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الصفحة
أمير زكي ـ هاني الظفيري

اقدم وافد آسيوي على االنتحار شنقا مبنطقة 
القصور وحتديدا في قطعة 3 ليتم وضع اجلثة 
عن طريق رجال األدل���ة اجلنائية الذين قاموا 
مبعاينة املكان ورفع البصمات لتحديد ان كانت 
هناك امور تدل على شبهة جنائية وراء االنتحار 
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 

من احد املارة الذي شاهد آسيويا مفصول لرأس 
بعد ان قطع احلب���ل رقبته جراء وزنه الثقيل 
خصوصا ان الوافد مر على ش���نق نفسه اكثر 
من 9 س���اعات جراء املكان الذي اختاره بعيدا 
ع���ن االنظار ليتجه رجال األمن الذين وضعوا 
طوقا امنيا لعدم اقتراب املارة حتى يتمكن رجال 

األدلة اجلنائية من رفع البصمات.

آسيوي يفصل رأسه منتحرًا في القصور

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

اعــــــالن
عن بيع ق�شائم ) اأرا�شي ف�شاء - �شكن خا�ص- مبنطقة اأ�شبيلية( باملزاد العلني

تعلن الهيئة العامة ل�صئون الق�صر عن بيع الق�صائم املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االربعاء املوافق 2009/12/9 

مبقرها الكائن بدوار الربكة - برج ال�صرقية - الدور الثالث ع�صر وذلك يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباحًا .

اأوال : اأو�صاف الق�صائم املراد بيعها وال�صعر الذي �صيبداأ به املزاد لكل ق�صيمة على حده مع العلم باأن الق�صائم املو�صحة 

اأدناه مملوكة للهيئة مبوجب الوثائق اأرقام 2006/17180  وكما مو�صح باجلدول التايل :

رقم الوثيقة�صعر بداية املزاد بالدينار الكويتيامل�صاحةرقم املخططرقم القطعةرقم الق�صيمةم

4502000002006/17180 م2م/37877د1394

4501912502006/17180 م2م/37877د2404

4001700002006/17180 م2م/37877د3414

4001700002006/17180 م2م/37877د4424

4001700002006/17180 م2م/37877د5434

4002000002006/17180 م2م/37877د6444

417.501900002006/3633 م2م/37877د7514

417.501850002006/17180 م2م/37877د8524

417.501900002006/17180 م2م/37877د9534

417.501850002006/17180 م2م/37877د10544

الهيئـة العــامــة ل�شئــون الق�شــر

ثانيا : �شروط املزاد

1- يتم بيع الق�صائم امل�صار اإليها اأعاله كل ق�صيمة على حده على اأن يبداأ املزاد على كل ق�صيمة بال�صعر االإبتدائي املو�صح اأمام 

كل ق�صيمة اأعاله.

املزايدة  الدخول يف  املزايد  يريد  بواقع 20٪ من قيمة كل ق�صيمة  تاأمينًا  للهيئة  اأن يقدم  للمزايدة  2- على كل من يتقدم 

عليها ب�صيك م�صدق الأمر / الهيئة العامة ل�صئون الق�صر ) كل ق�صيمة �صيك م�صدق ( وعلى املزايد الذي يرغب يف �صراء 

ق�صيمة واحدة فقط ومل يحددها اأن يقدم تاأمينه على اأ�صا�س اأعلى االأ�صعار للق�صائم املو�صحة اأعاله ويكون قيمة التاأمني 

40000.000 د.ك » فقط اأربعون األف دينار كويتي« ب�صيك م�صدق الأمر  الهيئة العامة ل�صئون الق�صر.

3- على كل من يتقدم للمزايدة التوقيع على االإقرار باملوافقة على دخول املزاد مبا يت�صمنه من �صروط.

4- يتحمل الرا�صي عليه املزاد م�صاريف االإعالن والن�صر يف ال�صحف اليومية وذلك فيما يخ�صه من هذه امل�صاريف للق�صيمة 

التي ر�صى له املزاد عليها.

5-  �صوف تقوم الهيئة بنقل ملكية الق�صائم ملن ير�صي عليه املزاد عن طريق الت�صجيل العقاري فقط ويتحمل الرا�صي  عليه 

املزاد ر�صوم نقل وت�صجيل ملكية الق�صيمة التي �صوف ير�صي عليها املزاد له.

6- يقر الرا�صي عليه املزاد اأنه عاين الق�صيمة التي �صوف يزايد عليها معاينة تامة نافية لكل جهالة.

7- يقدم الرا�صي عليه املزاد لكل ق�صيمة باقي ثمن الق�صيمة التي �صوف ير�صي املزاد عليها ل�صاحله وملحقاته ب�صيك م�صدق الأمر/  

الهيئة العامة ل�صئون الق�صر ولي�س باأي و�صيلة اأخرى خالل ثالثة اأيام عمل ويف حالة تخلفه عن املوعد املحدد يعترب تخلفه 

رجوعًا منه عن املزاد ويتم اإعادة املزاد مرة اأخرى على ذمته ونفقته مع حتمله اأي فرق يف ال�صعر.

اأو من  املزايدة احل�صور �صخ�صيًا  8- على كل من يرغب يف 

ينوب عنه نيابة قانونية واإمتام املزايدة والتوقيع على كل 

ما يلزم من م�صتندات تخ�س املزاد واالإلتزام مبا ينتهي 

اإل��ي��ه امل����زاد )ي�����ص��ري ه���ذا ع��ل��ى اال���ص��خ��ا���س الطبيعيني 

واالإعتباريني(.

9- على كل من يرغب يف احل�صول على ن�صخة من خمطط 

وكتب  التنظيمية  واالآراء  االأو���ص��اف  و�صهادات  الق�صائم 

التحديد واأي معلومات اأخرى مراجعة االإدارة العقارية 

مبقر الهيئة بامليزانني الإ�صتالم ن�صخة من ذلك.

لالإ�صتف�صار يراجع كل من : فاطمة مراد - �صيماء القطان

)كروكي ق�صائم ا�صبيليه - قطعة 4(تلفون : ) 22313485 - 22313626 - 22313581(   

احملامي حسن العجمي

احملامية عصمت اخلربوطلي

الواقع���ة وف���ق التصوير 
الوارد باالوراق وطلب اصليا 
البراءة واحتياطيا االمتناع 

عن النطق بالعقاب.
وتتلخص واقعة الدعوى 

التهمة املنس����وبة ملوكلها، 
الطب  وق����ررت ان تقرير 
الشرعي قد أثبت ان وفاة 
املجني عليه كانت نتيجة 

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن متهم بالتعاطي
 وإلزامه بكفالة 200 دينار وتعهد بحسن السير

تغريم وافد مصري مائة دينار التهامه 
بالتسبب في مقتل عامل هندي بصعقة كهربائية

محامية المتهم دفعت بعدم منطقية التهمة

الدائرة اجلزائ ية  قضت 
احلادية عش���رة باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستشار 
وائل العتيقي وأمانة س���ر 
علي العبدالهادي باالمتناع 
النطق بعقاب مواطن  عن 
على ان يقدم تعهدا بكفالة 
مالي���ة قدره���ا 200 دينار 
يلتزم فيها بحس���ن السير 
والس���لوك ملدة سنة بعد 
ان اتهمت���ه النيابة العامة 
بتعاطي املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
كان دفاع املتهم احملامي 
حسن العجمي خالل جلسة 
املرافعة قد دفع ببطالن اذن 
النيابة العامة البتنائه على 
حتريات غير جدية. كما دفع 
بتلفيق االتهام لعدم معقولية 

غرم����ت محكمة اجلنح 
برئاسة املستشار سلطان 
العتيبي واف���دا مصري��ا 
100 دين����ار بع����د ان قدمه 
الع����ام للمحاكمة  االدعاء 

بتهمة القتل اخلطأ.
كانت احملامية عصمت 
التي مثلت  اخلربوطل����ي 
املتهم ام����ام احملكمة خالل 
اجللسة املاضية قد ترافعت 
شفاهة ودفعت بالقصور 
الش����ديد في ادلة الثبوت 
والتحقيقات، السيما عدم 
حتديد ماهية شروط األمن 
والسالمة املنسوب للمتهم 

عدم مراعاتها.
احملامي����ة  ودفع����ت 
اخلربوطلي بعدم منطقية 

شروع في قتل وافد 
سوري في الجهراء

هاني الظفيري
في ظروف غامضة تعرض 
وافد سوري في العقد الرابع 
من العمر لالعتداء بالضرب 
باالسلحة البيضاء ونقل على 
اثرها الى مستشفى اجلهراء 
حيث اش���رف على دخوله 
العناية ضابط االرتباط ماجد 

الصليلي.
وفي التفاصيل: ان الوافد 
الس���وري واثناء نقله قال 
لرجال األمن انه اذا ابلغ عن 
االشخاص الذين اعتدوا عليه 
باالسلحة البيضاء مما اسفر 
عن عدة اصابات منها كسر 
في اجلمجمة ادخل على اثرها 
العناية املركزة. واشار املصدر 
الى ان الوافد رفض االفصاح 
قبل دخوله في غيبوبة عن 
هوية االشخاص الذين اعتدوا 
عليه لتتم احالة ملف القضية 
ال���ى رجال املباح���ث الذين 
سيشرعون في سماع اقوال 
الوافد ليفص���ح عن هوية 
اجلناة خصوصا ان القضية 
حملت مس���مى الشروع في 

القتل.

بالغ عن وفاة أميركي
ينتهي إلى »نوم عميق«

أمير زكي
استنفرت االجهزة االمنية 
يوم امس ومتت االستعانة 
القرين  بقائد مركز اطف���اء 
النقيب شافي السبيعي في 
اعقاب بالغ عن مصرع وافد 
اميركي 45 عاما مبس���كنه 

مبنطقة املنقف.
وق���ال مص���در امني ان 
كل احمل���اوالت التي قام بها 
اصدقاء االميركي وجيرانه 
وحارس البناية ملعرفة مصير 
االميركي فشلت كما مت قيامهم 
بطرق الباب الكثر من نصف 
ساعة دون جدوى فاعتقدوا 
ان مكروها اصاب االميركي، 
حيث مت اخطار وكيل النيابة 
الذي منح اذنا بكسر الشقة 
ونف���ذ هذه املهم���ة النقيب 
الس���بيعي وكان االميركي 
مس���تغرقا في ن���وم عميق 
انه  وحيا يرزق والذي قال 
كان يغط في نوم عميق وانه 
عندما يستغرق في النوم ال 
يفيق من���ه اال بعد اكثر من 

12 ساعة.

فيما شهد به ضابط الواقعة 
السرية دلت  بأن حترياته 
على ان املتهم االول )ن.ع.( 
يحوز مواد مخدرة بقصد 
التعاطي. فاستصدر اذنا من 
النيابة العامة بضبطه هو 

ومن معه.
وبناء على ه���ذا االذن، 
قام مبراقبة مس���كن املتهم 
االول، وعندم���ا تأك���د من 
وج���وده داخل املس���كن، 
وبالتحدي���د داخ���ل غرفة 
نومه، قام مبداهمة املسكن 
وق���ام بالقبض على املتهم 
ومعه بقية املتهمني )ع.ج.(، 
)ب.ع.(، )ع.ج.( وكان���وا 
جميعا بحالة غير طبيعية 
وكانت هناك رائحة دخان 

كثيف داخل الغرف��ة.

لصعقة كهربائية وهو سبب 
املتهم فيه،  ال دخل إلرادة 
وطالبت ببراءة املتهم مما 

هو منسوب اليه.
العام قد  كان االدع����اء 
أس����ند للمتهم انه بتاريخ 
2008/8/7 تسبب عن غير 
قصد في وفاة املجني عليه 
وكان ذلك ناشئا عن إهماله 
وعدم مراعاته لشروط األمن 
والسالمة بأن تركه يعمل 
على السقالة لعمل ثقب في 
س����قف احملل الذي ميلكه 
الكهرباء، ما  دون فص����ل 
ادى الى صعق املجني عليه 
بالكهرباء ومن ث���م سقوطه 
على األرض ووفات���ه في 

احل��ال.

تصادم يغلق الدائري الرابع
وشاحنة تعلق بين شارعين

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
علقت شاحنة باحلاجز االسمنتي الفاصل بني الشارعني الفاصلني 
بني منطقتي الدوحة واجلهراء وحتديدا قرب وصلة الدوحة واسفر 
ذلك عن اصابة قائدها لينقل رجال االسعاف بقيادة ماجد الصليلي 
املصاب اآلس���يوي وحضرت في املوقع دوريات النجدة ومت رفع 
الشاحنة عن طريق الونش التابع لوزارتي الداخلية وسجل اثبات 

حالة.
ومن جانب آخر فقد وقع حادث تصادم بني ش���احنة ومركبة 
يابانية بالق���رب من مدخل الدائري الرابع ف���ي محافظة اجلهراء 
ما ادت الى اتالف جزئي ولم يس���فر احل���ادث عن وقوع اصابات 
خطرة بينما اتلفت املركبة اليابانية وس���جلت قضية تصادم في 

مخفر النعيم.

احدى السيارتني املتصادمتني على »الرابع«

الشاحنة معلقة بني الشارعني

ضبط 12 مركبة وتحرير 302 مخالفة
وإغالق 20 بقالة غير مرخصة في الوفرة

اللصوص سرقوا كاميرات المراقبة من الصليبخات
هاني الظفيري

ابلغ حارس مدرس���ة عبداهلل بن مسعود في 
منطقة الصليبخات صباح امس عن تعرض كاميرات 
املراقبة في املدرسة للسرقة، ليهرع إلى املكان على 
الفور رئيس العمليات العقيد عبدالرحمن الشراح، 

وقام رجال االدلة اجلنائية برفع البصمات.
وفي التفاصيل ان حارس املدرسة فوجئ صباح 

امس واثناء تفقده للمدرسة بان كاميرات املراقبة 
ال� 8 اختفت بأكملها، وانتزعت من اماكنها، ليبادر 
باالتصال على عمليات الداخلية، وتبني ان لصوصا 

قاموا بتسور املدرسة وسرقوا الكاميرات.
وقال مصدر امني ان سعر الكاميرا الواحدة ال 
يقل عن 100 دين���ار ومت احالة ملف القضية الى 

جهة االختصاص.

إحدى البقاالت التي أغلقها رجال أمن األحمدي أمس األول

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
شن رجال أمن محافظة األحمدي حملة أمنية 
على املستهترين في عدة مناطق وحتديدا الوفرة 
لتس���فر احلملة عن ضبط 12 مركبة مع قائديها 
باإلضافة الى احتجاز املركبات املخالفة وحترير 
مخالفات مرورية لعدد آخر من املستهترين، وصل 

عددها الى 302 مخالفة مختلفة.
وأشار املصدر الى ان املس���تهترين استغلوا 
فرصة هطول األمطار أمس وبدأوا باالستعراض في 
الوفرة، ما دعا العميد عبدالفتاح العلي الى إعطاء 
أوامره لنائبه العقيد معتوق العسالوي لتشكيل 

فرقة بقي���ادة الرائد فالح الهذيلي لضبط ورصد 
املستهترين وقام رجال األمن بالتقاط أرقام سيارات 
املس���تهترين في جميع املناطق التابعة حملافظة 
األحمدي الستخراج بياناتهم، ومن ثم استدعاؤهم 
عن طريق مباحث األحمدي واخضاعهم للتحقيق، 

ومت ضبط 12 مستهترا واحتجاز مركبات.
من جانب آخ���ر، أمر العميد عبدالفتاح العلي 
بشن حملة ايضا على البقاالت غير املرخصة في 
الوفرة لتسفر احلملة عن اغالق 20 بقالة وضبط 

العاملني فيها وأغلبهم من اآلسيويني.


