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إعداد: مؤمن المصري

أمير زكي
أبلغ مصدر امني »األنباء« بأن اإلدارة العامة للقوات 
اخلاصة نفذت في الفترة من  الثانية وحتى الرابعة من 
بعد عصر أمس عمليات تفجير داخل النادي البحري 
في إطار ما تقدم���ه الوزارة من خدمات للفن الكويتي 

وذلك من خالل مسلسل »اخوان مرمي«.
وقال مصدر امني ان وزارة الداخلية أرسلت برقية 

الى عمليات الداخلية طلبت منها طمأنة اي أشخاص 
يتصلون ويتحدثون عن وقوع تفجيرات داخل النادي 
البح���ري وإبالغهم بأن ما يس���معونه تقوم به وزارة 
الداخلي���ة إدارة القوات اخلاصة على هامش مش���اهد 
يستلزمها السيناريو اخلاص باملسلسل. يذكر ان وزارة 
الداخلية تقدم خدماتها الى املسلسالت الكويتية سواء 

باآلليات أو أعمال مشابهة تستلزمها مقاطع فنية.

القوات الخاصة نفذت تفجيرات وهمية لصالح مسلسل »إخوان مريم«

»الجنح« تقضي ببراءة ثالثة اتهموا
باستغالل كمبياالت »على بياض«

حجز دعوى المصرية المتسببة في قتل خادمتها للحكم
حجزت الدائرة اجلزائية الرابعة باحملكمة 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار عادل الصقر 
وعضوية املستشارين أحمد أبو العمامي وخالد 
عبد الهادي وأمانة سر هشام سماحة القضية 
املتهم فيها وافدة ثالثينية من اجلنسية املصرية 
بالتسبب في قتل خادمتها األسيوية جللسة 

18 مايو املقبل للحكم.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط 
مباحث مخفر شرطة أبو حليفة في أن حترياته 
السرية دلت على أن املتهمة كانت تقوم بضرب 
وتعذي���ب خادمتها املجني عليها على فترات 
متقطعة قب���ل وفاتها وفي أمكان متفرقة من 

جسدها. كما أنها قامت بسكب سائل ساخن 
على جس���دها إال أنها لم تقصد قتلها. وشهد 
صاحب مكتب اخلدم الذي جاءت املجني عليها 
للمتهمة عن طريق���ه أن األخيرة اتصلت به 
وأبلغته أنها تريد إرجاع اخلادمة إلى بالدها 
فقام بإلغاء إقامتها لكي تغادر البالد. وعندما 
ذهبوا بها إلى املطار رفضت شركة الطيران 
إدخالها إلى الطائرة وطلبوا تقريرا طبيا يفيد 
بأن مرضها غير معد ملا ش���اهدوه من سوء 
حالتها. فقام بتمديد إقامتها. مضيفا أنه في 
يوم الواقعة تلقى اتصاال بأن املجني عليها قد 

سقطت مغشيا عليها ثم فارقت احلياة.

قضت محكم����ة اجلنح 
أم����س برئاس����ة القاض����ي 
د.صنهات املطيري ببراءة 
ثالث����ة متهمني، م����ن تهمة 
األمان����ة وبرفض  خيان����ة 
الدعوى املدنية وإلزام املدعية 

باملصروفات.
كان دفاع املتهمني احملامي 
خال����د صاه����ود املطيري 
خالل جلسات احملاكمة قد 
دفع بانتف����اء الركن املادي 
جلرمي����ة التزوي����ر وأولها 
تغيي����ر احلقيق����ة، مقررا 
أن تغيي����ر احلقيقة وإبدال 

الواقع، والذي يعني أن احملرر شيء والواقع 
شيء آخر، لم يتحقق في ه���ذه القضي���ة 

لوج���ود احمل���رر بصورت��ه.

كان االدعاء العام قد أسند 
للمتهم األول أن املجني عليها 
استأمنته على ورقة كمبيالة 
موقعة على بياض من قبلها 
إال أنه كت����ب على البياض 
الذي فوق اإلمضاء، خالفا 
للمتفق عليه، سند دين باسم 
املتهم الثاني لصالح املتهم 

الثالث.
كما أسند للمتهمني الثاني 
والثالث تهمة االشتراك مع 
ارتكاب اجلرمية  األول في 
س����الفة الذكر ع����ن طريق 
االتفاق بأن قاما بوضع اسم 
املتهم الثاني من سند الدين املنسوب للمجني 
عليها كدائن واملتهم الثالث مستفيدا، فوقعت 

اجلرمية بناء على هذا االتفاق.

عبداهلل قنيص
اعاد رجال امن السجن املركزي هاتف عسكري 
بعد ان فقده وذلك بعد ان متت االستعانة بكاميرات 
املراقبة فيما قال مصدر امني ان العسكري الذي 
يفترض انه سرق الهاتف واعاده بعد اطالعه على 

الكاميرات مت االكتفاء بنقله.
وقال املصدر ان عس���كريا كان يرافق سجينا 
الى املركزي طلب منه ترك هاتفه النقال على ان 
يتسلمه بعد امتام مهمته، مشيرا الى ان العسكري 
فوجئ بعدم وجود هاتفه ومتت استعادة التصوير 
ليتبني ان عسكريا في السجن وضع الهاتف في 

جيبه بقصد السرقة.

من جهة اخرى شن رجال السجن املركزي حملة 
مفاجئة على عنابر السجن واسفرت احلملة التي 
اس���تهدفت عنابر املخدرات عن ضبط 20 هاتفا 

نقاال حديثا.
على صعيد آخر عثر رجال امن السجن املركزي 
داخل مستش���فى الس���جن عل���ى 10 غرامات من 
الهيروين يرجح ان يكون احد النزالء كان بصدد 
تسلمها وأمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام بالتحفظ 
على املضبوطات وابالغ مباحث الس���جن الجراء 
التحريات للوقوف على هوية صاحب الغرامات 

العشرة من الهيروين.

كاميرات السجن أعادت هاتف رجل األمن المسروق

احملامي خالد صاهود املطيري

مركز رياض

األص���ل ف���ي تطبي���ق 
القانون اجلزائي هو القاعدة 
املعروفة »بقاعدة االقليمية« 
ويقصد بها ان الدولة وحدها 
تختص بالعقاب على ما يقع 
من جرائم داخل اقليمها دون 
تدخل غيرها من الدول، فإن 
حق العق���اب على االفعال 
االجرامي���ة الت���ي تقع في 
اقليم الدولة يعتبر مظهرا 
لسيادتها على هذا االقليم.

إذن فالقانون اجلزائي 
الذي تصدره الدولة ينطبق 
على كل ما يقع على اقليمها 

من اجلرائم أيا كانت جنسية مرتكبها وال يصح 
ان يسمح بتطبيق قانون اجنبي ولو مبعرفة 
محاك���م الكويت، أما اجلرائم التي تقع خارج 
االقليم فليس له وفقا لهذه القاعدة س���لطان 
عليها، وهناك استثناءات )سلبية( ترد على 
قاعدة االقليمي���ة، إذ توجد حاالت ال ينطبق 
فيها قانون الكويتي على بعض االش���خاص 
او ال يخضعون للمحاكمة، ولو وقع منهم ما 

يعد جرمية في اقليم الكويت.
ولعل سردي لهذه املقدمة هو ملا قرأته في 
احدى الصحف اليومية أن روسية تقدمت بطلب 
إلى وزارة التعليم العالي ملعادلة شهادتها في 
الطب العام الصادرة من جامعة طاغستان للعمل 
في احدى مستش���فيات الكويت كطبيب عام 
وبعد ذلك قامت وزارة الصحة مبخاطبة روسيا 
لبيان صحة الشهادة من عدمه اال ان االخيرة 
أكدت ان الشهادة غير صحيحة ومزورة فتمت 
احالة املتهمة الروس���ية للنيابة التي احالتها 
إلى القضاء اال ان محكمة اجلنايات قضت بعدم 
اختصاصها في نظر تلك القضية، وأسس���ت 
حكمها على ان ارتكاب االجنبي جلرمية تزوير 
خارج اقليم الكويت ال يدخل ضمن اختصاص 
احملاكم الكويتية، وذلك عمال باملادة )11( فقرة 
)2( من قانون اجلزاء والتي تنص على »تسري 
أحكام هذا القانون على كل ش���خص يرتكب 
خارج إقليم الكويت فعال يجعله فاعال اصليا 
او ش���ريكا في جرمية وقعت كلها او بعضها 
في اقليم الكويت« ولو تأملنا هذا االستثناء 
لوجدناه تطبيقا لقاعدة االقليمية مادام السبب 
في خضوع هذا الش���خص للقانون الكويتي 
ه���و وقوع اجلرمية كلها او بعضها في اقليم 
الكويت وتوابعه وأن يكون فعل هذا الشخص 
قد ارتبط بفعل من ارتكبها برابطة املساهمة 
اجلنائية � وهذا هو املس���تفاد من نص املادة 
2/11 من قانون اجلزاء الكويتي، اال ان املتتبع 

لهذه اجلرمية املرتكبة وهي 
التزوير في شهادة التخرج 
)الط���ب( يجد انه صحيح 
أنها ارتكب���ت خارج اقليم 
الدولة اال ان هناك فعال الحقا 
لهذه اجلرمية ومرتبطا بها 
ارتكب داخل الكويت وهو 
استعمال احملرر املزور وذلك 
بتقدمية جلهات االختصاص 
ملعادلته وذلك حتى تعمل 
التهم���ة كطبي���ب في احد 
الكويت أي  مستش���فيات 
ان فعل االس���تعمال مت في 
دولتنا عمال باملادة 260 من 
قانون اجلزاء التي تنص على »كل من استعمل 
محررا زوره غيره وهو عالم بتزويره يعاقب 
بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب 
التزوير في هذا احمل���رر« وهذا يعني انعقاد 
االختصاص حملاكم الكويت بنظر تلك الدعوى 
تأسيسا على ارتكاب املتهمة فعل االستعمال 
في الكويت وتقدميه جلهة االختصاص حتى 
تعمل مبستش���فياتها � فضال عن ان املتهمة 
حتى لو لم ترتكب تل���ك اجلناية في دولتنا 
فقد ارتكبت جرمية اخرى نصت عليها املادة 
2/231 »وه���ي املعاقب عليه���ا بتهمة النصب 
»النتحالها صفة غير صحيحة بأن قدمت االوراق 
)شهادة الطب( لوزارة الصحة لكي تعادلها في 
املستشفيات طبيبة مبا مفاده انتحالها صفة 
طبيبة ف���ي االوراق التي تثبت عدم صحتها 

بعد االستعالم عنها.
واألمر تكون مع���ه ارتكبت تلك اجلرمية 
داخ���ل إقليم الدولة ومف���اده إخضاعها لذلك 
القان���ون ومعاقبتها به � واع���ود مرة اخرى 
جلناية اس���تعمال احملرر فمما ال شك فيه ان 
املتهمة قامت بتصديق تلك الشهادة )شهادة 
الطب( من وزارة اخلارجية الكويتية كما هو 
متبع حتى تكون لها الصفة الرس���مية داخل 
الدولة وهذا يعنى تدخل موظف واصباغ ختمه 
على الشهادة والذي يحمل شعار الدولة، االمر 
الذي يكون فعل االستعمال مستقال عن فعل 
التزوير اذا اردنا ان نقول ان اجلرمية البد ان 
تقع داخل اقليم الدولة فهذه اجلرمية أي وضع 
اختام الدولة على الشهادة واستعمالها مت داخل 
اقليم الدولة بتقدميها لوزارة اخلارجية وختمها 
بخامت الدولة ثم تقدميها لوزارة الصحة لكي 
تقوم بتعيينها كطبيبة باملستشفيات احلكومية 
وهو ما يعني استقالل جرمية االستعمال عن 
التزوير ووقوعه داخل الدولة وهو ما يعني 

اختصاص احملاكم الكويتية بنظره.

مطلوب محاكمة أي مجرم يمس مصالح البالد 
حتى لو كانت الجريمة ارتكبت بالخارج

بقلم: المحامي رياض الصانع

االمتناع عن عقاب 4 متهمين تورطوا في القضية بينهم المواطنة وزوجها

السجن 5 سنوات لفلبينية ومصري باعا طفلهما لمواطنة

يمني وإثيوبية يسقطان بـ 12 كيلو غرامًا من »القات«
الخليفة: المادة المضبوطة تعتبر من أخطر أنواع المخدرات

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة ملكافحة  االدارة  متكن رج���ال 
املخدرات من احباط ضخ 12 كيلو غراما 
من مخدر القات وكانت معلومات وردت 
الى مدير ع���ام االدارة العام���ة ملكافحة 
املخدرات اللواء الش���يخ احمد العبداهلل 
اخلليفة الصباح تفيد بأن شخصا ميني 
اجلنسية ويعمل سائق تاكسي يقوم ببيع 
مادة القات املخدر لبعض اجلاليات، وعليه 
اوعز اللواء الش���يخ احم���د اخلليفة الى 
ادارة الشؤون االدارية وادارة املعلومات، 
ليقوم مديرا االدارتني ومساعداهما الرائد 
ضاري الشايجي والرائد عبداهلل الصقعبي 
بتشكيل فرقة من ادارة املعلومات لعمل 
التحريات الالزم���ة وضبط املتهم وبعد 
عمل مراقبة دامت ثالث���ة ايام مت ضبط 
املتهم اليمني وهو بالعقد الثالث من العمر 
مبنطقة حولي بعد ان ابدى مقاومة عنيفة 
محاوال الفرار اال انهم متكنوا من ضبطه، 
وبتفتي���ش مركبته مت العثور على كيلو 
غرام من مادة القات مقسمة ومجزأة لعملية 
البيع، وبالتحقيق معه افاد بان لديه كمية 
اخرى يخفيها بسكنه اخلاص الكائن بحولي 
وبتفتيش سكنه مت العثور على ما يقارب 
5 كغم من مادة القات املخدر، وبس���ؤاله 
عن مصدر حصوله على تلك املضبوطات 
افاد بأنه يحصل عليها من امرأة اثيوبية 
اجلنسية، وعلى الفور متت مداهمة سكنها 
حيث مت ضبطها، وبتفتيش س���كنها مت 
العثور على باقي املضبوطات وافادت بأنها 
حتصل على املواد املخدرة من ش���خص 
اثيوبي اجلنسية يقوم بجلب تلك املواد 
عن طريق اخفائها بأماكن س���رية، وهو 

اآلن خارج البلد.
وقد اكد مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
الش���يخ أحمد اخلليفة  اللواء  املخدرات 
ان رج���ال املكافحة يتص���دون الي مواد 

تندرج في اطار املخ���درات، الفتا الى ان 
مادة القات تعد من اخطر املواد املخدرة 
الهيروين  ومقاربة في خطورتها مل���ادة 
وان ادارة املعلومات باالدارة تصد هؤالء 
العبث بأمن  الذين يحاول���ون  املجرمني 

البالد والعباد. 
من ناحية اخرى اكد اللواء الش���يخ 
احم���د اخلليفة ان االدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات جت���ري بداية االس���تعدادات 
الرئيسية لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات والذي سيقام في 2010/6/26 وأكد 
ان مثل هذه الفعالية التي تقوم بها االدارة 
س���نويا حتظى بقبول شعبي وحكومي 
كبير واصبحت م���ن االحتفاالت املهمة، 
وذلك تكريس���ا جلهود االدارة والقائمني 
عليها في مجال مكافحة املخدرات من خالل 
التوعية االعالمية والتوعية من خالل إلقاء 
احملاضرات واقامة الندوات ومتيزها بالعديد 
من املناس���بات، واش���ار الى ان التوعية 
تعني لنا نصف االدارة واهتمامنا بها ابدى 
انعكاس���ات ومردودات ايجابية ويخرج 
بإشادة العديد من املختصني واالكادمييني 
املختصني في مجال املخدرات بل اصبحنا 
نرشح من ادارتنا مسؤولني لدى كيانات 
عديدة مختصة في مجال مكافحة املخدرات 
وان االدارة العام���ة ملكافح���ة املخدرات 
اصبحت املقعد الرئيسي لكل ناشط في 
مجال مكافحة املخدرات ونحن لن نبخل 
ابدا مبعلوماتنا وخبراتنا عن اي شخص 
يقوم بعمل وطني وهو مكافحة املخدرات 
من باب التوعية واالرشاد طبعا، وختم 
حديثه قائال ترقب���وا هذا العام مفاجآت 
متميزة لالحتفال هذا العام وشعارا جديدا 
وبرنامجا مغايرا وذلك من باب تشجيع 
االسرة الكويتية واملقيمني على املشاركة 
في مكافحة املخدرات، ولو من باب التوعية، 

فالوقاية دائما خير من العالج.

.. والبحث عن شابين مجهولين 
فّجرا مدفعًا في بر الجهراء

هاني الظفيري
يجري رجال مباحث اجلهراء حترياتهم لضبط شخصني يرجح ان يكون 
احدهما »بدون« من واقع اثبات ش���خصية عث���ر عليه رجال األمن في بر 
اجلهراء وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن صوت انفجار في بر اجلهراء. 
ولدى متش���يط املنطقة مت العثور على فوه���ة مدف��ع كان يت��م تقطيع��ه 
في الب���ر، مش���يرا الى ان من كانوا يفعل��ون ذلك حرص���وا على وض��ع 
خيم���ة وقط��ع الفوه��ة. واشار املصدر الى ان قوة االنفجار »وانيت« وجد 
الى جوار اخليمة. من جهة اخرى عثر رجال االمن اثناء متش���يطهم موقع 

تقطيع فوهات املدافع على عدد 4 قنابل اخرى مت التعامل معها.

مواطن يتعرض للسرقة 3 مرات في 6 أشهر
وفي المرة الثالثة لم يجد اللص ما يسرقه

هاني الظفيري
أن تتعرض للس����رقة فحظك سيئ، وأن تتعرض للسرقة مرة ثانية 
وف����ي ذات مكان الس����رقة األولى فهذه كارثة. أما أن تتعرض للس����رقة 
وللمرة الثالثة في املكان نفس����ه فهذا ما يعتبر نحسا، واحلالة الثالثة 
هي ما تعرض لها مواطن تقدم الى رجال مخفر شرق ليبلغ عن تعرض 
مركبته للسرقة عن طريق الكسر وللمرة الثالثة خالل أقل من 6 أشهر، 
والغريب أن س����يارته كانت متوقفة في ذات املواقف التي كسرت فيها 
السيارة في املرتني السابقتني. وقال مصدر أمني إن املواطن تقدم بداية 
األسبوع ببالغه وقال لرجال األمن إن في املرة األولى سرق اللص هاتفا 
نقاال ومحفظته بعد كس����ر الزجاج اخللفي للسيارته وفي املرة الثانية 
التي تعرضت فيها س����يارته للكسر سرق اللص مقتنيات ثمينة ايضا 
ومن بينها هاتف نقال ونظارة شمسية غالية الثمن.أما في املرة الثالثة 
والتي وكما ابلغ املواطن رجال الشرطة أن اللص لم يجد ما يسرقه ألنني 
وبعد تعرضي لسرقتني متتاليتني توقفت عن وضع أي أشياء ثمينة في 
السيارة. هذا، وس����جلت قضية، ويذكر املصدر أن املواطن لم يبلغ في 

املرتني السابقتني العتقاده أن »املوضوع ما يستاهل«.

البحث عن »مدلكات آسيويات«
يطرقن أبواب الشقق في السالمية

محمد الدشيش
انتقلت قوة من جندة حولي الى احد الشوارع الرئيسية في منطقة 
الساملية في محاولة للبحث عن 4 وافدات يطرقن ابواب املنازل بدعوى 
تقدمي خدمات املساج. وقال مصدر ان عمليات الداخلية تقلت عدة بالغات 
بهذا اخلصوص ولم يسفر االنتشار االمني عن توقيف اي من الوافدات 
الالتي اكد املبلغون انهن من اجلنس����ية الصينية. من جهة اخرى تقدم 
مواطن الى مخفر اجلهراء وابلغ عن سرفة 4 خراف، ورفض املبلغ اتهام 
احد بالس����رقة. وعلى صعيد آخر اندلعت مشاجرة بني 8 آسيويني ومت 
توقيف 3 منهم وافادت التحريات بأن املش����اجرة سببها االختالف على 

اسعار خمور محلية يتم بيعها من قبل بعض اآلسيويني.

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية الرابعة باحملكمة 
الكلية امس برئاسة املستشار عادل الصقر 
ابوالعمامي  وعضوية املستشارين احمد 
وخالد عبدالهادي وأمانة سر هشام سماحة 
بحبس فلبينية ومصري ملدة 5 سنوات 
مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهما عن 
البالد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك التهامهما 

ببيع طفل ملواطنة وزوجها.
كما قضت احملكمة باالمتناع عن النطق 

بعقاب املواطن وزوجته واملصري الوسيط 
الذي لعب دور السمسار لبيع الطفل على 
ان يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية يلتزم 

فيه مبراعاة حسن السير والسلوك.
وعقب صدور احلكم صرح دفاع املتهمة 
الرابعة وزوجها احملامي أحمد بوغيث ل� 
»األنباء« بأنه يشكر القضاء الكويتي النزيه 
على تفهم احملكمة للظروف اإلنس���انية 
ملوكلته وزوجها، وهذا ليس بغريب على 
القضاء الكويتي بش���كل عام وعلى هذه 

الدائرة بش���كل خاص وقد ختم احملامي 
بوغيث بأنه سيستأنف هذا احلكم لقناعته 
التامة بب���راءة موكلته حيث انها مجني 
عليها في هذه القضي���ة ووقعت في فخ 
النصب واالحتيال. وكانت النيابة العامة 
قد وجهت للمتهمني من األول الى اخلامس 
)فلبينية ومصريان ومواطن ومواطنة( 
انهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه 
ارتكاب جرائم إخفاء طفل حديث الوالدة 
وعزوه زورا الى غير والديه وعدم تسجيله 

بسجل املواليد بأن أعدوا العدة لذلك على 
نحو ال يتوقع مع���ه عدولهم عما عزموا 
عليه ب���أن باع املتهم���ان األول والثانية 
الطفل املذكور، بع���د ان امتنعا عن قيده 
بسجل املواليد، للمتهمة الرابعة واملتهم 
اخلامس وتوسط الثالث في عملية البيع 
وتسليمه، كما أسندت للمتهمة السادسة 
وهي فلبينية تهمة مساعدة املتهمة الثانية 
في الوالدة مبنزلها كونها حملت سفاحا 

من املتهم الثاني.

املتهمان في قبضة املباحث وأمامهما املضبوطات

حصل الرائد حسني محمد العجمي من االدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد في قطاع 
التعليم والتدريب في وزارة الداخلية على درجة 
املاجستير في القانون البيئي من جامعة الكويت، 
وقد أشرف على املناقشة كل من مديرة برنامج 
العلوم البيئية »الدرجة املش����تركة« د.فوزية 
الرويح ومدير برنامج ماجستير القانون العام 
في جامعة الكويت د.إبراهيم احلمود وأستاذ 
القانون العام بكلية احلقوق � جامعة الكويت 

د.داود الباز.
وأوصت اللجنة مبنح الرائد حسني محمد 
العجمي درجة املاجستير في العلوم البيئية 
»الدرجة املشتركة« »تخصص القانون البيئي« 

بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
كما أوصت بإهداء نسخة من أطروحة رسالة 
املاجستير الى كل من الهيئات واملؤسسات التي 
تهتم بقضايا البيئة، وأوصت برفع توصية الى 
وزير العدل بأن مينح خريجي ماجستير العلوم 
البيئية الضبطية القضائية ملا يتمتع به اخلريج 
من كفاءة علمي����ة وقانونية تؤهله لذلك، كما 
أوصت جلنة املناقشة بناء على اقتراح الباحث 
بإنشاء دائرة قضائية متخصصة ونيابة بيئية 
متخصصة، وأوصت اللجنة ايضا برفع توصية 
الى وزير الداخلية باقتراح انش����اء الش����رطة 
البيئية املتخصصة بناء على نتائج البحث التي 
القت استحس����ان احلضور واحملكم اخلارجي 

لرسالة املاجستير.
هذا وقد خلص الباحث الى أهمية مراجعة 

النص����وص والعقوبات لتحقي����ق الهدف من 
السياسة التشريعية البيئية الفاعلة ولضمان 
متاشي هذه القوانني مع التطورات والتغيرات 
البيئي����ة في العالم، تعزيز دور ثقافة التنمية 
املس����تدامة من خالل تدريس القانون البيئي 
ونش����ر الثقافة البيئية لدى سلطات الضبط 
االداري ألهمي����ة األدوار التي يقومون بها من 
خالل اتباع األسلوب العلمي في وضع اخلطط 
املناسبة للمشاكل البيئية ومن ثم حتديد األهداف 
املرجوة ووضع اإلجراءات والتنظيمات وتوفير 
االحتياجات املالية وسن التشريعات واللوائح 
التي تساعد على تنفيذ اخلطة على ان تكون 
مرونة اخلطة واإلج����راءات تتالءم مع الزمان 
واملكان وموضوع املشكلة، استخدام املعايير 
الدولية في قياس معدالت التلوث البيئي داخل 
الكويت وحرصا على مسايرة التطور العاملي 
في هذا الش����أن وااللتزام بالق����رارات الدولية، 
وتقدم الباحث باقتراح انش����اء دائرة قضائية 
بيئية ونيابة بيئية متخصصة وشرطة بيئية 
متخصصة في جرائم البيئة حلاجة هذه اجلرائم 
للجانب التخصصي القانوني والفني، وأخيرا 
أوصت جلنة املناقشة باعتماد التوصية التي 
تقدم به����ا الباحث مبراجعة أس����اليب فحص 
املركبات مع مراعاة املقاييس العاملية اجلديدة 
النبعاث العادم من السيارات وإصدار القوانني 
من خالل سلطات الضبط اإلداري التي متنح 
الدولة سلطة منع استيراد السيارات القدمية 

التي تعتبر أحد األسباب في تلوث الهواء.

العجمي حصل على الماجستير في القانون البيئي
ولجنة المناقشة توصي بـ »شرطة بيئية متخصصة«


