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إعداد: مؤمن المصري

أمير زكي
اتهم مدرس في مدرسة متوسطة 
ضابطا في مديرية أمن محافظة مبارك 
الكبير باس���تخدام القسوة وإساءة 
استعمال السلطة، حيث قام الضابط 
باس���تعمال االساور احلديدية اثناء 
نقله للتحقيق، وقال املدرس ان هناك 

سيدة اتهمته بالسرقة واالعتداء على 
ابنها الطالب بالضرب، مش���يرا الى 
انه تلقى بالغ استدعاء وحضر من 
تلقاء نفسه وفوجئ بالضابط ينقله 
للتحقي���ق ويتعم���د اهانته بوضع 
االساور احلديدية، وسجلت قضية 

واحيلت للتحقيق.

مدرس يتهم ضابط أمن بـ »كلبشته«

سيارة املواطنني بعد اصطدامها باللوحة اإلعالنية

احلارس األفغاني وأمامه كمية الهيروين املصادرة

الجنح المستأنفة تبرئ المتهم األول
في دعوى اإلساءة للصحابة

حجز دعوى الجهاد في أفغانستان للحكم

ألغت محكمة اجلنح املس����تأنفة أمس 
برئاسة املستشار محمد اخللف حكم محكمة 
أول درجة، وقضت ببراءة املتهم األول في 
الدعوى املرفوعة م����ن االدعاء العام ضد 
أحد رجال القوات اخلاصة التهامه بسب 

الصحابة.
وتخلص الواقع����ة فيما ورد مبحضر 
الضبط من انه بتاريخ 2009/5/7 وردت 

معلومات ملباحث أم����ن الدولة بأن هناك 
تسجيال ملقطع ڤيديو )بلوتوث( منتشر 
بني بع����ض عناصر اإلدارة العامة للقوات 
اخلاصة )إدارة املتفجرات( يتضمن تصوير 
أح����د عناص����ر القوات اخلاصة بلباس����ه 
العس����كري ومبقر عمله وهو يقوم بسب 
ولعن الصحابة، وان أحد زمالئه في العمل 

هو من قام بتصويره.

قضت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس����ة املستشار 
الدارم����ي  عبدالرحم����ن 
بحج����ز قضية أمن الدولة 
رقم 2009/16 جللس����ة 24 
اجلاري للحكم واملتهم فيها 
مواطن أربعيني باالشتراك 
مع آخري����ن بالقيام بعمل 
عدائي ض����د دولة أجنبية 
)أفغانستان( مبحاربة قوات 
التحال����ف املوجودة على 
أراضيها، بعد ان استمعت 

احملكمة ملرافعة الدفاع.
وقد تراف����ع عن املتهم 

احملاميان عبدالوه����اب املنصوري ومنصور 
الفضلي ودفعا بانتفاء التهمة املسندة إلى املتهم 
لتوافر س����بب من أسباب اإلباحة املنصوص 
عليها في املادة 280 م����ن قانون اجلزاء، كما 
دفعا بانتفاء القصد اجلنائي وانتفاء مسؤولية 

املتهم عن الفعل املجرم.
ودفع املنص����وري والفضلي بخلو أوراق 
الدع����وى من دليل يقيني على ارتكاب الفعل 
املؤثم كما شككا في صحة االتهام املسند للمتهم، 
وطالبا ببراءة موكلهما من التهمة املسندة اليه 

واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.

وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهد به ضابط مباحث 
أم����ن الدولة بأن حترياته 
السرية دلت على ان املتهم 
)خ.غ.( قد سافر الى ايران 
بالتنس����يق مع اشخاص 
مجهولني متهيدا لدخوله 
ال����ى دول����ة افغانس����تان 
التحالف  حملاربة ق����وات 
بها، حيث التقى مع هؤالء 
الذين طلبوا  األش����خاص 
منه دعما ماليا للمقاتلني 
التحالف في  ق����وات  ضد 

افغانستان.
فاتفق معهم على ذلك وأمدهم مببلغ ستة 
آالف دوالر سلمها ألحدهم ثم عاد الى الكويت. 
وأضاف ان املتهم واصل امداداته لهم مببالغ 
وصلت في مجملها الى س����بعة وعش����رين 
ألف دينار على فترات زمنية، ثم س����افر الى 

السعودية ألداء العمرة.
وهناك ألقي القبض عليه بتاريخ 2008/2/28 
بتهم����ة متويل جهات ارهابية محظورة، ومت 
حجزه بالسعودية قرابة سنة وأربعة أشهر، 
اال انه لم يحاكم هناك ومت تسليمه للسلطات 

الكويتية بتاريخ 2009/6/21.

احملامي عبدالوهاب املنصوري

100 غرام هيروين مع حارس أفغاني

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�صتاليت الكويت
�سيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�ساأل عن ر�سيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�سائم
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�سا

24
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خدم

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتع�ام���ل باالأق�����س�اط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�س�ت�رايلمظـــــالت

العانات��كم في دل�ي���ل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

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

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

اإع�������������������ان
تقـــــــدم: 1- عبدالرحمـــــــن حممـــــــد عبدالرحمن 

املحـــــــوريف . 2- �سعد اإبراهيـــــــم �سليمان القا�سم 

)كويتيا اجلن�سية( اأ�سحاب �س��ركة املحوريف 

والقا�س��م للتجارة العام��ة/ت. بطلب اإىل 
اإدارة ال�ســـــــركات بوزارة التجـــــــارة : تعديل الكيان 

القانـــــــوين لل�سركـــــــة من ت�سامنيـــــــة اإىل تو�سية 

ابراهيـــــــم  �سعـــــــد  ال�سريـــــــك/  ب�سيطة.خـــــــروج 

�سليمان القا�ســـــــم من ال�سركـــــــة ودخول �سريك 

جديـــــــد. يرجـــــــى ممن لـــــــه اعرتا�ـــــــض ان يتقدم 

لـــــــالإدارة املذكـــــــورة خالل �ستني يومـــــــا من تاريخ 

ن�ســـــــر الإعالن باعرتا�ض خطـــــــي مرفقا به �سند 

املديونيـــــــة واإل فلـــــــن يوخـــــــذ بعـــــــني العتبـــــــار.

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

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

أمير زكي ـ محمد الدشيش
احبط رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات محاولة 
ض���خ 100 غ��رام م��ن مخدر 
الهيروين بعد توقيف عامل 
افغاني يعمل حارس قسيمة 

قيد االنشاء.
امني ان  وق���ال مص���در 
معلوم���ات وردت الى مدير 
ع���ام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار افغاني في 
إدارة  الهيروين فكلف مدير 
املكافحة احمللية العقيد احمد 
الش���رقاوي والرائ���د محمد 
قبازرد والنقيب حمد الصباح 
حيث مت اس���تدراج االفغاني 
لبيع كبسولة تزن 10 غرامات 
مبقابل 250 دينارا ومت توقيفه 
بعد تسلمه املبلغ املرقم وارشد 
عن كمي���ة من الهيروين قام 
بدفنها في املنزل الذي يقوم 
بحراسته في العارضية ومتت 
احالته بتهم���ة حيازة مواد 

مخدرة بقصد االجتار.

نجاة مواطنين من حريق سيارة في شرق
أمير زكي

جنا ش����ابان كويتيان من موت محقق بعد أن 
التهمت ألسنة اللهب مركبة كانا بداخلها بعد حلظات 
من خروجهما اضطراريا منها وذلك جراء اصطدام 
مركبتهم����ا بعنف بإحدى اللوح����ات اإلعالنية في 

منطقة شرق.
وقال بيان صادر عن إدارة العالقات العامة في 
االطفاء ان بالغا ورد لغرفة العمليات عن وقوع حادث 
سيارة في منطقة شرق واندالع احلريق فيها، فتم 
حتريك مركز اطفاء الهاللي، وعند الوصول إلى موقع 
احلادث كان هناك شخصان ملقيان خارج السيارة 
وهما مواطنان وكانت اصاباتهما في منطقة الظهر، 
فتم نقلهما الى املستش����فى وحلسن حظهما أنهما 
طارا من املركبة عند اصطدامها بلوحة إعالنية وان 
قوة االصطدام اخرجتهما من الس����يارة ولم يكونا 
فيها وهي تشتعل وكان احلادث بقيادة املالزم أول 
عباس النجادة، مش����يرا إل����ى ان احلادث وقع في 

الواحدة فجرا.
من جهة أخرى اندلع حريق في مخزن بالساملية 
وتدخل رجال اطفاء مركز الساملية للتعامل مع احلريق 

وفتح حتقيق للوقوف على أسباب احلريق.

»بدون« يهدد ضابطًا بمسدس 
ويدهسه بسيارته أثناء فراره منه

أمير زكي ـ هاني الظفيري
خاطب مدير امن محافظة العاصمة العميد ابراهيم 
الس���يد هاش���م مدير ادارة بحث وحتري العاصمة 
لسرعة توقيف شاب يرجح ان يكون من غير محددي 
اجلنسية قام بالشروع في قتل ضابط برتبة مالزم 
اول من دوريات جن���دة العاصمة، وقبل ان يدهس 
اجلاني املالزم اول اش���هر في وجهه سالحا ناريا، 
فيما اكد مصدر امني ان املتهم حال ضبطه ستوجه 
اليه جملة من التهم وهي حيازة س���الح ناري دون 
ترخيص والشروع في القتل وتهديد بالقتل والدهس 

العمد الى جانب تعاطي مواد مخدرة.
وقال مصدر امني ان دورية اشتبهت في مركبة 
من نوع ماكسيما في منطقة اجلديليات، وتبني ان 
في املركبة شخصني فطلب الضابط من مرافق قائد 
املركب���ة هويته فقدمها ل���ه، وحينما طلب من قائد 
املركبة هويت���ه ابلغه بأنه ال يوجد دفتر مركبة او 
رخصة، وعند طلب الضابط من الشابني النزول من 
املركبة فوجئ بقائد السيارة يشهر سالحا ناريا في 
وجهه وق���ام باالنطالق عمدا ودهس الضابط الذي 
اصيب بكس���ور ونقل بواسطة مرافقه الرقيب اول 

للعالج.
واشار املصدر الى انه بحوزة رجال االمن هوية 
مرافق الداهس وان مس���ألة توقيفه مجرد ساعات 

محدودة.


