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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
شنت مديرية أمن 
محافظ���ة اجله���راء 
بقيادة العميد عايض 
العتيب���ي حملة في 
اجله���راء  منطق���ة 
الصناعية واستهدفت 
احلمل���ة ع���ددا من 
الش���باب يقوم���ون 
بالتجمع في املنطقة 
الصناعي���ة وعم���ل 
ح���ركات بهلواني���ة 
مبركباتهم معرضني 
وحي���اة  حياته���م 

اآلخرين للخطر.
وألقي القبض على 6 شباب يقومون باالستعراض وجرى 
احتجاز مركباتهم فيما كشفت حملة أمن اجلهراء عن استخدام 

املستهترين الزيت حيث يقومون بسكبه على الطرقات.
كما قامت مديرية أمن حولي بحملة مشابهة استهدفت منطقة 

جنوب السرة وجرى حترير 45 مخالفة واحتجاز 8 شباب.
ووفق مصدر أمني فإن ش���كاوى وردت ال���ى وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا عن 
اس���تغالل بعض الشباب فترة ما قبل االفطار في عمل حركات 
بهلوانية مبركباته حيث اوع���ز الى مدير أمن اجلهراء العميد 
عايض العتيبي ومدير أمن حولي العميد جابر الغنام بالقيام 

بحمالت لوقف هذا االستهتار.
وطالب املصدر األمني املواطن���ني واملقيمني بابالغ عمليات 
وزارة الداخلي���ة عن مثل هذه التصرف���ات التي يقوم بها عدد 
من الش���باب في أماكن مختلفة، مشيرا الى ان تعليمات وزير 
الداخلية بهذا الشأن صريحة وتتضمن ضرورة اتخاذ االجراءات 
القانونية مع هؤالء املس���تهترين واحالتهم الى محكمة املرور 

لنيل ما يستحقونه من عقاب.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قضية »رفع القيود األمنية« أمام محكمة االستئناف

وقد وجهت النيابة العامة 
للمتهم األول ثالث اتهامات: 
الرشوة والتزوير وإفشاء 
أسرار من شأنها اإلضرار 

مؤمن المصري
نظرت الدائرة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستشار 
العبيد استئناف  إبراهيم 
النياب����ة العامة في قضية 
القي����ود األمنية«  »رف����ع 
املته����م فيه����ا ضابط أمن 
الدول����ة )ع.س.( وضابط 
الس����ابق  االس����تخبارات 
)م.ع.( بالتزوير وعرض 
وتلقي الرشوة لرفع القيد 
األمني املفروض على بعض 

املشبوهني.
كانت محكمة اجلنايات 
قد برأت املتهمني جميعا من 

التهم املسندة إليهم.

باملصالح العليا للبالد. أما 
املتهم الثاني فقد أس����ندت 
له النياب����ة العامة تهمتي 
الرشوة والتزوير. وهناك 
5 متهمني آخرين في القضية 
منهم اثنان منهم مت القبض 
عليهما )السادس والسابع( 
و3 هاربني )الثالث والرابع 

واخلامس(.
وقد حضر ع����ن املتهم 
األول احملامي علي العصفور 
من مكتب الوقيان � العوضي 
� السيف بينما مثل املتهم 
الثاني احملامي علي الرشيدي 
أم����ا املته����م الس����ابع فقد 
حضر عنه احملامي محمد 

الضويحي.

حجز قضية سرقة المليون ونصف المليون للحكم

دفاع المتهمين يروي قصة مختلفة عما باألوراق
حجزت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار هاني احلمدان وأمانة سر سيد مهدي 
قضية سرقة املليون ونصف املليون املتهم فيها 
خمسة مواطنني ووافد من اجلنسية الصومالية 
بسرقة مليون ونصف املليون دينار من أحد 

املواطنني جللسة 14 أكتوبر املقبل للحكم.
وقد ترافع عن املتهم����ني احملامون طارق 
اخلرس وبشار النصار ومحمد عبداهلل العنزي 
وفاض����ل اجلميلي ومحم����د خريبط ودفعوا 
جميعا بانتفاء القصد اجلنائي وانتفاء التهم 
املس����ندة للمتهمني، كما دفعوا بانتفاء أركان 
جرمية حيازة السالح والذخيرة وطلبوا إخالء 
سبيل املتهمني بأي ضمان تراه احملكمة. وقدموا 
مذكرات بدفاعهم طلبوا ف����ي ختامها ببراءة 

املتهمني من التهم املسندة إليهم.
وطلب احملامي بشار النصار براءة موكليه 
من التهم املسندة إليهم وإعمال تنازل املجني 

عليه لصالح موكليه. وأكد احملامون أن القضية 
لها شكل آخر غير التي ذكرها ضابط الواقعة 
في أوراقه حيث ان هناك أطرافا أخرى بالقضية 
لم يتم استدعاؤها للتحقيق وهي أطراف هامة 

في الدعوى.
أما احملامي محمد عبداهلل العنزي فقد ذكر 
أن التهمة املسندة للمتهمني ال تعدو أن تكون 
»جنحة« نصب واحتيال في حال صدق ضابط 
الواقعة فيما ذكره في تقريره. وأكد أن املجني 
عليهما تعمدا اختالق استخدام عنصر العنف 
معهما إلضفاء األهمية على القضية. وقرر الدفاع 
أن حقيقة الواقعة هي أن هناك فتاة طلبت من 
أحد املتهمني )املتهم األول( أن يستعيد لها أمواال 
مت االس����تيالء عليها من قبل شخص ما وهي 
تعود ألحد أفراد األسرة احلاكمة. فقام املتهم 
بإبالغ ع����دد من أصدقائه الذين هبوا للفزعة 

لنصرة إنسان سلبت أمواله منه بغدر.

املستشار إبراهيم العبيد

اللواء ثابت املهنا

املتهم وأمامه املضبوطات

محمد الجالهمة
احتجز ش���اب كويتي في مخفر اجلليب ووجهت اليه تهمة الشروع 
في القتل وذلك بعد ان سدد الى شاب آخر عدة طعنات استلزمت دخول 

املجني عليه مستشفى الفروانية.
وكان���ت عملي���ات الداخلية ابلغت عن مش���اجرة داخل فرع جمعية 
تعاونية وتوجه الى موقع البالغ رجال أمن الفروانية ومت توقيف اجلاني 
وبالتحقيق معه برر االعتداء بأن املجني عليه اتهمه بسرقة الالبتوب.

طعنات في »تعاونية«

جديد »المكافحة« 14 إصبع حشيش مع »بدون« في كبد

»الداخلية«: مستعدون مروريًا للعشر األواخر من رمضان
أكد املش����رف العام على اخلطة املرورية للعشر 
االواخر من شهر رمضان املبارك مدير محافظة مرور 
العاصمة بالوكالة العقيد توحيد الكندري ان قطاع 
املرور قد اتخذ كل االس����تعدادات املرورية ملضاعفة 
اجلهد والتأهب لتحقيق اقصى قدر ممكن من االنسياب 
املروري داعيا املواطنني واملقيمني للتعاون والتحلي 

بالصبر كالعهد بهم دائما.
واضاف انه متت مشاركة اجلهات االدارية االخرى 
مع ادارة العمليات بقطاع املرور بتشكيالت مختلفة 
لضم����ان احلصول على اعلى مس����تويات ممكنة من 
الضبط املروري وانسيابية احلركة على جميع الطرق 
ومصبات املناطق املؤدية للطرق السريعة والدائرية، 
وكذلك توزيع الدوريات املرورية الثابتة واملتحركة 

بشكل يتفق مع اوقات الذروة واالزدحام.
وأوضح العقيد الكندري انه مت تخصيص مواقف 
للمعاقني وكبار السن مقابل املسجد الكبير مباشرة، 
ومواقف عامة وس����احات ترابية على ميني ويس����ار 
ش����ارع عبداهلل االحمد م����ن دوار معرفي حتى دوار 
ش����ؤون القصر. واضاف انه مت اعداد وجتهيز أماكن 
لباصات شركة النقل العام بجانب دوار مخفر شرق 

وايضا بجانب مبنى شؤون القصر.
وأوضح انه سيتم اغالق كامل حلارة واحدة من 
ش����ارع مبارك الكبير من مقابل بن����ك اخلليج حتى 

تقاطع البورصة.
وايضا سيجري اغالق شارع عبداهلل االحمد من 

تقاطع البورصة حتى دوار شؤون القصر.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
واصل رج���ال االدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات بقيادة العميد الش���يخ احمد 
اخلليفة مالحقتهم لتجار التجزئة والذين 
يحاولون ضخ املواد املخدرة داخل السوق 
احمللي، واستطاع رجال اخلليفة توقيف 
شاب بدون عثر بحوزته على 14 اصبعا 
من مادة احلشيش واعترف البدون ويبلغ 
من العمر 31 عاما بان من االس���باب التي 
دعته لالجتار في املواد املخدرة عدم توافر 

مصدر رزق له.
ووفق مص���در امني ف���إن معلومات 
وردت ال���ى العميد اخلليف���ة عن اجتار 
ش���اب في املخدرات، وعلي���ه مت االيعاز 
الى ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد 
أحمد الش���رقاوي ومساعده املقدم محمد 
الهزمي والرائد محمد قبازرد واملالزم اول 
عبدالعزي���ز العقيلي، واس���تطاع رجال 
املكافحة استدراج البدون الى بيع اصبعني 
من احلشيش مقابل 100 دينار وحدد مكان 
التسليم والتسلم في منطقة كبد على مقربة 
من اجلواخير، وما ان تسلم املبلغ املرقم 
وسلم االصبعني حتى ألقي القبض عليه 
ليعترف باجتاره في املخدرات ويرش���د 
عن بقية املواد املخدرة داخل مسكنه في 

اجلهراء.
واكد املصدر ان املتهم بحيازة املخدرات 
بقص���د االجتار من اصحاب الس���جالت 
البيضاء أو لم يسبق ان أدين في قضية 
مخدرات من قبل، مشيرا الى ان هذا االمر 
ليبرهن على ان جتار املخدرات يحاولون 
ان يروج لتجارتهم املسمومة اشخاص غير 
مشبوهني مبا يحقق هدفهم في ايجاد سوق 

رائج لتجارتهم غير املشروعة.

»األمن العام« يالحق المستهترين 
بحملة حصدت 14 شابًا

 مدخرات بنغالي طارت
من رصيده البنكي

محمد الجالهمة
سجل وافد بنغالي قضية 
تزوير في محرر بنكي وذلك 
بعد ان نفدت معظم مدخراته 
واملقدرة ب���� 280 دينارا، ولم 
يكتف البنغالي بتسجيل قضية 
وامنا وجه اصابع االتهام الى 4 

من زمالئه مؤكدا ان احد زمالئه 
هو من سرق املبلغ.

وكان البنغالي ذهب الى فرع 
البنك لصرف 10 دنانير، لكن 
تبني ان البن���ك يخبره بعدم 
امكانية الصرف، ليكتش���ف 

البنغالي ان رصيده تبخر.

شملت جنوب السرة وصناعية الجهراء

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

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

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

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

لاإيج�ار

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

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


