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تقدم عدد من نزالء الس����جن املركزي عن طريق 
املجموعة القانونية )صالح القالف � أحمد اخلشتي � 
محمد خريبط( للنائب العام املستشار حامد العثمان 
بعدة شكاوى ضد أحد ضباط السجن املركزي وثالثة 
من ضباط الصف يتهمونه����م فيها بتعذيبهم أثناء 

تواجدهم داخل السجن.
وقد ذكر الش����اكون في الشكاوى املقدمة للنائب 

العام أنهم نزالء بالس����جن املركزي على ذمة قضايا 
جنائية وقد تعرضوا للتعدي عليهم بالضرب على 

أيدي رجال الشرطة.
وأضاف����وا أنه مت منعهم في الفترة الس����ابقة من 
اخلروج من السجن إلعداد توكيالت حملاميهم حتى 
زالت اآلثار التي جنمت عن االعتداء عليهم. يذكر أن 
بعض النزالء الشاكني مواطنون وبعضهم وافدون.

نزالء يرفعون دعاوى قضائية ضد أحد ضباط السجن المركزي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تبرئة مواطن وعراقية من تعاطي وحيازة الحشيش

تعويض محقق في »الداخلية« بمبلغ 4200 دينار بعد إهانة مواطن له

وأس����ندت لها أيضا تهم����ة اإلقامة في 
الكوي����ت دون احلصول عل����ى ترخيص 

باإلقامة من اجلهات املختصة.
الثان����ي »مواطن«  وأس����ندت للمتهم 
تهمة إحراز مادة مخدرة »حشيش« وكان 
ذلك بقصد التعاط����ي وقيادة مركبة آلية 
حتت تأثير املواد املخدرة واملش����روبات 

املسكرة.
وقد قضت محكمة أول درجة حضوريا 
مبعاقبة املتهمة األولى باحلبس أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ وبتغرميها ألف دينار 
وأمرت بإبعادها عن الب����الد عقب تنفيذ 
العقوبة. وقضت باالمتناع عن النطق بعقاب 
املته����م الثاني مع أخذ التعهد الالزم عليه 
بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه 
باحملافظة على حس����ن السير والسلوك 
ملدة س����نة وأمرت بسحب رخصة قيادته 

ملدة سنة.

س���ب احملقق باأللفاظ الواردة باحملضر 
في مكان عام وعلى مرأى ومس���مع من 
الغير وعلى نحو يخدش شرفه واعتباره. 
باإلضافة إلى أنه هدد املدعي باأللفاظ الوارد 
ذكرها باحملضر قاصدا إرغامه على تغيير 
املسؤولية في حادث مرور. وحيث تداول 
نظر اجلنح���ة وفيها ادعى احملقق مدنيا 
مببلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض 
املؤقت. وبجلسة 2008/5/21 أصدرت دائرة 
اجلنح حكمها بتغرمي املدعى عليه ثالثمائة 
دين���ار عن التهم املس���ندة إليه وبإحالة 
الدعوى إلى احملكم���ة املدنية املختصة. 
طعن املدعى عليه في احلكم باالستئناف 
فقضت احملكمة بقبول االستئناف شكال 
وبتعديل احلكم بتغرميه عن التهمة األولى 
20 دينارا وبراءته من تهمتي السب والقذف 
واالكتفاء بتغرميه عشرة دنانير عن التهمة 

الرابعة.

احلكم عليها بعقوبة جناية بحكم نهائي 
باحلبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 

في إحدى القضايا.

عليه باأللفاظ الوارد ذكرها باحملضر وكان 
ذلك أثناء تأديته لوظيفته وبسببها.

كما أس���ند االدعاء العام للمتهم تهمة 

ألغ����ت محكمة االس����تئناف برئاس����ة 
املستش����ار نصر سالم آل هيد وأمانة سر 
عادل العوضي حك����م محكمة أول درجة 
وقضت ببراءة مواطن من تهم إحراز مادة 
مخدرة »حشيش« بقصد التعاطي وتعاطي 
اخلمر في مكان عام وقيادة مركبة آلية حتت 

تأثير املخدرات واملواد املسكرة.
وقد ترافع عن املتهم خالل جلس����ات 
احملاكمة احملامي محمد حسن املقدم الذي 
دفع ببط����الن تفتيش موكله لعدم وجود 
إذن من النيابة العامة بالتفتيش وانتفاء 
صلة املتهم بالواقعة وطالب ببراءة موكله 

من التهم املسندة إليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة 
األولى »عراقية اجلنس����ية« أنها أحرزت 
مادة مخدرة »حشيش« وكان ذلك بقصد 
التعاط����ي دون أن يثب����ت أنها قد رخص 
لها بذلك قانونا حال كونها عائدة لسبق 

قضت الدائرة املدنية السابعة مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار عبد السالم 
البعيجان بتعويض محقق يعمل باإلدارة 
العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية 
مببل���غ وقدره أربعة آالف ومائتي دينار 
وذلك ع���ن األضرار املادية واألدبية التي 
حلق���ت به جراء إهانة مواط���ن له أثناء 

تأدية عمله.
وعقب صدور احلكم عبرت احملامية 
ناهد س���عيد التي مثلت احملقق في هذه 
الدعوى عن شكرها للقضاء الكويتي العادل 
والذي أرس���ى بحكمه هذا قواعد حماية 
حقوق احملققني التابعني لوزارة الداخلية 

مبا يحفظ جلهات التحقيق هيبتها.
وتخلص واقعات الدعوى في أن اإلدعاء 
العام كان قد أحال املدعى عليه )املتهم( إلى 
احملكمة اجلزائية تأسيسا على أنه بتاريخ 
2007/7/25 أهان بالقول املدعي بأن تلفظ 

احملامي محمد حسن املقدم

العميد الشيخ أحمد اخلليفة واللواء ثابت املهنا والعميد عايض العتيبي يتوسطون املكرمني من رجال أمن اجلهراء

احملامية ناهد سعيد

الخليفة يكّرم رجال أمن محافظة الجهراء
أمير زكي

بحضور وكيل وزارة الداخلية 
العام  املساعد لش���ؤون األمن 
اللواء ثابت املهنا قام مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الش���يخ أحمد اخلليفة 
بتكرمي مدير أمن اجلهراء العميد 
عايض العتيبي ومساعده العميد 
غلوم حبيب وعدد من الضباط 
واألفراد الذين كانوا وراء ضبط 
كميات من اخلمور واملخدرات 

في محافظة اجلهراء.
وأك���د العمي���د اخلليفة ان 
رجال األمن العام وكذلك رجال 
الدوريات هم س���واعد اإلدارة 

العامة.

لقيط حي أمام مسجد 
بصباح الناصر

أمير زكي
ش���رع رج���ال ادارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية في 
عمل التحريات التي من املمكن 
ان تقود الى هوية سيدة ألقت 
الوالدة مقابل  مولودة حديثة 
مسجد محمد املطيري في صباح 

الناصر.
وقد رج���ح مصدر امني ان 
تكون اللقيط���ة نتاج عالقات 
محرم���ة جت���ري ف���ي اوكار 
اللقيطة  مشبوهة، وقام بنقل 
الى املستشفى األميري كل من 

طاهر محمد وأمني عابدين.

 4 مصابين
في 4 مشاجرات

أمير زكي
تعامل رجال الطوارئ الطبية 
يوم أمس مع 4 مشاجرات خلفت 

4 مصابني.
وقال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان املصابني 
في املش���اجرات كويتي وأردني 
وبنغاليان وان جروحهم كانت 
عب���ارة عن طعنات ف���ي انحاء 

متفرقة.

وافد عربي سقط بنصف كيلو هيروين

أحد الموظفين تمكن من التقاط رقم لوحة سيارتهما

منتقبتان تسرقان 5 فساتين سهرة غالية
وتعتديان على موظفات المحل قبل فرارهما

أمير زكي
أحال رجال منف���ذ العبدلي احلدودي يوم 
امس الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات وافدا 
عربيا بع���د محاولته تهريب نصف كيلو من 

مخدر الهيروين.
وقال مصدر امني ان مفتشا جمركيا اشتبه في 
الوافد ما دعاه الى اخضاعه لتفتيش دقيق فيعثر 

في امتعته على نصف كيلو من الهيروين.
من جهة اخرى، ابلغ مسؤول جمعية تعاونية 
ف���ي منطقة الفروانية ع���ن تعرض اجلمعية 
للسرقة واستيالء مجهولني على مبالغ مالية 
كان���ت متواجدة في احدى مكائن الكاش���ير، 
وس���جلت قضية وحضر رج���ال االدلة لرفع 

البصمات.

عبداهلل قنيص
كلف رجال ادارة البحث والتحري حملافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل بتوقيف 
وضبط س���يدتني منتقبتني قامتا بسرقة كمية 
من امللبوس���ات الفاخرة من داخ���ل محل راق 
في الس���املية، فيما رجح مصدر أمني ان تكون 
السيدتان املنتقبتان وراء سرقة ساعات ثمينة 
كان قد ابلغ عن سرقتها من احد احملالت الراقية 
في العاصمة، وقال مصدر أمني ان رجال مباحث 
حولي متوقع منهم القاء القبض على السيدتني 
الس���يما ان املوظفات في احملل الراقي التقطن 

أرقام مركبة كانت تستقلها املنتقبتني.

ووفق مصدر أمني فإن موظفات في محل راق 
ابلغن عن دخول س���يدتني الى احملل وحملهما 
مجموعة من امللبوسات الى غرفة »قياس املالبس« 
ولدى مطابقة البضائع املشتراة من السيدتني 
مع البضائع املستردة من غرفة قياس املالبس 
تبني اختفاء 5 فس���اتني سهرة، ورصدت احدى 
املوظفات احدى املنتقبتني وقد ارتدت فستانني 
اسفل العباءة، ولدى الطلب منهما التوقف حلني 
حضور رجال األمن قامت املنتقبتان باالعتداء 
بالض���رب على املوظفات وهربتا الى جهة غير 
معلوم���ة مبركبة أميركية التق���ط ارقامها احد 

موظفي احملل.

احملامي محمد خريبط
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�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  
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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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب


