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إعداد: مؤمن المصري

الدكتوراه  متت معادلة شهادة 
في حني مت رفض معادلة شهادة 
ال����ذي حدا  املاجس����تير األمر 

بالطالب إلى اللجوء للقضاء.

عاما اعتبارا من 2002/4/22 فقد 
أصبحت تستحق صرف العالوة 

االجتماعية لولديها.

بجامعة الكويت وذلك في عام 
1989 ثم التحق بالعمل بالسلك 
الديبلوماسي بسفارات الكويت 
في العديد من الدول.  وإبان فترة 
عمله بسفارة الكويت لدى اململكة 
املغربية حصل على دبلوم من 
كلي����ة احلقوق )لغ����ة عربية( 
من كلي����ة العل����وم القانونية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
بجامعة محمد اخلامس. وحصل 
أيضا على دبلوم الدراسات العليا 
)ماجستير( في علوم السياسة 
الدستوري. ثم على  والقانون 
الدكتوراه في احلقوق  شهادة 
بتقدير مش����رف جدا من نفس 
اجلامع����ة في »علم السياس����ة 
والقانون الدستوري«. وعندما 
تقدم املدعي ملعادلة كل من شهادة 
الدكتوراه وشهادة املاجستير 

انتصارا جديدا للمرأة الكويتية 
والقض����اء الكويتي. وقد أكدنا 
خالل مرافعتنا أحقية موكلتنا 
في صرف هذه العالوة. ورغم أن 
محكمة أول درجة قضت برفض 
الدعوى إال أننا كنا على يقني من 
أن احلكم سيتغير في االستئناف. 
وقالت في صحيفة الدعوى انها 
كانت تعمل لدى وزارة الصحة 
حتى تاري����خ 2007/7/2 حيث 
انها  أحيلت للتقاع����د. وحيث 
كانت متزوجة ورزقت من زوجها 
بطفلني وقد اس����تصدرت ضد 
بإلزامه بنفقتها،  زوجها حكما 
إال أنها لم تستطع تنفيذ احلكم 
بس����بب فقدان والدهم ملصدر 
دخله، ونتيجة لصدور أحكام 
جزائية بحبس����ه ملدة عشرين 

قض����ت الدائ����رة اإلداري����ة 
باحملكم����ة الكلية بإلغاء القرار 
السلبي برفض معادلة شهادة 
دبلوم اللغة العربية التي حصل 
الكويتيني  عليها أحد السفراء 
من كلي����ة العل����وم القانونية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
بجامعة محمد اخلامس باململكة 
املغربية وبإلزام وزارة التعليم 
العالي مبعادلة الشهادة للمدعي 
وما يترتب على ذلك من آثار. 
وتخل����ص وقائع الدعوى التي 
أقامه����ا احملام����ي عبدالعزي����ز 
البن����وان بصفت����ه وكيال عن 
السفير مختصما وكيل وزارة 
أن  العالي بصفته في  التعليم 
موكله حاصل على بكالوريوس 
علوم سياسية من كلية التجارة 
واالقتصاد والعلوم السياسية 

قضت الدائرة اإلدارية الثانية 
مبحكمة االس����تئناف برئاسة 
الس����يف  إبراهيم  املستش����ار 
وعضوية املستشارين السيد 
أحمد احلسيني وحمادة محمد 
عطية وأمانة سر علي مال اهلل 
بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
وقضت بإلزام مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بصفته ووكيل وزارة الصحة 
بصفته بأن يؤديا ملواطنة العالوة 
االجتماعي����ة لولديها وألزمت 
األخير باملصروفات وخمسني 
دينارا مقاب����ل أتعاب احملاماة. 
وعق����ب صدور احلكم صرحت 
التي  العبهول  احملامية قماشة 
مثلت املواطنة في هذه الدعوى 
ل� »األنباء« بأن هذا احلكم يعتبر 

إلزام »التعليم العالي« مبعادلة شهادة 
دبلوم من جامعة مغربية ألحد السفراء 

إلزام »التأمينات« بأداء العالوة
االجتماعية ملواطنة عن ولديها

إلزام شركة بدفع 12 ألف دينار لشركة معدات

»التمييز« توقف نظر طعن قاتل زوجته وزوجة أبيه

قضت الدائرة التجارية 17 باحملكمة الكلية 
بإلزام  القصيمي  برئاسة املستش���ار عبداهلل 
املدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 

12803 دنانير وبرفض الدعوى الفرعية.
وتتلخص الدعوى التي أقامها احملامي خالد 
الزبني بصفته وكيال عن إحدى الشركات التجارية 
ضد شركة أخرى طالب بها بندب خبير من إدارة 

اخلبراء بوزارة العدل حلساب املبالغ املستحقة 
للشركة املدعية على الشركة املدعى عليها وذلك 
على سند من القول إنه مبوجب عقد استئجار 
املعدات استأجرت الشركة املدعية من الشركة 
املدعى عليها معدات ثقيلة وخفيفة نظير ايجار 
محدد لكل معدة مبوجب عرض السعر املوقع 

من الطرفني وقت إبرام العقد.

قررت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز أمس 
وقف نظر الطعن املقدم من املواطن )ف.م.( املتهم 
بقتل زوجته وزوجة أبيه واحملكوم عليه باحلبس 
املؤبد من قبل محكمة االستئناف بعد أن حصل 

على عفو أميري خالل األسبوع املاضي.
كان���ت محكم���ة اجلنايات ق���د قضت في 

2009/10/18 بإعدام املتهم، كما قضت بتغرميه 
ثالثة آالف دينار حليازة سالح وذخيرة دون 
ترخيص واستعمال السالح الناري في منطقة 
سكنية. وأمرت احملكمة بإحالة الدعوى املدنية 
الى احملكمة املختصة. إال أن محكمة االستئناف 

عدلت احلكم وقضت بحبسه مؤبدا.

احملامي عبدالعزيز البنوان

احملامية قماشة العبهول

اللواء أحمد اخلليفة

�إلـى

املحامية/ قما�شة العبهول
على جهودها �لبناءة

�أثناء تاأدية و�جبها �لقانوين

باأكمل وجه وكفاءتها �لعالية

يف متابعة �لق�ضايا

ون�ضر �حلق

 ونتمنى لها �ملزيد من �لتقدم �لد�ئم

املواطنة/ اأم عبدالرحمن

إيرانيان يسقطان
بكيلو غرام من »اآليس«

جندة اجلهراء تعيد مجوهرات
خطفها »بدون« من محل ذهب

إصابة 5 إطفائيني خالل 
مكافحة حريق في أمغرة

س���يطر رجال اإلدارة العامة لإلطفاء اليوم على 
حريق اندلع في السكراب مبنطقة أمغرة أسفر عن 
إصاب���ة 5 من رجال اإلطفاء. وقال نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية في اإلدارة 
العميد يوس���ف األنص���اري ان احلريق اندلع في 5 
مخازن و7 محالت للسيراميك، حيث انها متصلة مع 
بعضها، ما ساعد على انتشار النيران على مساحة 
4 آالف مت���ر مربع، مضيف���ا ان 5 من رجال اإلطفاء 
أصيبوا نتيجة لالجهاد احلراري أحدهم كانت إصابته 
بسيطة وقد مت إسعاف اجلميع. وأشار الى مشاركة 
خمسة مراكز لإلطفاء هي اجلهراء احلرفي والعارضية 
واجلليب والشهداء واإلس���ناد إضافة الى مشاركة 
الصحة والس���المة املهنية »كما ق���ام رجال اإلطفاء 
باحل���رس الوطني بتزويدنا باملياه« مش���يدا بدور 
رجال الداخلية بتنظيم السير وحركة املرور للدخول 

واخلروج وجهود رجال الطوارئ الطبية.

كشفت اعترافات وافدين من اجلنسية اإليرانية 
الق���ي القبض عليهما من قبل رج���ال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات عن أسلوب جديد وقدمي في الوقت 
نفسه، جديد من جهة ادخال مواد مخدرة الى البالد 
بطريقة مبتكرة ودون علم حامليها وقدمية باعتبار 
هذه الطريقة معتادة في شاحنات تقدم من العراق، 
وأكد الوافدان انهما اعتادا على تسلم مواد مخدرة بعد 
تتبعها مبجرد وصولها الى البالد وجاءت اعترافات 
الوافدين أمام وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي باإلنابة اللواء الش���يخ أحمد اخلليفة 
بعد ان ضبطا وبحوزتهما نحو كيلو غرام من مادة 

»األيس« غالية الثمن.
ووفق مصدر أمني فان معلومات وردت الى وكيل 
الداخلية باإلنابة اللواء الش���يخ احمد اخلليفة عن 
ان هناك ش���حنات ترد الى البالد من إيران وحتوي 
مواد مخدرة دون ان يعلم أصحاب هذه الش���حنات 
بوج���ود مخدرات بداخلها وان هناك من يتتبع هذه 
الشحنات ويأخذ هذه املواد املخدرة وعليه أمر اللواء 
اخلليفة مساعده العميد صالح الغنام بتكليف ادارة 
املكافحة احمللية والتي يرأسها العقيد احمد الشرقاوي 
ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي حيث مت تشكيل 
فري���ق عمل مؤلف من املالزمني أوليني علي عبداهلل 

وناصر العجيمان.
وأضاف املص���در: على مدار أكثر من أس���بوع مت 
تكثيف الرقابة حول ميناء الدوحة والذي تصل اليه 
البضائع قادمة من ايران واسفرت التحريات واملراقبة 
عن ان مواد مخدرة وصلت في شحنة أعالف وعليه مت 
تتبع شحنة األعالف تلك وحال وقوف شاحنة محملة 
باألعالف خارج ميناء الدوحة وتقدم الوافدين على حمل 
املواد املخدرة مت ضبط اإليرانيني واللذين اعترفا بان 
املخدرات وهي من ن���وع أيس وتخصهما وان لديهما 
مصادر من داخل امليناء تبلغهما بان الشحنة وصلت 
وغادرت داخل ش���احنة بعينها كم���ا اعترفا بوصول 
شحنات على فترات بنفس الطريقة وعليه متت إحالة 

املتهمني واملضبوطات الى النيابة العامة.
أمير زكي  ٭

أحبط رجال جندة اجلهراء محاولة شاب بدون أقدم 
على اختطاف قطع���ة ذهبية من أحد محالت الذهب 
في منطقة االسواق ليفر على األقدام التي لم تسعفه 
وضبطت املجوهرات الت���ي خطفها وقدر ثمنها ب� 9 
آالف دينار وقال مصدر أمني ان رجال جندة اجلهراء 
وخالل انتشارهم في محيط مجمعات أسواق الذهب 
شاهدوا شخصا مطلقا ساقيه للريح فتمت مطاردته 
وضبطه، هذا وأمر املق���دم منصور الصانع والرائد 

جاسر عماش بإحالة املتهم الى جهة االختصاص.
هاني الظفيري  ٭

املتهمان وأمامهما املضبوطات

املتهم »البدون« وأمامه املصوغات

الفريقان غازي العمر وسليمان الفهد يؤديان التحية في افتتاح الندوة  )قاسم باشا(

على هامش افتتاحه نيابة عن وزير الداخلية ندوة علمية

العمر: صدر »الداخلية« لن يكون
واسعاً على الدوام جتاه التظاهرات

اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر 
ان »صدر وزارة الداخلية لن يكون واسعا بصفة 
مستمرة وانها اذا سكتت مرة او مرتني عن قانون 

التجمعات فإنها لن تسكت طوال الوقت.
واش����ار العمر، على هام����ش افتتاح الندوة 
العلمية »االمن الوطني في ظل املتغيرات االمنية« 
والتي تقام خالل الفترة من 22 الى 24 من الشهر 
اجلاري حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود وناب عنه 
الفريق العمر صباح أمس في افتتاحها بفندق 
كراون بالزا، اشار الى ان صبر الوزارة ال يعني 
ضعفا ولكن حفاظ�������ا على الن���اس واحتراما 
للدميوقراطية التي الب����د ان تك���ون في االط���ر 

القانوني��ة«.
واضاف العمر ردا على سؤال حول عدم قيام 
وزارة الداخلية مبن����ع التجمعات التي اقيمت 
اجلمعة املاضية في ساحة الصفاة: ان الوضع 
لن يستمر طويال بهذه الطريقة التي اقدم عليها 
البعض من ازع����اج للمواطنني واملقيمني وهذا 

امر غير مقبول.
موضحا ان حرية التعبير مكفولة للجميع 
وساحة االرادة موجودة ويستطيع من حتدث 
في ساحة الصفاة ان يتحدث فيها بكل حرية رغم 
انه ممنوع مبفهوم قانون التجمعات، مبينا ان 
الوزارة لها احلق في اتخاذ كافة التدابير حلفظ 

االمن واالمان للمواطنني واملقيمني.
واشار العمر إلى ان الهاجس االمني اصبح 
مير بعنق الزجاجة هذه االيام ويؤرق التفكير 
خاصة اننا مسؤولون مسؤولية مباشرة عن امن 
الوطن واملواط����ن، الفتا الى ان ما يدور حولنا 
من تيار ث����وري ومد متالحق يزيد من رغبتنا 
امللحة في استشراف املستقبل والتخطيط لكافة 
االحتماالت بأسلوب علمي ومنهجي يرقى ملستوى 

التنفيذ العملي الواقعي.

وكان العمر قال خالل افتتاحه نيابة عن وزير 
الداخلية للندوة العلمية إن ما يدور حولنا من 
احداث يزيد من رغبتنا امللحة في استش����راف 
املستقبل والتخطيط جلميع االحتماالت بأسلوب 
علمي ومنهجي يرقى ملستوى التنفيذ العلمي 

والواقعي.
واضاف ان البعض يرى استراتيجية االمن 
الوطني قاعدة واسعة من رؤى ملا كان وسيكون، 
وحس����اب دقيق للتحديات احملتمل مواجهتها 
من قبل صان����ع القرار.. ولكن االمر ليس بهذه 
السهولة وحذر الفريق العمر من سيطرة الواقع 
على املخططني وجتاهل املتغيرات املتدافعة وما 
جتلبه من تداعيات وآثار، وكذلك من القفز على 

الواقع ووضع اهداف غير عملية.
وأملح الى ان االدبيات اعتادت على توصيف 
االستراتيجية بخطني متوازيني احدهما صناعة 
الهدف وثانيهما احصاء املسؤوليات وان اخلطني 
ينبغ����ي ان يكونا متوازي����ني بدرجة واضحة 
حت����ى ال تكون االهداف اكبر من املس����ؤوليات 
او ادنى منها.. مش����ددا على ان االستراتيجية 
صناعة مصير بامتي���از، واختتم الفريق العمر 
متمنيا للمش����ارك��ني في الن�������دوة النج���اح 

والتوفي���ق.
وكان مدير عام كلية االمن الوطني اللواء الركن 
محمد رافع الديحاني ق����د القى كلمة افتتاحية 
اوضح فيها ان هذه الندوة العلمية تأتي ضمن 
االنشطة التدريبية لكلية االمن الوطني املعتمدة 
من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن 

العمر.
واضاف انه على الرغم من حداثة الدراسات 
في موضوع االمن اال ان مفاهيمه اصبحت محددة 
وواضحة في فكر وعقل القيادات السياس����ية 

والفكرية في الكثير من الدول.
هاني الظفيري  ٭

ضبطا بعد استهدافهما مسجداً جديداً في مبارك الكبير

إغالق 3 قضايا لعبارات مسيئة
بتوقيف حدثني واعترافهما باجلرم املشهود

العامة  اإلدارة  متكن رجال 
للمباح���ث اجلنائية وحتديدا 
إدارة بح���ث وحتري محافظة 
مبارك الكبير بقيادة املقدم سالم 
اجلويسري من إغالق 3 قضايا 
تعلقت بتدوين عبارات مسيئة 
بحق أم املؤمنني السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها واخلليفة عمر 
بن اخلطاب ÿ، وذلك بتوقيف 
حدثني اعترفا بتدوينهما لهذه 
أكد  العبارات املس���يئة، فيما 
مصدر امني ان احلدثني ضبطا 
ان نف���ذا جرمية جديدة  بعد 
استهدفت احد مساجد محافظة 

مبارك الكبير.
وقال مصدر امني ان قضية 
تدوين العبارات املسيئة حظيت 
باهتمام خاص من قبل وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اللواء  األمن اجلنائي باإلنابة 

الشيخ أحمد اخلليفة، والذي 
اجتمع مع مدي���ر عام اإلدارة 
العام���ة للمباح���ث اجلنائية 
العميد محمود الطباخ وطلب 

منه تكثيف التحريات.
وأضاف املص���در األمني: 
استطاع رجال مباحث مبارك 
الكبير ومن خ���الل حتريات 
مكثفة حتديد هوية ش���ابني 
دارت حولهما الشبهات ليتم 
إخضاعهما لرقابة لصيقة ومت 
أثناء خروجهما من  رصدهما 
أحد املساجد وضبطهما وعثر 
معهم���ا على رش يس���تخدم 
في تدوين العبارات املس���يئة 
واعترفا بأنهما استخدما الرش 
ف���ي تدوين عب���ارات جديدة 
وأقرا بتورطهما في قضيتني 

أخريني.
هاني الظفيري  ٭

»الداخلية«: سنتعامل بحزم مع أي جتاوز 
للخروج عن قانون التجمعات واالعتصامات

في السياق نفسه دعت وزارة الداخلية الى 
ضرورة االلتزام بالقوانني التي متنع جميع 

أشكال االعتصامات والتجمعات واملسيرات دون 
الترخيص بذلك، خاصة في الظروف االمنية 

الدقيقة التي متر بها املنطقة، اعتمادا منها على 
إدراك اإلخوة املواطنني حتملهم ملسؤولياتهم في 

عدم االنصياع ملا يحاول البعض ترديده  عبر 
وسائل اإلعالم املختلفة أو عبر شبكات التواصل 
االجتماعي ومن شأنه حتريضهم على االضرار 
مبصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي: إنها 
تؤكد أنها لن  تتوانى أبدا في التعامل بكــل  
الشـــدة واحلزم مع أي جتاوزات أو خروج 
عن القانــون، وإنهـــا في السيـــاق ذاته 

تتيح جلميع االخوة املواطنني حرية التعبير في 
الساحة املقابلــة ملجلس األمـــة على أال يتضمن 

ذلـــك مخالفـــة ألحكام القانون أو يكون من 
شأنه االضرار باألمن وحريـــة اآلخريــن في 

التعبيــر.
وذكرت »الداخلية« باملرسوم بقانون رقم 65 لسنة 

1979 في شأن االجتماعات العامة والتجمعات 

اتلذي وضع الضوابط القانونية بشأن إقامة 
التجمعات واملواكب واملظاهرات وأفراد عقوبات 

على من يخالف هذه الضوابط  حيث تضمن 
عقوبة احلبس مـــدة ال تزيد على سنتني 

والغرامة التي ال تتجاوز ألــف دينار أو إحدى 
هاتني العقوبتني على كل مـــن ينظم موكبا أو 

مظاهرة أو جتمعـــا دون ترخـيــص أو يدعو 
إلى ذلك، واحلبس مـــدة ال تزيـــد على سنة 

والغرامــــة التي ال تتجاوز خمسمائة دينار أو 
إحدى هاتـــني العقوبتني على كـــل من يعلن 

أو ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعـــوة 
ملوكب أو مظاهرة أو جتمع دون أن يكـــون 

مرخصا له، واحلبـــس مدة ال تزيد على ثالثـــة 
اشهـــر والغـــرامة التي ال تتجاوز مائتي دينار 
أو احدى هاتني العقوبتني على كــل مــن اشترك 
في موكب او مظاهــرة أو جتمــع غير مرخص 

له.
وتأمل وزارة الداخلية من اجلميع اتباع 

تعليمـــات رجـــال األمـــن وتوجيهاتهـــم 
والتعاون معهـــم حرصـــا على أمنهـــم 

وسالمتهـــم.


