
 الثالثاء
  ٢٨   ديسمبر  ٢٠١٠ 

 12 
 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 هاني الظفيري
  متكن رجال مباحث اجلهراء من اغالق ملف 
١١ قضية سرقة كانت مسجلة ضد مجهول 
بإلقاء القبض على شاب لقب بـ «الثعلب» ملا 
يتمتع به من انسيابية في عملية الدخول الى 

املنازل من فتحات التكييف والشبابيك.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان 

معلومات وردت الى العقيد سعد العدواني 
عن لص منازل منطقة سعد العبداهللا، ليقوم 
العقيد العدواني بتشكيل فريق عمل بقيادة 
النقيب سعد املطيري، وعليه مت تتبع اللص 
وعمل كمني له حيث ضبط وهو خارج من

احل املنـــازل وبحوزته جهاز البتوب ليتم 
ضبطه. 

 قضـــت الدائـــرة اجلزائية الثانية عشـــرة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار عادل الهويدي وعضوية 
املستشـــارين علي ســـلطان وصالح الدين أبو الفتوح 
وأمانة ســـر وليد منصور باالمتناع عن النطق بعقاب 
ســـفير كويتي في إحدى دول أميركا اجلنوبية اتهمته 
النيابة العامة بضرب زوجته وإحداث عاهة مســـتدمية 

بأذنها بعد أن صفعها على وجهها. 

 االمتناع عن عقاب سفير أصاب زوجته بعاهة مستديمة الثعلب سقط بـ ١١ قضية سرقة في سعد العبداهللا

(هاني الشمري)   جثة احد الوافدين ملقاة على جانب الطريق وتبدو بشاعة احلادث وفي االطار العقيد عبدالرحمن الشراح 

 صهريج محّمل بـ ٣٢ ألف لتر وقود سحل مصريًا وآسيويًا 
  والعناية اإللهية تنقذ «جمال عبدالناصر» من كارثة مدوية 

 في احتفال حاشد برعاية وحضور وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابــــر اخلالد جرى أمس تكرمي الفريــــق أول متقاعد أحمد عبداللطيف 
الرجيب وكيل وزارة الداخلية السابق مبناسبة تقاعده وتكرمي الفريق 
غازي عبدالرحمن العمر مبناســــبة توليه مهــــام منصبه اجلديد وكيال 

لوزارة الداخلية بعد ان نال الثقة الغالية للقيادة السياسية العليا.
  وقد وّجه وزير الداخلية كلمة بهذه املناسبة التي شهدها وكالء وزارة 
الداخلية املساعدون واملديرون العامون ومساعدوهم بقاعة الفريق أول 
يوسف بدر اخلرافي، أكد فيها أن الفريق أول متقاعد الرجيب من الرجال 
املؤمنــــني الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، أؤمتن فوفى، وعاهد على 

حفظ األمن، فحافظ على األمن واألمان.
  وأوضح اخلالد انه خدم مع الفريق أول متقاعد الرجيب في جناحي 
األمن العسكري، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فبرهن على مدى ثباته 
في خدمة الكويت في جميع الظروف سواء كانت إرهابا داخليا أو مواجهة 

للجرمية أو في مواجهة االحتالل الغاشم على الكويت.
  وأكد الفريق غازي العمر ان واجب الوفاء أال ننسى الرجال املخلصني 
الذين أفنوا ســــني عمرهم وزهرة شبابهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه 
وأمانه، قادة سبقونا في حتمل املسؤوليات األمنية وتعلمنا منهم الكثير 

واستلهمنا منهم العبر واحلكمة والعطاء واإلخالص.
  وواجبنا ان نكون لهم إخوة وأبناء بررة أوفياء ملا قاموا به من عمل 
جليل مخلص وما قدموه من تضحيات كبيرة كانت محل تقدير واعتزاز 

من قيادتنا السياسية ومن كل مواطن ومقيم.

  وتوجه الفريق العمر بالتقدير والثناء للفريق أول متقاعد الرجيب، 
مؤكــــدا انه كان أخا وقائدا تعلمنا منــــه الكثير ونهلنا من فكره الثاقب 

وعلمه الغزير.
  وأوضح ان ما قام به من عطاء وما أعده من أسس وقواعد وتنظيمات 
وهياكل تدفعنا ملواصلة مســــيرته اخليرة ســــاعني لتحقيق ما تصبو 
اليه نفســــه تعزيزا ألمن بلدنا ومجتمعنا. ودعــــا الفريق العمر جميع 
إخوانه وأبنائه قيادات الداخلية الى ان يعينوه بسواعدهم ومبشورتهم 
واقتراحاتهم وتواصلهم، مؤكدا ان القوة في تكاتفهم، وتعاضدهم وفي 
رباط احملبة والتعاطف واالحترام، وبالقانون والضبط والربط وبااللتزام 
باألوامر والنظام نكون أقوياء بالوطن الــــذي يظلنا ويجمعنا، أقوياء 

بقيادتنا احلكيمة التي ترشدنا وتهدينا الى بر األمان.
  وتوجه الفريق العمر الى املولى عز وجل سائال إياه أن يأخذ بيد اجلميع 

ملا فيه خير وتقدم كويتنا العزيزة في ظل قياداتنا العليا الرشيدة.
  واختتــــم الفريق العمر بآية اهللا الكرميــــة: (إن أريد إال اإلصالح ما 

استطعت، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب).
  ثم قام الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد بتكرمي الفريق أول متقاعد 

أحمد عبداللطيف الرجيب مقدما له درعا وهدية تذكارية.
  كما بارك الوزير للفريق العمر مبناسبة تولي مهام منصبه اجلديد 

وكيال لوزارة الداخلية.
  وقدم الفريق العمر درعا تذكارية للفريق أول متقاعد الرجيب تقديرا 

وعرفانا منه جلهده املخلص وعطائه الوطني في خدمة األمن.

  ثم قام وكالء الوزارة املساعدون بتقدمي دروع تذكارية باسم قطاعاتهم 
األمنية للفريق أول متقاعد أحمد عبداللطيف الرجيب.

  وتوجه الفريق أول متقاعــــد الرجيب بكلمة وداعية أوضح فيها ان 
الكلمات.. أي كلمات ستظل قاصرة جدا عما غمره به قادة وزارة الداخلية 

من فضل وطيب مشاعر.
  وأضاف انه يقف اليوم بني اخوانه وزمالئه قيادات وزارة الداخلية، 
وقبل ان يقول وداعا يقدم الشــــكر وافرا جزيــــال لوزير الداخلية على 

املبادرة الكرمية التي متثلت في هذا االحتفال.
  وذكر ان تكرميه لهو ختام مســــك ملسيرة امتدت على مدى ٤ عقود، 
كان التنافس فيها شــــرفا، واالختالف إثراء والتوافق تطويرا وعطاء، 

الهدف هو الكويت وأمان إنسان الكويت.
  وأعرب عن تقديره لــــكل من علمه بالفعل أو النصيحة والتوجيه.. 
وأوضح انه شــــهد لرجال األمن مواقف ترفع الهامات، وجهدا مخلصا، 
وعطاء بال منة، وتسابقا في البذل، وإنكارا للذات، وفداء باألرواح، مشيرا 
الى ان هذا ما ميثله رجال األمن بجميع رتبهم في جميع مواقفهم، فلهم 

مني ألف حتية وحتية.
  وأكد ان تكرميه من القيادة العليــــا والوزارة ومن قيادات الداخلية 

سيظل وساما على صدره وعالمة فارقة سيتذكرها على الدوام.
  وتوجــــه الفريق أول متقاعد الرجيب بالتهنئة للفريق غازي العمر، 
مؤكدا انــــه تبوأ منصب وكيل وزارة الداخلية عــــن جدارة، فهو القائد 

األمني املشهود له بالكفاءة وبعد النظر.

 من دون تعليق 

 هاني الظفيري 
  أنقذت العناية اإللهية عددا من اصحاب املركبات 
من موت محقق حرقا كاد ان يحدث في حال انفجار 
تنكر صهريج للوقـــود محمل بـ ٣٢ ألف لتر من 
الوقود وذلك في اعقاب تصادم مروع بني الصهريج 
ومركبة خاصة كان يقودها ممرض مصري خرج 
للتو من الدوام، كما اسفر هذا احلادث عن وفاة وافد 
آسيوي قاده قدره الى التوقف في محطة الباص 
حيث انحرف الصهريج جتاهـــه محدثا تلفيات 

شديدة باملظلة وصرع في طريقه اآلسيوي.
  وقال مصـــدر امني ان بالغـــا تلقته عمليات 

الداخلية ظهر امس عن حادث مروع راح ضحيته 
وافدان مصري وآسيوي وسارع على الفور قائد 
املنطقة الوسطى العقيد عبدالرحمن الشراح ورجال 
االطفاء وقوة من رجال االمن الى مكان احلادث، 
ومت اغالق الطريق لسحب املركبة التي انحشرت 
اسفل الصهريج، وافاد شاهد عيان لرجال االمن 
بأن قائد الصهريج قد جتاوز االشـــارة الضوئية 
احلمراء، مؤكدا على ان هناك حتقيقا آخر سيجرى 
ملعرفة حقيقة اقوال الشاهد، وسجلت قضية تصادم 
ووفاة شخصني ومت نقل اجلثتني عن طريق رجال 

الطب الشرعي. 

 مركز رياض 

 تصاعد منهج الصراخ والدعوات من النواب بالتهديد للذهاب 
إلى الشارع ألبعد مدىـ  وبدأت األمور تأخذ منحى أخطر مما سبق 
مبحاوالت البعض من النواب مصادرة حق نواب آخرين في اتخاذ 
موقف مؤيد للحكومة بأن اتخذ النواب املعارضون شــــعار «إذا 
لم تكن معي فأنت ضدي»، وهذا النهج من النواب أصبح خطيرا 
حتى وصل األمر بالنواب الى التضييق على حريات زمالئهم ممن 
يدافعون عن احلكومةـ  فهؤالء النواب الذين يدعون الدميوقراطية 
واحلفاظ على الدســــتور ميارسون اآلن إرهابا فكريا ضد كل من 
يخالفهم الرأي ويتهمونه بالعمالة واخليانة وتلك املمارســــات 
تخالف القســــم الذي أقسم عليه النواب ـ فالبد أن نضع اعتبارا 
لوطننا الكبير الذي نحبه والذي يجمعناـ  فال توجد دميوقراطية 
فــــي العالم من دون القبول بالــــرأي والرأي اآلخر، لذا ندعو الى 
الدميوقراطية وأن نقبلها بكامل شروطها ال أن ينتقي منها النواب 
املعارضون ما يشاءونـ  فالتهجم على النواب املؤيدين للحكومة 

فيــــه امتعاض حلرية الرأي فضال عما نســــمعه من محاولة النــــواب اخلروج الى 
الشارع ألن من نتائجها إحداث فوضى وبلبلة في البالد بل ضرب للوحدة الوطنية 
ولكرامة اإلنسان وأن في ذلك هدم ركن من أركان الدولة ـ أعود وأقول ان ما قام به 
النــــواب في ندوة احلربش كان ال ينتمــــي للدميوقراطية بأي صورة إذ تعدت هذه 
الندوة من اخلطب الى النزول للشــــارع وبذلك حتولــــت الندوة من اجتماع لطرح 
مواضيع معينة الى جتمع يســــتهجن القانون بل يجرمه بالقانون رقم ٦٥ لســــنة 
١٩٧٩ في مواده ١٦ و٢٠ وال ميكن ان ننال من حجج النواب ان هذا القانون قد ألغي 
بحكم احملكمة الدســــتورية العليا في ٢٠٠٦/٥/١ فاملتتبــــع لهذا احلكم في حيثياته 
يجده بنصه على دســــتورية هذا القانون فيما جاء به بشأن االجتماعات فقط دون 
التجمعات وهذا يعني ان نصوصه سارية على التجمعات وهو ما دعا األمن للتدخل 
لفض هذه التجمعات التي صاحبت ديــــوان احلربش وضبطها عددا من املواطنني 
املثقفني الذين نالوا من احلكومة وقاموا بسبها بأبشع األلفاظ، وهكذا حتول «ديوان 
احلربش» الى ما يســــمى مبظاهرات تندد باحلكومة وحتاول إسقاطها ومع فرض 
وجود جتاوز من عدمه في عملية تعامــــل رجال األمن مع املتجمعني واملتظاهرين 
فإن كان فهو محل محاســــبة من القضاء بصــــورة منفصلة عن املوضوع الذي هم 
ســــببه ـ هذا ما آلت إليه الندوات ومحاولة النواب النزول بها بالشارع ـ فضال عن 
اقتحام النواب املعارضني دواوين النواب اآلخرين املؤيدين للحكومة لفرض الرأي 
عليهم، ومعاداة احلكومة قد تؤدي الى تشاجر وتطاول بينهم وال أدري إذا سقط أحد 
النواب في هذا الصراع الطائفي او القبلي فماذا تكون النتيجة املرتقبةـ  هي إشعال 
النيران والفنت في البالد والدخول فيما يسمى بعمليات القتال في الشوارع أي اننا 
سنصبح لبنان ثانيا وتتحول الى حرب شوارع، هذه نتيجة ممارسة الدميوقراطية 
مبفهومها املخالف وعدم تقبل الرأي اآلخر، فالشعب الكويتي من الشعوب الواعية 
ويعرف األســــاليب التي يتبعها بعض النواب إلحراج زمالئهم لكن يجب ان يعلم 
هؤالء النواب انه البد من وضع مصلحة البالد فوق كل شــــيء ـ فما يفعله النواب 
من محاولتهم إيصال رأيهم وذلك بالنزول للشارع ما هو إال فوضى للدميوقراطية 
وليس انتصارا كما يقولون لكرامة الشعب، فتلك الكرامة تتطلب منهم احلفاظ على 
البالد ال إثارة القالقل واألحقاد والفنت بني الشــــعب وال أنفي أنه في ندوة احلربش 
تعرض كثير من املواطنني لألذى إال ان ذلك نتيجة طبيعية لعدم امتثالهم لألوامر 
الصادرة لهم من األمن بالتفرق وإال كنا وصلنا لصراعات ومشاجرات وضياع لهيبة 
البلد، لذا برز خطاب صاحب الســــمو األمير موضحا ان املسؤولية تقع عليه وأنه 
اتخذ مبادرة الدفاع عن مصالح الوطن بتفريق تلك التجمعات حتى ولو باستعمال 

القوة، وذلك حرصا من سموه على احملافظة على البالد من الفنت 
ووأد اإلشارة الى ان ثقافة اللجوء الى الشارع من النواب إلثارة 
قضاياهم وآرائهم ال متت بصلة للحصانة التي يتمتعون بها، بل 
هي أقرب إلى الفوضى وتوقعهم في براثن تطبيق قانون اجلزاء 
عليهم سواء أدى األمر الى مشاجرات ومشاحنات او إتالف للمال 
العــــام وهو املؤثم بنصوص املــــواد ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ و٢٤٩ 
و٢٥٠ من قانون اجلزاء، فضال عما أورده قانون ٣١ لســــنة ١٩٧٠ 
بتعديل بعض أحــــكام قانون اجلزاء رقم ١٦ لســــنة ١٩٦٠ وهي 
اجلرائم املضرة بأمن الدولة من جهة الداخل واملؤثمة باملواد ٢٥ 
و٢٦ و٢٩ و٣٤ من ذات القانون والتي أورد لها املشــــرع عقوبات 
تتراوح بني ٣ و١٠ ســــنوات باعتبارها جرائم تشكل خطرا على 
أمــــن الدولة من جهة الداخل ـ وهــــي اخلاصة بتحريض القوات 
املســــلحة او الشرطة على التمرد واالشتراك في جتمهر الغرض 
منه اإلخالل باألمن العام واحلث على تغيير نظام احلكم بالقوة 
او التطــــاول على الدولة، نأتي لنقطة أخرى، مــــا جرى في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد بندوة ديوان «مزيد» حيث حاول البعض من النواب خالله إمالء موقف مؤيد 
لعدم التعاون مع احلكومة قبل االستجواب وهذا دليل خطير ملمارسة الدميوقراطية 
وقد شــــهد املؤمتر الذي كان النائب «مزيد» دعا اليه إلعالن موقفه من االستجواب، 
اعتــــداء على اإلعالم على الرغم من ان ذلك كان في ديوانه وحذر من إقحام القبائل 
والطوائف في املعترك السياســــي ويجب أال تســــتخدم هذه القبائل كأدوات من أي 
طرف فضال عن تدني املوارد بإعالء األصوات وكأننا في معترك ليس بسياسي وإمنا 
معترك فرض الرأي بالقوة ـ لذا فاحلكمة خير من النفخ في النيران، فاالعتصامات 
املنظمة التي حدثت أمام الدواوين فضال عن املداهمات الشــــعبية لدواوين النواب 
طالب املعتصمون فيها بضرورة اإلفصاح عن املواقف النهائية لهؤالء النواب كأنه 
فرض رأي بالقوة وانتهاك حلرمة ومساكن اآلخرين وهو املجرم بالقانون اجلزائي 
في مادته ٢٥٥ والتي تصل العقوبة فيها للحبس مدة ال جتاوز ســــنتني، فليس من 
حــــق النائب تقييم زميله بهذه الطريقة وانتــــزاع موقفه جتاه احلكومة بالقوة ملا 
فيه من خطأ جسيم ألن النائب ملتزم بالوطن ومصلحته ككل والقسم الذي أقسمه 
باعتباره ممثال للشعب ومصلحة الوطن وحتقيق املصالح الوطنية داخل املجلس 
فتقييم أعماله ومواقفه ال يتأتى فقط من بعض زمالئه وإمنا من سائر أبناء الشعب، 
ولذلك هناك تساؤل: هل يكون التقييم فقط على مواضيع يختارها من أعطى نفسه 
حق تقييم زمالئه؟ وما فعله النائبان مســــلم البراك بنزعه ميكروفون «الصباح» 
والنائب فيصل املسلم بنزع ميكروفون «العدالة» خالل الندوة التي أقيمت في قاعة 
االحتفــــاالت، خطأ فاحش ألننا من املؤمنني بحرية الــــرأي، وإذا كان لدى أي نائب 
اعتراض على أي وسيلة إعالمية فمن حقه أال يدلي لها بأي تصريح ـ السيما ان ما 
فعله النائبان يسيء الى العالقة مع الوسيلة اإلعالمية، لذلك أقول ان املسلك اجليد 
الذي انتهجه مؤيدو مســــاءلة سمو رئيس مجلس الوزراء من فعلهم لالعتصامات 
والنزول للشارع من جتميع بعض املواطنني لفرض رأيهم بالقوة على باقي النواب 
في املجلس متناسني اننا نستطيع حشد اآلالف التي ال تتفق مع هذا التصرف ولكن 
هذا ليس بالعمل الدميوقراطي وإمنا هو باألحرى سيجر البالد الى كثير من القالقل 
التي نحن في غنى عنهــــا ويجب أن نترفع عنها، خاصة هذه األيام، فبلدنا صغير 
وال يحتمل مثل تلك االنفعاالت واحمليط العام في املنطقة ملبد بالغيوم، وال يعيبنا 
ان نختلف فنحن في مؤسســــة دميوقراطية، وهناك الرأي والرأي اآلخر، مادام في 
حدود املمارسة الدميوقراطية وال ينحرف عنها، وذلك حتى نصل الى ما تصبو إليه 
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 ثقافة اللجوء للشارع.. والنتائج المترتبة عليه

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 خير خلف خلير سلف  وزير الداخلية متوسطا الرجيب والعمر والوكالء املساعدين 

 وزير الداخلية للرجيب: كنتم نموذجًا للتفاني واإلخالص ومثاًال في االنتماء وحب الوطن
  وعائلتكم الكريمة ضربت في حبها للكويت وأميرها وشعبها أروع األمثلة 

 الرجيـب:  العمـر قائـد أمني مشـهود لـه بالكفـاءة وبعـد النظر

 االسم والرتبة: الفريق أول م.أحمد 
عبداللطيف صالح الرجيب

  التأهيل العلمي:
  ـ خريـــج كليـــة الشـــرطة في 

بريطانيا.
  ـ حاصل على دورات في االدارة 
العليا والتخطيط من داخل الكويت 

وخارجها.
  

  التدرج الوظيفي:
  ـ ضابط مخفر ١٩٦٦ ـ ١٩٦٧.

  ـ ضابط في شرطة النجدة ١٩٦٧ 
ـ ١٩٧٥.

  ـ  ضابط اركان في كلية الشرطة 
من ١٩٧٥ حتى ١٩٧٧.

  ـ مدير معهـــد تدريب الضباط 
في كلية الشـــرطة من ١٩٧٧ حتى 

.١٩٨٢
  ـ مدير ادارة العالقات العامة من 

١٩٨٢ ـ ١٩٨٩.
  ـ مدير عام مديرية امن محافظة 

العاصمة من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٢.
  ـ مديـــر عـــام اكادميية ســـعد 
العبداهللا للعلوم االمنية من ١٩٩٢ 

حتى ١٩٩٧.
  ـ وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اخلدمات االمنية املساندة 
(املرورـ  الهجرةـ  الدفاع املدني) من 

١٩٩٧ حتى سبتمبر ٢٠٠١.
  ـ وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشـــؤون العمليـــات (العمليـــات 
املركزيةـ  الدوريات الشاملةـ  الدفاع 

املدني).
  ـ الوكيل املســـاعد لشـــؤون 
التخطيط والتنمية (مركز نظم 
املعلوماتـ  اكادميية سعد العبداهللا 
للعلوم االمنيـــة ـ االدارة العامة 
للتخطيـــط والتطويـــرـ  االدارة 
العامة لشـــؤون قوة الشـــرطة) 
من ســـبتمبر ٢٠٠١ حتى فبراير 

.٢٠٠٤
  ـ وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشؤون العمليات ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٦.
  ـ وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب الشرطي 

٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٨.
  ـ وكيل وزارة الداخلية من فبراير 

٢٠٠٨ حتى ديسمبر ٢٠١٠. 

  قــــام وكالء وزارة الداخليــــة 
املساعدون بتقدمي دروع تذكارية 
للفريق أول متقاعد الرجيب وكان 
أول من قدم له درعا الشيخ عذبي 

الفهد وكيل جهاز أمن الدولة.
   قدم الفريق الشيخ أحمد النواف 
درعني تذكاريتني األولى باسم قطاع 
التعليم والتدريب والثانية باسم احتاد 

الشرطة الرياضي.

   تسابقت قيادات الداخلية لتهنئة 
الفريق العمر ولتحية الفريق أول 
متقاعد الرجيب في موقف إنساني 
يكشــــف عــــن التواصــــل النبيل
األمنيــــة  املـؤسســــة  داخـــــل 

الشامخة.
ــرطة  ــز قامت به الش    دور متمي
ــائية في تنظيم احلفل وإرشاد  النس

احلضور الى مقاعدهم. 

والقانـون  وبالوطـن  الحكيمـة  بقيادتنـا  أقويـاء  نحـن   العمـر: 

 في احتفال حاشد وزارة الداخلية توّدع الرجيب وتستقبل العمر

 السيرة الذاتية

 لقطات


