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إعداد: مؤمن المصري

املستشار عبدالرحمن الدارمي

الواقعة ثابتة في حق املتهمة 
وطلب تعديل القيد والوصف 
مبعاقبة املتهمة بنص املادة 
150 من قانون اجلزاء والتي 

حجز دعوى قاتلة كفيلتها اللبنانية للحكم

حجز دعوى قضية اإلساءة للصحابة للحكم
حجزت محكمة اجلنح املستأنفة أمس برئاسة 
املستشار محمد اخللف قضية سب الصحابة 
املتهم فيها ثالثة من أفراد القوات اخلاصة جللسة 
10 اجلاري للحكم بعد اتهامهم بإساءة استعمال 
أجه����زة التصنت الهاتف����ي. كانت محكمة أول 
درجة قد قضت ببراءة املتهمني الثاني والثالث 
فيما قضت بحبس األول ستة أشهر مع الشغل 

والنفاذ. ومت توجيه االتهام إلى املتهمني األول 
والثاني بأنهما أذاعا علنا آراء تتضمن سخرية 
وحتقيرا لبعض صحابة الرس����ول صلى اهلل 
عليه وآله وسلم أما املتهم الثالث فاتهم بإساءة 
استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية عن طريق 
استغالل إمكانات األجهزة بأن استخرج مقطع 

تسجيل من جهاز هاتف املتهم الثاني.

حجزت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
الدارمي وأمانة  عبدالرحمن 
س���ر وليد منصور دعوى 
اخلادمة االثيوبية )أماكيل 
املتهمة بذب���ح كفيلتها  م.( 
اللبنانية )ص.أ.( جللس���ة 

17 اجلاري للحكم.
وخالل اجللس���ة ترافع 
احملامي علي الرشيدي ممثال 
ألسرة املجني عليها وطالب 
احملكمة بأال تأخذها باملتهمة 
رحمة وال شفقة وأن تنزل 
الذي  ال���رادع  عليها احلكم 
يثلج صدور أهل املجني عليها 
ويهدئ من روعهم ويطيب 

جراحهم.
وقرر احملامي الرشيدي أن 

تنص على أنه »يعاقب على 
القتل العم���د باإلعدام إذا ما 
اقترن���ت اجلرمية بس���بق 

اإلصرار والترصد«.
أما ع���ن الدعوى املدنية 
فقد أكد الرشيدي أن اخلطأ 
ثابت مبا ال يدع مجاال للشك 
فيه، وبالتال���ي فإن احلكم 
بالتعويض املؤقت الصادر من 
احملكمة اجلزائية إمنا يحيطه 
التقصيرية في  باملسؤولية 
مختلف عناصرها فضال عن 
أن الضرر األدبي الذي يلحق 
بالزوج واألقارب هو ضرر 
شخصي قصره املشرع إلى 
الدرجة الثانية، كما أن الضرر 
املادي هو اإلخالل مبصلحة 

مالية للمضرور.

أمير زكي
متاما كما كان يفعل عنترة بن ش����داد، تقمص ش����اب كويتي ألقي 
القبض عليه امس من قبل رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي 
دور »عنترة« وحمل سيفا طويال على مرأى من مرتادي سوق جتاري 
ش����هير، ورغم محاولة املارة منع »عنترة«، من تنفيذ جرمية قتل إال 
انه أصر على استخدام السيف ونظرا للخطر الداهم الذي كان ينتظر 
الضحية جراء استخدام السيف قام بوضع يده حلماية الرأس اال ان 

الس����يف بتر إصبع الضحية واحدث في رأسه جرحا قطعيا استلزم 
20 غرزة.

وفي التفاصيل ان مش����ادة شبابية حدثت داخل السوق التجاري 
وتطورت املشادة الى تبادل بالضرب، وفي هذه األثناء فوجئ حضور 
املجمع بأحد املتشاجرين يسارع الى مركبته ويعود حامال سيفا طوله 
ال يق����ل عن متر، ملوحا أم����ام كل من يقابله حتى وصل الى الضحية 

وتركه ينزف بغزارة.

»عنترة« بتر إصبع مراهق وأحدث في رأس الضحية 20 غرزة

مجموعة من اآلسيويني الذين مت ضبطهم خالل احلملة

اخلليفة متوسطا رجال إدارة املكافحة احمللية

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

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

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

با�ســـــــــــــــم/ 

جمدي حممود يو�شف

رقم اجلواز / 2035446

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

67750067

مفقود جواز �سفر م�سري

6 6 6 0 5 9 5 9 : حممد

يف ال�صاملية او اجلابرية
ي�صلـح لعمـــل ن�صـــاط مطعـم

�صريطـــة اأن يكــون االيـجـــار 

ممتاز  مبوقع  ويكون  منا�صب 

وعلــى �صــارع رئيــ�صي

مطلوب حمل

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

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

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

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

في حصيلة مميزة ألمن األحمدي

تحرير 26 ألف مخالفة وإغالق 5 مصانع للخمر المحلي
وتوقيف 187 وافدًا ووافدة في 6 أوكار مشبوهة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
التي  ضمن اجله����ود األمنية 
تش����هدها محافظة األحمدي في 
متابعة اجلرمية بش����تى أنواعها 
ورصد جميع الظواهر الس����لبية 
ومطاردة اخلارجني على القانون 
ومعتادي اإلجرام ومتابعة البؤر 
القضاء  االجرامي����ة حتى يت����م 

عليها.
ق����ام مدير ع����ام مديرية امن 
محافظة األحمدي العميد عبدالفتاح 
العلي بوضع خطة امنية متكاملة 
اش����رف عليها على مدار الساعة 
وقام����ت بتنفيذها بكل دقة فرقة 
االسناد وش����ملت جميع املناطق 
التابعة حملافظة االحمدي حسب 
برنامج زمن����ي محدد وآلية عمل 
على أعلى مستوى من خالل العمل 

املتواصل واجلهد املتميز.
وأكد العمي����د العلي ان هناك 
متابعة حثيثة لكل ما من ش����أنه 
االخ����الل باألمن م����ن اجل فرض 
الس����يطرة االمنية حت����ى ينعم 
اجلميع باالمن واالمان في البالد، 
مؤكدا ان فرقة االس����ناد تواصل 
اعمالها لضبط القضايا ومكافحة 
انواعها، حيث  اجلرمية بش����تى 
متت احالة 1314 الى ادارة االبعاد، 
و320 الى ادارة مباحث الهجرة، 
العامة  االدارة  الى  و220 متغيبا 
للتحقيقات، كم����ا مت ضبط 879 
مركبة للقيام باالستهتار والرعونة 
وحجزها باملخافر، باالضافة الى 
حترير 26875 مخالفة مرورية غير 
مباشرة، وضبط 5 مصانع خمور 
محلية، و63 مطلوبا واحالتهم الى 

ادارة التنفيذ املدني.
وواصلت فرقة االسناد عملها 
فتمت مداهمة 6 ش����قق للدعارة 
والرذيلة ومت ضبط 187 ميارسون 
املنافية لآلداب ومت  هذه االعمال 
ابعادهم عن البالد، كما مت ضبط 
1780 مخالفا لقانون االقامة متت 
احالتهم الى جهات االختصاص.

من جهة أخرى شنت مديرية 
امن محافظة الفروانية يوم امس 
حملة اس����تهدفت اح����د االوكار 
املش����بوهة في منطق����ة اجلليب 
ومتكن رجال احلملة والتي كانت 
بقيادة النقيب عبدالعزيز البعير 
ووكيل ضابط سلمان نومان حملة 
استهدفت وكرا لالعمال املشبوهة 
واوقفت 4 رجال و4 آس����يويات 

بعضهم مخالفون ومطلوبون.

طبيب أسنان يهين وكيل ضابط

الخليفة يستقبل رجال المكافحة المحلية

شدد مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة على ضرورة تكثيف اجلهود حملاربة جتار املخدرات 
الذين يحاولون الترويج لسمومهم املخدرة بكل الوسائل واستدراج 
اكبر عدد من الشباب الى الولوج في آفة املخدرات والتعاطي، مشيرا 
ال���ى ان ادارة املكافحة احمللية تقع على عاتقها مكافحة انتش���ار 

املخدرات داخل ارجاء البالد.
واشاد العميد اخلليفة بجهود هذا القطاع املميز خالل الفترات 
املاضية مشددا على ضرورة بذل املزيد من اجلهود، خصوصا في ظل 

مصرع عدد من الشباب جراء تبادل هذه اآلفة شديدة اخلطورة.
هذا وحضر حفل استقبال اخلليفة مدير إدارة املكافحة احمللية 
العقيد احمد الشرقاوي ومس���اعده املقدم محمد الهزمي وعدد من 

الضباط واالفراد.

أمير زكي
احيل طبيب اسنان سوري اجلنس���ية الى التحقيق في قضية 
إهانة موظف عام اثناء تأديته الواجب وذلك بعد ان تقدم عسكري 
من دوريات جندة مبارك الكبير واكد تعرضه لإلهانة والدفع من قبل 
الطبيب. وقال املدعي وهو وكيل ضابط انه اوقف مركبة على طريق 
الفحيحيل ملخالفة قائد املركبة، مشيرا الى انه بعد توقيف املركبة 
خرج قائدها وقال له انت ما تعرف انا منو انا الطبيب )....( وحينما 
ابلغه بأنه ان كان طبيبا فهو عس���كري يقوم بواجبه وعلى حسب 
تأكيد العسكري فإن الطبيب قام بدفعه وحاول الصعود الى مركبته 
واالنصراف اال ان العسكري رفض ان يتحرك مترا واحدا واستدعى 

دورية اسناد ومتت إحالة الطبيب بتهمة إهانة موظف عام.


