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 ذكر العقيد عادل احلشاش آمر وحدة العالقات 
العامة واإلعالم األمني باللجنة األمنية املنبثقة 
عن اللجنة التحضيرية العليا لالحتفال بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل، والعشرين للتحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، أن اخلطة اإلعالمية لتوعية وارشاد 
املواطنني واملقيمني باالجراءات األمنية قد أمتت 
استعدادها لتلك االحتفاالت حيث وضعت موضع 
التنفيذ من خالل مجموعة من البرامج اخلاصة 
بتوعية اجلماهيــــر بالضوابط املرورية واآلداب 
السلوكية التي يجب ان يتحلى بها اجلميع قبل 
وأثناء وبعد العروض واملهرجانات والكرنڤاالت 
والتــــي مت تنفيذها بالتعــــاون مع وزارة اإلعالم 
وغيرها من وسائل اإلعالم واالتصال لتحقيق أقصى 

درجات األمن والسالمة جلميع املشاركني وجمهور احلضور.

  خطة إعالمية

  وأشــــار العقيد احلشاش الى ان اخلطة االعالمية تهدف الى توعية 
وارشاد املواطنني واملقيمني باالجراءات والتدابير األمنية ألجهزة الشرطة 
التي سيتم تنفيذها أثناء االحتفاالت في جميع املواقع وحث املواطنني 
واملقيمني على التعاون مــــع جميع أجهزة األمن واحلفاظ على النظام 
في جميع مواقع االحتفاالت وااللتزام بالتعليمات واالرشادات الصادرة 
كإجراء احترازي واســــتغالل جميع وســــائل اإلعالم واالتصال املرئي 
واملسموع واملقروء لتوضيح االجراءات األمنية وتواصل جميع قطاعات 
املجتمع مع األجهزة األمنية املشاركة في االحتفاالت والتعريف باجلهود 
التي تبذلها أجهزة األمن خلروج االحتفاالت بالشــــكل واملضمون الذي 

يعكس الوجه احلضاري للدولة وأجهزة األمن العاملة.
  وتناول العقيد احلشاش أهم النواحي التي تركزت عليها اخلطة 
اإلعالمية لتوعية وارشـــاد اجلماهير ومن بينها االغالقات املرورية 
وحتويالت الطـــرق البديلة ملناطق االحتفاالت واالمتدادات للمناطق 
احملظـــور التواجـــد او االقتراب او التجول فيهـــا وازالة ومنع اقامة 
املخيمات في املناطق احملظورة وعدم اســـتخدام الطائرات الشراعية 
والورقية والليزر واأللعاب النارية في املناطق املخصصة لالحتفاالت 
واملهرجانات ومنع اقتراب اآلليـــات والدراجات النارية بأنواعها من 
املنطقة احملظورة نهائيا اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/٢/١٥ وحتى ٢٠١١/٣/١ 
وذلك من قبل الشركات وأصحاب الشـــاليهات واملخيمات واجلهات 
احلكومية واإلغالق النهائي لطريق الصبية اعتبارا من الساعة السادسة 
صباحا وحتى الســـاعة السادسة مســـاء بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٦ وإغالق 
املســـنات البحرية ملنطقة العرض البحري واجلوي (رأس عشيرج) 
والشاليهات اعتبارا من الساعة ٤ مساء يوم ٢٠١١/٢/٢٥ وحتى الساعة 
٦ مســـاء من يوم ٢٠١١/٢/٢٦ وإغالق املنطقة البحرية بامتداد ما بعد 
ميناء الشويخ اعتبارا من الساعة ٤ مساء بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٥ وحتى 

الساعة ٦ مساء يوم ٢٠١١/٢/٢٦ وتوجيه خط سير 
اجلمهور من طريق املطالع الى مدخل طريق جال 
الزور ومن مواقف مركبات اجلمهور مبيدان رماية 
وزارة الداخليـــة مع توافر خدمات النقل اجلماعي 
للجمهور ولذوي االحتياجات اخلاصة من والى منطقة 
العرض وعدم استغالل املواقف واالماكن املخصصة 
لذوي االحتياجات اخلاصة فـــي كافة االحتفاالت 
وتوعية اجلماهير وارشادهم بالتعليمات االمنية 
واملرورية لضمان انسياب احلركة املرورية وعدم 
عرقلتها وملنع حدوث ازدحام واختناقات مرورية 
والتأكيد على توعية اجلماهير وخاصة االطفال بعدم 
تخطي احلواجز املعدنية حفاظا على حياتهم وعدم 
عرقلة االجهزة املشاركة في العروض كما ان هناك 
نقاطا ومراكز انقاذ (داخلية – مطافئ - اسعاف) 
على امتداد شـــارع اخلليج وكافة مناطق االحتفـــاالت واملهرجانات 
والعروض لتقدمي اخلدمات االنســـانية واحلماية املدنية والتعريف 
بأماكن الوصول الى مدرجات اجلمهور في التقاطعات املخصصة ملتابعة 
العروض على شارع اخلليج، كما تدعو الشباب للتطوع في مساندة 
اجهزة املرور ودوريات الشرطة واالمن العام في تنظيم حركة السير 
وفرض النظام، كما تتوافر اكشاك الحتاد اجلمعيات التعاونية لبيع 
املواد الغذائية واملرطبات للجمهور باالضافة لوجود اكشاك لتوزيع 

املرطبات واملشروبات على اجلمهور باملجان.

  تحذيرات أمنية ومرورية

  واشار العقيد احلشاش الى مجموعة من االرشادات واحملاذير التي 
يجب على جميع االخوة املواطنني واملقيمني التقيد بها:

  االمتناع عن استعمال عبوات الرغوة (الفوم) خلطورتها على الصحة 
العامة وألنها تلوث البيئة اضافة ملا تســــببه من ازعاج ومشاكل بني 

اجلماهير ووقع حاالت تصادم ودهس وخسائر مادية.
  كما حذر قائدي املركبات بعدم التوقف في املناطق احملظور التواجد او 
التوقف فيها وان املركبات املتوقفة سيتم رفعها بواسطة الونش التابع 
لالدارة العامة للمرور واالجهزة االمنية املختصة مع مراعاة اتباع اآلداب 
العامة وعدم معاكسة االسر والعائالت منعا للمساءلة القانونية واتباع 
تعليمات وارشادات رجال املرور واالمن في الشوارع والطرق وامليادين 
املؤدية والقريبة من العروض واالحتفاالت واملهرجانات وااللتزام بحدود 
السرعة وعدم التجاوز والتسبب في االزدحام واالختناقات املرورية، 
وطالب العقيد احلشاش الشــــباب بضرورة احلرص على عدم اخراج 
االجســــام او اي جزء من اجزاء اجلسم خارج املركبة اثناء سيرها او 
على مقدمتها او السير بجانبها خلطورة ذلك على سالمة اجلميع وعدم 
تخطي احلواجز احلديدية الفاصلة لتمكني الفرق واآلليات املشاركة من 
تقدمي عروضها وخاصة بالنسبة لالطفال وان على اولياء االمور عدم 

ترك ابنائهم مبفردهم ومشاركتهم افراحهم ومراقبتهم. 

 محمد الجالهمة
  سّجل رقيب أول يعمل بدوريات جندة األحمدي مساء أمس قضية اعتداء 
وسب موظف عام ضد مواطنني، حيث ذكر املصدر ان رقيبا اول يعمل بدوريات 
جندة األحمدي اشتبه بسيارة أثناء قيامه بجولة أمنية مبنطقة املنقف، فأوقف 
قائدها الذي يرافقه شخص آخر، وعندما طلب منهما هوياتهما الثبوتية قاما 
بســـب الرقيب واالعتداء عليه بالضرب، فتم ضبطهما واحالتهما الى مخفر 

أبوحليفة ومت تسجيل قضية ضدهما وحجزهما على ذمة القضية. 

 سب وقذف شرطي نجدة

 المنصوري: حريق الصوابر اندلع في شقة يقطنها عزاب آسيويون  

امغرة يتحول الى ثروة اقتصادية، 
لو حسبنا ما يرد البالد عبر املنافذ 
احلدودية البرية واجلوية والبحرية 
من ماليــــني األطنان من الســــلع 
حيث ان ٣٠٪ من الســــلع ينتهي 
اســــتخدامها، وتفيد الدراسة بأن 
الشــــركة لو أنشئت ستقوم معها 
٤ الى ٥ شــــركات تختص بإعادة 
وتدوير الســــلع واعادة بيعها في 
البالد بدال من تصديرها الى اخلارج 
فاالستفادة منها بالبالد افضل من 
ان يتم تصديرها للخارج، متمنيا 
ان ترى هذه الشركة النور قريبا 
في ظل انها ستحل مشكالت كبيرة 

تتعلق باحلوادث. 

  حريق المخازن

  وردا على سؤال حول استمرار 
حريق املخازن ٢٤ ساعة وعدم اتخاذ 
الشركة وسائل امن وسالمة إلخماد 
احلريق أكد اللواء املنصوري «ان 
التخزينيــــة بالكويت  املســــاحة 
أصبحت مســــاحة محــــدودة مع 
الكم الهائــــل من املواد التي تصل 
حيث انــــه ال يوجد رف للتخزين 
والشركات تلجأ الى املخالفة واألمر 
ليس بتحرير املخالفات والغرامات 
وامنا احلد من هذه املشكالت من 
خالل تقدمنا بدراســــة بضرورة 
انشاء شركة اخرى للمخازن وتكون 
شركة مساهمة تؤول لها مساحات 
اضافية شــــمال ووسط وجنوب 
البــــالد حيث ان ســــعر التخزين 
ســــينخفض واملواد املخزنة في 
السكن اخلاص ستنخفض وكذلك 
تكدس البضائع املخالفة، وهذا حل 

 أمير زكي 
  أكد مدير اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاسم املنصوري ان مؤسسة 
الرعاية الســــكنية بحثت مشكلة 
الصوابر وذلك بعد اندالع احلريق 
الثاني قبل يومني في احدى الشقق 
بالــــدور الرابع وامتــــد الى الدور 
الســــابع، مشــــيرا ان الشقة التي 
اندلع فيهــــا احلريق كان يقطنها 
مجموعة من العزاب اآلســــيويني 
الذيــــن قاموا بتأجير الشــــقة من 
الباطن مــــن صاحبهــــا املواطن، 
موضحــــا ان فــــرق اإلطفاء قامت 
بالسيطرة على احلريق في وقت 
زمني قصير وإخراج ١٤ عامال من 

الشقة. 
  وقــــال اللــــواء املنصوري في 
املؤمتر الصحافي الذي عقده صباح 
أمس في مقر االدارة العامة لإلطفاء 
حول معرض اإلطفاء الدولي الثاني 
«الذي سيقام خالل الفترة من ٢٩ 
الــــى ٣١ مارس املقبل حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في فندق ريجنسي 
البدع» الى انه ليس خافيا أن املادة 
التي تكسو الشقق هي مادة الفيبر 
كالس وهي مادة قابلة لالشتعال 
حيث ان احلريــــق عندما يحدث 
ينتشــــر بطريقة ســــريعة افقيا 
ورأســــيا مما يتســــبب في كارثة 
مجددا تأكيــــده ان هناك حتركات 
جدية حلل هذه املشــــكلة من قبل 

«الرعاية السكنية». 

  حل اقتصادي

اللواء املنصوري عن    وكشف 
دراسة قدمتها اإلدارة العامة لإلطفاء 
الى احلكومة بإنشاء شركة جديدة 
يؤول اليها انشطة األعمال اخلارجة 
عن نطاق االســــتخدام مبا يسمى 
«السكراب» كحلول عملية خصوصا 
ان ســــكراب امغرة يعد ثروة عند 
حســــن ادارته من خالل املشروع 
املقدم في الدراسة ملا يحتوي من 
حل اقتصادي ملشكلة فنية وبيئية 
وامنية واطفائية، مشيرا الى انه 
بعد تقدمينا الدراسة ملجلس الوزراء 
اجتمعنا مع الهيئة العامة لالستثمار 
لدراســــة اجلــــدوى االقتصادية 
للمشــــروع وأوضحنا ان سكراب 

اجلهود املبذولة ألغراض الوقاية 
من احلريق وتوعية املجتمع من 

هذه املخاطر.

  ١٥ ورشة عمل

  وقال املنصــــوري املجتمعات 
املتحضــــرة دائما تهتم بســــالمة 
االنسان وممتلكاته ومن هذا املنطلق 
الدولي  عندمــــا عقدنا مؤمترنــــا 
لالســــتفادة من اخلبرات الدولية 
العمــــل وعددها  من خالل ورش 
١٥ ورشة عمل التي ستعقد خالل 
فترة انعقاد املؤمتر، مشيرا الى ان 
مجموع اوراق ورش العمل كبيرة 
جدا متت مراجعتها بدقة وعناية 
بالتعاون مع كلية االطفاء باململكة 
املتحدة واختيار اوراق العمل التي 
حتقق شعار هذا املؤمتر والفائدة 
املرجوة محليا ودوليا بعد نشر 
عدد من هذه االوراق في املجالت 
املتخصصة خارج الكويت وداخلها 

عبر وسائل االعالم.
  واضاف «دعونا عــــددا كبيرا 
من املنظمات واملتحدثني الدوليني 
املتخصصني من اماكن مختلفة من 
العمل  العالم بعد مراجعة اوراق 
التي تقدموا بها من خالل اللجنة 
املختصة التي مت تشكيلها الدارة 

هذا املؤمتر.
  واوضح ان املؤمتر الدولي الثاني 
يتزامن مــــع االحتفاالت الوطنية 
مبرور خمسني عاما على االستقالل 
وعشرين عاما على التحرير وخمسة 
اعوام مباركة  على تولي حضرة 
صاحب السمو امير البالد املفدى 
مســــند االمارة ونتطلع الى مزيد 

من االعمال واملؤمترات واللقاءات 
الذي من خصوصيته  والتطوير 
وشــــأنه ان يقلل مخاطر احلريق 
رغم التوســــع العمراني وازدياد 
الرقعة الســــكانية وزيــــادة عدد 
السكان وزيادة االنشطة الصناعية 
واحلرفيــــة حيث ان املقارنات في 
احلوادث خالل االعوام الســــابقة 
بانخفاض ايجابــــي ونأمل خالل 
العــــام احلالي ان نزيد من خفض 

احلوادث وتقليلها.
  واشار املنصوري إلى ان اكثر 
من ٩٠٪ من احلــــوادث التي تقع 
هي عبارة عن اخطاء بشرية رغم 
احلماية املوجــــودة لكن االخطاء 
البشرية سواء حوادث حريق او 
حوادث مروريــــة جميعها اخطاء 

بشرية. 
  واشاد املنصوري بدور اللجنة 
املتخصصــــة في اعــــداد وتنظيم 
املؤمتر من خالل اجلهود التي قاموا 
بها لدعوة اكبر عدد من املختصني 
من دول مجلس التعاون والدول 

العربية واملنظمات الدولية. 
  واكــــد ان اهمية هــــذا املؤمتر 
هي ابراز الوجه احلضاري لدولة 
الكويت واهتمام احلكومة من خالل 
دعمها الــــال متناهي والال محدود 
خلدمات االطفاء واالنقاذ وبالدرجة 
االولى الوقاية من احلريق، وما نراه 
اليوم من مناذج معمارية حديثه 
مرتفعة جدا كاالبراج في العاصمة 
وانحاء اخرى من محافظات الكويت 
هي كلها لوال وجود قواعد ونظم 
للوقاية من احلريق لكانت هناك 
مشكلة ملن يستخدم هذه االبراج 
ولكنها بسبب وجود دقة متناهية 
فــــي تطبيقات نظــــم الوقاية من 
احلريق ستكون هذه االبراج آمنة 
لقاطنيها او عامليها او املترددين 
عليها، مشــــيرا الى ان حمايتنا ال 
تقتصر على االبراج وامنا حمايتنا 
حماية االنسان اينما كان في مسكنه 
وعلى طريقــــه وفي عمله متمنيا 
مــــن املؤمتر خــــالل اوراق العمل 
التي ستقدم وسنقوم بعد املؤمتر 
باقامة ورشة عمل خاصة لرجال 
االطفــــاء والقياديني لالطالع على 
اوراق العمل وعدد كبير سيتفرغ 
حلضور هذا املؤمتر ملا له من اهمية 

كبرى في نقل املعلومة واالستفادة 
من اخلبرات التي ســــتقدم خالل 

ورش العمل.

  مشاركة «البيئة»

   ومن جهته قــــال الرائد احمد 
بهمن ان محاور املؤمتر ســــتكون 
متعددة والهدف الرئيســــي منها 
توعية اجلمهور مبشاركة شركات 
عدة من القطــــاع اخلاص وتكون 
اختصاصاتها مــــن ضمن محاور 
العمل حيــــث ان توعية اجلمهور 
ســــتكون من خالل ما تقدمه تلك 
الشركات من خدمات منحصرة في 
االمور املرتبطة باالطفاء واخلدمات 
االمنية باالضافة الى ان هذا العام 
العامة للبيئة  الهيئة  ستشــــارك 
لتعريــــف اجلمهور علــــى كيفية 
مواجهــــة املواد اخلطرة وســــبل 

التعامل معها. 
  وقال كذلك ستشارك شركات 
ذات اختصــــاص بخدمات االطفاء 
وعرض خدماتها الى جانب شركات 
متخصصة للمصاعد ومبشاركة 
مجالت لألمن والسالمة متخصصة 
في العمل االطفائي حيث سيكون 
املعرض في فندق ريجنسي مبنطقة 
البدع وســــيتم عــــرض خدمات 
الشركات على اجلمهور لتوعيتهم 
واعطائهم محاضــــرات من خالل 
املعرض والشرح حول اخلدمات 
التي تقدمها الشركات املشاركة في 
املعرض. وتوجه بهمن بالشــــكر 
الى جميع الشركات املشاركة في 
املعرض خصوصا ان مشاركتهم 
تعتبر مبثابة مشاركة في توعية 
اجلمهور عن مخاطر احلريق وطرق 

الوقاية منها. 
  ومن جانبه اكــــد املقدم غازي 
اخلالدي ان املؤمتر الدولي سيناقش 
ثالثة محاور رئيسية ويضم كل 
محور خمسة محاور فرعية حيث 
ستكون احملاور الرئيسية في اهمية 
التكنولوجيا لتقليل  اســــتخدام 
املخاطر واالســــتجابة للحوادث 
والبيئة واالســــتجابة للطوارئ 
ومواجهة التحديات للعالم املتغير 
مشيرا الى ان هناك ١٥ ورقة عمل 
الى  اللجنة ٧ ورقات  وتســــلمت 

االن.  

اقتصادي باإلضافة الى ان الدراسة 
توضح ان آالف االرتال من السيارات 
احململة بآالف من االطنان بدال من 
ان تدخل الى وسط البالد لوضع 
حمولتها في مواقع التخزين يكون 
املخزن قريبا من املنفذ سواء في 
اجلنوب او الشــــمال او بوســــط 
البلد حيث اننا سنستفيد من قلة 
احلوادث وحل مشكالت كثيرة منها 
الطرق. وأضاف اللواء املنصوري 
«قمنا بتقدمي ايضا دراسة بإنشاء 
مساكن عمالية واحلكومية تعمل 
بهــــا حاليا وتكون تلك املســــاكن 
مبواصفات مناسبة إليواء هؤالء 
العمال البسطاء وتأمني حياتهم من 
شتى املشكالت خصوصا ان بعض 
الشركات التي جتلبهم تقوم بتوفير 
ســــكن غير مالئم للسكن وتقوم 
بتكديسهم بأماكن غير مناسبة».

   وحول قيام بعض الشركات 
بحرق منشــــآتها عمدا لالستفادة 
اللواء املنصوري  اكد  التأمني  من 
العام  ان االدارة اكتشــــفت خالل 
املاضي حالتــــني حيث ان االطفاء 
تكتشف احلريق العمد بالشركات 
مــــن بوليصة  التحقق  من خالل 
التأمني وسجالت الشركة والشركاء 
واخلالفات بينهــــم باإلضافة الى 
التحقق من عدة امور بداخل الشركة 
حتى يتم اكتشاف ان كان احلريق 
عمــــدا او بغير عمــــد وتتم احالة 
املتورطني في مثل هذا النوع من 
القضايا الى ادارة التحقيقات بوزارة 

الداخلية ومن ثم الى القضاء.
  وقــــال اللواء املنصــــوري ان 
املؤمتــــر االول انطلق قبل عامني 
بالتعاون مع كلية خدمات االطفاء 
في اململكة املتحدة مشيرا الى ان 

مؤمتر هذا العام يحمل شعار «نحو 
مجتمع آمن» وهو ليس فقط شعارا 
بل عمل نقوم به على مدار العام 
لتحقيق االمن واالمان في مجتمعنا 
من مخاطر احلريق والوقاية من 
هذه املخاطر التي تتعرض لها عدة 
اماكن بالكويت بلغ عددها في عام 
٢٠١٠ اكثر من بلغ اكثر ٦٣٥٠ حادث 
حريق ولو قمنــــا بتوزيعها على 
مدار العام ٣٦٠ يوما و٢٤ ســــاعة 
لوجدنا ان احلرائق تندلع مبعدل كل 
ساعتني في مكان ما بالكويت، عدد 
الضحايا في هذه احلوادث سواء 
اخلسائر في املمتلكات او االرواح او 
االصابات كانت حول املعدل حيث 
ان املؤشر االيجابي الذي الحظناه 
في مقارنة احلوادث ٢٠٠٩ بـ ٢٠١٠ 
هناك انخفاض بنسبة من ١٤ الى 
١٧٪ وهي نسبة تبشر باخلير من 
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و حماكم
 إعداد: مؤمن المصري 

 «الجنايات» تبرئ الوعالن من سب الرجيب

 «الدستورية» تقضي بإثبات عدول «الوزراء» عن طلب تفسير مواد «الدستور»
 قضــــت احملكمة الدســــتورية برئاســــة 
املستشار يوسف غنام الرشيد وأمانة سر 
مبارك الشمالي باثبات عدول مجلس الوزراء 
عن طلب التفسير مبواد الدستور حول املواد 
٥٠ و١٠٠ و١١١ و١٦٣ من الدستور وذلك لتحديد 
مسؤولية رئيس مجلس الوزراء السياسية. 
وأجلت احملكمة طعن جمعية احملامني بعدم 
دســــتورية الفقرة األخيرة من املادة ١٢ من 
قانون تنظيم مهنة احملاماة املعدل بالقانون 
رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٦ جللسة ٢١ مارس لضمه 

مع طعون أخرى.
  حيث ان املادة ١٢ منعت احملامي املتفرغ 
واملقيــــد بجدول احملامــــني الدائم ان يجمع 
بني مزاولة مهنة احملامــــاة والتوظيف في 

اجلهات احلكومية، حيــــث ان الفقرة ٢ من 
املادة قد استثنت من املنع األساتذة واألساتذة 
املساعدين من هذا الشرط، وذلك دون مبرر 
واضح، وإخالال مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص 

واملنافسة غير الشرعية.
  وفي أول طعن دســــتوري مبواد قانون 
املرئي واملسموع أجلت احملكمة الدستورية 
الطعن املقدم من احملامي فيصل عيال العنزي 
بعدم دستورية املادة ١٤ من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ٦١ لســــنة ٢٠٠٧ بشأن اإلعالم 
املرئي واملسموع ملخالفتها نص املادتني ١٤ 
و٣٦ من الدســــتور جللسة ٢٠ ابريل املقبل 
لالطالع. يذكر ان الدائرة اجلزائية السابعة 
باحملكمة الكلية قضت بوقف نظر الدعوى 

املقامة من وزارة اإلعالم ضد قناة ســــكوب 
وأحد العاملني بها بشــــأن مسلسل «صوتك 
وصل» حلني الفصل في الشــــق الدستوري 

في الدفع املبدي من دفاع القناة.
  وتتلخص الدعوى فيمــــا ذكرته وزارة 
اإلعالم بشكواها بأن قناة سكوب بثت برنامج 
«صوتك وصل» في ٢٠١٠/٨/١١ دون أخذ موافقة 
مسبقة من وزارة اإلعالم وهي مخالفة لقوانني 

املرئي واملسموع.
  وحجزت احملكمة الدستورية عدة طعون 
جللسة ٢٠ ابريل املقبل للحكم وهي دعوى 
الوطني للوساطة املالية والدولية لالجارة 
ودعوى مواطن ضد شركة التمدين والبورصة 

واملزيني ضد كيفك للوساطة املالية. 

 قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية برئاســــة املستشار 
حمود املطوع ببراءة النائب مبارك الوعالن من تهمة سب وقذف 
وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد الرجيب. كان الرجيب 
قد ذكر في شكواه ان الوعالن دأب وبطريقة منهجية ومبرمجة 
عبر بيانات في مجموعة من الصحف على ايذائه ونسب أفعال 
غير صحيحة تنطوي على جتريح شــــخصي واإلســــاءة إلى 
تاريخه، حيث اتهمه بأنــــه يحض على كراهية فئة من ضباط 
الداخلية ويصدر قرارات الهدف منها إشاعة الفرقة بني منتسبي 
الداخليــــة. كانت النيابة العامة قد طلبت من مجلس األمة رفع 
احلصانة عن النائب الوعالن، ولكن املجلس لم يرد على الطلب 
حتى انقضت مدة الشــــهر التي تنص عليها املادة ٢١ من الئحة 
املجلــــس والتي تقول انه في حال عــــدم رد املجلس على طلب 
النيابة رفع احلصانة عن العضو ملدة شهر فإن احلصانة تكون 

قد رفعت بحكم القانون.   الفريق احمد الرجيب  مبارك الوعالن 


