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قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي غيابيا 
بحبس مواطنني عش����ر س����نوات مع الشغل 
والنفاذ التهامهما بخطف مقاول وتهديده بسالح 
ناري بقصد ابتزازه. وتتحصل واقعة الدعوى 
في أنه في يوم الواقع����ة اتصل املتهم األول 
على املجني علي����ه وطلب مقابلته عند دوار 

جنوب اجلهراء إلسناد أعمال بناء إليه، فطلب 
من أحد العامل����ني معه أن يوصله إلى املكان 
املقصود حيث التقى املتهمني األول والثاني 
فركب معهما في سيارتهما حيث توجها إلى 
منطقة صحراوية. وهناك فوجئ املجني عليه 
باملتهم األول يشهر سالحا ناريا )مسدس( في 
وجهه ليتمكن الثاني من وضع قيد حديدي في 

يديه، وطلبا منه مبلغ ألف دينار وإال قتاله، 
فطل����ب منهما إعطاءه هاتف����ا نقاال لالتصال 
بذويه إلحضار املبلغ، واتصل على ش����قيقه 
الذي توجه إلى مخفر الشرطة وأبلغ بالواقعة، 
فاتصل رجال الشرطة باملتهم األول وطلبوا 
منه احلضور إلى املخفر مع املجني عليه ففعل. 

ومت تسجيل قضية ضد املتهمني.

السجن 10 سنوات لمواطنين اختطفا مقاواًل بقصد ابتزازه

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم بإعدام قاتل مواطنة في المهبولة

حجز قضية قاتل المصري بالجليب للحكم
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد 
مهدي حجز قض���ية الس���وري )حمد 
أ.( املتهم بقت���ل املصري في ج���ليب 
الشيوخ وفصل رأسه عن جسده في 
شهر رمضان من العام املاضي جللسة 
4 يناير املقبل للحكم بعد أن استمعت 
احملكمة لدفاع احملام���ي املنتدب علي 

الرشيدي.
كانت جثة املجني عليه قد وجدت 
مساء يوم 28 سبتمبر من العام املاضي 
مفصولة الرأس عن اجلسد أعلى سطح 
إحدى البنايات بعد أن قام القاتل بفصل 

الرأس عن اجلسد وإلقائهما أسفل أحد 
خزان���ات املي���اه وتغطيتهما بأكياس 

بالستيكية.
وقد أسفرت التحقيقات األولية عن 
وجود عالقة بني القتيل واملتهم البالغ من 
العمر خمسة وعشرين عاما، وبالبحث 
ع���ن املتهم تبني أنه غ���ادر البالد بعد 
ثالث ساعات من ارتكابه اجلرمية مما 
أكد للسلطات األمنية أنه قد يكون هو 

اجلاني احلقيقي.
ومتت مخاطبة السلط����ات االردنية 
حيث كان املته�����م متواجدا لديها رهن 
التحقيق عندما مت ابالغ الس���لط����ات 

هن���اك بأم���ر املتهم، ثم مت ايفاد بعثة 
املتهم من  امنية كويتي���ة لتس���ل���م 
الس���لطات االردنية والع���ودة به الى 

الكويت.
وبالتحقي���ق مع املتهم فور عودته 
اعترف بارت���كاب اجلرمية مبررا ذلك 
برغبته في التخلص من ديون مالية 
واحلصول على عشرة ايصاالت امانة 
كان قد وقعها للقتيل مقابل تنازل االخير 
عن محل للهواتف، ثم عاد وانكر التهمة 
عندم���ا عرض على النيابة مرة اخرى 
معلال اعترافه االول���ي بأنه كان وليد 

اكراه وتعذيب.

 قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي 
بإعدام شاب كويتي اتهمته النيابة العامة 
بقتل مواطنة في منطقة املهبولة وحيازة 
س���الح وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة 

رجال األمن.
كما قض���ت احملكمة بحبس املتهم ثالث 
سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة 
سالح وذخيرة بدون ترخيص وحبسه ستة 
أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة 

رجال األمن. وأمرت احملكمة بإحالة الدعوى 
املدنية إلى احملكمة املدنية املختصة.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 
أنه في 20-7-2009 قتل املجني عليها عمدا 
مع س���بق اإلصرار بأن عقد العزم، وبيت 
النية على ذلك بأن قام بخنقها بكلتا يديه 
والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، 
ولم يتركها إال بعد تأكده من وفاتها فأحدث 
إصابتها املوصوفة بالتقرير الطبي الشرعي 

املستشار حمود املطوعالتي أودت بحياتها.

اآلسيويون األربعة املتهمون وامامهم املضبوطات

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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لالإيـجـــــار
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 - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

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 - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

12 شابًا وفتاة
في سهرة حمراء 
بمحافظة حولي

هاني الظفيري
أنهى رجال امن محافظة 
حولي س���هرة عامرة ب� 12 
فتاة وشاب وذلك بعد بالغ 
تلقته عمليات الداخلية من 
احد قاطني العمارة مؤكدا 
ان الشقة حتولت الى مصدر 
ازعاج لدرجة عدم مقدرتهم 

على النوم.
ومت القبض على جميع 
م���ن بداخل الش���قة وهم 
6 نس���اء م���ن جنس���يات 
مختلفة و6 شبان اغلبهم 

من الكويتيني.
كما حتفظ رجال االمن 
على 4 زجاجات خمر، فيما 
اكد مص���در امني ان 9 من 
بني املوقوفني كانوا حتت 
تأثير اخلمور املس���توردة 
وكان م���ن بينهم اثنان في 
شبه غيبوبة نتيجة االفراط 

في احتساء اخلمر.
ووفق مصدر امني فإن 
عمليات الداخلية تلقت بالغا 
عن ش���قة االزعاج، وبعد 
البالغ  التأكد م���ن حقيقة 
توجه الى موقع الشقة كل 
من املدير املناوب المن حولي 
املقدم بدر العنزي واملالزم 
مشاري املطيري والعريفون 
فايز غشام وعلي عاشور 
وعبدالهادي احلربي، حيث 
متت مداهمة الشقة واحتجاز 

جميع من بداخلها.
ورجح مصدر امني ابعاد 
البالد  الوافدات عن  جميع 
دون ان يستبعد احالتهن 
البغاء  بتهم���ة ممارس���ة 

والسكر.

4 آسيويين يسقطون بـ 84 زجاجة خمر محلية

ضبط خليجي وبدون سرقا 25 سيارة
هاني الظفيري

أحال رجال أمن اجله���راء إلى اإلدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية وحتديدا رجال إدارة بحث 
وحتري اجلهراء شخصني احدهما خليجي واآلخر 
من غير محددي اجلنس���ية بعد اعترافات أدليا 
بها بأنهما وراء س���رقة 25 مركبة من كراجات 
الشويخ وإعادة بيع هذه السيارات الى املستهترين 
للتشفيط بها مبقابل مادي زهيد ال يتعدى 250 

دينارا. وقال مص���در أمني ان معلومات وردت 
ال���ى مدير أمن اجلهراء العمي���د محمد طنا عن 
قيام شخصني ببيع السيارات املسروقة، حيث 
امر الرائد مطر س���بيل بتتبع ه���ذه املعلومات 
ليتم ضبطهما وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة 
نحو 25 مركبة واعادة بيعها للمشفطني وانهما 
يسرقان املركبات املتوقفة في كراجات الشويخ 

والري باستخدام مفاتيح مصطنعة

عبداهلل قنيص
واص���ل مدير أم���ن األحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي صوالته 
وجوالته داخل محافظة األحمدي 
لتطهيرها من األوكار املشبوهة 
ومت توقيف 4 وافدين منهم كوري 
والبقية من اجلنسية الهندية وعثر 
معهم على نحو 84 زجاجة خمر 

محلية ومبلغ 250 دينارا، كما داهم 
رجال األحمدي ايضا وكرا لتصنيع 
اخلمور كان املتهمون يشترون منه 
هذه اخلمور إلى جانب ضبط 4 
بائعات هوى ووكر يستغل لتقدمي 

خدمة االتصاالت الدولية.
وقال مصدر امن���ي ان حملة 
لرجال أمن األحمدي بقيادة الرائد 

فال���ح الهذيلي أوقفت آس���يويا 
بحوزته 12 زجاجة خمر ومت اخطار 
العلي والذي  العميد  مدير األمن 
فتح حتقيقا مع اآلسيوي ملعرفة 
مصدر هذه اخلمور وأرش���د عن 
وكر بداخله بقية الكمية ومت احالة 
املتهمني ل���إدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.


