة ال 
تقل عن شهر وال تزيد على سنة كل من اجتر 
باآلثار، وال شك ان موقف املشرع الكويتي قد جاء موفقا مبعاقبة 
االجتار باآلثار لكن يضاف لتلك العقوبة عقوبة »سرقة اآلثار« 
من العراق وادخالها الى بالدنا، فهي مجّرمة طبقا لقانون اجلزاء 
عمال باملادة 221 جزائي فقرة »رابعا وسادسا«، ولعلي بعد السرد 
القانوني املبسط لتلك اجلرمية اود ان انبه الى ان هذه اجلرمية 
وجرائم س����رقة اآلثار عموما من اجلرائم املنظمة والتي غالبا ما 
يكون وراءها عصاب����ات دولية خطيرة، لذا فانني احذر االخوة 
القراء من مجاراة اي ادعياء يس����عون في اعمال تهريب آثار او 
قطع نادرة او مخطوطات وانبههم الى خطورة االنزالق في هذا 
األمر احملفوف مبخاطر كبيرة قانونية واجرامية وواقعية، كما 

انه قد يجر على الدولة نفسها مشاكل هي في غنى عنها.
وهنا ال يس����عني ونحن في هذا املقام اال ان اتوجه بالش����كر 
لالخوة باالدارة العامة للمباحث اجلنائية على اجلهود الطيبة 
التي قاموا بها ومتكنوا من خاللها من القبض على الرأس املدبر 
ال����ذي كان يقف وراء عصابة بيع اآلث����ار العراقية بعد ان تنكر 
أحد رج����ال املباحث اجلنائية في صورة التاجر، وما ان مت دفع 
جزء من املبلغ لشراء تلك اآلثار حتى افصح رجال املباحث عن 
صفتهم ومت القبض على التاجر »الوافد« الذي ارش����د عن باقي 
افراد العصابة، واقول ان تل����ك اجلرمية وبعد ضبطها وضبط 
من اشتركوا فيها يحق ان يطلق عليها »جرمية األلفية الثالثة« 
ملا لهذه اآلثار من قيمة مادية وتاريخية وذلك بعد ان يتم التأكد 

من ذلك فعليا.

سرقة اآلثار وجريمة األلفية الثالثة
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