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مؤمن المصري
قررت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
أنور العنزي وأمانة سر احمد شردان تأجيل نظر 
دعوى غس����يل أموال متهم فيها وافدة لبنانية 
وزوجها جللسة 20 سبتمبر لورود تقرير ادارة 

اخلبراء.
وتتلخص الواقعة في ان املتهمة األولى، وهي 

من اجلنسية اللبنانية، قامت باالستيالء على 
مبلغ وقدره 425 الف دينار، من أموال الشركة 
التي تعمل بها، وقامت بتحويل ذلك املبلغ الى 
حساب زوجها في لبنان، وبعد اكتشاف الواقعة 
متت احالتها الى النيابة العامة بتهمة االستيالء 
على اموال الشركة والتزوير وغسيل األموال. 
وق����د أنكر الزوج أمام محكمة االس����تئناف ما 

وجه اليه من اتهامات مؤكدا ان زوجته لم تقم 
بتحويل اي مبلغ اليه، يذكر ان محكمة اجلنايات 
قضت بحبس املتهمة األولى ثالث سنوات مع 
الشغل والنفاذ وتغرميها مبلغ 847 ألف دينار 
كما قضت بحبس املتهم الثاني سنتني وأربعة 
أشهر وتغرميه مبلغ 15 ألف وأمرت بإبعادهما 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

إحالة دعوى اختالس لبنانية 425 ألف دينار لـ »الخبراء«

مركز رياضمركز رياض

باهتم���ام  تابع���ت 
وسعادة ما قام به األخ 
والزميل الوزير د.محمد 
ف���ي عرض  العفاس���ي 
الكويتية في  اجله���ود 
مجال حقوق اإلنس���ان 
أم���ام املجل���س الدولي 
املختص، وهو ش���هادة 
افتخ���ار وج���دارة لكل 
كويتي ولي���س لوزارة 

الشؤون وحدها.
ه���ذا األداء وصف���ه 
صاحب السمو األمير ب� 
»املتميز واملسؤول« وهذا 

يثبت لنا اننا عندما نقدم على عمل باجلدية 
واالجتهاد الالزمني ونعد لهذا العمل إعدادا 
الئقا فإننا بال شك جنني ثمارا طيبة لعملنا 
واجتهادنا، فقد كانت أمام الوزير العفاسي 
مهمة شاقة وهو يتصدى مللفات في غاية 
الصعوب���ة والتعقيد ونالت من س���معة 
الكويت الكثير من التش���ويه واإلساءات 
فيما يتصل بقضايا غير محددي اجلنسية 
)البدون( والعمالة الوافدة وحقوق املرأة، 
لذا كان من الضروري ان نتعامل مع كل 
هذه القضايا مبا تس���تحقه من االهتمام 
الكويت  واملتابعة ألن جتاهله���ا يصور 
ظلم���ا وعدوانا وكأنه���ا ال تبالي بأزمات 

ومش���كالت تلك الفئات 
وهو ما يخالف احلقيقة 
في الواقع.. صحيح اننا 
لم نصل الى حد الكمال بل 
ليس في الكويت وحدها 
وامنا في كل دول العالم، 
لكن ذل���ك ال يعني اننا 
امللفات، لذا  أهملنا تلك 
فإن جناح وزير الشؤون 
االجتماعي���ة د.محم���د 
العفاس���ي في تصحيح 
التي  الصورة السلبية 
علقت باملوقف الكويتي 
من قضايا حقوق اإلنسان 
أمام مؤمتر جنيڤ مقدمة لالستمرار في 
هذا الطريق ومواصلة جهودنا لتكريس 
وتفريز النجاح الذي حققناه وحصد الثمار 
املرجوة منه. وف���ي النهاية أقول اننا إذ 
نشارك القيادة السياسية التهنئة لوزارة 
الشؤون ممثلة في وزيرها د.العفاسي فإننا 
نتمنى ان يدركوا ان ما حتقق ينبغي أال 
يكون دافعا للراحة وامنا البد أن يش���كل 
حاف���زا ملزيد من العم���ل واالجتهاد على 
الصعيدي���ن الداخلي واخلارجي من أجل 
ان يظل وجه الكويت أبيض ناصعا كما 

نريد لها دوما.
reyadcenter@yahoo.com

نجاح العفاسي في عرض جهود الدولة
في مجال حقوق اإلنسان

بقلم: المحامي رياض الصانع

الصبر: الكويت سلمت رفات 55 جنديًا 
عراقياً للسلطات العراقية

الرس���مي باسم  الناطق  قال 
وزارة الداخلية العميد محمد هاشم 
الصبر ان السلطات الكويتية قامت 
يوم امس بتسليم رفات 55 من 
اجلنود العراقيني الى السلطات 
العراقية على احلدود الكويتية � 

العراقية عند منفذ العبدلي.
إلى ان عملية  وأشار الصبر 
التس���ليم حضرها من اجلانب 
الكويتي ممثلون للجنة الوطنية 
لش���ؤون األس���رى واملفقودين 
الكويتية واإلدارة العامة لألدلة 
البريطانية  اجلنائية والسفارة 
والصليب األحمر الدولي باإلضافة 
إلى د.أجود الشيخ طه حمد القائم 
الكويت،  العراقي لدى  باألعمال 
وممثل���ون ع���ن وزارة حقوق 
العدلي  اإلنس���ان وإدارة الطب 

العراقية.
ان  العمي���د الصبر  وأضاف 
عملية التسليم متت في اطار من 
التعاون األخوي وفقا لإلجراءات 
الدولية املتبعة في هذا الش���أن 
مؤكدا عمق الوشائج التي تربط 
بني البلدين الش���قيقني الكويت 

واجلمهورية العراقية.
الى ان من حضروا  واش���ار 
عملية التسليم هم جان ميشيل 
مونو املف���وض االقليمي للجنة 
الدولية للصليب األحمر واملقدم 
عيد العويهان من االدارة العامة 
لألدلة اجلنائية، وعادل اجلزاف 
وص���الح احلمادي م���ن اللجنة 
الوطني���ة لش���ؤون األس���رى 

واملفقودين الكويتية.

بحضور »الصليب األحمر« الكويتي و»شؤون األسرى« و»األدلة الجنائية«

الرفات في طريقها إلى السلطات العراقية

تسليم رفات اجلنود العراقيني

بضائع تالفة
في الجليب

محمد الجالهمة
تقدم مسؤول شركة اغذية 
ببالغ ض���د من���دوب عربي 
اجلنسية مشيرا الى ان املندوب 
يقوم بإعادة بيع البضائع التالفة 
للبقاالت في منطقة اجلليب، 
مؤكدا ان الش���ركة تخشى ان 
تواجه تهمة تتعلق بترويج 

مواد منتهية الصالحية.
وقال املسؤول في الشركة ان 
ادارة الشركة رصدت ان هناك 
بضائع منتهية الصالحية لم 
يتم اعادتها الى الشركة وان 
املندوب هو املختص بتجميع 
هذه البضائع ولدى س���ؤاله 
اعترف بأنه قد باع هذه البضائع 
بدال من اتالفها. وجار استدعاء 

املندوب.

خططت الستبدال وظيفتها 
فأحيلت وآسيويين بتهمة أخالقية

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أحال رجال امن اجلهراء 3 وافدين منهم خادمة سيالنية الى إدارة 
بحث وحت���ري محافظة اجلهراء للتأكد م���ن حقيقة ادعاء اخلادمة 
تعرضها للخطف واالعتداء، فيما كش���فت التحريات عن اآلسيوية 

انها متغيبة عن منزل كفيلها منذ 3 اشهر.
ووفق مصدر امني فإن دورية تابعة ألمن اجلهراء رصدت مركبة 
داخ���ل منطقة تيماء بداخلها رجالن وامرأة حيث مت توقيف املركبة 
لتصرخ اآلس���يوية وتدعي أنها مختطفة، مشيرا الى ان رجال األمن 
اخضعوا اآلسيويني للتحقيق إال انهما انكرا تهمة اخلطف مؤكدين 
ان الوافدة اس���تنجدت بهما وطلبت منهما استضافتها مقابل تقدمي 
كل ما يطلبونه حلني العثور على وظيفة بخالف مهنة اخلادمة. هذا 
وامر مدير األمن العميد محمد طنا واملدير املناوب س���لطان نشمي 

بإحالة القضية جلهة االختصاص.
على صعيد مشابه تقدمت وافدة آسيوية وأبلغت عن اختطافها 
واالعتداء عليها داخل غرفة في خيطان وارشدت اآلسيوية عن مكان 

االعتداء ومت إلقاء القبض على الوافد املتهم.

اللواء احمد النواف متوسطا اخلريجني

درع تذكارية للواء النواف من العميد اجلناحي

اخلريجون أثناء العرض

اللواء النواف: إعداد وتنمية وتأهيل العنصر البشري 
من أولويات قطاع التعليم والتدريب

على هامش تخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلبة الرقباء األوائل

برعاية وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب والذي أناب 
عنه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
احتف���ل صباح ام���س بتخريج 
الدفعة )14( من الطلبة الرقباء 

األوائل.
وأك���د اللواء الش���يخ أحمد 
الن���واف أن وزارة الداخلية لم 
تقصر ف���ي رعاية أبنائها إميانا 
منها بأنه ال س���بيل إلى تطوير 
اجلهاز األمني إال بإعداد وتنمية 
وتأهي���ل العنص���ر البش���ري، 
املناهج  وذلك من خالل تطوير 
امليدانية  الدراسية والتدريبات 
ملواكبة املتغيرات األمنية، حيث 
مت إعداد برنامج متكامل ليكون 
رجال األمن عيونا يقظة وعقوال 
واعية، وفكرا مستنيرا لتوقعات 
املس���تقبل ومفاجأته وس���اعدا 
متأهبا للعمل مع احلاضر األمني 

ومستجداته.
القائمني  إلى جهود  وأش���ار 
على اإلدارة العامة لتأهيل ضباط 
الصف واالفراد مشيدا بالعروض 
التي قدمه���ا اخلريجون والتي 
متي���زت بالدقة واإلتقان، مؤكدا 

أن هذا نتاج تعاون اجلميع.
ودعا اخلريجني إلى أن يكون 
ضميرهم رقيبهم، وأن يضعوا 
مصلحة الوط���ن نصب أعينهم 
وأمن املواطنني غايتهم ومحور 
عملهم وأن يحسنوا املعاملة مع 
املواطن واملقيم على أن يكونوا 
ش���علة تضيء طريق امللتزمني 
بالقانون، وتتصدى للمخالفني 
له، مؤكدا على أن الكويت تنتظر 
الكثي���ر من أبنائه���ا ويجب أن 
يخلصوا لها، وأن يكونوا دوما 

يقظني حلماية الوطن. 
وكان احلفل ق���د بدأ بتالوة 
القرآن الكرمي، ثم كلمة مدير معهد 
ضباط الصف املقدم بدر محمد 
البالول أكد فيها أن خريجي املعهد 
هم الق���وة الرادعة في كل املهام 
الصعب���ة وتطوير األداء األمني 
املهارات واخلبرات  واكتس���اب 
واالرتقاء بها للحفاظ على أمن 

الوطن ومقدراته.
إلى أن رسالة رجل  وأشار 

األمن إنسانية بالدرجة األولى 
باعتبارها أحد األركان الرئيسية 
الت���ي تق���وم عليه���ا التنمية 
واالزدهار، مشددا على أن جميع 
العاملني في معهد ضباط الصف 
مؤمنون كل اإلميان بأن الكويت 
وطنهم وفي وجدانهم مؤكدا أن 
اخلريجني سيكونون دائما على 

مستوى املسؤولية.
وعقب ذلك استأذن آمر الطابور 
لبدء العرض والذي جسد روح 
االنتماء لهذا الوطن حيث عرض 
أعالم قطاع���ات وزارة الداخلية 
في ش���كل هندس���ي بديع حاز 
إعجاب احلضور، أعقبه عرض 
عسكري في فض الشغب وأثبت 
اخلريجون كفاءة عالية، وكذلك 
مت عرض السالح الصامت والذي 
يعرض فنون حركة السالح ودقة 
تنفيذها في حركات متسارعة، 
واختتمت هذه العروض بعرض 
ملوسيقى الشرطة قدمت خاللها 
املوسيقى الوطنية التي تتغنى 
بتضحيات أهل الكويت وحبهم 
ووالئه���م لوطنهم، وقد أش���اد 
العروض والتي  احلضور بهذه 

قدمت ألول مرة.
بع���د ذلك تال ق���رار التعيني 
مساعد مدير معهد ضباط الصف 
الرائ���د عبدالعزيز املطيري، ثم 
ألقى القسم رئيس قسم الشؤون 
الرائد س���لطان محمد  اإلدارية 

الدوسري.
ومت توزيع الشهادات والدروع 

التذكاري���ة عل���ى املتفوقني من 
اخلريج���ني، ث���م مت تقدمي درع 
تذكارية لراعي احلفل من إدارة 

معهد ضباط الصف.
وعقب انتهاء مراسم االحتفال 
صرح مدير ع���ام اإلدارة العامة 
لتأهي���ل ضباط الصف واألفراد 
العمي���د خالد اجلناح���ي قائال 

وضعنا نص���ب أعينن���ا دائما 
أثناء عملنا األوامر والتوجيهات 
السامية لصاحب السمو األمير 
والتي أكدت على أن أمن الكويت 
واستقرارها غاية الغايات ومركز 
الق���وة احلقيقي���ة، وأن نترجم 
شعار الوالء للوطن إلى سلوك 

ملموس.

3 مدمنين يسرقون سيارة الطبيب 
المعالج وينفقون 1000 دينار في 3 أيام

هاني الظفيري
بعد 3 ايام من سرقة مركبة طبيب، اعاد رجال مباحث الشويخ 
الس���يارة املسروقة من داخل مستش���فى الطب النفسي، اال ان 
اللصوص الثالثة اعترفوا بان ال� 1000 دينار التي كانت داخل 
املركبة انفقوها عل���ى تعاطي املواد املخدرة، فيما حمل مصدر 
امني الطبيب مسؤولية سرقة املركبة كونه تركها في وضعية 
التش���غيل، مش���يرا الى ان اللصوص كانوا داخل املستشفى 

لتلقي العالج.
ووفق مصدر امني فإن طبيبا في مستش���فى الطب النفسي 
ابلغ عمليات وزارة الداخلية قبل 3 ايام عن ان س���يارته التي 
تركها للتسخني مقابل باب املستشفى قد سرقت وكان بداخلها 
1000 دينار، وعليه قام رجال مباحث الش���ويخ وبالتنس���يق 
مع قائد املنطقة الوس���طى العقيد عبدالرحمن الش���راح بعمل 
حتقيق حيث تبني ان هناك 3 مدمنني كانوا يتلقون العالج ومت 
رصدهم من خالل كاميرات املراقبة وهم يسرقون سيارة الطبيب، 
واضاف املصدر االمني ان رجال املباحث استطاعوا حتديد مكان 
 اقامة اللصوص الثالث���ة ومن ثم جرى ضبطهم وعثر بحوزة

احده���م على الس���يارة واعترف���وا بأنهم انفق���وا املبلغ على 
االدمان.

من جهة اخرى، اس���تطاع رجال امن املنش���أة توقيف وافد 
باكس���تاني اجلنسية يقول بس���رقة الكيبالت النحاسية لتتم 

احالته الى مخفر الزور.
وفي التفاصيل ان رجال امن املنشأة شاهدوا شخصا حاول 
االختباء بع���د مرورهم لتتم مالحقت���ه، وبضبطه اعترف في 
التحقيقات االولى بأنه حاول سرقة الكيبالت النحاسية متهيدا 
لبيعها في الس���كراب لتتم احالته م���ع االدوات التي ضبطت 

بحوزته من اكسجني وقطاعة الى رجال االمن.

»العاصمة« احتلت المركز األول في عدد الحوادث
و403 بالغات تعاملت معها »العمليات« في 24 ساعة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
قال مصدر أمن���ي ان وزارة 
الداخلية تعاملت في الفترة من 
5/8 وحتى 5/14 مع 366 حادثا 
مروريا، مشيرا الى ان محافظة 
العاصمة احتلت الترتيب األول 
في عدد احلوادث، إذ سجلت 102 
حادث مروري فيما جاءت محافظة 
حولي في الترتيب الثاني بعدد 
احلوادث ال���ذي يبلغ 95 حادثا 
الفروانية فاحتلت  اما محافظة 
الترتيب الثالث ب� 83 حادثا وتالها 
في الترتيب محافظة االحمدي ب� 
43 حادثا ثم اجلهراء ب� 27 حادثا 
واخيرا مبارك الكبير 17 حادثا.

م����ن جهة أخرى ق����ال املصدر 
االمن����ي ان ادارة العملي����ات التي 
يرأس����ها العميد زهير نصر اهلل 
تعاملت خالل 24 ساعة وحتديدا 
يوم 5/16 مع 403 بالغات، مشيرا 
الى ان رجال الدوريات الش����املة 
وهو القطاع الذي يرأس����ه اللواء 
مصطفى الزعاب����ي متكن وخالل 

السادس عشر من يونيو من توقيف 
18 مخالفا لإلقامة و15 متغيبا من 
جنسيات مختلفة واوقف 4 سكارى 
ومركبتني مطلوبتني وضبط قضية 
سرقة باجلرم املشهود، واوقف 6 

مطلوبني.
على صعيد آخر متكن رجال 
أمن حولي م���ن توقيف مواطن 
سكران تهجم على منزل مواطنة 

فجرا وكانت مواطنة استنجدت 
بعملي���ات الداخلي���ة ليتم نقل 
البالغ إلى مدير أمن حولي العميد 
عبداللطي���ف الوهيب الذي أمر 
كعادته بالتحرك السريع وانتقل 
رجال أمن ميدان حولي الى موقع 
البالغ وضب���ط املتهجم واحيل 
إلى االختص���اص ملعرفة دوافع 

تصرفه هذا.

أمن حولي أوقف سكراناً تهجم على منزل مواطنة

العميد عبداللطيف الوهيب اللواء د.مصطفى الزعابي


