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سوالف أمنية

مراسيم الضرورة
أثناء احلديث مع صديق أثار تساؤال أطلقه واستقر السؤال 

لدي: ملاذا مرسوم الضرورة هذا احتجت عليه املعارضة 
رغم كثرة مراسيم الضرورة التي صدرت منذ اقرار 

دستور الكويت؟!
هذا التساؤل جعلني أعود الى املكتبة القانونية ألكتشف 
ان القوانني الصادرة حتى عام 2007 بلغت 449 تشريعا 

غطت غالبية اجلوانب القانونية واالجتماعية واالقتصادية 
واملدنية وتنظيم املهن املدنية والعسكرية والقضائية.

وتبني أن 175 مرسوم ضرورة اصدرتها احلكومة من العدد 
اإلجمالي وغطى الكثير من اجلوانب بل ان بعض اجلهات لم 

تعمل إال مبراسيم ضرورة.
مراسيم الضرورة التي اقرتها احلكومة كما اوضحنا 

متعددة مبا فيها تعديل الدوائر االنتخابية وتعديل عدد 
األصوات، وجميع تلك املراسيم اعتمدتها مجالس األمة بعد 
االنعقاد عدا مرسوم واحد مت رفضه هو مرسوم حق املرأة 
في املشاركة بالعملية االنتخابية، حيث استطاعت احلكومة 

بعد ذلك متريره.
في مقال سابق أثنينا على املعارضة بتوكيل محامني 

يطعنون مبرسوم الضرورة اخلاص بتعديل عدد األصوات 
أمام احملكمة الدستورية ومتنينا سرعة احلكم مع او ضد 

حتى ال يصدر احلكم ضد املرسوم ويحل مجلس األمة 
وندخل في دوامة سياسية اخرى.

مقاطعة االنتخابات حق شخصي لكل مواطن ترشحا 
او انتخابا ولكن: ماذا سينفع املعارضة لو انسحبت من 

الترشح وفاز باالنتخابات أشخاص موالون للحكومة، كما 
يدعون، وسيقرون كافة مراسيم الضرورة الصادرة خالل 

هذه الفترة؟!
العملية االنتخابية فن، ينجح بالعضوية من يلعبها صح، 
ومن يشعر بقوة مركزه وتقبل الناس لطروحاته وأفكاره 

فسيضمن الفوز حتى لو كان بصوت واحد كما ان املرشح 
اليوم ال يحتاج إلى أكثر من اربعة آالف صوت ليكسب 

العضوية.

»االستئناف« تؤجل نظر 
قضية امليموني جللسة 25 
اجلاري الستكمال املرافعة

.. وتأجيل نظر قضية الوسمي 
جللسة 17 ديسمبر

أجلت الدائرة اجلزائية االولى مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار هاني احلمدان وأمانة سر 

عبداهلل الزير نظر االستئناف املقدم من النيابة العامة 
وكذلك االستئنافات املقدمة من املتهمني في قضية 
تعذيب محمد امليموني والتسبب في قتله جللسة 

25 اجلاري الستكمال 
املرافعة اخلتامية.

كانت الدائرة اجلزائية 
الرابعة باحملكمة الكلية 
قد قضت في 17 يناير 

املاضي حضوريا:
أوال: مبعاقبة املتهم 

االول باحلبس املؤبد 
عما نسب اليه في التهم 

اوال وثانيا/1 وثالثا 
وباحلبس ملدة سنة 

مع الشغل والنفاذ عما 
نسب اليه في االتهام ثانيا/2 وباحلبس ملدة سنة 

مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه في االتهام رابعا 
وبعزله عن الوظيفة ملدة ثالث سنوات.

ثانيا: مبعاقبة املتهم الثاني باحلبس املؤبد عما نسب 
اليه في االتهام اوال وثانيا/1 وباحلبس ملدة سنة مع 

الشغل والنفاذ عما نسب اليه في االتهام ثانيا/2 
وباحلبس ملدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب 

اليه في االتهام رابعا وبعزله عن الوظيفة ملدة ثالث 
سنوات.

ثالثا: مبعاقبة املتهم الثالث باحلبس مع الشغل 
والنفاذ ملدة سنتني عما نسب اليه في االتهام سادسا 

وببراءته من االتهام اوال املسند اليه.
رابعا: مبعاقبة املتهمني الرابع واخلامس والسادس 

والسابع باحلبس ملدة خمس عشرة سنة مع الشغل 
والنفاذ عما اسند اليهم في االتهام اوال وبعزل كل 

منهم عن الوظيفة ملدة سنة.
خامسا: مبعاقبة املتهمني الرابع واخلامس والسادس 
باحلبس ملدة سنة مع الشغل والنفاذ عما اسند اليهم 

في االتهام خامسا.
سادسا: بتغرمي كل من املتهمني التاسع عشر 

والعشرين مائتي دينار عما اسند اليهما.
سابعا: ببراءة باقي املتهمني من التهم املسندة اليهم.

ثامنا: مبصادرة املضبوطات.
تاسعا: باحالة الدعوى املدنية الى الدائرة املدنية 
املختصة باحملكمة الكلية للفصل في موضوعها 
وعلى ادارة الكتاب بها حتديد جلسة يخطر بها 

اخلصوم.

أجلت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار أنور العنزي نظر االستئناف 

املقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة أول 
درجة القاضي ببراءة أستاذ القانون بكلية 

احلقوق جامعة الكويت والنائب السابق مبجلس 
2012 د.عبيد الوسمي 
على خلفية االتهامات 
التي وجهت اليه اثر 

االحداث التي شهدتها 
ديوانية النائب 

د.جمعان احلربش 
في بدايات العام 2010 

جللسة 17 ديسمبر 
املقبل للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد 
أسندت للوسمي أنه 

في يوم االربعاء املوافق 2010/2/8 بدائرة مباحث 
أمن الدولة طعن علنا في مكان يستطيع فيه 

سماعه ورؤيته من مكان متواجدا في املكان عن 
طريق القول في حقوق األمير وسلطاته، وذلك 

بأن حتدث في الندوة املقامة في ديوانية د.جمعان 
احلربش عضو مجلس األمة ضمن حملة سياسية 

بعنوان »إال الدستور« إذ تناول فيها توجيهات 
صاحب السمو األمير بشأن تفعيل نصوص 

القانون املتعلقة مبنع التجمعات وإقامة الندوات 
السياسية خارج الديوانيات ونعتها بأنها قرار 

معدوم ال قيمة له متعديا بذلك على حقوق األمير 
وسلطاته.

املستشار هاني احلمدان

املستشار أنور العنزي

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

حترير 44 مخالفة وضبط 79 شخصًا 
وحجز 23 مركبة في حملة األحمدي

في اطار احلمالت االمنية التي يقوم بها قطاع شؤون االمن 
العام واصلت ادارة العمليات والدوريات مبديرية امن محافظة 
االحمدي قيامها بحمالت تفتيشية على املناطق التابعة لنطاق 
احملافظة اسفرت عن ضبط عدد )74( شخصا مخالفا »بدون 
اثبات وانتهاء اقامة« كما مت ضبط عدد )5( اشخاص مطلوبني 
على ذمة قضايا ومت احالتهم الى جهة االختصاص، كما قامت 
بضبط عدد )23( مركبة مخالفة متت احالتها الى كراج ميناء 

عبداهلل كما مت حترير عدد )44( مخالفة مرورية.

طلبة معهد ضباط الصف 
يزورون إدارة املتفجرات

ضم���ن الزيارات امليدانية اثناء الدراس���ة الجهزة وزارة 
الداخلية والت���ي يقوم بها طلبة معه���د ضباط الصف من 
الرقباء االوائل الكتساب اخلبرات واالطالع على آلية العمل 

في القطاعات املختلفة.
قام طلبة معهد ضباط الصف في السنة الثانية من الرقباء 
االوائل الدفعة »السابعة عشرة« بزيارة ميدانية لالدارة العامة 
لق���وات االمن اخلاصة »ادارة املتفجرات« حيث اطلعوا على 
طبيعة عملها واالختصاصات املنوطة بها، ودورها في العمل 
االمني باالضافة الى التعرف على احدث الوس���ائل العلمية 

والعملية املستخدمة في مجال املتفجرات.

عدد من الطلبة الضباط خالل زيارتهم إدارة املتفجرات

الشيخ أحمد احلمود

قام النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود بزيارة رجل األمن 

املصاب وكيل عريف احمد عيسي عبدالعزيز العيسي 
لالطمئنان على صحته والوقوف على مراحل العالج 

التي يخضع لها إثر تعرضه وآخرين من اخوانه 
رجال االمن للشروع في القتل عن طريق الدهس 
اثناء املسيرة املخالفة للقانون والتى جرت مؤخرا 

متمنيا له سرعة الشفاء العاجل.
ودعا الشيخ احمد احلمود في تصريح له جميع 
املواطنني ممارسة حقهم الدميوقراطي حضاريا 

وأن يعبروا عن آرائهم بحرية ورقي في الساحة 
املخصصة في ظل االمن، وبعيدا عن لغة التحريض 

واالثارة والتعدي والشغب والعنف مؤكدا ان 
مسؤولية وزارة الداخلية ورجالها وواجبهم تكون في 

احلفاظ على االمن والنظام العام وردع كل خروج 
عن القانون بكل صورة وأشكاله مهما كانت االسباب 

واملبررات. وقال إن املصالح العليا المن الوطن 
واملواطن ال تعلوها مصلحة وهو ما يجب ان يعيه 
كل مواطن حريص على بقاء الكويت آمنة مستقرة 
ومسؤوليتنا جتاه حماية امن مواطنيه وسالمتهم.

احلمود: مسؤوليتنا احلفاظ على األمن 
والنظام وردع اخلروج على القانون

اطمأن على رجل األمن املصاب

التحقيق في مالبسات وفاة طفلة لقيطة في املهبولة
و مصرع عامل بناء سقط من بناية قيد اإلنشاء

14 إصبع حشيش مع بدون في حولي
و4000 حبة »كبتي« في غرفة نوم وافد بالفردوس

أحيلت جثة تبلغ من العمر 
قرابة ال� 5 أش���هر إلى اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية للوقوف 
على مالبس���ات وفاتها وما إذا 
كان���ت توفيت قضاء وقدرا أو 
قتل���ت، أو ماتت بس���بب عدم 
إطعامها، على أن يحال التقرير 
بش���أن وفاتها الى إدارة بحث 
وحت���ري محافظ���ة األحمدي 
الستكمال التحقيقات والتوصل 

الى هوية امها.
وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد بوج���ود طفل���ة حديثة 
الوالدة ملق���اة الى جوار أحد 
مجمعات منطقة املهبولة حيث 
س���ارع الى موقع البالغ مدير 
العميد  امن محافظة األحمدي 
العس���الوي ومدير  معت���وق 
العقيد وليد  مباحث االحمدي 
الدريعي ورجال الطوارئ الطبية 

والذين اكدوا ان الطفلة لفظت 
انفاسها االخيرة وعليه مت ترك 
جثة الطفلة ال���ى إدارة الطب 

الشرعي.
من جهة اخ���رى لقي وافد 
مصري يعمل عامل بناء مصرعه 
اثر سقوطه من بناية قيد اإلنشاء 
كان يعم���ل بها، وقال املنس���ق 
الطوارئ  ادارة  ف���ي  االعالم���ي 
الطبي���ة عبدالعزيز بوحيمد ان 

بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
في السادسة من صباح امس عن 
سقوط من علو وبانتقال رجلي 
الطبية عادل الصالح  الطوارئ 
ومحمد رشيد تبني وفاة الوافد 
الذي يبلغ من العمر 23 عاما ليتم 

ترك اجلثة للطب الشرعي.

هاني الظفيري  ٭
محمد الجالهمة  ٭

أحال مدير عام النجدة العميد 
زهير النصراهلل الى مقر االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ش���ابا 
من غير محددي اجلنس���ية مت 
ضبطه م���ن قبل احدى دوريات 
جندة حولي وعثر بحوزته على 

14 اصبعا من مادة احلشيش.
وق���ال مصدر أمني ان احدى 

دوريات جندة حولي وخالل جولة 
في منطقة حولي اش���تبهت في 
شاب يستقل مركبة يابانية ومت 
توقيفه وبتفتيش مركبته عثر 
بداخلها على 14 اصبعا من مادة 

احلشيش.
من جهة أخرى، أحال مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

الى نيابة  الغنام  العميد صالح 
املخدرات وافدا آس���يويا بتهمة 
حيازة حبوب ومؤثرات عقلية 
بقصد االجتار. وقال مصدر أمني 
ان معلومات وصلت الى العميد 
الغنام عن آس���يوي يتاجر في 
احلبوب وعليه مت االيعاز الى ادارة 
املكافحة احمللية ومت استدراجه 

لبيع 60 حب���ة كابتي وبعد ان 
تسلم اآلسيوي املبلغ املرّقم وسّلم 
احلبوب مت ضبطه وبنفس مسكنه 
في منطقة الفردوس عثر بداخله 

على باقي احلبوب املذكورة.

عبداهلل قنيص  ٭
هاني الظفيري  ٭

.. ودشتي يتطوع للدفاع عن مصابي »الداخلية« في مسيرة »املركزي«

التحفظ على متعاٍط حتت احلراسة في مستشفى اجلهراء
بعد انقالب دورية سرقها حتت تهديد السالح

جميع إمكانياتنا القانونية ضد 
كل من تسول له نفسه باالعتداء 
واملساس وإحلاق الضرر بالكويت 
أثن���اء تأديتهم  وبه���م وذل���ك 
لرس���التهم األمنية واإلنسانية. 
وننهي ه���ذا التصريح بالدعاء 
للكويت وأميرها وش���عبها بأن 
يحفظهم اهلل من كل مكروه ومن 

كل حاقد وحاسد وطامع.

مؤمن المصري  ٭

هائلة انقلبت الدورية ومت ضبطه 
وإحالته الى املستشفى للعالج من 
اصابات حلقت ب����ه جراء انقالب 

الدورية.
محمد الجالهمة   ٭
هاني الظفيري  ٭

وأضاف دش���تي ف���ي بيانه: 
لهذا وأقل م���ا ميكننا أن نقدمه 
م���ن خدمة لوطنن���ا الغالي في 
ظل هذه األجواء املشحونة وما 
متر به البلد م���ن أزمات تهدف 
إلى تقطيعه ومتزيقه أن نكرس 
طاقاتنا القانونية ملساعدة إخواننا 
من أبناء الكويت املخلصني من 
رجال األمن والوقوف معهم جنبا 
إلى جنب إلضفاء األمن وإدخال 
السكينة والطمأنينة بتقدمينا 

على التوقف وما ان توقف حتى 
فوجئ رجال األمن بالشخص الذي 
مت إيقافه يشهر سالح ناري ويهدد 
رجلي األمن بالقتل ومن ثم اجته 
الى الدورية وهرب ليتم مطاردته 
وخالل س����يره بالدورية بسرعة 

إرس���اء األمن واألمان ومعرفته 
التامة بأنهم صمام األمان لبلدنا 
العزيز الكوي���ت أدامها اهلل لنا 
ذخرا وعزة وكذل���ك إميانا منه 
بأن ما مت اقترافه من فعل يشكل 
جرمية بش���عة في حق الكويت 
عامة واالعتداء السافر واإلجرامي 
على الرجال الذين وهبوا أرواحهم 
الكويت واحملافظة على  خلدمة 
األمن واألمان لنا خاصة باعتبارهم 

العني الساهرة لنا.

بها وحيازة مواد مخدرة.
أمن����ي ان احدى  وقال مصدر 
دوريات جندة اجلهراء وخالل جولة 
لها في اجلهراء اش����تبهت مبركبة 
ول����دى الطلب من قائدها التوقف 
حاول الهرب ومت مالحقته وإجباره 

صرح احملامي يوسف عباس 
دشتي بأنه يتطوع وأسرة مكتبه 
للدف���اع ع���ن منتس���بي وزارة 
الداخلي���ة الذي���ن تعرضوا إلى 
دهس متعمد بقصد قتلهم على يد 
أحد اخلارجني على القانون أثناء 
تأديتهم ملهام عملهم في إرساء 
األمن واحلف���اظ على املمتلكات 

العامة واخلاصة.
جاء هذا القرار بالتطوع إميانا 
الداخلية في  منه بدور رج���ال 

أمر مدير أمن محافظة اجلهراء 
اللواء إبراهيم الطراح بوضع حراسة 
مشددة على مواطن مت ادخاله الى 
مستشفى اجلهراء متهيدا للتحقيق 
معه على خلفية عدة قضايا منها 
سرقة دورية وإتالفها بعد ان انقلب 

منع سفر مصري إلهانته رجل أمن في مطار الكويت
احتجز وافد مصري في مخفر 
اجلليب قبل ان يطلق س���راحه 
بكفالة مالية جراء اهانته موظفا 
في مطار الكويت الدولي، كما مت 

منع الوافد من السفر الى موطنه 
على خلفية ذات القضية.

واستنادا الى مصدر أمني فإن 
مشادة كالمية وقعت بني عسكري 

يعمل ف���ي مطار الكويت والوافد 
وتطور األمر الى ان يقوم الوافد 
بالتهج���م والتط���اول على رجل 
األمن. وقال املصدر: ان العسكري 

طلب تسجيل قضية بحق الوافد 
والذي أكد ان العس���كري تعامل 

معه بأسلوب غير الئق.
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