
الثالثاء
15  سبتمبر 2009

14
االمنية
الصفحة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

عقد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون االمن العام املشرف 
العام على تنفيذ خطة بدء العام الدراسي اجلديد 2010/2009 اللواء 
ثابت املهنا اجتماعا ضم مديري االمن باحملافظات الست وممثلني عن 
كل اجلهات االمنية املشاركة. وقد بحث اللواء املهنا مع احلضور آلية 
تنفيذ اخلطة واملهام املوكلة لكل جهة، كل حسب اختصاصه، حيث 
ترتكز اخلطة على املهام واالهداف االساسية اآلتية: ضمان انسيابية 
حركة املرور امام املدارس في بداية الدوام الرسمي ونهايته، اتخاذ كل 

االجراءات املرورية واالمنية لتسهيل احلركة املرورية، تأمني وتوفير 
التغطية املرورية واالمنية الشاملة، والتنسيق والتعاون بني االجهزة 
االمنية حول املهام املشتركة، اتخاذ كل االجراءات للحفاظ على االرواح 
البشرية. كما ناقش اللواء املهنا اخلطة مع ممثلي اجلهات املشاركة 
واس���تمع الى آرائهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. وطالب اللواء املهنا 
اجلهات املشاركة بإعداد خططها الفرعية استنادا ألمر العمليات مبا 

يكفل حتقيق االهداف املنشودة.

المهنا ترأس اجتماعًا أمنيًا لبحث بدء العام الدراسي الجديد

المتهمة بحريق »العيون« تدعي أن  إحدى قريبات زوجها
 أعطتها حبوبًا أدت إلى إجهاضها في السجن

تجديد حبس المصري المتهم بقتل ابنته المعاقة

ادع��ت »ن.ع« املتهمة باش��عال النار 
في خيم��ة العرس باجله��راء واملعروفة 
بحريق »العي��ون« انه��ا اجهضت اثناء 
وجودها بالس��جن املركزي قبل ان يأمر 
قاض��ي التجديد  امس بتجديد حبس��ها 

ملدة اسبوعني.
ول��م تتمث��ل مفاجآت الع��رض على 
قاضي التجدي��د في مجرد ادعاء »ن.ع« 
بأنها اجهضت في الس��جن بل ادعت ان 
احدى قريبات زوجها زارتها في السجن 
ومنحتها حبوبا هي التي ادت الى اجهاضها 

الحقا.
وقد حضر معها محاميها زيد جاسم 

اخلباز من مكتب احملامي خالد العوضي ودفع بانتفاء مبررات 
احلبس االحتياطي، كما دفع بانتفاء اركان جرمية القتل العمد 
وطلب احالتها الى املستشفى بعد اجهاضها من حملها اثناء 
احتجازها بالس��جن املركزي بحس��ب افادتها. كانت النيابة 

العامة قد قررت في وقت سابق االكتفاء 
باالعترافات التفصيلية السابقة للمتهمة 
التي قامت باشعال النار في خيمة عرس 
زوجه��ا مبنطق��ة العيون وع��دم القيام 
بتمثيل اجلرمية الن اركانها متوافرة في 

القضية.
وقد ق��ام وكيل النائ��ب العام باعداد 
تقري��ر متكامل عن الواقع��ة يبني كيفية 
قيام املتهمة باشعال النيران في اخليمة 
بن��اء على اعترافاتها ام��ام النيابة العامة 

وقبلها امام املباحث اجلنائية.
يذكر ان املتهمة قامت باضرام النيران 
في خيمة عرس زوجها عندما علمت بأنه 
سيتزوج بامرأة اخرى، وقد اعترفت املتهمة تفصيليا بالواقعة 
عقب القبض عليها وقالت انها غضبت بش��دة عندما علمت 
بخب��ر زواج زوجه��ا بأخرى فقامت باض��رام احلريق في 

خيمة العرس.

جدد قاضي التجديد أمس حبس املصري »ي.ه�« املتهم 
بقتل ابنته املعاقة ذهنيا ملدة أسبوعني بعد أن سأله القاضي 

عن التهمة املسندة إليه وأنكرها.
حضر معه جلسة جتديد احلبس احملامي فيصل العتيبي 
الذي تطوع للدفاع عنه ودفع بانتفاء مبررات احلبس االحتياطي 

وطالب بإخالء سبيل موكله بأي ضمان تراه احملكمة.
يذك��ر أن النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل ابنته 
املعاقة ذهنيا بأن ربط يديها في السرير وتركها كذلك حتى 
ماتت، إال أن املتهم أنكر أنه تسبب في موتها، إمنا كان يحاول 

إبعادها عن إيذاء إخوتها ألنها كانت خطرا عليهم.

األنصاري: حرائق أمغرة المتكررة سببها المخالفات
قال نائب مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء لش���ؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البش���رية العميد يوس���ف 
االنصاري ان كثرة حرائق سكراب 
امغرة ترج���ع في معظمها الى عدم 
مالءمة قسائمه لألغراض املستخدمة 

فيها.
واشار العميد االنصاري الى عدم 
توافر تراخيص اإلطفاء التي تصدر 
الوقائية  بعد توافر االش���تراطات 
من ان���دالع احلرائق في معظم تلك 

املنشآت.

وأض���اف ان بعض العاملني في 
تلك املواقع يقومون بتخزين وتداول 
مواد خطرة مث���ل املخلفات واملواد 
الكيميائي���ة التي ميكن ان تش���كل 
خطورة على صحة العاملني هناك 
وتزيد من معدل اش���تعال احلرائق 
فضال عن صعوبة مكافحتها من قبل 
رجال اإلطفاء لعدم معرفة تركيبة 
املواد مس���بقا بسبب اإلهمال  تلك 
التخزين  الذي يعت���ري اس���اليب 

والتداول.
وأشاد العميد االنصاري بالقرار 

ال���ذي اتخذه مجلس الوزراء أخيرا 
بشأن إقامة مناطق بديلة مستوفية 
جميع اشتراطات اجلهات احلكومية 
والتي من شأنها احملافظة على سالمة 
البيئة والعاملني فيها مبينا انه جار 

العمل لتأهيل تلك املواقع.
وش���دد على ض���رورة تعزيز 
التنسيق والتعاون بني كل اجلهات 
ذات العالقة من اجل تفعيل ضوابط 
مراقبة أساليب التخزين والتداول في 
املؤسسات والشركات في القطاعني 

اخلاص والعام.

احملامي حسن العجمي

العميد يوسف االنصاري

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

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

العانات�������ك�م

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

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

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

24566606

اعان عن وظائف �ساغرة
موؤ�س�سة تعمل يف جمال رعاية املعوقني 

تط���لب 

اأخ�سائيات نف�سيات 
كويتيات اجلن�سية 

ممن لديهن خربة

 يف الت�سخي�س والتقييم النف�سي 

املعتمد من وزارة الرتبية بدولة الكويت

للعمل يومني اأ�سبوعيًا فقط خال الفرتة ال�سباحية 

تر�سل ال�سرية الذاتية فقط

على فاك�س رقم 22642630

با�ســـم/ حممد غالب احلاجي

رقم اجلواز / 3156998

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو الت�سال97730578

مفقود جواز �سفر �سوري

لص يشتكي شريكيه في مخفر الشامية!

سرقة جديدة في منطقة النعيم

امير زكي
في واحد من اغرب البالغات 
التي شهدتها املخافر تقدم لص 
الشامية امس االول  الى مخفر 
مدعيا ضد شريكني له في احدى 
السرقات التي نفذوها في منطقة 
خيطان ويروي مصدر امني وقائع 
البالغ الغريب بان اللص وهو 
حدث كويتي اجلنسية يبلغ من 
العمر 16 عاما ويدعى )م.ق( قال 
في بالغه انه اشترك مع كل من 

)أ.أ( و)ب.ش( كويتيا اجلنسية 
ونفذوا سرقة في خيطان غير ان 
)ب.ش( قام بتصوير )م.ق( اثناء 
تنفيذه السرقة بواسطة الهاتف 
النقال وهدده بأنه سيقوم بكشف 
التصوير وتوزيعه ان لم ينفذ 
طلباته في االستمرار بالسرقة 
معه، كما ق���ام )ب.ش( بتهديد 
)م.ق( بأنه ان لم مينحه مبلغا 
ماليا كل اسبوع فسيقوم بفضحه 
ايضا، وقال )م.ق( والذي تقدم 

بالبالغ مساء اول من امس الى 
رجال مخفر الش���امية، قام كل 
من )أ.أ( و)ب.ش( باستدعائي 
قرب مس���رح الشامية للتفاهم 
ومبجرد حضوري قاما باالعتداء 
علي لعدم تنفيذي اوامر )ب.ش( 
باالستمرار في السرقة او منحه 
االموال التي يطلبها مني بسبب 
مقطع التصوي���ر الذي التقطه 
لي اثناء قيامي بالس���رقة معه 

في خيطان.

هاني الظفيري
تعرض منزل مواطن ف���ي منطقة النعيم الى 
السرقة عن طريق الكسر وقام اللصوص بسرقة 
ما خف وزنه وغال ثمنه من املنزل، األمر الذي دعا 
ابن صاحب املنزل ال���ى ابالغ مخفر النعيم. وفي 
التفاصيل ان االبن عاد الى منزل والده في منطقة 
النعيم مساء امس االول ليجد ان الباب اخلارجي 

قد مت كسر قفله بش���كل عنيف وبدخوله للمنزل 
تبني له انه تعرض للسرقة واكتشف اختفاء عدد 
كبير من االجهزة الكهربائية كالتلفزيونات والعاب 
الڤيديو والكمبيوترات وبعض االكسسوارات ليتم 
تسجيل قضية وارسال رجال األدلة اجلنائية الى 
املنزل لرفع البصمات واحيلت القضية الى مباحث 

النعيم ملتابعة التحريات.

مجهول يحاول االعتداء 
على مواطنة في ممشى 

الصليبخات ويفّر بسيارة بلدية
أمير زكي

»حاول االعتداء علي وهرب بسيارة البلدية« 
بهذه اجلملة ب����دأت مواطنة ثالثينية بالغها 
لرجال مخفر الصليبخات أمس األول، وبحسب 
ادعائها في القضية التي حملت الرقم 2009/67 
جنايات قالت املواطنة انها كانت تقوم مبمارسة 
رياضة املشي مبمشى الصليبخات وحتديدا 
بالقرب من املقهى الش����عبي عندما اعترضها 
شخص مجهول، وحاول االعتداء عليها غير 
انها صرخت في وجهه ونهرته مما حمله على 
الهروب من أمامها، وقالت املواطنة انها لم تتركه 
وظلت تراقبه أثناء فراره حتى استقل سيارة 
صفراء اللون تتبع بلدية الكويت لينطلق بها. 
وقال مصدر أمني ان املواطنة قدمت رقم سيارة 
البلدية التي اس����تقلها اجلاني ومت االتصال 
بوكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية 
التحقيقات.  النيابة الستكمال  الى  وإحالتها 
وأوضح املصدر ان رقم سيارة البلدية الذي 
قدمته املواطنة مت تس����ليمه لرجال املباحث 

من اجل سرعة ضبط اجلاني.


