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إعداد: مؤمن المصري

محمد الجالهمة
فوجئ مسؤول أحد أفرع شركة اتصاالت يوم امس بأن إيرادات 
الش���ركة قد اختفت ليسأل على الفور عن املوظف املسؤول عن 
اخلزينة ليكتش���ف انه غير موجود فتم تسجيل قضية حملت 

مسمى خيانة أمانة في مخفر الفحيحيل.
وف���ي التفاصيل التي يرويها املصدر ان مس���ؤوال في إحدى 
شركات االتصاالت املتنقلة تقدم ببالغ صباح امس يفيد بتعرض 

الشركة للسرقة عن طريق أحد موظفيها وهو وافد من اجلنسية 
اللبنانية تبني انه خطط لسرقته، حيث قام بإغالق هاتفه النقال، 
وباالس���تعالم عنه تبني انه قد غادر الب���الد فور تنفيذه عملية 
الس���رقة ليقوم املس���ؤول بتزويد إدارته بشريط املراقبة الذي 
كشف اختفاء ال� 19 ألف دينار والتي استولى عليها املوظف الذي 
سجلت بحقه قضية سيتم على أثرها مخاطبة اإلنتربول جللبه 

إلى البالد ومخاطبة اجلهات املعنية لتتبع القضية.

لبناني انحاش بـ 19 ألف دينار

العتيبي: دفوع جديدة أمام »االستئناف« 13 المقبل 
تؤكد عدم صدق اتهامات المليفي لرئيس الوزراء

املؤقت على ان يتم رفع دعوى 
مدنية حال احلصول على حكم 
بإدان���ة النائب املليفي وفيها 
سيحدد املبلغ الذي يتناسب 
مع الضرر الذي حلق مبوكله 
رئيس حترير جريدة »ايالف« 
االلكترونية، مذكرا في الوقت 
ذاته بأن م���ا حلق مبوكله ال 

يعادله اي مال.
واختتم تصريحه بالتأكيد 
على ان قضاء الكويت الشامخ 
سيظل دوما مالذا لكل مظلوم 
ومالذا ألي شخص يتم التجني 
عليه والنيل من سمعته دون 

سند من احلقيقة والواقع.
العام  النائ���ب  أن  يذك���ر 
أمر االس���بوع الفائت بحفظ 
قضية مصروفات ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وهو ما اعتبره 
قانونيون دليال على سالمة 
مصروفات ديوان سمو الشيخ 

ناصر احملمد.

السابق، مشيرا الى ان الدفوع 
اجلديدة سيعلن عنها في حينه 
وستغير مسار القضية وتظهر 
حملكمة االستئناف مدى الظلم 
والض���رر االدبي والنفس���ي 
الذي حلق مبوكله جراء هذه 

املزاعم.
واشار الى ان مذكرة الدفوع 
س���تتضمن املطالبة ب� 5001 
التعويض  دينار على سبيل 

رئيس مجل���س الوزراء جاء 
ليؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
ان ادعاءات العضو الس���ابق 
بهذا اخلص���وص لم يكن لها 

اساس من الصحة.
انه سيقدم  العتيبي  واكد 
مذكرة ستتضمن دفوعا جديدة 
امام محكمة االستئناف للطعن 
في حك���م البراءة الذي صدر 
ملصلحة عضو مجلس االمة 

العتيبي محامي  قال فايز 
رئيس حترير جريدة »ايالف« 
العمير  االلكتروني���ة عثمان 
ان محكمة االستئناف حددت 
جلسة الثالث عشر من الشهر 
املقبل للنظر في اتهام عضو 
الس���ابق احمد  مجلس االمة 
املليفي، سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بأنه منح ملوكله مبلغ 9 ماليني 
دين���ار، مؤكدا عل���ى ان هذه 
املزاعم والتي طرحت خالل احد 
الندوات االنتخابية في العام 
2008 ورددها النائب السابق 
املليفي لم يكن لها اساس من 
الصحة، وأحلقت ضررا ادبيا 
ونفسيا بالغا مبوكله رئيس 
حترير »إيالف« االلكترونية.
واضاف احملامي العتيبي، 
في تصريح خاص ل� »األنباء«، 
الذي  العام  النائ���ب  ان قرار 
ص���در مؤخرا وتضمن حفظ 
قضية مصروفات ديوان سمو 

بعد أيام من حفظ دعوى مصروفات رئيس الوزراء

احملامي فايز العتيبي رئيس حترير »إيالف« عثمان العمير

ناظر يعتدي على طالب

6 وفيات في أسبوع
عبداهلل قنيص

في الوقت الذي اعلنت فيه 
ادارة االعالم األمني عن أعداد 
ضحايا احلوادث املرورية خالل 
االسبوع املاضي التي بلغت 6 
حاالت وفاة من بينهم مواطنان 
البالد  وأربعة وافدين شهدت 
مساء امس حادث انقالب على 
الدائري السادس أدى  طريق 
الى دخول مواطن غرفة العناية 
الفائقة في مستشفى اجلهراء 

وسجلت قضية.

محمد الدشيش 
ادعى وافد أردني أمام رجال 
مخفر خيطان بأن ناظر مدرسة 
خاصة متوسطة مقرها خيطان 
قام بهتك عرض ابنه البالغ من 
العمر 11 عام����ا، وقال الوافد ان 
ابنه ابلغه بان ناظر املدرس����ة 
وهو كويتي ادخل����ه إلى غرفة 
الناظر وصدرت عنه تصرفات 
الغرابة. وقال مصدر  ش����ديدة 
الفروانية  أمني ان وكيل نيابة 
ابلغ بالواقعة وأمر بتس����جيل 
القضية باعتبارها هتك عرض 
قاصر وحملت رقم 2010/61 على 
ان يحال إليه صباح اليوم وقال 
املصدر ان رج����ال األمن نفذوا 
تعليمات وكي����ل النيابة والقوا 

القبض على الناظر.

تقليد ضباط وضباط صف أنواط الخدمة
قلد مدي����ر ع����ام مديرية امن 
محافظة العاصم����ة اللواء طارق 
حمادة في مكتبه االسبوع املاضي 
عددا من الضباط وضباط الصف 
واالفراد من منتسبي املديرية انواط 
اخلدمة والتي تفضل صاحب السمو 
االمير وأمر مبنحها وذلك تقديرا من 
سموه ألبنائه الذين ادوا الواجب 
العسكري املتميز بجد واخالص.

اللواء حمادة احلاصلني  وهنأ 
على االنواط، مؤكدا ان ذلك يجب ان 
يكون دافعا لهم لالرتقاء مبستوى 
االداء والتميز في العمل، داعيا اياهم 
الى مواصل����ة اجلهد من اجل امن 

وامان الوطن واملواطن.
وقد عبر احلاصلون على االنواط 
عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة 
االبوية الكرمية والتي تفضل بها 
صاحب السمو االمير، مؤكدين دائما 
انهم على العهد باقون وسيكونون 
دوما العني الساهرة على امن الوطن 
الغالي. حضر حفل التقليد مساعد 
مدير عام مديري����ة امن العاصمة 
العميد حسني الشيرازي وعدد من 

اللواء طارق حماده والعميد حسني الشيرازي يتوسطان املستحقني ألنواط اخلدمةالضباط باملديرية.

سرقة 1800 دينار
من النعيم

ابنة الـ 18 خرجت ولم تعد

عبداهلل قنيص
ش���رع رجال بحث وحتري 
محافظ���ة اجلهراء ف���ي البحث 
عن لص���وص اقتحم���وا منزال 
عن طريق التس���ور في منطقة 
النعيم ليستولوا على مبلغ 1800 
دينار أول من امس ليتم تسجيل 

قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان مواطنا تقدم الى رجال 
مخفر النعيم يفيد بسرقة منزله 
وباالنتقال ال���ى منزل املواطن 
وجد التج���وري قد حتطم في 
الصالة بعد اخراجه من الغرفة 
التي وضع بداخلها ليتم ابالغ 
عمليات األدلة اجلنائية والتي 
على اثرها قامت برفع البصمات 
عن التجوري وعن أماكن الدخول 

والتي تسوروها ليال.

هاني الظفيري
اقدمت فتاة على تطبيق كلمات 
اغني���ة منولوج االعالمي محمد 
الويس عندما قال »شيلي قشج 
طلعي عن بيت���ي« لتحمل فتاة 
قشها وتخرج من منزل اسرتها 

مبنطقة القيروان.
وفي التفاصيل ان مواطنا تقدم 
الى مخفر القي���روان مبلغا عن 
تغيب ابنت���ه البالغة من العمر 
18 عاما حاملة معها االمتعة وما 
يلزمها من مقتنيات دون ان يشير 
االب الى احتمال ان ابنته تعاني 
من اضطرابات نفسية او مشاكل 
اس���رية ليزود االب رجال االمن 
مبواصفات ابنته ليقوموا بتعميم 
بياناتها على جميع احملافظات 

للبحث عنها.

الصبر: اإلسراف في ارتداء المجوهرات محظور

شاب يهدد زوج أمه الصغير بمسدس 
ومواطن يقتحم منزل طليقته بساطور

ملطامع اللصوص ووضع املقتنيات 
الثمينة في خزانات الفنادق التي 

ينزلون بها.
ونصح العميد الصبر املواطنني 
املسافرين مبراقبة ابنائهم وعدم 
تركهم مبفردهم في دور املالهي او 
اماكن الترفيه حفاظا عليهم حتى ال 
يتعرضوا للضياع او وقوع حوادث 
لهم. وش����دد على أنه يتعني على 
املواطنة اال تتزين بكل ما لديها من 
حلي ومجوهرات ألن هناك عصابات 
في اخلارج متخصصة في سرقة 
احللي وحقائب اليد واالس����تيالء 
على ما حتتوي����ه من مجوهرات 
ومبالغ نقدية، وكذلك عدم مغاالة 
األمهات في تزيني الفتيات باحللي 
واملجوهرات حت����ى ال جنعل من 
بناتنا هدفا سهال ألي طامع يعرض 

حياتهم للخطر.

على املس����اعدة عند مواجهة اية 
مش����كلة حفاظا على س����المتهم 
وراحتهم. وحذر من حمل املبالغ 
النقدية الكبيرة داعيا الى التعامل 
بالشيكات املصرفية او البطاقات 
املصرفية حتى ال يكونوا عرضة 

دعا مدير إدارة اإلعالم األمني 
الناطق الرس����مي باس����م وزارة 
الداخلي����ة العميد محمد الصبر 
املواطنني واملقيمني خالل سفرهم 
البيت  ابواب ونوافذ  الى اغالق 
بإح����كام، وقطع مص����ادر املياه 
والغاز والتيار الكهربائي ونقل 
األشياء الثمينة إلى خزانة بأحد 
البن����وك او ال����ى خزانة محكمة 
داخل البيت، وإبالغ املخفر عن 
مدة السفر. ونصح العميد الصبر 
املواطنني واملواطنات املغادرين 
لقضاء عطلة الصيف خارج البالد 
بضرورة التقيد بأنظمة وقوانني 
اليها حتى  الب����الد املتوجه����ني 
يكونوا س����فراء للكويت، مؤكدا 
اهمية تواصلهم مع الس����فارات 
والقنصليات الكويتية وترك كافة 
بياناتهم حتى ميكنهم احلصول 

هاني الظفيري
بسبب زواجه من مواطنة مسنة 
كاد مواطن ان يفقد حياته على يد 
ابنه���ا في محافظ���ة حولي ليتجه 
إلى مخفر النقرة الشمالي مسجال 
قضية ضد ابن زوجته حملت مسمى 

»التهديد بالقتل«.
وفي التفاصيل ان املواطن فوجئ 
بابن زوجته يرفع السالح في وجهه 
قائال له »ان ع���دت إلى الى املنزل 
مرة أخرى فسأقتلك« دون ان يعلم 
ما هي الدواف���ع التي جعلت االبن 
املقارب الى عمر الزوج يقدم على 
هذا العمل، واجته املواطن إلى املخفر 

لكيال يتعرض له ابن زوجته فتم 
تسجيل قضية وجار استدعاء االبن 
الثالثيني والتحقيق معه فيما ادعاه 

زوج والدته.
من جهة أخ���رى اقتحم مواطن 
منزل طليقته بالساطور باحثا عن 
طفله الذي كان هو الشيء الوحيد 
الرابط بينهما بعد الطالق حيث حطم 
الزوج باب منزل الزوجة التي ابلغت 
بدورها عمليات الداخلية األمر الذي 

جعله يلوذ بالفرار.
الت���ي يرويها  التفاصيل  وفي 
املص���در ان بالغ���ا ورد الى غرفة 
الداخلية عن وجود زوج  عمليات 

يريد اقتحام منزل طليقته الكائن في 
منطقة سعد  العبداهلل ليهرع على 
الفور رجال النجدة الذين شاهدوا 
اثار تكسير على باب املنزل، وقامت 
املواطنة بتسجيل ثالث قضايا حملت 
مسميات »دخول مسكن« و»محاولة 
الغير«  خطف« و»اتالف ممتلكات 
واشار املصدر الى ان الزوجة وحسب 
افادتها لرجال االمن بان الزوج كان 
بحالة غريبة حامال بيده ساطورا 
متوعدا اياها بالقتل ان لم تسلمه 
ابنهما. هذا وجار اس���تدعاء الزوج 
للتحقي���ق معه فيما نس���بته اليه 

الزوجة من اتهامات.

العميد محمد الصبر

»االستئناف« تؤيد مطالبة العسكريين بمكافأة االستحقاق

حبس مواطنة 4 سنوات
لتزوير مستندات نسب

تماس فّحم أميركية في كيفان

قضت الدائرة التجارية املدنية اخلامسة 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار سيد 
إبراهيم بتأييد حكم أول درجة في دعوى 
مطالبة مبكافأة االس����تحقاق العس����كري 
للعاملني في الس����لك العس����كري للجيش 
والشرطة واحلرس الوطني واملرفوعة من 
احملامي بدر املطي����ري نيابة عن املواطنني 
العاملني في وزارة الداخلية على أحقية احد 
املواطنني باحلصول على مبلغ 31840 دينارا 
قيمة رواتب سنتني ألن خدمته جتاوزت 29 
عام����ا، وألزمت وزارة الداخلية مببلغ 200 
دينار أتعاب احملام����اة، وألغت إلزام أمني 
عام مجلس ال����وزراء بصفته بدفع املبلغ، 
بحيث أصبحت وزارة الداخلية ملزمة بدفع 

املبلغ كامال.

كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق 
أحقية العسكريني ممن جتاوزت خدمتهم 25 
عاما احلصول على راتب ملدة سنتني ومن 
خدموا ملدة 20 عاما مكافأة راتب 18 ش����هرا 
)سنة ونصف السنة(، في حني مت صرف 
راتب 6 أشهر للفئة األولى والفئة الثانية 
راتب 3 أش����هر، ما حدا به����م على مقاضاة 

اجلهات التابعني لها.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي بدر 
نايف املطيري بأننا نشكر القضاء الكويتي 
العادل الذي أنصف موكلنا في هذه القضية 
املهمة والتي متس شريحة كبيرة من املجتمع 
الكويتي، خاصة العاملني في وزارتي الداخلية 
واجليش واحلرس الوطني، مؤكدا ان القضاء 

الكويتي يبقى مالذا لكل مظلوم.

قض���ت محكمة اجلنايات برئاس���ة 
املستش���ار عبدالناصر خريبط بسجن 
مواطنة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، 
كما قضت باالمتناع عن النطق بعقاب 
شقيقتها ووافد س���وري على ان يقدم 
كل منهم���ا تعهدا بكفال���ة مالية قدرها 
مائة دينار يلتزمان فيها بحسن السير 

والسلوك ملدة سنتني.
العامة قد اس���ندت  النيابة  كان���ت 
للمتهمني انهم ارتكبوا تزويرا في محرر 
رسمي وهو قاعدة بيانات احلاسب اآللي 
مبستش���فى الفروانية نتج عنه نسب 

مولود لغير والده ب���أن مثلت املتهمة 
الثاني���ة ام���ام املوظ���ف املختص في 
املستشفى واملت عليه كذبا ان مولود 
املتهمة االولى هو من زوجة املجني عليه 
الذي تقدم بالشكوى ضد زوجته متهما 

اياها بالزنا.
كان املتهم السوري واملتهمة الثانية 
قد قاما بوضع املولود في كرتون امام 
مركز تسوق وابلغا اجلهات املختصة 
عن وج���ود لقيط، وهنا بدأت تفاصيل 
القضية، وبسؤال املتهمني في التحقيقات 

اعترفا مبا نسب اليها.

هاني الظفيري
ادى متاس كهربائي الى اش���تعال مركب���ة اميركية الصنع 
كادت الني���ران تلتهم قائدها لوال خروج���ه منها فور تصاعد 
الدخ���ان من مقدمة الس���يارة التي اطلع عليها ليجد ألس���نة 

اللهب ترتفع ش���يئا فشيئا االمر الذي دعاه الى ابالغ عمليات 
 الداخلية حيث حضر رجال االطفاء ورجال االمن الذين قاموا

بإغالق جزء من الطريق املقابل ملنطقة كيفان ليتم تس���جيل 
قضية.

احملامي بدر املطيري

حجز قضية مزوري
المطار للحكم

ق���ررت الدائرة اجلزائي���ة األولى 
مبحكمة االس���تئناف أمس برئاس���ة 
املستش���ار صالح املريشد وأمانة سر 
عبداهلل الزير حجز اس���تئناف رجلي 
أمن في وزارة الداخلية برتبة وكيلي 
ضابط في السجن املركزي جللسة 23 

اجلاري للحكم.
وتتلخ���ص الواقعة فيم���ا قام به 
املتهمان من تزوير في أوراق رسمية 
املتهمني واملمنوعني من  ملساعدة احد 
الس���فر مبغادرة البالد رغم منعه من 
السفر، وقد أصدرت محكمة اجلنايات 
حكمها بسجن املتهمني خمس سنوات 

مع الشغل والنفاذ.

عّدلت محكمة االستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس 
وافد آس��يوي ملدة 5 س��نوات مع الش��غل والنف��اذ وإبعاده 
ع��ن البالد الى الب��راءة من تهمة عرض رش��وة على موظف 

عمومي.
كانت النيابة العامة قد أس��ندت للمتهم انه عرض رش��وة 
على موظ��ف عمومي لإلخ��الل بواجبات وظيفت��ه بأن قدم 
لضابط مباحث مبلغ 500 دينار على س��بيل الرش��وة مقابل 
إخالء س��بيل املتهم��ني في إحدى القضايا ولك��ن الضابط لم 

يقبل الرشوة منه.
وبس��ؤال املتهم بالتحقيقات أنكر ما نس��ب إليه وقرر ان 
شخصا اتصل به، ويعمل فراشا في املخفر نفسه وسأله عما 
اذا كان يع��رف احد املتهمني فأج��اب بأنه يعرفه وقرر له بأنه 
محجوز باملخفر مع آخر واذا كنت ترغب في مساعدته أحضر 

معك مبلغ 500 دينار إلخالء سبيله.
فتوجه املتهم الى املخفر وقابل ذلك الفراش وس��لمه ذلك 
املبلغ بقصد إخالء سبيل صديقه ثم طلب منه الفراش الدخول 

الى املخفر، فدخل وهناك مت ضبطه بتهمة تقدمي رشوة.
وأض��اف انه ل��م يش��اهد صديقه ول��م يق��دم أي مبلغ 

للضابط.
وق��د ترافع ع��ن املتهم احملام��ي فيصل الرش��يدي ودفع 
بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل ومخالفة القانون 
وانتف��اء التهمة في حق املته��م وتلفيق االتهام وعدم معقوليته، 
وأكد الرش��يدي ان الواقعة يحوطها الكثير من ظالل كثيفة من 
الشك والريب وخلوها من ثمة دليل معتبر يعول عليه، وانهيار 
أركان جرمي��ة الرش��وة، والتم��س من احملكم��ة تعديل احلكم 

والقضاء مجددا ببراءة املتهم مما أسند إليه من اتهام.

تبرئة آسيوي من رشوة ضابط شرطة


