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االمنية
الصفحة

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

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

2
9

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

با�ســـم

براء �صابر برغوث
الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو الت�سال66639069

مفقود جواز �سفر �سوري

للإيجــــــار

للإ�ستف�سار :66822258

خمازن تربيد مب�ساحة )1500( مرت مربع

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مؤمن المصري
قض���ت الدائ���رة اجلزائي���ة 
األولى مبحكمة أول درجة أمس 
برئاسة املستشار عبداهلل الصانع 
وعضوية املستش���ارين أشرف 
الس���قا ومحمد غازي املطيري 
وأمانة سر هشام سماحة برفض 

التظلم املقدم من مؤسسة البترول 
الوطنية ضد قرار النيابة العامة 
بحفظ قضية »هاليبرتون« واملتهم 
فيها عدد من موظفي مؤسس���ة 
البترول الوطنية وقضت احملكمة 
بتأييد قرار احلفظ الذي اصدرته 

النيابة سابقا.

»الجنايات« تؤيد قرار النيابة العامة بحفظ »هاليبرتون«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تأجيل دعوى تمويل اإلرهاب إلى 11 المقبل
لعدم مثول املتهمني أمام محكمة اجلنايات 
أمس مت تأجيل نظ����ر دعوى متويل احلركات 
اإلرهابية في أفغانس����تان واملتهم فيها سبعة 
متهمني، من ضمنهم إمام مس����جد في منطقة 
الظهر، جللسة 11 أكتوبر إلحضار املتهمني من 
الس����جن املركزي وتقدمي الدف����اع، وقد ترأس 
اجللسة املستش����ار وائل العتيقي في حضور 
أمني السر علي العبد الهادي. وقد وجهت النيابة 
العامة إليهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة 
أجنبية من شأنها تعريض دولة الكويت خلطر 
قطع عالقاتها الديبلوماسية مع دول صديقة 
عبر دعم أعمال غير مشروعة بتمويل اجلماعات 
اإلرهابية ملقاتلة القوات األميركية في أفغانستان 
واملشاركة في جمع املبالغ املالية بشكل تبرعات 

من دون موافقة اجلهات الرسمية.

وأس����ندت النيابة العامة للمتهم اخلامس، 
وهو إمام مسجد في منطقة الظهر، تهمة جمع 
تبرعات مالية لبناء مساجد في ألبانيا من دون 
موافقة اجلهات الرسمية، ووضع ملصقات على 
جدران املسجد بهذا املعنى ولهذه الغاية، لكنه 
قام بتحوي����ل املبالغ لدعم احلركات اإلرهابية 

في أفغانستان.
وبعد أن وقع في ايدي مباحث أمن الدولة 
ذكر أسماء الذين سلموه املبالغ املالية، وادعى 
أنهم تبرعوا بها للمقاتلني في أفغانستان، في 
ح����ني أنكر املتهمون األربعة علمهم بهذا األمر، 
وأك����دوا أن املتهم اخلامس غرر بهم، وقال لهم 
إن هذه التبرعات املالية هي لبناء املساجد في 
ألبانيا، والدليل تعليق ملصقات في املس����جد 

تدعو لذلك.

تختت���م جلن���ة اخلب���راء املنتدبة من 
ادارة اخلبراء بوزارة العدل لنظر دعوى 
اختالس���ات اعضاء مجلس ادارة جمعية 
النسيم التعاونية املنحل، اعمالها في الثالثني 

من الشهر اجلاري.
وق���ال احملامي مبارك اخلش���اب بصفته 
محاميا عن احد املتهمني ان »اللجنة املوقرة 
وبعد العديد من جلس���ات االنتقال الى مقر 
جمعية النسيم التعاونية الرئيسية اكتشفت 
احلقيقة بعدم التوصل الى اي ما ميكن تسميته 

لهؤالء االعضاء حتى اآلن من سند اتهام«.

وزاد اخلش���اب: ان البراءة هي شغلنا 
الشاغل لتفنيد االتهام الذي جاء دون اي 
دليل او حقيقة تؤكد ان هناك شبهة جرمية 
وهو ما عجزت وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حتى هذه اللحظة عن اثباته وذلك 
في جهود جبارة للجنة املوقرة والدفاع عن 
احلقيقة مش���يدا بنزاهة القضاء الكويتي 

العادل.
وأضاف اخلشاب أن جميع االوراق التي 
قدمت إلى اللجنة املوقرة حتمل بني طياتها 

ما يبرئ املتهمني.

»الخبراء« تقدم تقريرها في تجاوزات »النسيم« 30 الجاري

 املستشار وائل العتيقي

احملامي مبارك اخلشاب

الفلبينيتان بعد القبض عليهما امس االول

سيارة الوافدين املصريني محملة باحلديد املسروق

ضبط فلبينيتين وبنغالي بوكر مشبوه في »القصر«

حملة »الجهراء« حصدت 112 وافدًا ولّصي حديد

هاني الظفيري
بتوجيهات مدير امن محافظة اجلهراء العميد عايض 
العتيبي وباش���راف قائد املنطقة العقيد سلطان نشمي 
والنقيب غنيم الظفيري مت ضبط وافدتني فلبينتني متارسان 
اقدم مهنة ف���ي التاريخ، وذلك في منطق���ة القصر لتتم 

احالتهما الى جهة االختصاص.
وفي التفاصيل ان املداهمة جاءت بعد معلومات وردت 
الى مدير االمن الذي كلف النش���مي والظفيري مبهاجمة 
الوكر املش���بوه الذي يديره واف���د بنغالي مت ضبطه مع 
الفلبينتني اللتني كانتا تنتظران الزبائن من اآلس���يويني 
لتتم تس���جيل قضية ممارسة االعمال املنافية لآلداب في 

مخفر اجلهراء.
هذا واش���ار املصدر الى ان رجال اجلهراء سيقومون 
باس���تهداف االوكار املخالفة للقانون وسيس���تمرون في 

قمعها.

هاني الظفيري
الليلي�����ة بقيادة  الفرق��ة  متكن رج�����ال 
النقيب��ني مطر سبيل ومتعب حمد م��ن ش��ن 
حملة موسعة على سكراب امغرة استه�دف��ت 
العمالة الوافدة املخالفة لقانون االقام��ة وع��دم 
حمل االثبات، مت خاللها القبض عل��ى 112 واف���دا 
متت احالتهم الى املديري���ة متهيدا البعادهم 

عن البالد.
وف���ي التفاصيل ان اوام���ر العميد عايض 
العتيبي ومساعده العميد غلوم حبيب لرجال 
الفرقة الليلية الوكالء س���عد محذاف وحمد 
الرحيل���ي وع���ادل الواوان ومحم���د العنزي 
استطاعوا ضبط 46 وافدا بانتهاء اقامة و38 
من دون اثبات و28 مخالف���ا لقانون االقامة، 
وشهدت احلملة ضبط وافدين ايضا من اجلنسية 
املصرية كانا يقومان بسرقة احلديد املسلح لتتم 
احالتهما مع املضبوطات الى جهة االختصاص 
مع احلصيلة الكاملة والتي بلغ عددها 114 وافدا 

من مختلف اجلنسيات.

املستشار عبداهلل الصانع


