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أيدت محكمة االستئناف برئاسة املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزي���ر حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب ضيف اهلل أبورمية من 
توزيع منشورات انتخابية تتضمن أخبارا عن اجنازاته خالل انتخابات مجلس 
األمة دون موافقة وزارة اإلعالم إبان انتخابات مجلس األمة األخيرة في احدى 

الندوات االنتخابية والتي تضمنت اساءة للوزير السابق بدر احلميضي.
وحضر مع أبورمية خالل جلس���ات احملاكمة احملامي محمد منور املطيري 

الذي قدم األدلة الكافية التي تبرئ ساحة موكله.

تأييد براءة أبورمية من تهمة توزيع منشورات انتخابية

ضابط أمن الحدود المقدم زياد طارق كشف أول خيوط القضية

ضابط أمن دولة مزيف يجّنس 500 بدون في الجهراء
عث�ر بحوزت�ه عل�ى أخت�ام خاص�ة بمجل�س ال�وزراء وكش�وف تجني�س مزيف�ة تض�م عش�رات األس�ماء
كان يعت�ذر لضحاي�اه بجمل�ة »اس�مك بكش�ف التجني�س الق�ادم ب�س مجل�س األم�ة معط�ل الموضوع«
الجليل�ة« »الخدم�ات  إيرانيي�ن وخليجيي�ن ب�إدراج أس�مائهم كمس�تحقين للجنس�ية عل�ى بن�د  خ�دع 

 أمير زكي
متكن رجال املباحث اجلنائية 
بالتعاون مع إدارة مباحث احلدود 
من ضبط ش���اب بدون )30 عاما( 
ينتح���ل صفة أحد أفراد األس���رة 
احلاكم���ة مدعيا ان���ه ضابط أمن 
دولة ويوه���م ضحاياه بأنه قادر 
على استخراج اجلنسية الكويتية 
لهم واس���تطاع بادعائه أن يوهم 
أكثر من 500 شخص بهذه اخلدعة 
وحصل منهم على عشرات اآلالف 

من الدنانير.
وفي تفاصيل القضية الغريبة 
كما يوردها مصدر أمني ان خيوطها 
بدأت برصد رجال مباحث احلدود 
بقيادة املقدم زياد طارق لنش���اط 
مشبوه لش���اب ثالثيني )بدون( 
انتشرت سمعته بني أواسط البدون 
في اجلهراء وأنه يدعي أمامهم أنه 
ش���يخ يعمل برتبة نقيب في أمن 
الدولة وأنه قادر على اس���تخراج 
اجلنسية الكويتية لهم مقابل مبالغ 

أختاما مزيفة ش���بيهة بتلك التي 
تس���تخدم في مراسيم التجنيس 
وفي قرارات مجلس الوزراء وأوراقا 
خاصة بذات اجلهات.وقال البدون 
في اعترافاته أنه كان يقوم بالتعرف 
على بعض األشخاص البدون ويقوم 
بعرض خدماته عليهم، وكان يقوم 
بزيارتهم ف���ي منازلهم ويعرفهم 
بنفسه على أنه شيخ ويعمل بأمن 
الدولة دون أن يذكر اسمه، وذكر 
أنه جنح عبر حيلته في خداع 500 
شخص معظمهم بدون كما متكن من 
خداع مجموعة أخرى من اإليرانيني 
واخلليجيني الذين قال انه أوهمهم 
أنه س���يتمكن بعالقاته من إدراج 
أسمائهم في بند اخلدمات اجلليلة.

وأشار البدون في اعترافاته املثيرة 
بحسب املصدر الى انه كان يحصل 
من الش���خص على 10 إلى 20 ألف 
دينار مقابل وعده بتسجيل اسمه 
في كشف التجنيس القادم وأنه كان 
يستغل في خدعته جتميد كشف 

مالية، وإزاء ه���ذه املعلومات قام 
املقدم زياد طارق بتكليف رجاله 
بجمع جميع التحريات الالزمة عن 
الدولة املزيف، وحال  أمن  ضابط 
جمع كل التحريات عنه رفع تقريرا 
بذلك إلى مدير اإلدارة العامة ألمن 
احلدود اللواء عبداهلل املهنا الذي أمر 
بالتنسيق مع رجال اإلدارة العامة 
اللواء  للمباحث اجلنائية بقيادة 
الش���يخ علي اليوسف ومساعده 

العميد الشيخ مازن اجلراح.
التنس���يق  ان  وقال املص���در 
األمني بني رج���ال املباحث قادهم 
إلى معلوم���ات خطيرة مفادها أن 
البدون دائما ما يقوم بجوالت على 
بعض منازل البدون عارضا خدماته 
وميتلك أختام���ا خاصة مبجلس 
الوزراء وبعض اجلهات احلساسة 
األخرى، ودلت التحريات على أن 
الش���اب البدون كان يستخدم في 
تنقالته عل���ى منازل ضحاياه من 
البدون سيارات فخمة،  كما سبق أن 

التجنيس احلقيقي، وبعد احلصول 
على املبلغ من الضحية يأتي إليه 
بعد أسبوع بكشف موقع من مجلس 
الوزراء مستخدما األختام املزيفة 
الكشف جتنيس الضحية  ويضم 
وأفراد عائلته عل���ى وعد أن يتم 
إدراجهم في أقرب إعالن جتنيس 
وكان دائما يعتذر لضحاياه بجملة 
»اسمك بكش���ف التجنيس القادم 
بس لألس���ف مجلس األمة معطل 
املوضوع«.هذا وقدم النصاب البدون 
لرجال املباحث اجلنائية كشفا كامال 
بأسماء ضحاياه ممن دفعوا له مبالغ 
نقدية تقدر بعش���رات اآلالف من 
املباحث  الدنانير، ويجري رجال 

حاليا حصرا لضحاياه.
موضح���ا املص���در أن رجال 
املباحث اجلنائية بدأوا فعليا باتخاذ 
إجراءات ضد املطبعة التي قدمت 
األختام املزيف���ة للنصاب البدون 
وطبعت له األوراق اخلاصة مبجلس 

الوزراء.

اجتمع في إحدى زياراته مع عائلة 
من البدون مكونة من 34 شخصا 
وقدم لهم كشفا موقعا ومختوما من 
مجلس الوزراء بتجنيسهم جميعا، 
بعد أن قبض أكثر من 30 ألف دينار 

من رب األسرة البدون.
وأوضح املصدر أن رجال املباحث 
اجلنائية بالتعاون مع رجال إدارة 

مباحث احلدود قاموا بإلقاء القبض 
على الشاب البدون في منزله بعد 
رصد كامل حتركاته وبعد استصدار 
إذن نيابي قام���وا بتفتيش منزله 
وعثر بداخل���ه على عدد كبير من 
األختام اخلاصة بجهات حكومية 
حساس���ة من بينها أختام خاصة 
مبجلس الوزراء، كما عثر على عدد 

كبير من قرارات جتنيس »وهمية« 
لعدد من البدون الذين وقعوا ضحية 
له خالل فترة عمله التي استمرت 

أكثر من عام.
إلى  الب���دون املزيف  وبإحالة 
التي  التحقيق توال���ت اعترافاته 
جاءت مبثابة مفاجأة لرجال املباحث 
إذ ذكر البدون أن���ه بدأ منذ نحو 

18 شهرا بانتحال صفة أحد أفراد 
األس���رة احلاكمة مدعيا أنه يعمل 
في مباحث أم���ن الدولة من أجل 
أن يوهم االش���خاص البدون بأنه 
قادر على تسهيل إجراءات منحهم 
اجلنسية الكويتية وإدراج أسمائهم 
في ملف التجنيس، وأعد لعملية 
النصب املتكاملة تلك بحسب قوله 

العميد الشيخ مازن اجلراحاللواء عبداهلل املهنااللواء  الشيخ علي اليوسف

)قاسم باشا( جانب من املؤمتر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات  

املقدم زياد طارق

مركز رياضمركز رياض

نعلم متاما أن املادة 
الثانية من الدس���تور 
تنص على ان اإلسالم هو 
دين الدولة، والشريعة 
اإلسالمية هي املصدر 
الرئيسي للتشريع، وأن 
دولتنا الرائدة لها دور 
في حماية تلك املقدسات 
وعل���ى  اإلس���المية 
النبوة،  رأس���ها مقام 
وهنا ال يفوتني الثناء 
على اجله���ود احمللية 
الكويتية املبذولة من 

قبل الوزارات من اجل الدفاع عن املقدسات 
اإلسالمية على اعتبار أن مهمة الدفاع عن 
اإلسالم وثوابته تقع على عاتق جميع 
ش���رائح املجتمع، وما دفعني إلى ذلك، 
الواقعة الغريبة والالاخالقية التي قرأتها 
في احدى الصحف اليومية أن »خياطا 
نسائيا« جلأ إلى حيله ابتكرها بإساءته 
املتعمدة ملقام النبوة من خالل كتابة اسم 
رسولنا الكرمي محمد ژ على مالبس 
نسائية داخلية وبيعها عن طريق محله 
بطريقة حتمل االهانة وبطريقة التشبه 
بأفعال السحرة واملشعوذين الذين دأبوا 
على التقرب للشيطان مبحاولتهم اإلساءة 
آليات القران الكرمي او ما يتعلق بالدين 
االسالمي، فالواقعة تتحصل في ان وزير 
التجارة والصناعة اصدر قرارا وزاريا 
باغالق أحد محالت اخلياطة النسائية 
بعد إس���اءته املتعمدة للرسول ژ من 
خالل كتابة اسم النبي ژ على مالبس 
نس���ائية داخلية، وقد تبع هذا القرار 
قرار بإغالق احملل وإحالة »صاحبه« إلى 
النيابة التجارية ومن ثم للقضاء التخاذ 

العقوبة املناسبة والرادعة له.
 تلك هي الواقعة التي قرأتها والتي 
اقشعر وجداني لها، فتساءلت: أوصل 
احلد إلى اإلساءة لنبينا والزج باسمه 
من خالل أعمال إباحية ال يهدف اجلاني 
من ورائها اال الى الربح احلرام؟ أوصل 
األمر هذا احلد املزري للتطاول على خامت 
النبيني والرسل؟ اإلجابة: ال، ولن نسمح 
بذلك التطاول والعبث بحق مبقدساتنا 
ومقام النبوة، فاملشرع الكويتي لم يقف 
حيال هذه الواقعة بالنس���بة ملن ميس 
ال���ذات اإللهية او املالئك���ة او األنبياء 
او الصحاب���ة األخي���ار، فالقانون رقم 

3 لس���نة 2006 بشأن 
والنش���ر  املطبوعات 
أورد ف���ي مادته رقم 2 
ل� »املطبوع«  تعريفه 
بأنه كل كتابة او رسم 
أو ق���ول  او ص���ورة 
سواء كان مجردا متى 
كان مدونا على دعامة 
التقليدية  بالرس���ائل 
او أي وس���يلة أخرى، 
ثم ج���اء نص املادة 19 
منه على حظر املساس 
بالذات اإللهية او القرآن 
الكرمي او األنبياء أو الصحابة األخيار 
او زوجات النبي ژ وآل البيت عليهم 
السالم بالتعرض او الطعن او السخرية 
او التجريح باي وس���يلة من وس���ائل 
التعبير املنصوص عليها في املادة رقم 29 
من قانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض 
أحكام قان���ون اجلزاء،  وأحال القانون 
العقوبة عليها باحلبس مدة ال جتاوز 
عشر سنوات، فضال عما جاء باملادة 27 
فقرة 2 منه أنه يجوز للمحكمة اجلزائية 
إلغاء الترخيص وإغالق احملل املستخدم 
في الطبع، ولم يسكت املشرع اجلزائي 
بل افرد نصا في مادته 1/79 »كل حكم 
باحلبس على أجنبي يجيز للقاضي ان 
يأمر بإبعاده من البالد بعد االنتهاء من 
تنفي���ذ عقوبته وذلك دون إخالل بحق 
الس���لطة اإلدارية في ابعاد كل أجنبي 

وفقا للقانون«.
والش���ك أن ما فعله وزير التجارة 
والصناعة هو ما جعلني أتوجه بالشكر 
له وذلك ليقظته ومتابعته وأفراد وزارته 
املمثلة في مدير الرقابة والتفتيش في 
الوزارة على متابعتهم الدورية للكشف 
عن أي جرمية تش���وه ومتس صورة 
الكويت داخليا وخارجيا والضرب بيد 
من حديد كل من تسول له نفسه العبث 

باملقدسات اإلسالمية.
وفي النهاية أقول: ال عزة وال كرامة 
وال شرف لألمة بعد سقوط هيبة رسولنا 
الكرمي ژ وان عقاب املعتدين وإعالن 
ذلك على املأل يحيي الغيرة في نفوس 
أبناء األمة ويعرفه���ا مكانة نبيها ژ، 
كما يردع كل من تسول له نفسه العبث 
مبكانة هذا النب���ي الكرمي عليه أفضل 

الصالة والتسليم.

كتابة لفظ النبوة على المالبس.. 
جريمة يعاقب عليها القانون

بقلم: المحامي رياض الصانع  منظمة الهجرة الدولية تقيم دورة لضباط
 في وزارة الداخلية حول أسس إدارة الهجرة 

مقتل عامل وإصابة 6 آخرين  
 في انقالب باص على طريق األبرق

السمدان: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 
سينطلق تحت شعار »فكر.. حياتك أو المخدرات«

قالت القائمة باألعمال بالوكالة في املنظمة 
الدولي����ة للهجرة اميان عريق����ات ان املنظمة 
وبالتعاون مع وزارة الداخلية س����تعقد دورة 
حول أس����س ادارة الهجرة خالل الفترة بني ال� 
27 من يونيو اجلاري وحتى االول من يوليو 
املقبل.وأضافت عريق����ات في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( امس ان 16 ضابطا من 
رتبة رائد فما فوق سيشاركون في الدورة التي 
ستقام في مقر االمم املتحدة بالكويت ميثلون 

عدة ادارات في وزارة الداخلية.
وبين����ت ان الدورة ته����دف الى دعم جهود 
احلكومة الكويتية وتعزيز قدراتها في مجال 
زيادة الوعي مبفهوم ادارة الهجرة بالنس����بة 

للسلطات احلكومية املسؤولة.
وأش����ارت الى ان الهدف م����ن الدورة ايضا 
تشكيل فريق من اخلبراء الكويتيني في مجال 
التدريب والذين »سيلعبون دورا رئيسيا في 

نشر مزيد من املعرفة واملهارات العملية في ادارة 
الهجرة بني املسؤولني الكويتيني املعنيني اضافة 
الى تصميم وتطوير املناهج التدريبية في ادارة 
الهجرة الوطنية«.وقالت عريقات ان الدورات 
التي تقدمها املنظمة تتم على أساس موضوعات 
مختارة حول أس����س ادارة الهجرة واملعايير 
املتبعة لدى املنظمة الدولية للهجرة ومنها سلطة 
الدولة ومسؤولياتها وتطوير تشريعات الهجرة 
وقانون الهجرة الدولي والهجرة غير الشرعية 
ونظم اجلوازات والتأشيرات ونظم ادارة احلدود 
والهجرة واألمن والهجرة والبيانات االحصائية 
والهجرة والعمل.وأعربت عريقات عن املها في 
ان »تعكس كل نشاطات املنظمة الدولية للهجرة 
في الكويت الدور االيجابي واملشرف للحكومة 
الكويتية في التعاون النموذجي واملتميز والذي 
ميثل شراكة رائعة تربط املنظمة الدولية للهجرة 

بجميع وزارات احلكومة الكويتية«.

 هاني الظفيري
هرعت 8 س���يارات اس���عاف الى طريق 
الساملي وحتديدا بر األبرق بعد ورود بالغ من 
عمليات الداخلية عن انقالب باص ملجموعة 
من الوافدي���ن أدى الى مقتل عامل وإصابة 
جميع ركابه والبالغ عددهم 15 عامل.وبحسب 
مصدر أمني فان 6 من املصابني ادخلوا غرفة 
العمليات الصغرى في مستشفى اجلهراء 
بع���د اإلصابات البليغة الت���ي حلقت بهم، 
وتعامل مع احلادث ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي. فيما عولج املصابني اآلخرين في 
موقع احلادث.

من جانب آخر أدى انحراف مقود شاحنة 
محملة باألسفلت الى انقالبها في أحد الطرقات 
مبنطقة القرين ليتم نقل قائدها وهو وافد 
آسيوي الى مستشفى العدان بعد إصابته 
بإصابات طفيفة جراء االنقالب.ومن جانب 
آخر، وقع حادث انقالب مركبة أميركية بالقرب 
من وصلة الدوح���ة أدى الى دخول قائدها 

العناية الفائقة مبستشفى اجلهراء.

 محمد الدشيش
أعلن أمني عام اللجن����ة الوطنية للوقاية من 
املخدرات رئيس جلنة اإلشراف على مشروع غراس 
د.أحمد السمدان عن انتهاء التجهيزات والترتيبات 
الالزمة لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 
2010 حتت ش����عار »فكر.. حياتك أو املخدرات« 
والذي س����يقام برعاية وزي����ر الداخلية ورئيس 
اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد، وجاء إعالن السمدان في 
مؤمتر صحافي عقدته اللجنة الوطنية للوقاية 
من املخدرات أمس.وبني السمدان ان االحتفاالت 
باليوم العاملي للمخدرات ستقام يوم السبت املوافق 
26 اجلاري في ارض املعارض الدولية مبش����رف 
الصالة رقم 4، موضحا انه سيشارك في األنشطة 
ما يقارب من 22 جهة على األقل من مؤسس����ات 
حكومية متمثل����ة بوزارة الصحة ووزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية واحلرس الوطني ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، إضافة الى عدد من جمعيات 
النفع العام واجلهات املهتمة واملعنية مبوضوع 
مكافحة املخدرات في الكويت مثل صندوق إعانة 

املرضى وجمعية الفنون التشكيلية ورابطة هواة 
التصوير في النادي العلمي، مشيرا الى ان كل جهة 
ستقوم بعرض اإلجنازات التي حققتها في مجال 
الوقاية من املخدرات إن كان ذلك على املس����توى 
التوعوي أو اإلعالمي أوالتنفيذي أو غير ذلك.من 
جهته، قال د.أحمد الشطي ان شعار مكتب األمم 
املتحدة املعني باملخ����درات واجلرمية في حملة 
 THINK HEALTH..« مكافحة املخدرات هذا العام هو
NOT DRUGS« ويهدف مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية في حملته هذه والتي تشترك 
فيها اكثر من 180 دولة عضو باملنظمة في زيادة 
الوعي مبا ميثله االجتار باملخدرات غير املشروعة 
من مشكلة رئيسية في املجتمع، فليس هناك أمان 
ألي فرد أو أي أسرة أو مجتمع تسود فيه املخدرات 
غير املش����روعة، إذ تسيطر املخدرات على جسد 
األفراد املستهلكني وعقولهم، وتسيطر عصابات 
املخدرات على األفراد واحملاصيل املخدرة واملزارعني، 
وكذلك يسيطر االجتار غير املشروع واجلرمية 
على املجتمعات، ويتمثل هدف احلملة في حشد 

الناس وتفعيل دعمهم ملكافحة املخدرات.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

إلغاء إلزام مواطن بدفع 8400 دينار 
لشركة تجارية

ألغت احملكمة الكلية برئاس���ة املستشار محمود خلف أمر أداء 
يلزم مواطنا بدفع مبلغ 8400 دينار الحدى الش���ركات التجارية 
نتيجة متويل���ه مبلغا نقديا مبوجب ايصال أمانة مذيل بتوقيعه 

وقضت باعتباره كأن لم يكن.
وحضر دفاع املتظلم احملامي محمد املاجدي وتظلم من أمر األداء 
ألنه لم يعلن اعالنا قانونيا صحيحا خالل س���تة اشهر من تاريخ 
ص���دوره اذ انه اعلن في مواجهة النيابة العامة دون التحري عن 
محل اقامته حتريا كافيا مبا يبطل معه االعالن وان الدين محل أمر 
أداء موكله موضع منازعة جديدة بينه وبني الشركة حول قيمته 
واس���تحقاقه، اذ انه س���دد العديد من االقساط دون احلصول من 

الشركة على سند يفيد بذلك مما حدا به الى اقامة هذا التظلم.

تأجيل قضية مركز »وذكر« لجلسة 6 سبتمبر
أجلت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار حمود املطوع وامانة 
سر سيد مهدي دعوى مخالفة قانون املطبوعات والنشر املتهم بها 
فؤاد الرفاعي صاحب مركز »وذكر« جللسة السادس من سبتمبر 
لسداد رس���م الدعوى املدنية بناء على الشكوى املقدمة ضده من 
فرج اخلضري امني عام جتمع ثوابت الش���يعة عبر احملامي خالد 
الشطي. وتضمن قيد ووصف االتهام احملال من النيابة العامة ان 
املتهم نشر بيانا صحافيا بعنوان »من اجل القضاء على الطائفية 
وتوحيد كلمة املسلمني« تضمن الفاظا وعبارات من شأنها املساس 

بكرامة اخلضري.


