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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
لكث����رة الش����كاوى من حاالت 
التي يتع����رض لها  املعاكس����ات 
الطالبات من الش����باب املستهتر، 
اوعز العميد عايض العتيبي الى 
رجاله بضرورة ضبط االمن، خاصة 
في محيط مدارس البنات املتوسطة 
والثانوية في املنطقة، وعليه قام 
بتشكيل قوة امنية برئاسة رئيس 
الدوريات الرائد مطر سبيل، ومتكن 
رجال الفرقة من القبض على عدد 
كبير من الشبان املترددين على تلك 
املدارس واملتسكعني، حيث اشار 
املصدر الى ان 4 دوريات مدنية و6 

دوريات عسكرية مت توزيعها على املدارس التي وردت بشأنها الشكاوى 
حول تواجد اعداد كبيرة من املس����تهترين لتسفر احلملة عن ضبط 36 
شابا كانوا يتس����كعون امام املدارس لتتم احالتهم الى املديرية واتخاذ 

االجراءات الالزمة بحقهم.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ألغت حكم أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين

»االستئناف«: السجن 4 سنوات لضابط أمن الدولة
 و7 سنوات لضابط االستخبارات في قضية القيود األمنية

حتى السابع أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ وتغرمي 
الثالث والرابع )عراقيان 
ألف دينار،  هارب���ان( 12 
وتغرمي اخلامس )عراقي 
ه���ارب( 100 أل���ف دينار 
)بالعملة احمللية( وتغرمي 
السادس مبلغ 1500 دينار، 

والسابع 2000 دينار.
وتخلص الواقعة فيما 
ذك���ره ضاب���ط مباحث 
الدولة ف���ي تقريره  أمن 

ألغت الدائرة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستشار 
إبراهيم العبيد وعضوية 
املستشارين لطفي ساملان 
وعلي حسني نصر وأمانة 
سر س���امي العنزي حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
ببراءة املتهمني جميعا في 
قضية أمن الدولة املعروفة 
القي���ود األمنية  ب� »رفع 
ع���ن ممنوعني من دخول 

البالد«.
وقضت احملكمة بحبس 
املته���م األول ضابط أمن 
الدول���ة )ع. س.( أرب���ع 
الش���غل  س���نوات م���ع 
والنف���اذ وبتغرمي���ه 34 
ألف دينار وحبس ضابط 
الس���ابق  االس���تخبارات 
)م.ع.( سبع سنوات مع 
الشغل والنفاذ وتغرميه 

34 ألف دينار.
بينم���ا قضت احملكمة 
بحبس املتهمني من الثالث 

أنه بتاري���خ 2008/8/19 
الثالث  املته���م  مت ضبط 
)عراقي اجلنس���ية( بعد 
دخوله للبالد بصورة غير 
مشروعة بالرغم من وجود 
قيد أمني مينعه من الدخول 
وأن املتهم أقر أمامه بأنه 
متكن من دخول البالد بعد 
أن تعهد بتقدمي مبلغ 20 
ألف دوالر للمتهمني األول 
والثاني بواس���طة املتهم 
الرابع )عراقي اجلنسية( 
وأن املتهم الثاني استقبله 
العبدلي وسهل  في منفذ 
دخوله ثم نقله إلى منزله 
وتسلم منه املبلغ املتفق 
علي���ه. وأض���اف ضابط 
ق���ام بإحالة  أنه  الواقعة 
إدارة  إلى  الثال���ث  املتهم 
اإلبع���اد والت���ي بدورها 

أبعدته عن البالد.
وبتاري���خ 2009/4/19 
قض���ت محكمة اجلنايات 
ببراءة جميع املتهمني من 

التهم املسندة إليهم.

املستشار إبراهيم العبيد

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة أول درجة 
برئاسة املستشار عبد الناصر خريبط وأمانة سر 
هشام سماحة ببراءة مواطن من تهمة حيازة املؤثرات 
العقلية بقص����د االجتار. كان دفاع املتهم احملامي 
حسن العجمي خالل جلسة احملاكمة قد ترافع دافعا 
ببطالن القبض على املتهم وتفتيشه وبطالن ما 

ترتب عليه من آثار النتفاء حالة التلبس، كما دفع 
بتلفيق التهمة لعدم معقولية حدوث الواقعة وفق 
التصوير الوارد باألوراق، وطالب ببراءة موكله من 
التهمة املسندة إليه. وتخلص الواقعة فيما شهد 
به وكيل ضابط بدوريات النجدة أنه ضبط املتهم 
مبحوزته كمية كبيرة من احلبوب مخبأة بطريقة 

سرية. كما عثر على قطعة من احلشيش.

براءة مواطن من االتجار في المؤثرات العقلية
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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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعلناتــكم في دلـيـــل

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

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

مطــلـوب

بــراتــب 130 د.ك

ال�سـكـــن واملـــاأكــــل 

على نفـقـة املطعــم

22623396/5

�سائـقـني ملطعــم

اأقب�س 200 دينار
عند �سرائك 

جيب جيمي )جم�س( ذهبي

موديـل 2001

مطلوب لبيت التمويل 1500دينار

والـــقـــ�سـط ال�ســــــــهـــري 46 دينار

97797739

الحشاش يدعو منتسبي »الداخلية« لحضور »يوم الشرطة« 

ضبط 36 شابًا متسكعًا
أمام مدارس للبنات في الجهراء

التركيت: 170 ضابطاً تقدموا لالستفادة من المعاشات التقاعدية 
كونا: قال نائب مدير عام 
االدارة العامة لالطفاء للشؤون 
املالية واالدارية العقيد م.خالد 
التركيت ان عدد املتقدمني في 
االطفاء ممن ابدوا رغبتهم في 
التقاعد لالستفادة من املعاشات 
االستثنائية بلغ 170 ضابطا 
من اصل 227 ضابطا تنطبق 

عليهم الشروط.
التركيت  العقيد  واضاف 
ان���ه مت بالفع���ل االنتهاء من 
اجراءات تقاعد 117 في حني جار 
اتخاذ الالزم نحو احالة ال�53 
املتبقني ممن تقدموا لالستفادة 

من التقاعد طبقا للمعاشات االستثنائية التي 
أقره���ا مجلس ال���وزراء أخيرا بش���أن تقاعد 

العسكريني.
واوض�ح ان الهدف من القرار هو تس���هيل 
تقاعد العس���كريني ممن امض���وا مددا طويلة 

في اخلدمة وافس���اح املجال 
لغيرهم.

وافاد بأن تلك امليزات هي 
مكافأة استحقاق ملدة عامني 
ملن خدمته فوق ال�25 عاما في 
حني يستحق من يحمل رتبة 
عقيد راتبا استثنائيا يبلغ 500 
دينار مدى احلياة مشيرا الى 
ان من ينطبق عليه الشرطان 

يستحق امليزتني.
يذك���ر أن مجلس الوزراء 
اتخذ ق���رارا خاصا في ابريل 
2008 مبنح معاشات استثنائية 
ومكافآت استحقاق للعسكريني 
في اجليش والشرطة واحلرس الوطني واإلطفاء 
يشمل العسكريني مت متديده مؤخرا ثالث سنوات 
تنته���ي في تاريخ 31 ديس���مبر من عام 2012 
وفقا للضوابط والشروط التي حتدد احلاالت 

املستحقة.

أكد مدير ادارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي بوزارة الداخلية العقيد عادل احمد 
احلشاش ان االحتفال بيوم الشرطة العربية 
يأتي تتويجا وعرفانا بأهمية الدور الذي يقوم 
به رجل الش���رطة واجلهد الكبير الذي يبذله 

في خدمة املجتمع.
وأوضح العقيد احلشاش ان قيادات وزارة 
الداخلية، وعلى رأسها وزير الداخلية الفريق 
الركن. م الش���يخ جابر خالد الصباح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق احمد عبدالطيف الرجيب، 
تول���ي اهتماما كبيرا ألنش���طة مهرجان يوم 
الشرطة العربية والذي تنظمه ادارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي بالتنسيق والتعاون 
مع نادي ضباط الشرطة ملا له من دور فعال 

في خلق أجواء التواصل االسري بني منتسبي 
وزارة الداخلية وعائالتهم ورفع الروح املعنوية 
لرجل الشرطة في ظل الضغوط التي يواجهها 

خالل عمله اليومي.
وأوض���ح العقيد احلش���اش ان املهرجان 
سيشهد مش���اركة العديد من قطاعات وزارة 

الداخلية.
ودعا منتسبي وزارة الداخلية من عسكريني 
وضباط صف وافراد ومدنيني ومتقاعدين وابناء 
الشهداء واالسرى وعائالتهم حلضور انشطة 
مهرجان يوم الشرطة العربية، والذي ينطلق 
في التاسعة صباحا يوم غد اجلمعة مبقر نادي 

ضباط الشرطة مبنطقة أبواحلصانية.
كما اك���د ان املهرجان يتضم���ن عددا من 

االنشطة والبرامج الترويحية واملسابقات التي 
تهدف للترفيه عن منتس���بي وزارة الداخلية 

وعائالتهم.
وأوض���ح العقيد احلش���اش ان عددا من 
الش���ركات الداعم���ة واملؤسس���ات اخلاصة 
والبنوك قدمت الكثير من اجلوائز القيمة والتي 
سيحصل عليها احلضور عن طريق املسابقات 
الرياضية والثقافية. وحث العقيد احلشاش 
جميع منتسبي وزارة الداخلية على املشاركة 
في انشطة املهرجان. ووجه العقيد احلشاش 
شكره لبنك اخلليج، والبنك التجاري، والبنك 
الوطني، وشركة خدمات القطاع النفطي، وشركة 
املشروعات السياحية، والوطنية لالتصاالت 

على تقدميها الدعم للمهرجان.

يقام بنادي ضباط الشرطة غدًا

العميد عايض العتيبي

العقيد م.خالد التركيت

العقيد عادل احلشاش

احملامي حسن العجمي


