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االمنية
الصفحة

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

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

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

2
9

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

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

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قررت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة اول درجة برئاسة 
املستشار عبداهلل الصانع وعضوية املستشارين اشرف 
السقا ومحمد غازي املطيري وامانة سر هشام سماحة نظر 
التظلم املقدم من مؤسسة البترول الوطنية ضد قرار النيابة 
العامة بحفظ قضية استغالل اموال بطرق غير مشروعة فيما 
يعرف بقضية »هاليبرتون« واملتهم فيها عدد من موظفي 

مؤسسة البترول الوطنية بجلسة 27 اجلاري.

»الجنايات« تنظر تظلم هاليبرتون 27 الجاري

ينظر قاضي التجديد اليوم في جتديد حبس 
»ن.ع« املتهمة بإضرام النيران في خيمة العرس 
باجله����راء »العيون« وألول م����رة في حضور 
محاميها زيد جاسم اخلباز من مكتب احملامي 
خالد العوضي. كانت النيابة العامة قد قررت 
في وقت سابق االكتفاء باالعترافات التفصيلية 
السابقة للمتهمة التي قامت بإشعال النار في 
خيم����ة عرس زوجها مبنطق����ة العيون وعدم 
القيام بتمثيل اجلرمي����ة ألن أركانها متوافرة 

في القضية.
وقد قام وكي����ل النائب العام بإعداد تقرير 
متكامل عن الواقع����ة يبني كيفية قيام املتهمة 

بإشعال النيران في اخليمة بناء على اعترافاتها 
أمام النيابة العامة وقبلها أمام املباحث اجلنائية. 
يذكر أن املتهمة قامت بإضرام النيران في خيمة 
عرس زوجها عندما علمت أنه سيتزوج بامرأة 
أخرى، وقد اعترفت املتهمة تفصيليا بالواقعة 
عقب القبض عليها وقالت إنها غض���بت ب���شدة 
عن���دما علم�����ت بخبر زواج زوج���ها بأخرى 

فقامت بإضرام احلريق باخليمة.
ومن املقرر أن يطالب محاميها بإخالء سبيلها 
بأي ضمان النتفاء أسباب احلبس االحتياطي 
وحيث انها كويتية ال يخش����ى من هروبها أو 

تأثيرها على سير الدعوى.

قضت الدائرة التجارية العاشرة باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستش���ار راضي القحص 
وعضوية املستشارين عمرو عبداهلل ومحمد 
املطيري وأمانة س���ر رفعت أبوالنجا بإلزام 
إحدى شركات التأمني بأن تؤدي ألرملة وافد 
باكستاني وجنليه مبلغا قدره ستة عشر ألف 
دينار يوزع مناصفة بينهم وألزمت الشركة 

باملصروفات ومقابل أتعاب احملاماة.
كان املدعون قد أقاموا دعواهم عن طريق 
محاميهم حسن العجمي الذي قدم للمحكمة 
صحيفة دعوى طلب في ختامها احلكم بإلزام 
املدعى عليهم )سائق السيارة، والشركة التي 

يعمل بها وش���ركة التأم���ني التي أمنت على 
السيارة(، متضامنني بأن يؤدوا لورثة املجني 
عليه مبلغ���ا قدره 30 ألف دينار مع الزامهم 
باملصاريف ومقابل أتعاب احملاماة الفعلية.

على سند من القول انه في تاريخ 2007/7/25 
تس���بب املدعى عليه األول بس���بب رعونته 
وإهماله أثناء قيادة السيارة اململوكة للمدعى 
عليها الثانية )الشركة( واملؤمن عليها لدى 
املدعى عليها الثالثة )شركة التأمني( في اصابة 
املجني عليه بإصابات بالغة أدت الى وفاته. 
وقد صدر حكم محكمة اجلنح بتغرمي املتهم 

خمسني دينارا عما أسند اليه من اتهام.

المتهمة بحريق »العيون« أمام قاضي التجديد اليوم

إلزام شركة تأمين بدفع 16 ألف دينار لورثة باكستاني دهسته سيارة 

احملامي زيد اخلباز

احملامي حسن العجمي

أمير زكي
في واقعة من املمكن تقبلها ضمن احداث 
فيلم س���ينمائي »اميركي« شهدت منطقة 
اجلابري���ة في فترة ما بع���د االفطار، اقدام 
ش���خص من غير محددي اجلنس���ية على 
اختطاف س���يدة كويتية من داخل شقتها 
في منطقة اجلابرية حتت تهديد الس���الح 
االبيض فيما كانت الس���يدة وسط اطفالها 
االحداث ونظرا لصراخ االطفال قام اجلاني 
باصطحابها داخل سيارة ثم بعد عن مكان 
االختطاف ملسافة واوقف »تاكسي جوال« 
ومنحه دينارا وطلب منه اعادة االطفال الى 
منزل والديهم ثم مضى في طريقه »مختطفا 
السيدة« وذهب بها الى شقة بااليجار اليومي 
في منطقة املهبولة واعتدى عليها باالكراه، 
تفاصيل ما بعد االختطاف سردتها املجني 
عليها امام رئيس مخفر اجلابرية ومدير امن 
حولي العميد يحيى جابر في ساعة متأخرة 

من مساء امس.
ووفق مصدر أمني فان عمليات الداخلية 
تلقت بالغا في الثامنة من مساء امس االول 
يفيد باقدام شخص على اختطاف سيدة من 

داخ���ل منزلها ومن ب���ني ابنائها وعليه امر 
مدير امن حولي العميد يحيى جابر ومدير 
ادارة بحث وحتري محافظة حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل بتشكيل فرق عمل لضبط 

اجلاني وحترير السيدة من خاطفها.
وحس���ب املصدر األمني استمرت فرق 
البحث والتحري في عملها بحثا عن السيدة 
املختطفة حتى جاءت الس���اعة العاش���رة 
والنصف مساء حينما حضرت املجني عليها 
الى املخفر وقالت انها اقنعت اخلاطف باطالق 
سراحها بعد ان اعتدى عليها كرها داخل شقة 

بااليجار اليومي في منطقة املهبولة.
وقالت الس���يدة ان اجلاني س���بق وان 
ادارت معه مشروعا جتاريا مشيرة الى انها 
فوجئت باجلاني � بحسب ادعائها � يطرق 
باب منزلها ف���ي فترة ما بعد االفطار وبعد 
ان فتحت الباب قام بوضع سكني في بطنها 
وسط هلع وصراخ ابنائها، مشيرة الى ان 
اجلاني طلب من ابنائه���ا مرافقته، واكدت 
السيدة املجني عليها ان اجلاني طوال فترة 
اختطافها وكذلك اثناء صعودها الى ش���قة 
االيجار اليومي كان اجلاني يضع سكينا في 

بطنها مهددا اياها بالقتل اذا قامت بالصراخ 
او االستنجاد باملارة.

وقال املصدر االمني: قامت السيدة بابالغ 
رجال املباحث عن الشقة التي شهدت االعتداء، 
مشيرا الى ان املجني عليها اكدت تعرضها 
لالعتداء الكام���ل وعليه متت احالة املجني 
عليها الى الطب الش���رعي لتوثيق االعتداء 
فيما شكلت فرق عمل اخرى لضبط اجلاني 
والذي توارى عن االنظار واغلق هاتفه النقال 
خشية ان يتم القبض عليه من خالل االقمار 

الصناعية.
يذكر ان وكيل النائب العام كان قد امر في 
بداية البالغ عن اختطاف السيدة بتسجيل 
القضية حتت عنوان »خطف« اال انه امر في 
ساعة متأخرة وحتديدا بعد ان تقدمت السيدة 
الى مخفر اجلابرية والتحقيق معها من قبل 
رئيس مخف���ر اجلابرية الرائد بدر الناصر 
واعادة ابالغ وكي���ل النيابة باالعتداء على 
املجني عليها حيث امر باعادة تصنيف القضية 

حتت عنوان خطف ومواقعة باالكراه.
يش���ار الى ان املجني عليها اكتشفت ان 

السكني املستخدم كان مجرد قلم.

»بدون« يختطف مواطنة من بين أوالدها تحت تهديد »قلم«!

فنانة عربية تتهم
خادمتها بالسرقة

محمد الدشيش
تقدمت فنانة عربية اجلنسية 
الى مخفر أبوحليفة وأبلغت 
عن قيام خادمتها اآلس���يوية 
بس���رقة مجوهرات قدرتها ب� 
2000 دينار وهربت الى جهة 

غير معلومة.
وقالت الفنانة انها فوجئت 
بسرقة مجوهرات من منزلها 
في املهبولة وتزامنت السرقة 
مع هروب اآلس���يوية وهو ما 
الربط بني السرقة  الى  دعاها 

والهروب.

هاني الظفيري
امر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
االمن العام اللواء ثابت املهنا باحالة وافد افغاني 
الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية للتحقيق 
في مزاعم الوافد باش���تراك اح���د رجال وزارة 
الداخلية في س���لب االفغاني 1600 دينار، فيما 
قال مصدر امن���ي ان مدير امن اجلهراء العميد 
عاي���ض العتيبي عرض على الوافد االفغاني 3 
دوريات وهي »دوري���ات امن عام« و»دوريات 
شاملة« و»دوريات مرورية« لتحديد املركبة التي 
زعم االفغاني ان الش���رطي املشارك في السلب 

يقودها، اال ان االفغاني قال: ال اعرف.
ووفق مصدر امني فإن افغانيا تقدم الى رجال 
امن اجلهراء وقال ان دورية عسكرية اوقفته وطلب 
قائدها منه الصعود الى الدورية متهيدا لنقله الى 
املخفر، مشيرا الى ان قائد الدورية قام باالنتقال 
الى منطقة برية وكان في هذه املنطقة 4 ش���بان 
يرتدون الزي الوطني قاموا على حد زعمه بسلبه 
هذا املبلغ املال���ي. وقال مصدر امني: رمبا يكون 
ادعاءات االفغاني مزاعم، مش���يرا الى انه متى ما 
ثبت ذلك فسيحال االفغاني الى االختصاص بتهمة 

ازعاج السلطات والبالغ الكاذب.

البحث عن قائد دورية أمن عام اختطف أفغانيًا 
وسلمه لـ 4 أشخاص ليسلبوه


