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وفاة مصرية بعد دخولها البالد 

بنصف ساعة وإصابة زوجها 
وابنهما الصغير في حادث انقالب

شركة نفط الكويت تضع اشتراطات 
»اإلطفاء« على طاولة املفاوضات

لصوص يسرقون أسالك كهربائية 
بطول 4 كيلومترات في الروضتني

متعاط يصطدم بدوريتني 
قبل أن توقفه شجرة

عقرب تلسع مواطناً في الساملي

»اإلطفاء« ينقذون مواطنًا 
وطفليه من.. الرمال

هندي انتحر شنقاً في كبد

هاني الظفيري

لقيت وافدة مصرية مصرعها في حادث مأس���اوي 
شهده طريق الساملي فجر أمس فيما نقل زوجها وطفلهما 
الصغير بحالة حرجة إلى مستشفى اجلهراء بعد انقالب 
مركبتهم وذلك بع���د دخولهم البالد قادمني من بلدهم 

بنصف ساعة، حيث كانوا يقضون إجازتهم هناك.
وقال مصدر أمني أن الوافدة لقيت مصرعها فور وقوع 
احلادث ال���ذي أبلغ عنه فجر أمس وحضرت دوريات 
وسيارات إسعاف وتبني انقالب املركبة 4 مرات لتسقط 
على جانب الطريق، وإصاب���ة الزوج بإصابات بالغة 
وكذلك إصابة ابنهما الصغير بإصابات خطرة، وأشرف 
على نقل املصابني ضاب���ط االرتباط ماجد الصليلي، 

وسجلت قضية حادث انقالب ووفاة.

عقد اجتماع صباح أمس في مبنى التعمير التابع لشركة 
نفط الكويت ضم قطاع الوقاية التابع لالدارة العامة لالطفاء 
وشركة نفط الكويت حيث مت بحث امكانية التعاون بني 
الطرفني فيما يتعلق باالشتراطات الوقائية للمباني واملشاريع 
اجلديدة التابعة لشركة نفط الكويت بهدف تطبيق اللوائح 
والنظم الوقائية املعمول بها ف����ي االدارة العامة لالطفاء 
وذلك للحد من انتشار احلريق في حال نشوبه ولتحقيق 
الهدف املنش����ود وحماية االرواح واملمتلكات من احلرائق 
واالنهيارات. وفي ختام االجتماع، مت االتفاق بأن تستمر 
هذه االجتماعات للوصول ال����ى الغايات املرجوة، حضر 
االجتماع من جان����ب اإلدارة العامة لإلطفاء كل من: مدير 
ادارة وقاية حولي واالحمدي باالنابة العقيد خالد العجمي 
ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم العقيد خليل االمير، 
مراقب التفتيش واملتابعة العقيد يوسف الصعفاق ومن 
جانب ش����ركة نفط الكويت مدي����ر مجموعة االطفاء علي 
البيرمي ورئيس فريق عمل االطفاء )اخلدمات املساندة( 

مشعل الهندي وكبير آمري االطفاء احمد علي.

هاني الظفيري

أبلغ مواط����ن يعمل في وزارة الكهرباء مس����اء امس 
رجال امن مخفر القش����عانية عن سرقة اسالك كهربائية 
ومت تس����جيل قضية رق����م 510 /2014 ومتت احالتها الى 

رجال املباحث.
وق����ال مصدر امني ان بالغا ورد صباح اول من امس 
من مواطن يعمل في وزارة الكهرباء قسم االمن والسالمة 
عن تعرض اس����الك كهربائية للسرقة عن طريق قطعها، 
وعليه امر قائد املنطقة العقيد منصور الديحاني رجاله 
بالتوج����ه الى موقع البالغ في منطقة الروضتني بالقرب 
من املنش����آت النفطية، فتم مشاهدة املبلغ الذي افاد بأن 
قيمة املسروقات من اسالك كهربائية بآالف الدنانير، هذا 
واشار املصدر الى ان اخلط الكهربائي الذي تعرض للسرقة 
من االعمدة الكهربائية ميتد مسافة 4 كيلومترات تقريبا 

باملنطقة الصحراوية بالقرب من املنشآت النفطية.
ليتم تسجيل قضية وجار البحث عن اللصوص.

محمد الدشيش

متكن رجال أمن األحمدي من ضبط شاب متعاط بعد 
ان اصطدم عمدا بسيارتي دورية قبل ان يتوقف عنوة 
باصطدامه بشجرة وفي التفاصيل كما يوردها مصدر 
امني ان املالزم اول عبداهلل العلي ويرافقه املالزم محمد 
العذاب كانا يقومان بجولة اعتيادية في منطقة الظهر 
عندما حملا س���يارة بال لوحات يقودها شاب وتنطلق 
بسرعة جنونية وعليه قاما مبطاردته والطلب منه ان 
يتوقف اال انه وحال رؤيته للدورية قام بعكس السير 
واالنط���الق في محاولة للهرب من الدورية، وعليه مت 
طلب دورية اسناد لتشارك في مطاردته دوريتان ولكنه 
اصطدم باألولى والثانية خالل محاولته التخلص من 
املطاردة إال أنه وبعد اصطدامه بالدورية الثانية انحرفت 
سيارته ليصطدم بشجرة وسط الطريق، وعليه قام 
رجال األمن بانزاله من سيارته وكان يبدو بحالة غير 
طبيعية وبعد تكبيله ووضعه في الدورية مت تفتيش 
س���يارته وعثر بداخلها عن كف حش���يش و3 أصابع 
حشيش و13 كيسا يعتقد انه يحوي مادة الشبو و13 
قطعة مخدرات صغي���رة، ومت التحفظ عليه وحتريز 
املضبوطات واحالته ال���ى جهات االختصاص متهيدا 

الحالته الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

محمد الجالهمة

نقل مواطن إلى مستش���فى اجله���راء بعد تعرضه 
للسعة عقرب أثناء جلوسه على األرض في بر الساملي، 
وقال مصدر طبي ان مواطنا احضر مساء امس االول 
إلى مستش���فى اجلهراء على يد ذويه وهو يصرخ من 
االلم وبسؤال الدكتور له عما حصل، أفاد املواطن بأنه 
تعرض للدغة عقرب أثناء جلوس���ه عند ماشيته في 
بر الس���املي ومت إجراء الالزم له، حيث وصفت حالته 

باملستقرة.

عبدالعزيز فرحان

متكن رجال االطفاء من إنقاذ مواطن وطفليه بعد أن 
غرزت سيارتهم في منطقة برية شمال اجلهراء.

وف���ي التفاصيل كما يورده���ا مصدر أمني، فإن 
اتص���اال ورد إلى غرفة العملي���ات من مواطن يفيد 
فيه بأن س���يارته غرزت في الرمال وأن بصحبته 
طفليه ول���م يعد قادرا على إخراجها بعد أن دخلت 
إطاراتها وسط الرمال بشكل كلي، وقال املصدر ان 
رجال إطفاء اجلهراء توجهوا الى املوقع الذي حدده 
املواطن في بالغه ومتكنوا من الوصول إلى املوقع 
في وقت قياس���ي، حيث كان���وا على اتصال هاتفي 
مع املواطن والذي حدد لهم موقعه، مشيرا املصدر 
إلى أن رجال اإلطفاء قاموا باخراج السيارة وتقدمي 
املساعدة للمواطن وطفليه واصطحبوهم حتى الطريق 

الرئيسي وسجل اثبات حالة.

هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة محافظة الفروانية بتسجيل قضية 
حتت مسمى انتحار، وذلك بعد العثور على وافد هندي 

شنق نفسه في سقف غرفته.
وفي التفاصيل، ان بالغ���ا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من وافد سوري شاهد زميله الهندي في غرفته 
معلقا بحبل، وعليه توجه على الفور مساعد مدير أمن 
الفروانية الل���واء محمد العنزي إلى موقع البالغ ومت 

إنزال اجلثة عن طريق الطب الشرعي.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
لواء شرطة متقاعد حمد السريع  

الطالق
أثارت إحصائية صادرة من عدة جهات حكومية العديد 

من التساؤالت وهي تشير إلى املعدالت املرتفعة حلاالت 
الطالق في الكويت، فبعض تلك التقارير تعلن أن نسبة 

الطالق تصل إلى 900 حالة شهريا وأخرى تتقارب 
منها وتعلن أن حاالت الطالق تصل إلى 24 حالة باليوم 

وبالتأكيد تعتبر تلك املعدالت مرتفعة جدا نسبة إلى تعداد 
سكان الكويت.

ظروف الطالق متعددة ومختلفة، كما أن مشاكل الطالق 
واالنفصال تقع بني حديثي الزواج أو ممن مضى على 

زواجهم سنوات طويلة ورزقوا بأبناء وبالتأكيد تختلف 
ظروف الطالق بني حديثي الزواج أو من مضى عليه 

سنوات عدة.
احلكومة أنشأت مجموعة من اإلدارات املتخصصة 

ملعاجلة املشاكل األسرية وحلها فوزارة العدل لديها إدارة 
االستشارات النفسية وإدارة إصالح ذات البني وهما 

جهازان مهمتهما مساعدة األزواج حلل مشاكلهم وإعادة 
املودة بينهم ويأتي ذلك بناء على طلب القاضي وقبل أن 

يحكم بطالقهم.
وزارة الداخلية لديها إدارة متخصصة وهي إدارة اخلدمة 

املجتمعية ودورها هو حل املشاكل األسرية واخلالفات 
الزوجية قبل تسجيل القضايا بينهما في املخفر.

تزايد معدالت الطالق يوحي بأن تلك اإلدارات ال تقدم 
النصيحة واإلرشاد بسبب نقص اخلبرات أو أنها ال متلك 

الصالحية للتدخل إلصالح ذات البني بني األطراف.
ما يسبب احلزن واألسى أن الكثير من حاالت الطالق 

حتدث ألسباب سخيفة ميكن حلها لو تدخل أحد 
األطراف من أسرة الزوج أو الزوجة وقبل حتى أن تصل 

إلى اإلدارات احلكومية املختصة.
وما يؤلم بالنفس هي تعرض األزواج بعد وقوع الطالق 

إلى الندم واألسف ورغم ذلك فإن الصلف والغرور 
واملكابرة بينهما جتعلهما يتمسكان مبواقف خاطئة 

تبعدهما نهائيا عن بعض كما هناك أسر يكون دورها 
محرضا ومساعدا على االنفصال دون إدراك ملخاطر 

الطالق على األسرة وعلى مستقبل األبناء.
احلكومة محتاجة إلى تكليف جهات مختصةه لدراسة 
حاالت الطالق وأسبابها ووضع احللول املناسبة للحد 

منها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية.

إخماد حريق محدود في مصنع 
الكبريت.. وأمن ميناء عبداهلل ينجح 

في إخالء املصنع برقم قياسي

عبدالعزيز فرحان

اندلع حري����ق في وحدة الكبريت في مصفاة األحمدي 
أمس األول دون وقوع أي إصابات تذكر. وبحساب مصادر 
من امليناء، أفاد بانه من خالل أجهزة االتصال الالس����لكية 
تلقى ضابط األمن سويد العجمي بالغا عن اندالع احلريق 
الساعة 5 والنصف من عصر أمس األول، وعلى الفور مت 
إبالغ العمليات وإطفاء امليناء باحلادثة، وتوجهت 3 دوريات 
أمن تابعة مليناء األحمدي الى موقع البالغ للقيام بعملية 
اإلخالء التي مت التدرب عليها مسبقا حتت مسمى »كت3« 
وهي إخالء جزئي للمنطقة بالكامل، متهيدا لوصول مطافي 
ميناء عبداهلل، وقد توجهت لإلسناد من ذات الشركة فرقتا 
ميناء الشعيبة وميناء األحمدي، والتحقت بالوقت املناسب 
فرقتا إطفاء تابعة لإلدارة العامة للطفاء من مركزي األحمدي 
والفحيحيل اللتني وصلهما البالغ من خالل غرفة عمليات 
وزارة الداخلية، وأضاف املصدر انه مت إخماد احلريق احملدود 
دون وقوع أي إصابات تذكر، وان اخلس����ائر املادية كانت 
محدودة، مشيرا الى ان عملية اإلخالء التي قام بها رجال 
األمن من خالل خطة وضعت مسبقا، مت تطبيقها بالكامل 

وبشكل احترافي ساهمت في إنقاذ األرواح.
من جانبها، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
في بيان لها امس س����يطرتها على حريق محدود نش����ب 
مس����اء أمس االول في أحد مستودعات الكبريت مبصفاة 
األحمدي دون وقوع أي إصابات، مضيفة ان أعمال التبريد 
مازالت مس����تمرة حتى اآلن. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الشركة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة خالد 
العسعوس����ي انه مت إخطار اجله����ات املعنية حال اندالع 
احلري����ق ألخذ االحتياطات االحترازية حفاظا على صحة 
وسالمة العاملني باملنطقة احمليطة، مؤكدا أن احلريق لم 

يؤثر على عمليات املصفاة.

جانب من حريق مصنع الكبريت

الفريق سليمان الفهد خالل إلقائه كلمته

الفهد: منتسبات الشرطة النسائية أثبنت كفاءة أمنية عالية
التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفهد  الفريق س���ليمان فهد 
التعليمية  ضباط األجه���زة 
والهيئة املساندة والتدريبية 
بأكادميي���ة س���عد العبداهلل 
للعل���وم األمني���ة، وذلك مع 
بدء العام الدراسي والتدريب 
للكليات واملعاهد واملدارس 
األمنية والوقوف على مدى 
االستعداد الستقبال الطالب 
اجلدد وطلبة املراحل التعليمية 
والتعرف على مالمح اخلطة 
التعليمي���ة والتدريبية التي 
مت اتخاذها واإلعداد لها للعام 
الدراسي اجلديد، مشيدا في 
كلمته التي ألقاها مبنتسبات 
الشرطة النسائية وأنهن أثبنت 
حضورا فاعال على مستوى 

املهام األمنية املوكلة إليهن.
وق���د نقل الفري���ق الفهد 
حتيات وتقدير نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية باإلنابة الشيخ محمد 
اخلال���د جلميع أعضاء هيئة 
التعليم والتدريب بأكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
وكلياتها ومعاهدها وأثنى على 
جهود مدير عام أكادميية سعد 

العب���داهلل للعل���وم األمنية 
العمر  اللواء هارون  باإلنابة 
الع���ام  املدي���ر  ومس���اعدي 
اإلدارات ورؤس���اء  ومديري 
األقس���ام والضباط وضباط 
الصف واألف���راد وما حققوه 
من نتائج طيبة على صعيد 
تعليم وتدريب وتأهيل وصقل 
معلومات ورفع قدرات الطلبة 
الضباط، وضباط االختصاص 
وضباط صف وأفراد وعضوات 
معهد الهيئة املساندة للشرطة 
النس���ائية، معربا في الوقت 
ذاته ع���ن أهمية أن تتواصل 

وتس���تمر تلك اجلهود وهذا 
العطاء إلعداد رجل أمن عصري 
وكفء مسلح بالعلم والتدريب 
على أحدث الوسائل والتقنيات 

األمنية املعمول بها عامليا.
وش���دد في مستهل لقائه 
التعليمية  الهيئ���ة  بأعضاء 
والتدريبية على تنمية اإلميان 
وصون الوديعة وتعزيز روح 
املواطنة والوالء هلل والوطن 
واألمير وترسيخها في نفوس 
كل أبنائنا الطلبة وأن يتداركوا 
معنى الوطن وارتباطه باألمن 
الشامل والذي يجب أن ينعكس 
عل���ى أداء وجه���د وإخالص 
واالس���تعداد للتضحية من 
أجله وال���ذود عنه باألرواح 

واألنفس.
وأش���ار الفريق الفهد إلى 
التي  الدعم واملساندة  أهمية 
ل���وزارة  توليه���ا احلكومة 
الداخلي���ة ف���ي كل املجاالت 
وخاصة التعليم والتدريب ولم 
تبخل أبدا في تشييد وجتهيز 
مبنى عصري متكامل اخلدمات 
لألكادميي���ة ومب���ان حديثة 
ومتطورة جلميع أجهزة األمن 
بغية توفير بيئة عمل مناسبة 

ومتخصصة.

العميد عادل احلشاش

احملامي نواف املطيري

احملامي خالد السويفان

في الدعوى املقامة من أعضاء نقابة البترول الوطنية

احلشاش: خطة أمنية مرورية شاملة لبدء العام الدراسي

تأجيل قضية إهانة القضاء املرفوعة ضد البراك لـ 20 أكتوبر
مؤمن المصري

الكلية  أجلت دائرة اجلنح باحملكمة 
أمس برئاسة املستشار يوسف األثري 
نظر القضية املرفوعة من رئيس املجلس 

األعلى للقضاء املستشار فيصل املرشد 
ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة 
املساس برجال السلطة القضائية وسب 
وقذف املرشد على خلفية خطابه قبل شهر 
رمضان بساحة اإلرادة جللسة 20 أكتوبر 

املقبل لتصوير ملف القضية.
كانت احملكمة قد أخلت سبيل البراك 
في السابع من يوليو املاضي بكفالة مالية 
قدرها خمسة آالف دينار، وقررت تأجيل 

القضية لالطالع واالستعداد.

اجلنح املستأنفة تبرئ مدير مبيعات في إحدى شركات 
الدعاية واإلعالن من خيانة األمانة

عدم اختصاص احملكمة بنظر دعوى إلزام »الشؤون« 
باعتماد بعض العاملني كأعضاء مجلس إدارة

العالقات  إدارة  أكد مدي����ر 
العام����ة والتوجي����ه املعنوي 
ومدي����ر إدارة اإلع����الم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
أن وزارة الداخلية متمثلة في 
العامة للمرور ستقوم  اإلدارة 
بتطبيق خطة مرورية شاملة 
تزامنا مع بدء العام الدراسي، 
وقال احلش����اش في تصريح 
له ان����ه بناء عل����ى توجيهات 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير األوقاف 
والشؤون اإلس����المية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد، مت اتخاذ 
التدابير واالستعدادات  جميع 
واإلجراءات األمنية في جميع 
ال����وزارة،  قطاع����ات وأجهزة 
واكتم����ال كل التدابير األمنية 
الوقائية االحترازية واملرورية 
الالزمة إلجناح مناسبة بدء العام 

الدراسي اجلديد 2015/2014.
وأوضح احلشاش أن وكيل 
وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد أصدر تعليماته جلميع 
قي����ادات القطاع����ات األمني����ة 

الفعال  املختص����ة بالتنفي����ذ 
للخطة ومتابعتها بصفة دائمة 

ومستمرة.
وأشار إلى أن اخلطة األمنية 
الشأن تهدف  الشاملة في هذا 
التغطية  إلى تأمني وتوفي����ر 
األمني����ة واملروري����ة وفرض 
السيطرة املرورية على جميع 
الطرق والتقاطعات الرئيسية 
والفرعية جتنبا لالزدحامات 
واالختناقات املرورية املتوقعة 
الدراسي  العام  بالنظر لبداية 
األمر الذي يلقي أعباء مضاعفة 
على رجال األمن واملرور. وأكد 
العميد احلشاش على أن هناك 
تنسيقا على مدار الساعة بني 
مديريات األمن في احملافظات 
الست واإلدارات ذات االختصاص 
لتنفيذ اخلطة األمنية املرورية 
الشاملة، منوها الى أن اإلدارة 
العامة املركزية للعمليات تعمل 
كحلقة وصل بني جميع اجلهات 
األمنية املش����اركة واملساعدة 
إلى أن حملة  واملساندة وأملح 
التوعي����ة اإلعالمي����ة املواكبة 

للخطة األمنية املرورية مبناسبة 
بدء الع����ام الدراس����ي اجلديد 
تواصل فعالياتها بكل نشاط 
وزخم محققة أهدافها املرجوة، 
موضحا أن محور احلملة الذي 
يتزامن مع تنظيم حركة املرور 
والسير واالستعداد لتأمني عودة 
األبناء إلى مقاعد الدراس����ة قد 
اكتملت فعالياته تأهبا لقرب 
املراحل  الدراس����ة في  انتظام 

التعليمية املختلفة.
وأضاف العميد احلشاش أن 
إدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي وإدارة اإلعالم األمني 
تعك����ف عل����ى تنفي����ذ اخلطة 
اإلعالمية التوعوية حتت شعار 
وصلون����ي بأمان والتي تهدف 
إلى تس����ليط الضوء على دور 
كل شخص محيط بالطالب في 
غرس الوعي املروري واألمني 
لديه، حيث ان هذا األمر ال يقتصر 
دوره على وزارة الداخلية فقط 
بل يتحقق مبس����اعدة كل من 
يحيط بالطالب مثل األس����رة 

واملدرسة.

مؤمن المصري

قضت الدائرة املس����تعجلة 
الثامنة باحملكمة الكلية بعدم 
اختصاص احملكمة نوعيا بنظر 
الدعوى املرفوعة من قبل بعض 
أعضاء نقابة البترول الوطنية 
الكويتية إللزام وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل باعتمادهم 

كأعضاء ملجلس إدارة النقابة.
وتتلخ����ص وقائع الدعوى 
املاثل����ة في أن املدعني ش����يدوا 
دعواهم قبل ممثلي نقابة البترول 
الوطنية الكويتية ووكيل وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
بصفته ذاكرين فيها أنه مت عقد 
جمعية عمومية غي����ر عادية 
بتاريخ 2014/3/2 مت فيها اتخاذ 
إجراءات مهمة من قبل األعضاء 

ومن أهمها حل مجلس اإلدارة 
السابق للنقابة وتشكيل جلنة 
انتقالية ملدة ال تتجاوز خمسة 
عشر يوما وذلك إلدارة شؤون 
النقاب����ة والدع����وة النتخابات 
جديدة. ومت إبطال املجلس السابق 
وإجراء انتخابات جديدة أسفرت 
نتائجها عن تشكيل مجلس إدارة 

جديد للنقابة من املدعني.
وحضر أمام احملكمة وكيل 
املدعى عليهم بصفاتهم )ممثلي 
نقابة البترول الوطنية الكويتية( 
احملامي نواف املطيري، وترافع 
شفاهة دافعا بعدم اختصاص 
احملكمة نوعيا بنظر الدعوى ألن 
طلبات املدعني متس أصل احلق 
املتنازع عليه وهو هل ينطبق 
على ه����ذه اجلمعية العمومية 
الش����روط التي تنظمها لوائح 

نقابة البترول الوطنية الكويتية 
من عدمه وذلك فيه تعرض ألصل 
احلق املتنازع عليه األمر الذي 
يس����توجب بحث����ا موضوعيا 
للفصل فيه مبا يخرج عن والية 

القضاء املستعجل.
وأضاف املطيري أن احملكمة 
تفهمت دفاع املدعى عليهم بعد أن 
فحصته ومحصته وانتهت إلى 
صحته ألن ظاهر األوراق يؤكد 
أن اجلمعية العمومية التي عقدها 
املدعون باطلة ولم تعترف بها 
أي من اجلهات الرقابية وبالتالي 
باتت دعواهم خليقة بالرفض 
لعدم االختصاص النوعي بالنظر 
في األمر. وال يفوتنا في هذا املقام 
أن نشكر القضاء الكويتي الذي 
تعودنا منه على نصرة احلق 

ورفع راية العدل.

قض����ت محكم����ة اجلن����ح 
املس����تأنفة ببراءة وافد يعمل 
بوظيفة مدير مبيعات في إحدى 
ش����ركات الدعاية واإلعالن من 

تهمة خيانة االمانة.
تتلخص الواقعة في انه وجه 
االدعاء العام ملدير مبيعات تهمة 
خيانة االمانة اذ انه حاز مبالغ 
مالية قيمة بيع اجندات تقدر 
بقيمة 6240 دين����ارا اململوكة 
إلحدى شركات الدعاية واالعالن 
واملسلمة اليه على سبيل االمانة 
بن����اء على عقد عم����ل بصفته 

شريكا باملجهود ومدير مبيعات 
فاستولى عليها لنفسه وتصرف 

فيها حلسابه.
وقرر صاحب الشركة عن قيام 
املتهم مدير مبيعات باالشتراك 
مع آخرين بخيانة األمانة وقيام 
اآلخرين بش����هادة الزور حيث 
قرر الشاكي أن املتهم كان شريكا 
معه ومدير مبيعات في الشركة 
اململوكة اليه وأثناء العمل قام 
املتهم ببيع أجندات على إحدى 
شركات الكمبيوتر مببلغ 6240 
دينارا واالستيالء على املبالغ 

املتحصلة من بيع األجندات.
املتهم احملامي  حضر دفاع 
الس����ويفان من  خالد جم����ال 
مجموعة اخلش����اب القانونية 
أم����ام احملكمة ودف����ع ببطالن 
صحة إس����ناد ه����ذه اجلرمية 
للمتهم، اذ ان احملكمة ال تساير 
ساحة االدعاءات وكانت الدانة 
املتهم اذ لم يقم الدليل اليقيني 
على ارتكاب����ه وإال تعتبر هذه 
االدع����اءات كيدي����ة، وحكمت 
احملكمة ببراءة املتهم مما أسند 

إليه من اتهام.


