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 الرياضـ  كونا: ذكر القنصل العام بسفارتنا في الرياض خالد 
احلربي امس ان السفارة تتابع اجراءات نقل اجلثامني واملصابني من 
افراد عائلة كويتية تعرضت حلادث مروري اثر انقالب سيارتها 

بالقرب من نقطة عميرة على طريق ظلم - عفيف بالسعودية.
  وذكـــر احلربي «ان احلادث وقع ظهر امس االول حينما كانت 
العائلة قادمة من الكويت في طريقها الداء مناسك العمرة ونتج 
عنه وفاة رب األســـرة خالد عقلة وزوجته وابنه االكبر فهد فيما 

اصيب بقية افرادها بإصابات متفاوتة حيث مت اســـعافهم مبركز 
ظلم الصحي ومن ثم مت حتويلهم الى مستشفى عفيف العام».

  وقال احلربي «انه بناء على توجيهات وزارة اخلارجية الكويتية 
وسفير دولة الكويت لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد 
جابـــر العلي الصباح فقد تواجد اعضاء من الســـفارة في موقع 
احلادث فور تلقيهم اخلبر والتزال الســـفارة تتابع اجراءات نقل 

اجلثامني واملصابني الى الكويت». 

 سفارتنا في الرياض تتابع نقل جثامين عائلة كويتية تعرضت لحادث مروري 

 ..ومتوسطا العميد عبدالفتاح العلي والعقيد داود الكندري وضباط وأفراد املباحث واألمن

 في لقطة تذكارية مع قيادات أمن محافظة األحمدي 

 الفريق عبداهللا الفارس يطلع على املسروقات املضبوطة 

 أمن األحمدي يشن حملة تواصلت لـ ٧٢ ساعة
  والفارس يشيد بضبط لص المجوهرات

  أمير زكي
  أشاد محافظ حولي واالحمدي بالوكالة الفريق متقاعد عبداهللا 
الفارس باجلهود الكبيرة التي بذلتها اجهزة االمن لتوقيف لص 
املجوهرات جاويد الذي قبض عليه اخيرا بعد ارتكابه سرقة محل 

مجوهرات في الفحيحيل واالستيالء على ٢١ كيلو ذهب.
  واكد الفارس اثناء لقائـــه الضباط العاملني في القضية ومن 
بينهم مدير أمن االحمدي العميد عبدالفتاح العلي ومدير مباحث 
االحمدي العقيد داود الكنـــدري، ان ضبط املتهم ليس بالغريب 
على رجال املباحث الذين يؤكدون دوما انهم العني الساهرة على 

أمن وسالمة الوطن.
  من جهة اخرى، شـــنت مديرية أمن االحمـــدي بقيادة العميد 
عبدالفتاح العلي حملة كبرى خالل الـ ٧٢ ساعة املاضية مت على 
اثرها ضبط ١٣ رجال بال اقامة وتوقيف ١١ مطلوبا و٥٠ قنينة خمر 
محلية مع آســـيوي ارشـــد الحقا عن مصنع كبير للخمور يضم 
٣١ درامـــا به خمر محلية، كما مت ضبط ٩٢ مخالفا لالئحة املرور، 
كمـــا متت مداهمة وكر لالعمال املنافية لآلداب وتوقيف ٢٨ رجال 
وامرأة الى جانب ضبط عدة اوكار اتصاالت دولية وتوقيف من 

يدير هذه االوكار. 
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 إعداد: مؤمن المصري 

 املستشار أنور العنزي

 تأييد الحبس المؤبد لوافد بريطاني
  اتهم بجلب ٤٩ كيلو حشيش من العراق

 تعويض مواطن بـ ٥٠٠١ دينار لفصله تعسفيًا

 أيدت محكمة االســـتئناف امس برئاسة املستشار 
انور العنزي حكم اول درجة القاضي بحبس البريطاني 
(غ. روثرفورد) حبســـا مؤبدا وغرامة قدرها عشرة 
آالف دينار مع ابعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
بعـــد اتهامه بجلب ٤٩ كلغ من احلشـــيش الى البالد 

بقصد االجتار.
  وكان البريطاني قد ألقي القبض عليه وبحوزته ٤٩ 

كيلوغراما من احلشيش يخبئها في اطار سيارته.
  وقرر ضابط الواقعـــة ان املتهم كان يدخل البالد 
باملمنوعات مستغال عمله كمتعاقد مع اجليش البريطاني 

وانه ال يتم تفتيشه او تفتيش سيارته. 

 قضت الدائرة العاشــــرة مبحكمة اجلنح 
برئاســــة املستشار حمد املديرس وأمانة سر 
مشعل العنزي بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي 
ملواطن تعويضا مدنيا بقيمة ٥٠٠١ بعد ان قامت 

الشركة بفصله وانهاء خدماته تعسفيا.
  كان املواطن الذي يعمل مديرا ماليا بإحدى 
شركات القطاع اخلاص قد تقدم بدعوى قضائية 
ضد الشــــركة ورئيسها التنفيذي بعد ان قام 
األخيــــر بتلفيق التهم االداريــــة الكيدية عبر 
كتابــــة التقارير املزيفة عــــن (املدعي) ومنها 

عدم احلضور الى مقر عمله دون عذر مقبول 
وذلك متهيدا لفصله تعسفيا، وذلك جزاء كشف 
(املدعي) وجود شبهة اســــتيالء على أموال 

املساهمني في الشركة املذكورة.
  وخالل جلســــات احملكمــــة ترافع احملامي 
حسن العجمي وكيال عن املدعي حيث استند 
فــــي دفاعه الى محورين اولهما ثبوت االتهام 
وخطأ املتهم العمدي، مشــــيرا الى ان موكله 
كشف سرقة أموال املساهمني بأدلة دامغة وعن 

طريق احلساب املصرفي للشركة. 
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