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في قرار أصدره النائب العام

الدعيج محاميًا عامًا على نيابتي املخدرات والفروانية 
والرجيب لنيابتي األموال العامة والشؤون التجارية

أصــدر النائــب العــام 
املستشار ضرار العسعوسي 
بتعيــن  يقضــي  قــرارا 
املستشــار محمــد الدعيج 
محاميا عامــا على نيابتي 
والفروانيــة،  املخــدرات 
واملستشار رجيب الرجيب 
محاميــا عامــا لنيابتــي 
األموال العامة والشــؤون 
التجاريــة. وجدير بالذكر 
ان منصــب احملامي العام 
هو منصب معاون ومساعد 
للنائب العام، وهي درجة 
وظيفية تلي النائب العام 
في مباشــرة أعماله. هذا، 
وكان املستشار الدعيج قد 
سبق له العمل في النيابة 
العامــة كوكيــل للنائــب 
العام، ثــم عن نائبا ملدير 
نيابة العاصمة ثم رئيسا 
لنيابــة التنفيــذ اجلنائي 
والتعــاون الدولــي، وقــد 
تولى وأشرف وقتئذ على 
عدد من قضايا امن الدولة 
وبعض القضايا املهمة، ثم 
انتقل للعمل فــي القضاء 
ملدة ثالث ســنوات ترأس 
خاللها دائرة اجلنايات التي 
نظرت عددا مــن القضايا 
املهمــة منهــا قضية خلية 
العبدلي وقضيــة تفجير 

مسجد االمام الصادق.
كما أن املستشار رجيب 
الرجيب قد باشر التحقيق 
في عدد مــن القضايا ذات 
األهمية عندمــا كان وكيال 
للنائب العام، ثم عن نائبا 
ملدير نيابــة الفروانية ثم 
رئيســا لنيابتي العاصمة 
وسوق املال، وأشرف خالل 
تلــك الفترة علــى عدد من 
القضايا املهمة وقضايا امن 
الدولــة، ثــم انتقل رئيس 
نيابــة فــي املكتــب الفني 
للنائب العام، ومن بعدها 
انتقل إلى العمل في القضاء، 
وتولى خاللها رئاسة دوائر 
اجلنايات واجلنح املستأنفة، 
الدعيج  وكان املستشاران 

والرجيــب قــد انتدبا حن 
عملهما فــي النيابة العامة 
في عضوية اللجنة الدائمة 
حملاكمة الوزراء، وشاركا في 
االجتماعات الدورية ألعضاء 
النيابــة العامــة وهيئــات 
التحقيــق واالدعــاء العام 
في األمانــة العامة ملجلس 
التعــاون اخلليجــي. هذا، 
وفي شــهر فبراير من هذا 
العام صدر مرسوم أميري 
بترقيــة الدعيج والرجيب 
الى مستشارين في محكمة 
االستئناف العليا، وفي شهر 
يوليو املاضي صدر مرسوم 
أميري آخر بتعين الدعيج 
والرجيــب محامين عامن 

في النيابة العامة.

املستشار محمد الدعيج املستشار رجيب الرجيباملستشار ضرار العسعوسي

أطلق 8 آالف سمكة »سبيطي« في جون الكويت

»األبحاث« تسلم رسمياً محمية اللياح
الكويــت  أعلــن معهــد 
لألبحــاث العلمية تســلمه 
محميــة اللياح رســميا في 
مجلــس الوزراء من رئيس 
القــرارات  جلنــة متابعــة 
األمنية الفريق محمد البدر.
وقالــت مدير عام املعهد 
د.سميرة عمر لـ »كونا« ان 
محميــة اللياح بعد تســلم 
املعهــد لها رســميا تنضم 
اآلن إلى احملميات واملواقع 
التــي تكون حتت إشــراف 
املعهــد، مواكبا بذلك خطط 

الكويت إلعادة تأهيل البيئة 
واحملافظة عليها.

وأضافت ان املعهد سيقوم 
بوضع خطة إلعادة تأهيل 
احملمية طبقــا للمواصفات 
العامليــة ووضــع خطــط 
إعالمية توعوية للتعريف 
بأهمية احملافظة على بيئتنا 
الكويتية اذ ان موقع محمية 
اللياح يعتبر مهما جغرافيا 
فهي مصــد طبيعي للرياح 
احململة باألتربة، ما يخفف 
من ظاهرة الغبار والكثبان 

الرملية.
وأكدت حرص املعهد على 
التعاون مع جميع اجلهات 
واملؤسسات في الكويت التي 
تريد العمــل للصالح العام 

في جميع املجاالت.
من جانبــه، قال الفريق 
محمد البدر لـ »كونا« ان هذا 
النوع من التعاون مطلوب 
بن اجلهــات احلكومية في 
الدولة إميانا بالدور امللقى 
علــى عاتقنــا للحفاظ على 
البيئة الكويتية حفاظا على 

مستقبل األجيال القادمة.
مــن جانب آخــر، اطلق 
املعهد ٨ آالف سمكة من نوع 
»السبيطي« في جون الكويت 
ضمن حملته الثانية إلثراء 
املخزون السمكي في البالد.
وأوضح بيــان صحافي 
صادر عن املعهد ان األسماك 
التي مت اطالقها هي من نوع 
»الســبيطي« وجميعها من 
إنتــاج املعهــد فــي منطقة 
اخلويســات شــمال جــون 

الكويت.

منصب احملامي 
العام هو منصب 
معاون ومساعد 

للنائب العام، وهي 
درجة وظيفية تلي 

النائب العام في 
مباشرة أعماله


