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نيابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 
قام مدير عام االدارة العامة ألمن املنش���آت العميد مزيد 
احلربي بتكرمي عدد من الضباط واألفراد من منتس���بي 
االدارة العامة ألمن املنشآت، وذلك الخالصهم وجلهودهم 
املبذولة في العمل. وفي كلمة بهذه املناسبة هنأ العميد 
احلربي املكرمني وطالبهم ببذل املزيد من العطاء خلدمة 

وطنهم احلبيب.

الحربي يكرم رجال أمن المنشآت

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

العنزي: نثق في القضاء وأمامنا درجتان للتقاضي

 »سكوب« تلجأ لـ » االستئناف« في دعواها  ضد »اإلعالم«

االمتناع عن النطق بعقاب موظف في »المرور«

صدر أمس حكم محكمة 
األمور املس���تعجلة برفض 
دعوى قناة سكوب ضد قرار 
وزير اإلعالم بوقف برنامج 
الذي مت  »صوتك وص���ل« 
اتخاذ قرار من الوزارة بوقف 
بثه بعد ب���ث ثالث حلقات 
من البرنامج في بداية شهر 

رمضان.
وعق���ب ص���دور احلكم 
ص���رح احملام���ي فيص���ل 
العنزي محامي قناة  عيال 
س���كوب تعليقا على حكم 
رفض الدع���وى بأننا نثق 
في القضاء الكويتي العادل 
وأنه م���ازال أمامنا الطعن 
على احلكم باالس���تئناف 
وأننا مستمرون في مسلكنا 
القانون���ي وواثق���ون من 

الدائ����رة اجلزائية  ألغت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد احلكم القاضي بحبس 
وافد أربع س����نوات وإبعاده 
البالد وقضت باالمتناع  عن 
عن النطق بالعقاب عن تهمة 
التزوير في محرر رسمي )ختم 
إحدى املصال����ح احلكومية، 
اإلدارة العامة للمرور، وأختام 
املوظفني املختصني بالفحص 
الفني( بقصد استعماله في 

الغرض املعد له.
التفاصيل وحسبما  وفي 
جاء بش����هادة أحد ش����هود 
الواقعة � وهو موظف بإحدى 
إدارات املرور � أنه وأثناء عمله 
مثل أمامه املتهم األول وقدم 
طلب جتديد ترخيص سيارة 
نقل مملوكة إلحدى الشركات 
ممهورا بختم منسوب لإلدارة 
العام����ة للم����رور وختم����ني 
آخرين منسوبني للموظفني 
املختص����ني في إحدى إدارات 

تنفيذ وزارة اإلعالم لقرار 
احملكمة بتقدميها اإلجازات 
الس���ابقة املمنوحة للقناة 
برف���ض أو قبول إذاعة بث 

البرامج.
وجدير بالذك���ر أن هذا 
طلب عدالة محكمة أول درجة 
ومت تأجيل القضية أكثر من 
جلس���ة لذلك الطلب إال أن 
احملكمة بعد ذلك التفتت عن 
هذا الطلب بإصدارها احلكم 
برفض الدعوى وهذا يعني 
أن هن���اك قصورا في حكم 
أول درجة وسبب مبهم أو 
خفي وراء إصدار هذا احلكم 
ال نستطيع الرد عليه إال بعد 
قراءتنا حليثيات احلكم لعلنا 
جند فيه م���ا مينحنا الثقة 

والطمأنينة في أحكامنا.

حترياته الس����رية دلت على 
اشتراك املتهمني األول والثاني 
والثالث وآخ����ر مجهول في 
تزوير طلبات جتديد رخص 

السيارات.
وقد أحالت النيابة العامة 
الذي قضى  الواقعة للقضاء 
أربع  الثاني  املته����م  بحبس 
سنوات سنتني عن التهمتني 
األولى والثانية وسنتني عن 
التهمة الثالث����ة وإبعاده عن 

البالد.
وقد حضرت احملامية دالل 
املال عن املته����م أمام محكمة 
االستئناف وترافعت ودفعت 
بالفساد في االستدالل مؤكدة أن 
احلكم املستأنف قد أدان املتهم 
الى حتريات  الثاني مستندا 
ضاب����ط املباحث التي جاءت 
مرس����لة ومتناقضة وخالية 
من دليل مادي يساندها، بل 
ان ضاب����ط الواقعة قد نفى 
عل����م املتهم الثان����ي بواقعة 

التزوير

موقفنا القانوني في كسب 
ه���ذه الدعوى وذل���ك أمام 
محكمة االس���تئناف حيث 
أننا فوجئنا بصدور احلكم 
الدعوى برغم عدم  برفض 

الفحص الفني، وبالتدقيق على 
بياناته وما تضمنه من أختام 
تبني تزوير وتقليد األختام 
املوضوعة علي����ه فأبلغ عن 

الواقعة.
وقد شهد جميع املوظفني 
املنس����وبة إليهم التوقيعات 
واألختام بأن هذه التوقيعات 
واألختام غير صادرة عنهم، 
الواقعة بأن  وش����هد ضابط 

احملامي فيصل عيال العنزي

)أحمد باكير(اللواء متقاعد مصطفى خان مكرما

مدير أمن العاصمة العميد إبراهيم السيد هاشم يقدم درعا تذكارية للواء املهنا

جانب من حفل تكرمي مديري األمن

راعي احلفل يلقي كلمته

اللواء املهنا مكرما  اللواء متقاعد صباح املوسى

اللواء متقاعد محمد اجلمعة يتسلم درعا تذكارية من اللواء املهنا

املهنا مع مدير مكتبه العقيد فرج الشمري

احملامية دالل املال

أعلن تقدمه رسمياً بطلب للتقاعد خالل حفل تكريم ضباط األمن العام السابقين

المهنا: »الداخلية« حريصة على رعاية منتسبيها حتى بعد التقاعد

وقد اعرب اللواء متقاعد محمد اجلمعة عن شعوره 
بالفخ����ر واالعتزاز لهذا التكرمي، كم����ا اوضح اللواء 
متقاعد مصطفى خان عن ان هذا املشهد سيظل راسخا 
في وجداننا على الدوام، وذكر العميد يحيى الصالح 
مدير عام مديرية امن حولي ان مشاعر شتى جتتاح 
القلب لوداع رفاق سالح جمع بيننا التفاني في خدمة 

الوطن.
واشار العميد عبدالفتاح العلي مدير عام مديرية 
ام����ن محافظة االحمدي الى ان حفل التكرمي يجس����د 
التواصل بني ابن����اء وزارة الداخلية جميعا وعملهم 

كفريق واحد جتمعهم وحدة الهدف.
وردا على سؤال عن التجاوزات االخيرة التي حدثت 
في بعض املخافر خاصة القضايا املتعلقة باعتداء على 
نساء داخل مخافر قال اللواء املهنا ان وزارة الداخلية 
وقبل فترة وافقت على تزويد املخافر بكاميرات مراقبة 
تكون مرتبطة مبكتب وكيل الداخلية ومديري االمن، 
الفت����ا الى ان هناك 36 مخف����را من اصل 73 مت وضع 
كاميرات بداخلها واصبحنا على دراية كاملة بكل ما يدور 
بداخلها والبقية من املخافر جار وضع كاميرات بها.
واش����ار الى ان اي جتاوز م����ن رجل امن ال ميكن 
الس����كوت عنه وهناك تصرف����ات فردية صدرت عن 
رجال شرطة لم نتردد في احالتها الى النيابة العامة، 
مش����يرا الى ان العاملني في وزارة الداخلية يفترض 
فيهم االمانة واالخالص ف����ي العمل وان اي تصرف 
يس����يء الى مرتكبه وال يس����يء الى وزارة الداخلية 

بكل منتسبيها.
واش����ار اللواء املهنا الى ان حتقي����ق االمن داخل 
البالد قضية يجب ان يش����ارك فيها جميع من يقيم 
عل����ى ارض الكويت فاملواطن واملقيم يجب ان يكونا 
حريصني على ممتلكاتهما وال تصدر عنهما تصرفات 
تشجع ضعفاء النفوس، مشددا على ضرورة توعية 
املواطنني واملقيمني بالواجبات التي يجب ان تصدر 
عنهم، من ناحية حفظ ممتلكاتهم وعدم متكني ضعفاء 

النفوس من الوصول الى مآربهم.
وفيما يتعلق ببعض االفراد والضباط داخل قطاع 
االمن العام اكد املهنا ان وزارة الداخلية غير مقصرة في 
توفير الكوادر البشرية، مشيرا الى ان هناك قصورا 
في توزيع قوة االمن داخل املخافر وهذا ما سوف يتم 
جتاوزه مستقبال من خالل تعليمات صدرت منه الى 

مديري االمن.

 أمير زكي
أعلن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام اللواء ثابت املهنا عن تقدمه رسميا امس األول 
بطلب للتقاعد بدءا من اخلامس والعشرين من الشهر 
املقبل، مشيرا الى انه نقل الى وزير الداخلية الشيخ 
جاب����ر اخلالد ووكي����ل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب ش����كره على الدعم ال����ذي تلقاه األمن العام 
خالل املرحلة السابقة، مشيدا في الوقت ذاته بتجاوب 
املواطن����ني مع املهام التي اوكل����ت لقطاع االمن العام 

خاصة خالل املناسبات الوطنية والدينية.
اعالن وكيل الداخلية املس����اعد عن تقدمه بطلب 
للتقاعد بعد عطاء استمر اكثر من اربعة عقود تولى 
خاللها مناصب مهمة ومؤثرة منها، وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اخلدمات األمنية املساندة ووكيل وزارة 
مساعد لشؤون املرور ووكيل وزارة مساعد لشؤون 
االمن اجلنائي، وكيل مساعد لقطاع االمن العام الذي 
بدأ العمل ب����ه جاء على هامش اقامة وزارة الداخلية 
حفال لتكرمي 80 ضابطا من قطاع االمن العام منهم 4 
ألوية وكان احلفل حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية 

املساعد لشؤون االمن العام.
وكان وكيل وزارة الداخلية املساعد اللواء ثابت املهنا 
قد استهل حفل تكرمي قيادات االمن العام املتقاعدين 
بكلم����ة اكد خاللها ان تكرمي وزارة الداخلية عددا من 
ابنائها يعبر عن تقديرها لعطاء امتد لسنوات عديدة 
من قبل قيادات امني����ة عملوا ألجل حماية وحتقيق 
االمن في وطنن����ا الغالي، مؤكدا ان بصمات الضباط 

املتقاعدين ال ميكن انكارها وانهم ادوا واجبهم.
واعرب املهنا عن سعادته بهذه املناسبة العزيزة 
على النفس وهي حفل تكرمي كوكبة المعة من ضباط 
قطاع شؤون األمن العام وهو تقليد اختطته وزارة 
الداخلية ويؤكد عليه دائم����ا وزير الداخلية الفريق 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب ويكشف عن التواصل االنساني 
النبيل بني وزارة الداخلية وابنائها الذين بذلوا الغالي 

والنفيس من اجل امن الوطن وامان املواطنني.
ونقل اللواء املهنا حتيات وزير الداخلية الى الضباط 
املتقاعدين ومتنياته لهم بالنجاح والتوفيق في حياتهم 

املقبلة.
واكد انهم كانوا منوذجا للتفاني واالخالص ومثاال 
لاللتزام واالنضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ 

قواعد العمل االمني في البالد.
واآلن يترجل����ون عن مواقعهم كأنبل الفرس����ان 
ويحظون مبا يليق بهم من تكرمي مس����تحق، وهذه 
هي سنة احلياة، ليكونوا حلقة في سلسلة االجيال 
املتعاقب����ة من القيادات االمنية التي اعطت عن طيب 

خاطر وآن لها ان تستريح.
وقد القى اللواء متقاعد صباح املوسى كلمة الضباط 
املكرمني وتوجه فيها بالشكر والتقدير لوزير الداخلية 
الفريق الركن م.الش����يخ جاب����ر اخلالد على اهتمامه 
الدائم بأبنائه املتقاعدين والى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب على دعمه املتواصل والى وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون االمن العام اللواء ثابت املهنا 

على هذه املبادرة الطيبة بتكرميهم.
واضاف اننا نسلم الراية واالمانة في حماية هذا 
الوطن وسالمة اراضيه الجيال قادمة شغلهم الشاغل 
في ظل القيادة السامية لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد االمني الشيخ نواف 

االحمد حفظهما اهلل ورعاهما.

وضعنا كاميرات في 36 مخفرًا من أصل 73 للمراقبة وال نقبل المسـاس بكرامة أي مواطن أو مقيم

السجن عامين و4 أشهر لوافد هندي
قدم شهادة صحية مزيفة لزوجته 

البراءة لموظفين في شركة النفط من تهمة 
غسيل األموال بين مصر والكويت

قضت الدائرة األولى مبحكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
عبداهلل الصانع غيابيا بحبس مقيم هندي ملدة سنتني وأربعة 
أش����هر التهامه بتزوير ش����هادة اخللو من األمراض السارية 
اخلاصة بزوجته رغم أنها مصابة مبرض صدري ال يس����مح 
لها باإلقامة بالكويت. وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 
2007/4/7 تقدم املتهم )روي.ش.( لدى قس����م صحة املوانئ 
واحلدود التابع����ة لوزارة الصحة بش����هادة قام باصطناعها 
وتزويره����ا مع آخر مجهول خاصة بزوجته أثبت فيها وعلى 
خالف احلقيقة أن زوجته خالية من األمراض السارية ووضعا 
بها إمضاء مزورا للطبيب املختص باجلهة سالفة البيان بعد 
أن مت تذييله����ا بأختام مقلدة قاما بتزويرها وكان احملرر بعد 
تغيير احلقيقة فيه صاحلا ألن يستعمل على هذا النحو بعد 
أن تبني من خالل الفحص وجود مرض ساري في صدر زوجة 

املتهم وأنها غير الئقة صحيا إلصدار إقامة لها في البالد.

ألغت محكمة االستئناف 
إبراهيم  برئاسة املستش����ار 
العبيد حكم أول درجة القاضي 
بحب����س مواطن����ني )ع.ف.( 
و)م.ن.( س����بع سنوات مع 
الشغل والنفاذ وقضت احملكمة 
ببراءتهما من تهمة غس����يل 

األموال.
وبينت احملكمة في حيثيات 
حكمها أن أركان جرمية غسيل 
األموال غير متوافرة كما أن 
مصدر األم����وال محل التهمة 
مجهول كما أن املال املستولى 
عليه لي����س من أموال البنك 

احمللي.
وتتحصل الواقعة في أن 
املتهمني األول والثاني وهما 
موظفان بشركة نفط الكويت 
اتفقا م����ع املتهم الثالث على 
االستيالء بغير حق على أموال 
البنوك احمللية وهداهم  أحد 
تفكيرهم إلى حتويل مبالغ 
مالية عن طريق أحد البنوك 
البنك احمللي  إل����ى  املصرية 

بالقاهرة مرة أخرى إلجراء 
عملية عكس قيد املبلغ املذكور 
بخصم املبلغ من حاسب البنك 
الكويتي وبإعادته حلسابها 
بزعم وجود خطأ في عملية 
التحويل. وأثناء قيام البنك 
الكويت����ي بإج����راءات عكس 
القيد تب����ني للبنك أن املتهم 
قام بسحب مبلغ 36600 دينارا 
نقدا من فرع البنك بالفحيحيل 
وسحب الباقي ببطاقة السحب 
اآللي اخلاصة به من خالل عدة 

عمليات سحب.
وقد قض����ت محكمة أول 
درجة بحبس املتهمني الثالثة 
سبع سنوات مع الشغل والنفاذ 
وإلزامهم برد املبلغ املستولى 
عليه وغرامة تعادل ضعف 
قيمة ما مت االس����تيالء عليه 
وبعزل املتهمني األول والثاني 
من الوظيفة ومصادرة األموال 
املستخدمة في اجلرمية وأمرت 
بإبعاد املتهم الثالث عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة.

واالس����تيالء عليه����ا مبجرد 
التحويل  وصولها وإلغ����اء 
قبل أن يتخذ البنك إجراءات 

عكس القيد.
وبن����اء عليه ق����ام البنك 
املصري بتحويل مبلغ 37415 
دين����ارا إلى البنك احمللي في 
حس����اب املته����م األول بناء 
على طلب إحدى الش����ركات 
التي خاطبت البنك املصري 

املستشار عبداهلل الصانع

املستشار إبراهيم العبيد


