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الشمالي لإلصالحية والزعابي للمرور والدوسري لألمن العام واملهنا للعمليات والياسني للمنافذ

احلمود دّور 5 وكالء وثّبت 8 آخرين وحّذر من التجمعات باستثناء ساحة اإلرادة

تتعدى هذه الساحة أو خارجها أيا 
كان موقعها« مشددا على »ضرورة 
تعاون ومساندة اجلميع جلهود 
أجهزة األمن وتعليماتها باحملافظة 
على األمن العام ومتطلباته في 
اطار من املسؤولية اجلماعية«.

وقال »س���بق ان وافقت على 
الرأي  التعبير وإب���داء  حري���ة 
للش���باب في ع���دة مواقع وان 
الش���باب ملس عن ق���رب مقدار 
تفهم وتع���اون وجتاوب رجال 
الراقي  األمن معه���م وتعاملهم 

بهذا الشأن«.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ٭

وعقولهم«.
ال���ى »مراعاة  ودعا اجلميع 
املتطلبات األمني���ة في املرحلة 
الدقيق���ة الت���ي ال تخف���ى على 
املواطنني والوافدين على اختالف 
اجتاهاتهم واحلريصني على اتباع 
القوانني واالجراءات األمنية التي 
تهدف باألس���اس الى حمايتهم 

وضمان سالمتهم«.
وأض���اف أن »حرية التعبير 
مصونة في الساحة املقابلة ملجلس 
األمة وفق الضوابط واالشتراطات 
القانوني���ة وأن أجهزة األمن لن 
تسمح بأي تظاهرات أو مسيرات 

السياسيني أعرب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود عن تفهمه 
الكام���ل وتقديره حل���ق جميع 
املواطنني في حرية التعبير عن 

آرائهم وتطلعاتهم.
وقال ف���ي تصريح صحافي 
ان »الشباب الكويتي يدرك مدى 
حرصه على عدم املساس بأمن 
الوطن ونبذ كل ما يعكر صفو 
اس���تقراره وس���المة املواطنني 
ومس���ؤوليتهم ف���ي احملافظة 
على املمتلكات العامة واخلاصة 
ووضع أمن الوطن في وجدانهم 

والوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
واملالية عجيل العجران والوكيل 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
العوضي  الل����واء عبداحلمي����د 
والوكيل املساعد لشؤون نظم 
املعلومات الشيخ مشعل اجلابر 
الصباح فيما اليزال منصب وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات شاغرا ويتواله اللواء 

عبداهلل الراشد بالوكالة.
الفعل  وف���ي س���ياق ردود 
السياسية واألمنية على الدعوات 
إلى التجمع يوم غد اجلمعة من 
قبل بعض النواب والناش���طني 

الوكالء املس����اعدين اخلمس����ة 
إال أنه لم يظه����ر وجود نية او 
توجه للوزير فيما يخص الوكالء 
الذين لم يشملهم  املس����اعدين 
القرار حيث ثبت كال من الوكيل 
املساعد لشؤون أمن الدولة الشيخ 
الفهد في منصبه وكذلك  عذبي 
كل من الوكيل املساعد لشؤون 
األمن اخلاص الفريق س����ليمان 
الفهد والوكيل املساعد لشؤون 
التحقيق����ات واملدي����ر العام لها 
الفريق يوسف السعودي والوكيل 
املساعد لشؤون التدريب والتعليم 
الش����رطي الفريق أحمد النواف 

أص����در نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود قرارا دور مبوجبه 
خمس����ة وكالء مساعدين حيث 
بات مبوجب القرار اللواء خليل 
الشمالي وكيال مساعدا لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام نقال من موقعه السابق 
كوكيل مساعد لألمن العام وهو 
املنصب الذي أصبح من نصيب 
الل����واء محمود الدوس����ري اثر 
القرار اجلدي����د نقال من موقعه 
الس����ابق كوكيل مساعد لقطاع 
املرور والذي انيطت مسؤولياته 
في القرار إلى اللواء د.مصطفى 
الزعابي نقال من املوقع الذي كان 
يشغله كوكيل مساعد للعمليات 
والذي أصبح مبوجب التدوير من 
مسؤوليات اللواء عبداهلل املهنا 
الذي انتقل قطاعه كوكيل مساعد 
للمنافذ الى اللواء انور الياسني 
نقال عن موق����ع األخير كوكيل 
مساعد للمؤسسات اإلصالحية 

وتنفيذ االحكام.
اللواء  ان  واجلدير بالذك����ر 
الش����مالي اليزال يتلقى  خليل 
العالج منذ احلادث الذي تعرض 

له قبل شهرين.
ورغ����م اهمي����ة التدوير بني 

اللواء د. مصطفى الزعابي

الشيخ أحمد احلمود

اللواء أنور الياسني اللواء عبداهلل املهنااللواء خليل الشمالياللواء محمود الدوسري

قضية ورأي
لواء متقاعد

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

أمن بلدي.. 
واحلوار الوطني

ال يخفى على أحد ان ما يتمتع به املجتمع الكويتي 
من حرية التعبير وابداء الرأي في إطاره الدستوري 
أوجد تباينا في وجهات النظر على املستوى احمللي 

جتاه القضايا املختلفة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وهذا أمر مقبول للوصول الى نوع 

من االتفاق بشأنها، كما ان االختالف السياسي في 
إطار العملية السياسية الدميوقراطية أمر متفق عليه 

لتباين التوجهات فيما بني التكتالت السياسية وما بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية والتي بال شك لها 

اسقاطاتها على الساحة احمللية بصفة عامة والشباب 
بصفة خاصة، ونظرا ملا شهدته الساحة احمللية من 
جتمعات شبابية األسبوع املاضي وما يتم اإلعداد 
له من جتمعات تهدف الى ابداء الرأي والتعبير مبا 

يجول في النفوس جتاه األوضاع السياسية احمللية 
واملعطيات السياسية في البالد األمر الذي يحتم 

التمعن أمام أهدافها ومطالبها.
أمام ذلك احلراك السياسي الشعبي جند التحرك 

احلكومي الوحيد يتمثل في وزارة الداخلية 
باستعدادات أمنية مكثفة وتوجيهات علنية مبواجهة 
تلك التجمعات في إطار احلرص على امن واستقرار 

املجتمع الكويتي وعلى املتجمهرين أنفسهم ايضا 
ولتفويت الفرصة امام من يحاول استغالل هذه 

التجمعات إلثارة الفوضى والتصادم مع رجال األمن.. 
ولقد أحسنت وزارة الداخلية في تعاملها األمني مع 

ما حدث األسبوع املاضي من تعامل هادئ وراق وهذا 
ليس ضعفا بل قدرة على التفاوض وحسن التنظيم 

وضبط النفس وهذا ليس بغريب على وزارة الداخلية 
منذ تولي الشيخ احمد احلمود زمام األمور بوزارة 

الداخلية عندما بدأ عهده بصرف القوات اخلاصة 
املتواجدة بالقرب من ديوانية النائب الوعالن.

وإذا كنا قد اشدنا مبا قامت به وزارة الداخلية سابقا 
فإن لغة التصعيد والتهديد األمنية واإلعالمية أمر 

مبالغ فيه حيث ان اجلهل بالعقوبة ال يعفي صاحبها 
من العقاب ولهذا فإن اي اعتداء على رجل األمن 

أو اي موظف عام مؤثم قانونا، كما ان اإلعالن عن 
اإلجراءات األمنية واإلشارة الى حجز قوات احلرس 

الوطني ال شك انها اجراءات احترازية أمنية ضرورية 
حتسبا ألي طارئ ولكن اإلعالن عنها بهذه الصورة 
ال شك ان لها انطباعا عكسيا تثير الطرف اآلخر بل 

وتستغل من اطراف اخرى تسعى ليكون التصادم هو 
الهدف والتشفي بدولتنا العزيزة وامنها واستقرارها.

من جهة اخرى، النبرة التصعيدية لبعض ممثلي األمة 
بدال من التعاون مع األجهزة األمنية وحث املتظاهرين 

على ضرورة االلتزام بالتعليمات األمنية بال شك 
ستثير حمية بعض الشباب وجتعلهم اكثر تشددا 
ورغبة في التحدي وهذا ما ال نريده حماية ألمننا 

واستقرار مجتمعنا.
وأمام تلك االستعدادات األمنية املستحقة وان اختلفنا 
مع اإلعالن عنها فكلنا أمل من املشاركني في التجمع 
وكذلك األجهزة األمنية أخذ جميع السبل الرامية الى 
حماية حرية الرأي والتعبير وأمن واستقرار املجتمع 

من خالل:
ـ حتلي رجال األمن بأقصى درجات ضبط النفس 

جتاه من قد يحاول اثارتهم ألن هدفهم حماية 
املشاركني والتنظيم لعملية التجمهر ال التصدي لهم.

ـ التزام املتظاهرين بالتعليمات األمنية وعدم اخلروج 
عن النظام العام وإقالق راحة ومصالح املواطنني.

ـ أهمية تفاعل احلكومة مع التجمع الشبابي 
واالستماع الى آرائهم ووجهات نظرهم ودراستها 

والرد عليها وليس جتاهلها واالنكفاء وترك الساحة 
دون تواجد حكومي الذي يعتبر امرا ضروريا مما 

يفتح املجال ملزيد من التأليب على احلكومة وتصعيد 
نبرة التحدي من البعض.

ونظرا ملا يتسم به املجتمع الكويتي من حراك 
سياسي مضطرب منذ مدة ليست بالقصيرة فإن 
تبني الدعوة الى حوار وطني حتت رعاية صاحب 

السمو األمير أصبح حتميا من أجل الكويت للوقوف 
على وجهات النظر وأوجه التباين للسعي الى تفاديها 

وحلها مبشاركة جميع قطاعات املجتمع وأعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية من اجل الكويت 

واحلفاظ على امنها واستقرارها ألن استمرار 
هذا االحتقان السياسي سيؤثر بال شك على 

اجلبهة الداخلية وعلى جميع األنشطة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية.

على مال ونفس الصغير املعاق 
وهو الذي يتولى االشراف على 
شؤون الصغير وحفظه وتربيته 
وتعليمه وإعداده إعدادا صاحلا 
سواء كانت األم احلاضنة على ذمة 
زوجها او مطلقة. وبّينت محكمة 
التمييز أوردت في حيثيات حكمها 
ان األب هو الولي وان املش���رع 
جعل والية مصالح الصغير الى 
أبويه ألنهم���ا أقرب الناس اليه 
وأكثرهم شفقة ورعاية ملصاحله 
واألكثر دراية باألصلح واألنضر 

واألنفع للصغير.

قضت محكمة التمييز برئاسة 
املستشار برهام عجيز بأحقية 
األب دون األم في صرف املساعدة 
املقررة لالبن املعاق من قبل وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
باعتب���ار ان الوالية على نفس 
ومال الصغير ثابتة قانونا لألب 
حتى ولو كانت األم هي احلاضنة 

للصغير املعاق.
وقالت احملامية فوزية الصباح 
التي تول���ت الدفاع عن األب ان 
التمييز  القانوني حملكمة  املبدأ 
يؤكد ان األب هو الولي الطبيعي 

ألغ���ت الدائرة اجلزائي���ة الثالثة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار فيصل خريبط 
في حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإعدام املص���ري »ع.و.« املتهم بقتل زوجته 
الفلبينية بصالون باجلابرية، حيث كانت تعمل 
وقضت بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. 
وعقب صدور احلكم صرح دفاع املتهم احملامي 

بشار النصار من مجموعة اخلشاب القانونية 
ل� »األنباء« بأن هذا احلكم يدل على ان للمحكمة 
نظرة ثاقبة في قراءة ما بني السطور ونظرة 
حكيمة في وزن األمور، وكانت احملكمة في هذه 
القضية هي الدفاع احلقيقي للمتهم وهي التي 
أنصفته ول���م تتأثر بالرأي العام إطالقا وهذا 
ليس بغريب على القضاء الكويتي بشكل عام 

وعلى هذه الدائرة بشكل خاص.

برأت محكمة اجلنايات رئيس نقابة األطباء 
د.حسني اخلباز و7 صحف يومية في الشكوى 
املرفوعة من املمثل القانوني للجمعية الطبية 

د.أحمد نايف الفضلي.
وبني د.اخلباز ان محاوالت البعض تكميم 
األفواه باءت بالفشل وانه من املؤسف تضليل 
وزير الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل د.محمد 

العفاسي من قبل البعض من اجلمعية الطبية 
ومسؤولي الشؤون من أجل إلغاء قرار إشهار 
النقابة. من جانبه، بني احملامي عادل ش���مس 
ان احلكم أثبت صح���ة ما ادعاه موكله باألدلة 
واملستندات من ان النشر لم يقصد منه النيل 
من كرامة الشاكي او احلط من قدره مبا ينتفي 

معه القصد اجلنائي.

راتب املعاق الصغير لألب وليس لألم حتى ولو كانت هي احلاضنة

»االستئناف« تلغي إعدام قاتل زوجته الفلبينية

براءة رئيس نقابة األطباء وصحف من املساس باجلمعية الطبية

»اإلدارية« ترفض إلغاء ترخيص قناة سكوب
قضت الدائرة اإلدارية احلادية عشرة باحملكمة 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار جاسم الراشد 
وعضوية املستش���ارين محمد فوزي وأسامة 
أبو العطا وأمانة س���ر أحمد جنم برفض طلب 
إلغاء القرار اإلداري السلبي باالمتناع عن إلغاء 
ترخيص قناة سكوب واالمتناع عن بث برنامج 
»زين وش���ني« واملقامة من بعض أبناء األسرة 
احلاكم���ة والذين طالبوا ف���ي دعواهم بإلغاء 
القرار الس���لبي املمنوح لقناة سكوب ووقف 

بثها التلفزيوني وكذلك االمتناع عن بث برنامج 
زين وش���ني واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقفها 
وألزم���ت احملكمة املدعني باملصروفات وأتعاب 

محاماة البالغ قدرها )500 دينار(.
كان دفاع قناة »سكوب« احملامي فيصل عيال 
العنزي دفع خالل جلس���ات احملاكمة بانتفاء 
القرار السلبي املنصوص عليه في املواد األولى 
والرابعة من قانون 81 وكذلك عدم اقامة الدعوى 

على سند صحيح من الواقع والقانون.

»املكافحة« تسقط أميركيًا الجتاره باخلمور

»أمن األحمدي« تداهم بقاالت في السكن اخلاص

احملامي املّهان.. دكتورًا في اجلرائم اإللكترونية

إحباط تهريب 4 بنادق صيد 
و14 ألف طلقة في ميناء الدوحة

خادمة »ُنحرت« في منزل كفيلها بالصباحية 
ومواطن قضى باجلرعة الزائدة في اجلليب

فتح رج����ال إدارة بحث وحت����ري محافظة 
األحمدي حتقيقا موس����عا للوقوف على هوية 
شخص مجهول اقدم على نحر وافدة آسيوية في 
منزل كفيلها في الصباحية. وقال مصدر امني 
ان كفيل اآلسيوية ابلغ عمليات الداخلية عن انه 
الحظ تغيب خادمته وحينما ذهب الى غرفتها 
وجدها غارقة في دمائها، واشار املصدر الى ان 
رجال االمن واالدلة اجلنائية سارعوا للتعامل 
مع اجلرمية وتبني ان اخلادمة تلقت طعنة في 

الرقبة ادت الى مصرعها.
من جهة اخرى، لقي مواطن في العقد الرابع 
من عمره مصرعه في منزله في منطقة جليب 
الشيوخ، وعثر رجال االمن على آثار املواد املخدرة 
الى جوار اجلثة، وقال مصدر امني ان املواطن 
املتوف����ى 45 عاما كان يعالج بالطب النفس����ي 
وس����بق ان قبض عليه في عدة قضايا تتعلق 

بتعاطي مواد مخدرة.
عبداهلل قنيص  ٭

فال����ح الهزيلي مداهمة 4 أوكار 
مشبوهة وُضبط بداخلها 7 نساء 
ورجالن الى جانب مداهمة وكر 

لالتصاالت الدولية.
وواصل رجال مديرية امن 
االحم����دي حمالته����م لضبط 
مستهترين في مزارع العبدلي 
وج����رى حتري����ر 36 مخالفة 
استهتار ورعونة واحتجاز 16 
الى  س����يارة وإحالة اصحابها 

محكمة املرور.
من جهة اخرى شن رجال أمن 
الفروانية حملة على مخالفني 

االقامة ومت ضبط 45 مخالفا.

االطروحة التي قدمها »اجلرائم 
االلكترونية في الكويت« وذلك 
في دراس���ة مقارنة باش���راف 
القاضي د.غسان رباح رئيس 
محكمة التمييز وعضو مجلس 
ف���ي لبنان،  القض���اء األعلى 
الى معدات  الدراسة  وتطرقت 
وبرمجيات احلاسوب وملحقاته 
وشبكة االنترنت كمفاهيم عامة 
واساس���ية ومفه���وم اجلرائم 
الى  االلكتروني���ة باالضاف���ة 
التشريعات احمللية االقليمية 
والعربي���ة ومقارنته���ا م���ع 
التشريعات الدولية في القانونني 
الفرنسي واالجنليزي وغيرهما، 
كما تناولت الدراس���ة الرقابة 
على االنترنت.. مش���روعيتها 
الدراسة  وحدودها، واختتمت 
بتقدمي رؤية مقترحة ملواجهة 
هذا الن���وع م���ن اجلرائم في 

الكويت.

الدوحة  أحبط رجال مين����اء 
محاولة تهريب كمية من األسلحة 
والذخي����رة اخلاصة بالصيد الى 
إيران وجرى التحفظ على وافدين 
من اجلنسية اإليرانية فيما اليزال 
رجال املباحث يكثفون حترياتهم 
لضبط ثالث خطط لتهريب هذه 
األسلحة إلى إيران. وقال مصدر 
مطلع ان رجال اجلمارك أخضعوا 
شحنة أخشاب وأثاث للتفتيش 
الدقي����ق ليتم العث����ور على عدد 
من األس����لحة هي 4 بنادق صيد 
ونح����و 14 ألف طلق����ة. هذا، ومت 
إبالغ رجال اإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.
محمد الجالهمة  ٭

والتحقيق معه ولم يستطع تبرير 
اسباب وجود اخلمور في مسكنه 
رغم انكاره عالقته بالقضية. وقرر 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة احالة 
الوافد االميركي الى النيابة العامة 
مرفق معه االعترافات التفصيلية 

التي ادلى بها الوافدان.

أمن  واصل رج����ال مديرية 
األحمدي حمالتهم املكثفة والتي 
تهدف الى ضبط االمن في نطاق 
احملافظة وجتاوز قضايا اخالقية 
واخرى متعلقة باستغالل السكن 
اخلاص في اغراض جتارية غير 

مشروعة.
 حيث اشرف مدير امن محافظة 
االحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
على حملة شملت عددا من قسائم 
السكن اخلاص ومت اغالق عدد 8 
بقاالت مقامة في السكن اخلاص 
بصورة غير مشروعة كما شملت 
احلملة والتي قام بتنفيذها الرائد 

نال احملامي خالد املهان درجة 
الدكتوراه في القانون من كلية 
احلقوق والعلوم السياس���ية 
واإلداري���ة واالقتصادي���ة في 
اجلامع���ة اللبنانية، وتناولت 

متك����ن رج����ال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من ضبط اميركي 
مطلوب عل����ى ذمة قضية تتعلق 
باالجتار في اخلمور وسبق ان مت 
ضبط من يعملون حلسابه االسبوع 
املاضي وهما مصري وباكستاني، 
وعثر بحوزتهما على 260 زجاجة 
خمر. وقال مصدر امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
األم����ن اجلنائي بالوكال����ة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة كان قد امر 
فري����ق املكافح����ة الدولية والذي 
اش����رف عل����ى الضبطية وضبط 
اخلمور والوافدين بعمل املزيد من 
التحريات وسرعة ضبط وتوقيف 
االميرك����ي وهو من اصول عربية 
والذي يعم����ل لصاحله املصري 
والباكستاني املوقوفان في حينها 
مشيرا الى ان رجال املكافحة الدولية 
وعبر حتريات س����رية استطاعوا 
من حتديد مح����ل إقامة االميركي 
املتهم بعد ضبطهمبنطقة الساملية حيث مت توقيفه 

اللواء عبدالفتاح العلي

احملامي املهان خالل حفل حصوله على الدكتوراه

االسلحة املضبوطة والتي كانت في طريقها إلى ايران

فوزية الصباح

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري


