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إعداد: مؤمن المصري

مؤمن المصري
أمرت النيابة العامة أمس األول بإحالة املتهم بقتل املواطنة في شقتها مبنطقة 
املهبولة إلى محكمة اجلنايات بعد إيداعه السجن املركزي واتهامه بالقتل العمد. 
وتخلص الواقعة التي راحت ضحيتها معلمة كويتية بحسب اعترافات القاتل، 
وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر ومن اصحاب السوابق، فيما ذكره أنه خالل 
صعوده للبناية مساء يوم مقتل الضحية قاصدا إحدى الشقق التي يستخدمها 
أصدقاؤه لألنس وشرب اخلمر، شاهد الضحية وهي تخرج من الشقة التي تقيم 

فيها ولم يكن هناك أحد باجلوار، فاندفع نحوها وأجبرها على دخول شقتها ثم 
قام بإغ����الق الباب. وخالل مقاومتها له وصراخها قام بوضع يده على فمها في 
محاولة إلسكاتها، إال أنها قاومته بشراسة ومتكنت من إحلاق الضرر به بعد أن 
غرس����ت أظافرها في وجهه مما دفعه خلنقها بقوة. وأضاف املتهم في اعترافاته 
أنه أطبق يده على رقبتها مؤكدا أنه كان يريد أن يفقدها الوعي ليتمكن من تنفيذ 
االعتداء عليها إال أنه اكتش����ف أنها فارقت احلياة. وأضاف: شعرت باخلوف من 

أن يكون أحد اجليران قد سمع صراخها فهربت على الفور.

النيابة العامة تحيل قاتل المواطنة في المهبولة إلى الجنايات

البراءة لوافدة عربية من تهمة التعاطي 
ألغت محكمة االستئناف حكم 
محكمة أول درجة القاضي بحبس 
وافدة من جنسية عربية أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ وبتغرميها ألف 
دينار وابعادها عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبة وقضت ببراءتها من تهمة 

تعاطي املخدرات.
وق���د ترافع ع���ن املتهمة خالل 
جلس���ات احملاكمة احملامي محمد 
خريبط الذي دفع ببطالن القبض 
على املتهمة وما أسفر عنه من دليل 
ملخالفته للقان���ون والنتفاء حالة 
التلبس كما دفع ببطالن التفتيش 

وبطالن تقرير األدلة اجلنائية.
ودفع خريبط ببطالن قرار إحالة 
املتهمة لألدلة اجلنائية ألخذ عينة من 
بولها ملخالفته للقانون والدستور، 
كما دفع بعدم ثبوت االتهام وانتفاء 
الواقعة بحق املتهمة. ودفع أيضًا 
بخل���و األوراق من الدليل اليقيني 
على ارتكاب املتهمة للواقعة. وطالب 
بإلغاء احلكم املس���تأنف والقضاء 
ببراءة موكلته من التهمة املسندة 

إليها.
وتخلص واقع���ات الدعوى في 
أنه بتاريخ 2008/11/25 وحال قيام 
ضاب���ط الواقعة بجول���ة تفقدية 
بالدورية على طريق امللك فهد جتاه 
النويصيب شاهد مركبة قيادة املتهم 
الثاني وترافقه املتهمة األولى. وكانت 
املركبة تسير إلى جهة اليمني وجهة 
اليسار من الطريق فاستوقفها وطلب 

من املتهمني أوراقهما الثبوتية.
وباالطالع على األوراق الحظ أن 
املتهمني بحالة غير طبيعية وتفوح 
منهما رائحة اخلمر. وباستعالمه 
عن املتهمة األولى تبني أنها مطلوبة 
ملخالفته���ا قانون اإلقام���ة بالبالد 

النتهاء إقامتها.

وبسؤاله للمتهمني عن تعاطيهما 
اخلم���ر اعترفا بذلك. وبتفتيش���ه 
للمته���م الثاني عثر على ورق لف 

سجائر.
وطلب الضابط من املتهمة الثانية 
إخراج ما في حوزتها فقدمت له علبة 
سجائر كانت في جيبها بداخلها أربع 
س���جائر ثالث منها ملفوفة بورق 
لف حتتوي على فتات تبني الحقًا 
أنها ملخدر احلشيش. وأقر املتهمان 
بتعاطيهما للمخدر املضبوط. فتمت 

إحالتهما إلى جهات االختصاص.
وبتاريخ 2009/3/15 قضت محكمة 
اجلنايات حضوريًا مبعاقبة املتهمة 
األولى باحلبس ملدة أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ وبتغرميها ألف 
دينار وأمرت بإبعادها عن البالد عقب 
العقوبة. وقضت باالمتناع  تنفيذ 
عن النطق بعقاب املتهم الثاني مع 
أخذ التعهد الالزم عليه بكفالة قدرها 
خمسمائة دينار وااللتزام باحملافظة 
على حسن الس���ير والسلوك ملدة 
سنة وأمرت بسحب رخصة قيادته 

ملدة سنة.

احملامي محمد خريبط

املخزن بعد إخماد احلريقفي اللحظات النهائية للسيطرة على احلريق

املقدم خليل األمير

إطفائيان يتبردان باملاء رجل إطفاء يبعد سلندر غاز عن موقع احلريق

حريق جديد في سكراب أمغرة يستنفر 10 مراكز إطفاء

أمير زكي ـ هاني الظفيري
اسفر حريق كبير اندلع في سكراب امغرة عصر 
امس االول مبخزن لالخشاب عن اصابة 4 اطفائيني 
باختناق ووافد مصري باشتباه كسر هذا الى جانب 
خسائر مادية كبيرة، فيما متكنت نحو 10 مراكز اطفاء 
من السيطرة على حريق امغرة ومنع امتداد ألسنة 
اللهب الى مخازن مجاورة، وشارك في اخماد حريق 
الس���كراب والذي امتد التعامل معه ملدة 6 ساعات 
آليات من احلرس الوطني واجليش، فيما افطر عدد 

من رجال االطفاء داخل موقع احلريق.
وقال مدير ادارة العالقات العامة باالنابة املقدم 
خليل األمير للصحافيني ان بالغا ورد الى عمليات 
االطفاء عص���ر امس االول يفيد بوجود حريق في 

مخزن للمواد الكهربائية في سكراب أمغرة وعلى اثر 
هذا البالغ هرعت مراكز اجلهراء احلرفي والعارضية 
واملدينة واالسناد الى مكان احلريق، وقال األمير: 
لدى وصول رجال 5 مراكز لالطفاء وجدوا ان احلريق 
التهم كل مس���احة املخزن البالغة 2000 متر مربع 
تقريبا وبدأ في االمتداد جزئيا الى مخازن قريبة من 
املخزن الرئيسي، الفتا الى ان رجال اإلطفاء جنحوا 
في محاصرة احلريق واحلد من انتشاره وانتقاله 
الى املخازن واملباني املجاورة وقاموا بعمل فتحات 
تهوية في وس���ط ألواح الكيربي التي يتكون منها 
املخ���زن وخللق عدة منافذ اخرى ملكافحة احلريق 

من جميع اجلوانب.
واض���اف املقدم األمير: بعد فت���رة من مكافحة 

احلريق متت االستعانة مبراكز الصبية ومشرف 
واجلليب والشهداء وتناكر اجليش واحلرس وبعد 
ان أدوا مهمتهم في مكافحة احلريق مت اس���تدعاء 
مراكز الهاللي ومبارك الكبير والفحيحيل للتفتيش 

واالنتهاء من احلريق.
هذا وقد تواجد في مكان احلريق كل من نائب املدير 
العام لقطاع املكافحة وتنمية املوارد البشرية باإلنابة 
العقيد محمد هاشم والعقيد خالد السرهيد والعقيد 
ناهض السميط والعقيد عبداهلل اجلاسم واملقدم خليل 
األمير والنقيب طارق احلباب واملالزمني غامن الهاجري 
وعبداهلل اشكناني وس���لطان العويهان ورقيبني 
اوليني عبداهلل احلمادي ومبارك الرشيدي وضابط 

ارتباط مستشفى اجلهراء ماجد الصليلي.
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�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة
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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

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

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

العانات�������ك�ملاإيج�ار

في دل�ي���ل

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 

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

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

با�ســـم/ يحيى حممد ماهر

N001157209 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سورية اأو الت�سال على رقم 

97400322

مفقود جواز �سفر �سوري

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة
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قدمت لضابط 3 سجائر حشيش


