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الصفحة

أمير زكي
»ابيع اللوحات التي اسرقها للشباب 
املستهتر، سعر اللوحة يصل احيانا الى 
دينار واح���د« هذا ما اعترف به حدث 
سوري مت ضبطه من قبل الفرقة الليلية 
ملديرية امن اجلهراء بعد ضبطه باجلرم 
املشهود. وكان أحد رجال أمن اجلهراء 

شاهد شابا يتوقف الى جوار مركبته 
ليتم ضبطه وتبني ان السيارة التي كان 
يتوقف الى جوارها منزوعة اللوحات 
وبالتحقيق معه اعترف بسرقة لوحات 
املركبات وبيعها للشباب الذين يقومون 
بوضعها على مركباتهم اثناء ممارستهم 

لالستهتار والرعونة.

لص اللوحات يبيعها للمستهترين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 قاتل زوجته وأرملة أبيه
 إلى 18 الجاري

حجزت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة املستشار عبد 
الناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة قضية قاتل زوجته 
وزوجة أبيه مبنطقة صباح السالم جللسة 18 اجلاري للحكم 
بعد أن اس����تمعت إلى دفاع احملامي حم����ود فهد الهاجري. 
وتخلص واقعات الدعوى في أن����ه بتاريخ 2008/8/18 قام 
املتهم باصطحاب شقيق زوجته من منزل خالته بالعارضية 
إلى منزل والدته وشقيقته بضاحية صباح السالم بزعم أن 
والدته طلبت حضوره إليها ثم فوجئ الشاهد باملتهم يشهر 
سالحا ناريا في وجه أمه وشقيقته وقام بإطالق عدة أعيرة 
نارية عليهم����ا فأرداهما. ثم بادر بإطالق ثالثة أعيرة على 
شقيق زوجته ولكنه لم يحكم التصويب ونفذت الذخيرة من 

السالح الذي كان يحمله مما ساعد الشقيق على الهرب.

وحيازتها 880 شخصا منهم 
640 كويتيا و240 من جنسيات 
مختلفة اما بالنسبة للمتهمني 
في قضاي���ا االجتار واجللب 
فبلغ عدد املتهمني في قضايا 
اجللب 100 شخص منهم 96 
غير كويت���ي و4 كويتيون، 
وقضايا االجتار املتهمون فيها 

266 منهم 84 كويتيا.

بأنه ذو صبغة دفاعية، مؤكدا 
ان سموه حريص على تقدمي كل 
الدعم لالدارة في سبيل استمرار 

جهودها.
هذا وتضمن التقرير السنوي 
احصائيات مهمة، إذ كش���فت 
االحصائيات ع���ن ان اجمالي 
االشخاص الذين ضبطوا على 
ذمة قضايا تعاطي مواد مخدرة 

الش���يخ أحمد  العميد  قال 
اخلليفة � مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات مبناس���بة 
صدور كت���اب »اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات بني الواقع 
والطموح )التقرير الس���نوي 
2008(«: لقد تشرفت وبرفقتي 
قياديو االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وبعض منتس���بيها 
مبقابلة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد حفظه 
اهلل، حيث قدمنا لسموه كتاب 
»اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بني الواقع والطموح )التقرير 
السنوي 2008(« والذي سلطنا 
الضوء به أمام سموه حفظه اهلل 
على جه���ود واجنازات االدارة 
خ���الل فترة 3 س���نوات التي 
انطلقت من صميم عملنا وفقا 
للقرار الوزاري رقم 2006/614 
الصادر بإنش���ائها الذي أوكل 
لها مهمة خفض العرض على 
املخ���درات املتمثلة في جهود 
املكافحة االمنية وضبط كل من 
تسول له نفس���ه العبث بأمن 
البالد وقد اتضح ذلك جليا من 
ارتفاع معدل ضبطيات  خالل 
االدارة في قضايا املخدرات التي 
وصلت الى 2782 قضية وضبط 
عدد 3911 متهما واكتشاف العديد 
من طرق التهريب املبتكرة والتي 
يصعب اكتشافها. وقال اخلليفة 
ان صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد حفظه اهلل اش���اد بهذه 
االجنازات ووصف عمل منتسبي 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

دعوى اختالسات مكتب »البترول الكويتية« 
في طوكيو لجلسة 15 نوفمبر

الحبس المؤبد لمتهمين في قضية قتل عمد
أصدرت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
حمود املطوع حكما مبعاقبة املتهمني األول والثاني 
باحلبس املؤبد عن تهمة القتل العمد مع سبق 
اإلصرار وإعداد سالح ناري وذخائر واستعمالها 
في منطقة سكنية. كما قضت مبعاقبة املتهم األول 
باحلبس عشر سنوات وبتغرميه خمسة آالف 
دينار وأمرت احملكمة بسحب رخصة قيادته ملدة 
سنة وبحبس املتهم الثاني ستة أشهر عن تهمة 
تعاطي املس���كرات في مكان عام وقيادة مركبة 
آلية وهو حتت تأثير ش���راب مسكر وبسحب 
رخصة قيادته ملدة عام وبتغرميه عشرة دنانير 
عن تس���ليم مركبته اآللية لش���خص ال يحمل 

رخصة قيادة وه���و يعلم بذلك وتغرمي املتهم 
الثالث خمسني دينارا لقيادته مركبة آلية بدون 

رخصة سوق.
وحضر احملامي بش���ار النصار من مكتب 
احملامي خالد العب���د اجلليل عن ورثة املجني 
عليه وأدعى مدنيا قب���ل املتهمني مببلغ 5001 
د.ك على سبيل التعويض املدني املؤقت وطلب 
توقيع أقصى عقوبة على املتهمني تأسيسا على 
دفاعه الذي أوضح فيه ثبوت االتهام قبل املتهمني 
جميعا بجميع أركانه وعناصره القانونية مع 
قبول الدعوى املدنية والفصل فيها واملرتبطة 

بالدعوى اجلزائية.

قررت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل الزير تأجيل نظر االستئناف املقدم 
من املتهمني في قضية اختالس����ات مكتب مؤسسة البترول الكويتية 
في طوكيو جللس����ة 15 نوفمبر لالستماع إلى شهود النفي بناء على 

طلب دفاع املتهم األول احملامي جنيب الوقيان.
وخالل اجللسة ترافع الوقيان دافعا بانتفاء أركان اجلرمية املسندة 
ملوكله، مبينا أن ما مت إنفاقه في مكتب املؤسس����ة بطوكيو حتت بند 
»الضيافة« هو بند معمول به باملؤسسة منذ الثمانينيات. وأضاف الوقيان 
ان املبلغ الذي مت إنفاقه والذي يتم مبوجبه محاكمة املتهمني هو أقل مبلغ 
مت رصده للصرف على بند الضيافة منذ إنشاء املكتب. كانت النيابة 
العامة قد أسندت للمتهمني )3 مواطنني وشخص ياباني( تهمة اختالس 

182.871 دينارا حتت بند ضيافة الوفود وحفالت االستقبال.

»التزوير« في انتظار تقرير الخبير
قضت محكمة االستئناف أمس برئاس����ة املستشار أنور العنزي 
وأمانة س����ر أحمد شردان بتأجيل نظر قضية تزوير كتب دعم وزارة 
التجارة والصناعة املتهم فيها ثمانية أش����خاص بتزوير كتب الدعم 
بالوزارة واالس����تيالء على ما يقرب من مليون ونصف مليون دينار 
جللس����ة 22 نوفمبر لالطالع على تقرير اخلبير وقد أسندت النيابة 
العامة للمتهم األول بصفته موظفا عاما بالوزارة انه اس����تولى بغير 
ح����ق على املبلغ املذكور كما أنه ارتكب تزويرا في محررات رس����مية 
بقصد اس����تعمالها على نحو يوهم بأنه����ا مطابقة للحقيقة هي كتب 
الدعم املنسوب صدورها إلى قسم الدعم بوزارة التجارة والصناعة. 
واتهم ايضا بتقليد خامتني بإحدى املصالح احلكومية التابعة للوزارة 
بقصد استعمالهما في الغرض املعد لهما. أما املتهمون الثالث والرابع 
والسادس فقد اتهمتهم النيابة العامة بتزوير محررات رسمية بقصد 

استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.

احملامي جنيب الوقيان

غالف التقرير السنوي للمكافحة

الخليفة: التقرير السنوي كشف عن توقيف 
3911 متهمًا في 2782 قضية مخدرات

266 ضبطوا بقضايا اتجار و100 بقضايا جلب
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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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

24566606

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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


