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 إعداد: مؤمن المصري 

 عبداهللا قنيص
  تقدم صاحب محل للهواتف النقالة في منطقة الصاحلية 
وابلغ عن متكـــن لصوص مجهولني من ســـرقة ٢٦ خط 
هاتف نقال و١٠ هواتف آي فون، مشيرا الى ان اللصوص 
تســـللو الى داخل احملل من خالل فتحة تكييف، وسجلت 
قضية سرقة عن طريق السطو وحضر رجال األدلة لرفع 

البصمات. 

 هاني الظفيري
  تقدم وافد آســـيوي مساء امس الى 
مخفر منطقة الساملية مبلغا عن تعرض 
شقته للســـرقة واالستيالء على ٢٠٠٠ 
دينار كانت داخل التجوري الذي بداخلها. 
وقال مصدر أمني ان وافدا من اجلنسية 
اآلسيوية فوجئ اثناء عودته من الشركة 

التي يعمل بها بكســـر الباب اخلارجي 
ووقوع السرقة، ليبلغ عمليات الداخلية 
والتي حضر رجالها على الفور الى منزل 
اآلسيوي هذا ولم يشر بأصابع االتهام 
الى أي اشخاص وعليه سجلت قضية 
في مخفر الساملية حملت مسمى السرقة 

عن طريق حتطيم حرز. 

 سرقة ٢٠٠٠ دينار وقضية تحطيم حرز ٢٦ خطًا محموًال و١٠ «آي فون» طارت في الصالحية

 الحمد: «الخارجية» لعبت دورًا كبيرًا في إطالق سراح م.عدنان وعودته خالل أيام
  الفالح: من احتجزوني ال يمثلون الشعب المصري وشكراً لكل من اهتم بقضيتي 

 القاهرة ـ هناء السيد
بالقاهرة د.رشيد    استقبل سفيرنا 
احلمد م.عدنان الفالح املدير الســــابق 
لشــــركة «لوتس» بعد ان أفرجت عنه 
النيابة مســــاء اجلمعة بكفالة مالية، 
وذلك مبقر سفارتنا بالقاهرة، وبحضور 
عدد من اعضاء السلك الديبلوماسي، 
خاصة مسؤول شــــؤون الرعايا وليد 
املسعود الذي رافق الفالح طوال فترة 
احتجــازه، وكذلك مساعيه حلل األزمة 
بشــــكل ودي، وقام امللحق العسكري 
عماد امان بوضع الزهور على الفالح 

احتفاال بعودته ساملا.
القوات املسلحة ممثلة في    وكانت 
الشرطة العســــكرية قد رافقت الفالح 
طوال فترة احتجازه، وكذلك الى مقر 
بالقاهرة، وتابعت «األنباء»  سفارتنا 
خروج الفالح الى مقر سفارتنا بالقاهرة، 
وأكد د.رشــــيد احلمــــد ان إنهاء محنة 
املواطن م.عدنان الفالح جاءت بفضل 
اجلهود التي بذلها كبار املسؤولني في 
وزارة اخلارجية واملسؤولني في شركة 
«لوتس» التي دفعــــت الكثير تقديرا 

لزميلهم م.عدنان الفالح.
  وأضاف ان اعضاء السفارة، خاصة 
الديبلوماسي وليد املسعود مسؤول 
شــــؤون الرعايــــا كانت لهــــم جهود 
متواصلة، حيث كان املســــعود يتابع 

أعــــرب عــــن شــــكره جلميع    كما 
وسائل اإلعالم الكويتية، مشيدا بدور 
جريدة «األنبــــاء» التي حرصت على 
نقل احلقيقة والتواصل املســــتمر مع 
السفارة واملسؤولني، وكذلك الفضائيات 
الكويتية التــــي أبرزت القضية طوال 
الفترة املاضية وللقائمني على شركة 
«لوتس» الذين بذلــــوا جهودا كبيرة 

لتسوية هذه املطالب املالية.
  وأكد ان من قاموا باحتجازه وتهديده 
ال ميثلون الشعب املصري الذي عهدناه 
شقيقا لنا دائما، وأعرب مسؤول شؤون 
الرعايا وليد املسعود عن سعادته إلنهاء 
تلك األزمة التي شــــغلت الرأي العام 

الكويتي.
  مؤكــــدا حرص املســــؤولني في كال 
البلدين حلل األزمة، مشيدا بدور الشرطة 
العسكرية حلماية وتأمني الفالح منذ 
بداية األزمة، وانــــه ألول مرة تتفاقم 
العمل والعاملني  مشكلة بني أصحاب 
بهذا الشكل، خاصة ان هناك استثمارات 
كويتية ضخمة مبصــــر ولديها آالف 
العمال املصريني وعادة ما حتل مثل تلك 
املشاكل حسب قوانني العمل املعمول 
بها في كال البلدين، ومتنى املســــعود 
أال تعود مثل تلك األزمات، خاصة في 
ظل العالقات املمتازة بني الشــــعبيني 

الشقيقني. 

يوميا تلك األزمة ممثال عن الســــفارة 
واملكاتب امللحقة.

  وأعرب احلمد عن شكره وتقديره 
لعدد من أعضاء مجلس األمة الذين كانوا 
على اتصال دائم مع السفارة، خاصة 
النائبني مبارك اخلرينج وعلي الراشد. 
كما أعرب عن شــــكره لدور الشرطة 
العسكرية في اجليش املصري وحكومة 
مصر ورئيس الوزراء الســــابق احمد 
شفيق ونائب رئيس مجلس الوزراء 
د.يحيى اجلمل على اجلهود التي بذلوها 

من أجل حل تلك األزمة.
  وقال الســــفير احلمد انه يتوقع ان 
يكون االخ م.عدنان الفالح بني أهله في 
الكويت خالل االيام املقبلة، مؤكد متانة 
وقوة العالقــــات الكويتية ـ املصرية 
وحرص كل املسؤولني على تالفي مثل 

تلك األزمات.
  مــــن جهته توجه الفالح بالشــــكر 
والتقدير لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء على جهودهم 

التي تكللت باإلفراج عنه.
  كما أعرب عن شكره لنواب مجلس 
األمة الذين كانــــوا يطالبون باإلفراج 
عنه، وللجهــــود التــــي بذلتها وزارة 
اخلارجية وعلى رأســــها نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، ووكيل الوزارة خالد 
اجلاراهللا، وسفيرنا في القاهرة د.رشيد 
احلمد، والديبلوماسي وليد املسعود 
وامللحق العسكري عبداللطيف الطاهر 

وأركان السفارة.

 في حفل استقبال بمقر سفارتنا بالقاهرة

 اللواء خليل الشمالي   سيارة اللواء خليل الشمالي وقد حلقت بها أضرار بالغة 

 مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا مطمئنا على اللواء الشمالي  الوزير مصطفى الشمالي حلظة وصوله إلى مستشفى اجلهراء لالطمئنان على صحة اللواء خليل الشمالي 

 السفير د.رشيد احلمد وم.عدنان الفالح وأعضاء السفارة الكويتية في القاهرة

 م.عدنان الفالح متوشحا بالورود صورة جتمع أركان السفارة وضباطا في الشرطة العسكرية املصرية

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  كتبت النجاة لوكيل وزارة 
العام  الداخلية لشؤون األمن 
اللواء خليل الشمالي بعد ان 
انقلبت مركبتـــه ثالث مرات 
على طريق العبدلي (كيلو ٥٦) 
في ســـاعة متأخرة من مساء 
امس األول وعليه مت إسعافه 
الـــى مستشـــفى اجلهراء عن 
طريق رجال الطوارئ الطبية 
وفي وقت الحق اســـعف الى 
مستشـــفى مبـــارك ووصفت 

حالته باملستقرة.
امنـــي بأن    وأفـــاد مصدر 
مواطنا ابلغ عمليات الداخلية 
عن انقالب مركبة رباعية الدفع 
ثالث مرات في الســـاعة الـ ١٠ 
والنصف بعـــد ان انفجر احد 
إطاراتها على طريق العبدلي، 
حيث أشار املصدر الى ان املبلغ 
وهو وكيل ضابـــط عبداهللا 
اللواء  العتيبي تعـــرف على 
الشمالي الذي شاهده بلباسه 
العســـكري لتنطلق سيارات 
اللواء  التي نقلت  اإلســـعاف 
الشمالي الى مستشفى اجلهراء 
حيث ادخل غرفة العناية الفائقة 

وتبني إصابة اللواء.
  وبعـــد اجـــراء األشـــعة 
املقطعية، بكســـر في اضالع 
القفص الصدري باإلضافة الى 
كسر في الترقوة وسحجات في 

الوجـــه وإصابات متفرقة من 
أنحاء جسده، هذا وعاد وزير 
املالية مصطفى الشمالي اللواء 
الشمالي في مستشفى اجلهراء 
واطمأن على صحته من الطاقم 

الطبي.
  وكمـــا عاده ايضـــا كل من 
اللواء عبدالفتاح العلي والعميد 
محمد طنا والعميد غلوم حبيب 
والعقيد صالح الدعاس وضابط 

االرتباط ماجد الصليلي، وعدد 
كبير من قيادات وزارة الداخلية 
في مستشفى مبارك و«األنباء» 
الشـــمالي وافر  تتمنى للواء 
الصحة والعافية، وســـالمات 

وما تشوف شر يابو محمد. 
  من جهته قـــال مدير ادارة 
العامـــة والتوجيه  العالقات 
ادارة االعالم  املعنوي ومدير 
االمني باالنابة العقيد عادل احمد 

احلشاش ان كل سبل الرعاية 
الصحية الالزمة تواصل عملها 
لعالج وكيـــل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون االمن العام 
اللواء خليل يوسف الشمالي 
اثر تعرضه حلـــادث مروري 
مؤسف وقع له يوم امس االول 
وادى الى اصابته بعدة اصابات 
في انحاء متفرقة من جسده، 
الى  الذي استدعى نقله  االمر 

املستشـــفى على الفور لتلقي 
العالج والرعاية الالزمة.

  واشار العقيد احلشاش ان 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر على تواصل 
مستمر لالطمئنان على سالمة 
اللواء الشمالي ومتابعة حالته 

الصحية. 

 ضبط هيروين في راحة يد سجين
 

 النيران تلتهم مخزن أجهزة كهربائية في جاخور بالجهراء

 عبداهللا قنيص
  أحيل سجني مصري اجلنسية الى النيابة العامة للتحقيق معه في 
كيفية دخول هيروين اليه داخل الســــجن املركزي الى جانب قضية 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار. وقال مصدر أمني ان حملة مفاجئة 
شــــنها رجال أمن الســــجن بقيادة اللواء خالد الديني والعقيد شريدة 
الشــــمري أســــفرت عن ضبط وافد مصري محكوم عليه بالسجن ٥ 
ســــنوات حيث مت االشــــتباه به وكانت املفاجأة ان املسجون يخفي ٣ 
غرامــــات هيروين في راحة يده. وجاري التحقيق معه ملعرفة كيفية 

حصوله على الهيروين داخل السجن املركزي. 

 أمير زكي
  أعلـــن مدير إدارة العالقات العامة فـــي «اإلطفاء» املقدم خليل 
أميـــر عن متكن ٥ مراكز إطفاء من إخماد حريق اندلع في جاخور 
على مســـاحة ٣ آالف متر مربع في منطقة اجلهراء، مشيرا الى ان 
اجلاخـــور كان عبارة عن مخزن يحوي عـــددا كبيرا من األجهزة 

الكهربائية املخزنة بغرض البيع الحقا.
  وقال إن حارس اجلاخور وهو من اجلنسية اآلسيوية أصيب 
بإصابات بســـيطة وان النيران التهمت معظم محتويات املخزن، 
موضحا ان وحدة التحقيق التابعة لإلطفاء شرعت في البحث عن 

أسباب اندالع احلريق. 

 القضاة سيتخذون كل اإلجراءات إلقرار تميزهم
  في حال مساواة «الفتوى والتشريع» بالقضاء

 الدفع بعدم دستورية قانون دعم العمالة الوطنية 

 علمت «األنباء» من مصادر قضائية مطلعة 
أن مجموعة من القضاة سيسعون، في حال 
إقرار مســـاواة كوادر الفتوى والتشـــريع 
بالقضاة نتيجة اخلطوات التصعيدية من 
قبل أعضاء إدارة الفتوى والتشـــريع وما 
ميارسونه من ضغط على احلكومة، إلى طلب 
ميزة نقدية أخرى متيزهم عن أعضاء الفتوى 
والتشريع وغيرهم من الكوادر القانونية.

  وتأتي هذه اخلطوة ردا على محاوالت 
تلك اجلهات القانونية بالضغط على مجلس 
الوزراء إلقرار ميزة مالية ألعضاء الفتوى 
والتشريع بالقضاة. وأوضحت املصادر أن 
إقرار مثل هذه املساواة سيفتح الباب نحو 
املطالبة بتلك امليزة وأنه ستتم ممارسة جميع 
الضغوط القانونية على مجلس الوزراء مبا 

فيها رفع الدعاوى القضائية نحو إقرار تلك 
امليزة النقدية.

  وزادت املصادر: إن إقرار امليزة السابقة 
للقضاة كان حتت مسمى «عالوة قضائية 
خاصة بالقضاة»، مبا يعني أن القضاة البد 
أن يكونوا مميزين عن غيرهم من الكوادر 
القانونية. وان معنى إقرار هذه الزيادة يعني 
مســـاواة الكوادر القانونية بالقضاء، مما 

يتعارض مع تلك امليزة املقررة للقضاة.
إذا كانت    وأضافت املصـــادر: وبالتالي 
الزيـــادة قد أقرت بســـبب الضغوط التي 
مارســـتها تلك الكوادر، فـــإن لدى القضاء 
أيضا من الوسائل ما يدفعهم إلى الضغط، 
وبالتالي لن تتوقف هذه الضغوط وستستمر 

إلى ما ال نهاية. 

 علمـــت «األنبـــاء» من 
مصادر مطلعة ان احملكمة 
الدستورية ســـتنظر في 
دعوى مقدمـــة من إحدى 
املدرجة  الكبرى  الشركات 
في البورصـــة تدفع فيها 
بعدم دســـتورية القانون 
رقم ٢٠٠٠/١٩ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل فـــي اجلهات غير 

احلكومية.
الشـــركة    وقد تقدمت 
بهذا الطعن على أســـاس 
تعارض هـــذا القانون مع 

املادتني ٧ و٢٩ من الدســـتور، حيث تنص 
املادة السابعة من الدستور على أن: «العدل 
واحلرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون 

والتراحم صلة وثقى بني املواطنني».
  كما تنص املادة ٢٩ من الدســـتور على 
أن: «الناس سواسية في الكرامة االنسانية 
وهم متســـاوون لدى القانون في احلقوق 

والواجبات العامة ال متييز 
بينهـــم في ذلك بســـبب 
اجلنس او االصل أو اللغة 

أو الدين».
  ملا كان ذلك وكان البني 
من نص الفقرة األولى من 
املادة ١٢ من القانون املذكور 
ان املشرع قصر تطبيقها 
على الشـــركات الكويتية 
املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية دون سواها 
أيا  من الشركات األخرى، 
كانت طبيعتها القانونية، 
وكذلك املؤسسات الفردية 
واالشخاص الطبيعيون ممن يحققون من 
انشطتهم التجارية والصناعية والعقارية 
ربحا قد يجاوز ما حتققه هذه الشركات، فقد 
ميز هذا النص بني هذه الفئات والطوائف 
من الشركات واالشخاص بأن اختص إحداها 
بأحكامه دون أن يستند في هذا التمييز إلى 

أسس موضوعية. 

 املستشار يوسف غنام الرشيد 

 فتاة تبلغ عن خلوة محرمة  بين شقيقها وسيدة متزوجة

 مواطنة تتهم فني تسجيالت بهتك عرض ابنتها القاصر

 هاني الظفيري
  أحيل شاب كويتي الى مخفر بيان للتحقيق معه في بالغ تضمن 

اعتياده اصطحاب صديقته الى داخل منزل األسرة واالختالء بها.
  وقال مصدر أمني ان فتاة كويتية اســــتنجدت بعمليات الداخلية، 
مشــــيرة الى ان شقيقها وهو في العقد الثاني من العمر اعتاد على ان 
يحضر صديقته الى منزل أسرته، وأضاف املصدر: مت اخطار محقق 
مخفر بيان بافادات املبّلغة، حيث أمر بإرسال دورية للتحقق من البالغ 

خاصة ان املبّلغة قالت ان صديقة شقيقها متزوجة.
  مشــــيرا الى ان املدعى عليه خرج لرجال األمن ونفى وجود امرأة 
غريبة في منزل أســــرته، مؤكدا ان البالغ كاذب، وحينما طلب رجال 
األمن من املواطن الدخول للتأكد من عدم وجود ســــيدة رفض وأبدى 
اســــتعداده للذهاب معهم الى اي مكان يريدونه اال انه رفض باصرار 

فكرة دخول غرباء حتى ولو كانوا رجال أمن الى منزل أسرته.  

 أمير زكي
  أحيل فني تسجيالت سوري اجلنسية الى نيابة حولي بتهمة هتك 
عــــرض قاصر. ورغم تأكيد اجلاني على ان االدعاء باطل اال ان الفتاة 

املجني عليها ووالدتها متسكتا بتسجيل قضية.
  وقال مصدر امني ان مواطنة استنجدت بعمليات الداخلية، مشيرة 
الى ان مسجل مركبتها تعرض لعطب وذهبت الى محل الصالح املسجل 
فــــي النقـــرة، وخرجت من مركبتها وتركــــت ابنتها (١٦ عاما) داخل 
السيارة، وحينما دخل الفني الى السيارة لالطالع على سبــب عطل 
املســــجــل فوجئت بابنتها تصرخ وتقول ان الفنــي تلمـــس جـــزءا 
حساســـــــا من جســــدهــــا. وقال مصدر أمني ان املدعى عليه قال ان 
املبّلغة طلبت منه عدم اعطائه قيمة التصليح وحينما متسك بأن تدفع 

قيمة التصليح وهــو ١٢ دينـــارا ادعــت بهـــذا االدعـــاء اخلطــر. 

 العناية اإللهية أنقذت اللواء الشمالي 

 (ناصر عبد السيد)  م.الفالح ثمن جهود القيادة السياسية في إطالق سراحه


