
الخميس
30 يوليو  2009 

8
االمنية
هاني الظفيريالصفحة

مكن مواطن رجال امن اجلهراء ومنهم النقيبان مطر سبيل 
ومتعب حمد من توقيف لص باجلرم املشهود.

وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عن وجود غريب داخل منزله 
ليتوجه على الفور رجال امن اجلهراء والذين اوقفوا الغريب 

وهو مواطن واعترف بأنه دخل املنزل بقصد السرقة.

على صعيد آخر، احيل باكستاني الى التحقيق بعد نيله 
3 انذارات جراء دخوله مناطق محظورة.

وقال مصدر امني ان رجال امن املنشآت اوقفوا الباكستاني، 
وهو راعي اغنام، داخل منطقة محظورة، وتبني انه س���بق 
وجتاوز مناطق غير مس���موح له بالدخول اليها 3 مرات من 

قبل.

ضبط لص في الجهراء بالجرم المشهود وراعي أغنام باكستاني ال يعترف باإلنذارات

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

�سيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

العاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة

املنزل القدمي في النقرة بعد احلريق

املطلوبون الـ 6 في قبضة رجال أمن الفروانية

السجن 15 عامًا لشخصين من غير محددي الجنسية 
واالمتناع عن النطق بعقاب 3 اتهموا بخطف خادمة

قضت دائرة جنايات األحداث باحملكمة الكلية برئاس����ة املستشار عادل الصقر وأمانة سر 
هش����ام سماحة بحبس اثنني من فئة البدون غيابيا ملدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ العقوبة، بينما قررت االمتناع عن النطق بعقاب ثالثة 
متهمني آخرين )بدون أيضا( مع تكليف كل منهم بتقدمي تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بحس����ن 
الس����ير والسلوك ملدة سنة. وعقب صدور احلكم صرح احملامي زيد جاسم اخلباز � الذي مثل 
أح����د املتهمني الذين امتنعت احملكمة عن عقابهم � ل� »األنب����اء« بأن هذا احلكم قد أثلج صدره 

وصدر موكله وذويه حيث ان هذه القضية كادت تودي مبستقبل املتهم وأسرته.

براءة مواطن  وأبنائه الثالثة
  من خطف وهتك عرض مواطن

أصدرت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االستئناف برئاس����ة املستشار إبراهيم العبيد 
حكما ببراءة مواطن وأوالده الثالثة بعد أن كانت 
محكمة أول رجة قد أدانتهم وقضت بحبس كل 
منهم عشر س����نوات مع الشغل والنفاذ بعدما 
أس����ندت إليهم تهمة خطف وهتك عرض شاب 
واحتجازه في منزلهم بعد أن شكوا في أنه على 
عالقة مع ابنتهم. وأمرت احملكمة بإلغاء احلكم 
املستأنف وبراءة املتهمني وغرمت املتهم األول 
ألف دينار. وحضر دفاع املتهمني احملامي محمد 
اخلالدي ودفع باخلطأ في إسناد االتهام وضرورة 
تعديل قيد ووص����ف الواقعة لتصبح جرمية 

ضرب كما دفع بانتفاء أركان اجلرمية املعدلة 
قيدا ووصفا لتوافر أسباب اإلباحة في األفعال 
املسندة للمتهمني. وتطرق اخلالدي في دفاعه 
إل����ى توافر احلق في القبض على املجني عليه 
حال مش����اهدة املتهمني له أثناء قيامه بارتكاب 
أفعال متس شرفهم وكرامتهم، كما دفع بانعدام 
املسؤولية اجلنائية لفقدان حرية االختيار وقيام 
الضرورة امللجئة للدفاع الشرعي، وكذا كيدية 
االتهام وتلفيقه. وبجلسات احملاكمة مثل املتهمون 
وعند س����ؤالهم أنكروا ما أسند إليهم من اتهام 
وحضر املجني عليه مبحام وقرر التنازل عن 

الدعوى ضد املتهمني وقدم أصل التوكيل.

حريق يلتهم منزاًل قديمًا في النقرة

45 دقيقة لمكافحة حريق شركة معدات في الشويخ

ضبط باعة خمور و6 مطلوبين في الفروانية

محمد الدشيش
تعامل رجال 5 مراكز اطفاء وهي حولي والشهداء 
والشويخ الصناعي واالسناد والساملية مع حريقني 
اندلعا في منزل قدمي في منطقة حولي وشركة 
في منطقة الشويخ. وكان بالغ ورد الى عمليات 
االطفاء يفيد بوجود حريق في شركة للمعدات 
في منطقة الشويخ الصناعي وتوجه الى البالغ 
ثالث مراكز اطفاء هم الشويخ الصناعي والشهداء 
واالسناد ومتت محاصرة النيران ومكافحتها حتى 
السيطرة على احلريق في زمن خمسة وأربعني 
دقيقة ومازالت أسباب احلريق مجهولة. كما ورد 
بالغ للعمليات عن نشوب حريق في مبنى سكني 
قدمي في منطقة النقرة بحولي يتكون من طابقني 
بدأ احلريق بالطابق األول بسبب متاس كهربائي 
وانتشر بشكل سريع بسبب العوازل والقواطع 
اخلشبية املوجودة بني الغرف ووصل احلريق 
الى الطابق الثاني. وأس����فر احلريق عن اصابة 
وافد مص����ري، وتعامل مع احلادث مركزا اطفاء 

حولي والشهداء.

هاني الظفيري
4 آسيويني يبيعون اخلمور احمللية و6 مطلوبني 
هذه هي محصلة عمل رجال أمن الفروانية خالل 
ساعات الليل. وقال مصدر امني ان دورية بقيادة 
النقيب عبدالعزيز البعير ووكيل وضابط سلمان 
اخلالدي والعريف عبداهلل الوسمي اشتبهوا في 
مركبة بها 4 آس����يويني ومت توقيفهم وبتفتيش 
مركبتهم وجد بداخلها نحو 40 كيس خمر ومتت 
احالتهم إلى اإلدارة العام����ة ملكافحة املخدرات، 
وف����ي اجلليب أقام رجال أم����ن الفروانية بقيادة 
الرقيبني عادل العنزي وسليمان السليماني حملة 
على املخالفني ومتكنوا من ضبط 6 وافدين من 
اجلنسية اآلسيوية مخالفني لقانون االقامة منذ 
فترات مختلفة ومتت احالتهم الى ادارة االبعاد 

متهيدا لتسفيرهم إلى أوطانهم.

»بنغالي بريطاني«  سب رجل أمن في المطار
محمد الجالهمة

احتجز وافد بنغالي األصل وبحوزته جواز سفر بريطاني ووجهت 
اليه تهمة محاولة رشوة رجال أمن مطار الكويت والسب والقذف.

وقال مصدر امني ان احد رجال األمن شاهد وافدا يتجاوز الدور 
في محاولة للحاق بطائرته، فطلب منه العس���كري االلتزام بالدور 
اال ان الواف���د أخذ يتلفظ بعبارات بس���به، وعليه مت توقيفه، ولدى 
توقيفه وعلمه انه لن يلحق بالطائرة التي بسببها سب رجل األمن 
فوجئ رجل األمن بالبنغالي البريطاني يقول لرجل األمن سأدفع لك 

مقابل تطييب خاطرك، لتتم احالته بتهمتني.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
كش����فت حتقيقات اجراها رجال مباحث الهج����رة مع مواطن يتاجر 
في االقامات عن تورط موظف في منفذ مطار الكويت الدولي وس����اهم 
في متكني تاجر االقامات من مغادرة الكويت الربع مرات على الرغم من 
صدور امر مبنعه من مغادرة البالد خالل تلك الفترة لتورطه في قضايا 
نصب واحتيال وتزوير ڤيزا بنكية وتأسيسه 8 شركات وهمية مبوجبها 
جلب اكثر من 120 وافدا. واستنادا الى مصدر فان معلومات وصلت الى 
العميد عبداهلل الراشد عن مواطن ذاع صيته في جتارة االقامات ليكلف 
فريق عمل ويطلب منه التحري عن املواطن ليكتش����ف فريق العمل انه 
مطل����وب على ذمة قضايا نصب وتزوير الى جانب تاجر اقامات وعليه 
امر العميد الراشد فريق العمل بضبطه متهيدا للتحقيق معه ويكتشف 
رج����ال مباحث الهجرة مفاجأة من العيار الثقيل وهي ان تاجر االقامات 
خارج البالد رغم كونه مطلوبا لعدة جهات وممنوعا من السفر وطلب 
من فريق العمل عمل مزيد من التحريات ملعرفة موعد وصوله وخلص 
رجال املباحث الى ان املواطن سيصل قادما من تايوان يوم امس االول 
ليكون بانتظاره رجال مباحث الهجرة داخل املطار، ومن ثم فتحوا معه 
حتقيقا اوليا في كيفية مغادرته البالد اربع مرات من واقع جواز سفرك 
ليعترف ان هناك موظفا ل����ه عالقة عائلية معه مكنه من املغادرة رغم 

كونه مطلوبا مضيفا انه اذا سافر فلن يبقى الى ما ال نهاية.
وارشد عن اس����م املوظف والذي القى القبض عليه واعترف بتمكني 
املواطن من مغادرة البالد مبررا ذلك بأن القضايا التي عليه ليست باملاليني 
والتي تستحق مغادرته بال عودة كما مت التحقيق معه في قضايا االجتار 
في االقامات واعترف بها، فيما اكد مصدر امني ان جميع الوافدين الذين 

حضروا على كفالة املواطن سيتم ابعادهم عن البالد.

غادر البالد 4 مرات رغم منعه من السفر

رجال مباحث الهجرة يضبطون تاجر إقامات 
أسس 8 شركات وهمية وجلب 120 وافدًا


