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اجلدعي لـ»األنباء«: 
احملكمة استمعت 

إلى دفاع البراك 
بكل صبر وسعة 

صدر

الشائعات قائال أي امتحانات 
جترى في ه���ذه الفترة، أيها 
املرضى مبرض اإلشاعات، وأنه 
كان في وفد برملاني رس���مي 
منذ عشرة أيام شملت كال من 
جورجيا وهنغاريا مستدركا 
إن احلق تعالى قال )قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقني(.. 

البقرة 111.
التميمي سنقوم  وأضاف 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
ضد اجلهات واألشخاص الذين 
تداولوا وروجوا هذه الشائعة 
ونحن نعلم من وراءها ومن 
املس���تفيد من هذه االمراض 
الت���ي يقتات���ون  النفس���ية 
عليه���ا.  وتابع أن من يعتقد 
أنه س���ينال من شخصي أو 
ادائي البرملاني الذي أوجعهم، 
فإنني أقول لن ترهبوا التميمي 
بهذه االقوال اجلبانة التي ال 
يروجه���ا ويتداوله���ا اال من 
يرى أنه يقوم بأفعال الغش 

التميمي ينفي ضبطه في حالة غش
خالل امتحانات إحدى اجلامعات املصرية

والتزوير والتدليس، ولدينا 
من االدلة والبراهني التي تثبت 
كيف وصلت االمور ببعضهم 
الى دف���ع مبالغ للرد على أي 
تصريح أو كلمة تخرج عني 
في محاولة خسيسة للتأثير 
على أبناء الكويت الصادقني، 
مشددا أن الكل يعلم من قاموا 
بشراء الشهادات بطريقة الغش 
والتزوير وأقول ملن يعرف اهلل 
أتقوا اهلل في أنفسكم وأهلكم 
فالتميمي لن تضره شائعاتكم. 
وخت���م تصريحه قائال: إنني 
أوعزت ألعضاء مكتبي بجمع 
كافة التغريدات، وسأتابع مع 
اجلهات األمنية املصدر الذي 
روج هذه الشائعة، مضيفا إن 
كنت سمحت سابقا للبعض 
بانتقادي كشخصية عامة إميانا 
باحلرية الدستورية املسؤولة، 
فإنني توصلت اآلن الى قناعة 
بأن بعض املرضى النفسيني 

من املتسلقني سياسيا.

نف���ى النائ���ب عب���داهلل 
التميمي نفي���ا قاطعا ما يتم 
تداوله ف���ي مواقع التواصل 
االجتماعي حول الشائعة التي 
تتحدث عن ضبطه في حالة 
غش اثناء اداء االمتحانات في 

إحدى اجلامعات املصرية. 
وفند ف���ي رده على تلك 

عبداهلل التميمي

محمد طنا

احلريجي: مساعدات الكويتيات املتزوجات  من غير كويتيني لن تتوقف
قال النائب سعود احلريجي: إنه حرصا مني 
على حتري الدقة في اخلبر الذي تردد عن 

وقف املساعدات، فقد تواصلت مع وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل د.مطر 
املطيري وسألته عن مدى صحة ما نشر 

عن أن الوزارة بصدد وقف املساعدات 
عن الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني 

الالتي لم يقدمن تقارير طبية بعجز 
أزواجهن، فنفى د.املطيري صحة ذلك نفيا 

قاطعا. وتابع احلريجي قائال في تصريح 
صحافي: ان وكيل وزارة الشؤون أكد لي 

أن الوزارة لم تصرح بأنها بصدد وقف 
املساعدات عن 13 ألف كويتية متزوجة من 
غير كويتي، وان كل ما نشر عن ذلك غير 
صحيح، وان الوزارة لم تتخذ أي إجراءات 

في هذا الصدد، وان صرف املساعدات 
مستمر للكويتيات املتزوجات من غير 

الكويتيني. وقال احلريجي: وليعلم اجلميع 

أن حقوق ومكتسبات أخواتنا الكويتيات 
خط أحمر وال ميكن القبول باملساس بها. 

وشكر احلريجي وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل د.مطر املطيري، على 
سرعة جتاوبه، وقطع الشك باليقني وبث 

الطمأنينة في قلوب آالف األسر التي هالها 
ما نشر عن وقف املساعدات عن 13 ألف 
كويتية متزوجة من غير كويتي، وهو ما 

نفاه وكيل الوزارة جملة وتفصيال.

سعود احلريجي

عباس الشعبي يرقص فرحا باالفراج عن مسلم

»قعود« امام ديوان البراك

طنا يقترح تعديل العمر إلى 21 لقبول 
طلب التوظيف في ديوان اخلدمة

قدم النائب محمد طنا اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ملا كانت 
الفئة املؤهلة لسوق العمل هي فئة الشباب بالدرجة األولى وملا 

كانت هناك لوائح من مجلس اخلدمة املدنية تشترط على ان 
تكون سن املتقدم للديوان ال تقل عن 25 عاما. نقترح على 

مجلس اخلدمة املدنية القيام بتعديل شروط التقدم للوظائف 
الشاغرة من املواطنني مبا ال يقل عن 21 عاما ليدرج اسمه في 

كشوف املتقدمني للحصول على وظيفة.

وزارة األشــغـــــال الـــعـــامـــــة
بيانات  بتحديث  القيام  عزمها  عن  العامة  األشــغــال  وزارة  تعلن 
الشرگات واملؤسسات املسجلة لدى جلنة املناقصات املرگزية 
جلميع التخصصــات )طــرق ومجـــاري، املدنية واإلنشائية، أعمال 
احلديدية،  األعـــمـــال  املــيــگــانــيــگــيــة،  األعـــمـــال  الــتــگــيــيــف، 
بـأعمــال  املــتــخــصــصـــــة  والـــشـــرگـــات  الــگــهــربــائــيــــــــــــــة(  األعـــمـــال 

)عالمات املرور األرضية-الشبك اجلانبي( لعام 2015،
األشغال  وزارة  مراجعة  واملؤسسات  الشرگات  هذه  جميع  من  يرجى  لذا 
الدور   -  )2( رق��م  مصعد   - السادس  بالدائري  الرئيسي  املبنى   - العامة 
الثالث - إدارة الوثائق والعقود - قسم تأهيل املقاولني واالستشاريني، وذلك 
في اجلدول  احمل��ددة  املواعيد  في  الثانية عشرة  إلى  التاسعة  الساعة  من 
املبني أدناه الستالم النماذج والديسك املعد وذلك نظير مبلغ 200 دينار.

لالشتراك  مؤسسة  أو  شرگة  أي  استدعاء  ف��ي  ينظر  ل��ن  بأنه  علمًا 

 

في مناقصات الوزارة ما لم حتدث بياناتها لدى الوزارة.
لالستفسار ميگن االتصال على الهواتف:
25304845 - 25304843 - 25304596 

موعد املراجعة
إلىمنالفئة

األولى، الثانية، 
2015/4/262015/4/30والشرگات املتخصصة

2015/5/32015/5/7الثالثة، الرابعة

مع إخالء سبيله بكفالة 1000 دينار

»التمييز« حتجز طعن البراك جللسة 18 مايو للحكم

على انتفاء القصد اجلنائي بأن 
البراك قد اساء لصاحب السمو 
االمي���ر او تطاول على مس���ند 
االم���ارة او طع���ن في س���لطة 
صاحب السمو االمير، وقال ان 
فريق الدفاع نس���ق فيما بينهم 
قبل اجللسة أال يغرقوا احملكمة 
بكثير من التفاصيل وركزنا على 
الدفوع الشكلية واملوضوعية 
ودفع���وا بعدم ج���واز تصدي 
محكمة االستئناف للموضوع 
حت���ى ال حترم املتهم من درجة 

من درجات التقاضي.
وكان���ت النياب���ة العامة قد 
اسندت للبراك انه في 2012/10/15 
بدائ���رة مباح���ث ام���ن الدولة 
»طعن علنا وفي مكان عام عن 
طريق القول في حقوق صاحب 
الس���مو االمير وسلطته وعاب 
في ذاته وتطاول على مس���ند 
االمارة بأن وجه له خالل ندوة 
عامة العبارات وااللفاظ املبينة 

باالوراق وذلك على النحو املبني 
بالتحقيقات«.

وخلصت النيابة العامة الى ان 
البراك قد ارتكب اجلناية املؤثمة 
باملادة 25 م���ن القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض احكام 
قانون اجلزاء، وطلبت من محكمة 
اجلناي���ات معاقبته طبقا ملادة 
االتهام، وارفقت بتقرير االتهام 

قائمة ب� »ادلة الثبوت«.
الدائ���رة اجلزائرية  وكانت 
الرابعة مبحكمة االستئناف قضت 
في 22 فبراي���ر املاضي بقبول 
االستئناف املقدم من البراك ضد 
حكم اول درجة القاضي بحبسه 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
ش���كال وفي املوضوع بتخفيف 
احلكم الى احلبس س���نتني مع 
الشغل والنفاذ، وكانت محكمة 
اول درجة في جلس���ة 15 ابريل 
البراك 5  2013 قضت بحب���س 

سنوات مع الشغل والنفاذ.

صرح احملامي جاس���ر اجلدعي 
ل� »األنباء« بأن احملكمة استمعت 
البراك بكل صبر وسعة  لدفاع 
صدر، واضاف ان فريق الدفاع 
طلب من احملكمة احلكم ببطالن 
احلكم املطعون عليه كما طلب 
وقف تنفيذ العقوبة حلني الفصل 

في »التمييز«.
وأكد املدع���ي ان الدفاع ركز 
على على ان خطاب البراك في 
ندوة »كف���ى عبثا« لم يتضمن 
اي اساءة لصاحب السمو االمير 
بل على العكس كان يستش���هد 
بعبارات صاحب السمو االمير 
في خطابه، مؤكدا ان البراك لم 
يقبل ان يتعرض احد احلاضرين 
لصاحب السمو االمير مبا ال يليق 
فقام باسكاته، وكرر البراك في 
خطابه سمو االمير.. سمو االمير، 
مبا يعني وضع سموه في املكانة 

الالئقة.
وذكر اجلدعي ان الدفاع اكد 

مؤمن المصري: 

ام���رت الدائ���رة اجلزائية 
الثانية مبحكمة التمييز امس 
برئاسة املستشار سالم اخلضير 
وأمانة سر سعود احلجيالن 
السابق  النائب  بإخالء سبيل 
مسلم البراك بكفالة 1000 دينار 
وحجزت الطعن ب�»التمييز« 
املقدم من فري���ق دفاعه على 
حكم محكمة االستئناف القاضي 
بحبس���ه س���نتني مع الشغل 
والنفاذ على خلفية قضية امن 
الدولة رق���م 2012/15 املتعلقة 
بخطابه في ساحة االرادة خالل 
ندوة »كفى عبثا« جللسة 18 

مايو املقبل للحكم.
وتراف���ع عن الب���راك امس 
احملامون ثامر اجلدعي وجاسر 
اجلدعي ومحمد اجلاسم وحمود 

الهاجري وعبدالرحمن البراك.
وعق���ب انته���اء اجللس���ة، 

مسلم البراك محموال على األكتاف بعد خروجه من احلبس امس                                                   )هاني عبداهلل(

ابتهاج باالفراج عن البراك

البراك بني محبيه ومؤيديه في ديوانه امس


