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الصفحة
محمد الجالهمة

توفي وافد بلغاري اجلنسية داخل مقر 
عمله في شركة نفط الكويت وتبني من 
فحص جثة البلغاري ان وفاته طبيعية، 
وكان الوافد سقط مغشيا عليه داخل مقر 
عمله ولدى نقله الى املستشفى أكد الطبيب 

ان البلغاري توفي بسكتة قلبية.

من جهة أخرى، لقي مواطن مصرعه 
وهناك شبهة في ان تكون وفاة املواطن 
جراء جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

أبلغت  الداخلي���ة  وكانت عملي���ات 
امس األول ع���ن وفاة مواطن في منزله 
بالدوحة وأحيلت جثة املواطن الى الطب 

الشرعي.

وفاة بلغاري بـ »طبيعية« ومصرع مواطن بـ »زائدة«

القبض على عسكري يعتدي على اآلسيويات تحت تهديد السالح
عبداهلل قنيص

أمر وكيل نيابة الفروانية باحتجاز عس����كري 
في وزارة الداخلية بتهمة اساءة استخدام السلطة 
واالعتداء على آسيويات بزيه الرسمي حتت تهديد 

السالح الناري.
وجاء ضبط العسكري من قبل أحد رجال األمن 
والذي أبلغ من قبل حارس احدى البنايات بان هناك 
عس����كريا دأب على التردد على البناية التي يقوم 
بحراستها ويصعد الى شقق آسيويات بزيه الرسمي 
الكامل ومن ثم يقوم باالعتداء على اآلسيويات ثم 

يخرج دون ان يوقفه أحد.

وقال مصدر أمني ان حارس احدى البنايات ابلغ 
رجل أمن يقطن في ذات البناية ان هناك عسكريا 
يتردد بش����كل دوري على البناية ويقوم باالعتداء 
على اآلس����يويات حتت تهديد السالح وعليه طلب 
رجل األم����ن )قاطن البناية( بإبالغ����ه هاتفيا عند 

حضور العسكري املعتدي.
وأضاف املصدر ما ان حضر العسكري لتكرار 
اعتدائه على احدى اآلسيويات حتى قام احلارس 
باالتصال برجل األمن الذي حضر من فوره، واستطاع 
رصد العسكري املعتدي خارجا من احدى الشقق 
التي تقطنها آسيويات وقام باستيقافه وسأله عن 

سبب تردده على البناية ليبلغه العسكري املعتدي 
انه في مهمة رس����مية وانه جاء للتحقيق في أمر 

يخص قضية يتابعها.
ومضى املص����در بالقول: بعدها قام رجل األمن 
بإبالغ عمليات الداخلية عن ضبطه عسكريا يقوم 
باستغالل زيه العسكري وسالحه الناري إلرهاب 
اآلسيويات واالعتداء عليهن، ونقل البالغ الى وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات والذي أمر 
مدير عام الدوريات الشاملة العميد زهير النصراهلل 
مبتابعة القضية واخطار وكي����ل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب ال����ذي بدوره أمر بأن يأخذ 

القانون مجراه.
وأضاف املصدر: قام مدير أمن الفروانية العميد 
غلوم حبيب والعقيد وليد شهاب بتوقيف العسكري 
ومن ثم عرضه على بعض من اآلس����يويات الالتي 
أكدن ان العس����كري يعتدي عليهن بزيه الرسمي 

ويهددهن باإلبعاد والتفسير.
وجدد املصدر األمني التأكيد على ان العسكري 
كان يعتدي على اآلسيويات خارج دوامه الرسمي 
ولكن كان يحرص على ارتداء مالبسه العسكرية 
وحمل سالحه الناري، مؤكدا على ان هذا التصرف 

العقيد وليد الشهابغير مقبول.

املتهم اخلليجي وامامه كمية احلشيش املضبوطة

العميد غلوم حبيب

تاجر حشيش خليجي لرجال المكافحة:
أبيع المخدرات ألتمكن من دفع مصاريف دراستي

حريق يلتهم شاليهات عمال في الزور

أمير زكي
متكن رجال اإلطفاء من الس���يطرة على حريق اندلع في عدد 
من الشاليهات املخصصة لس�������كن العم����ال ف����ي من����طقة 
ال����زور ولم يس���فر احلريق عن اصابات بش���رية واقتصرت 
اخل����سائر على تلفيات ش���ديدة في مساكن العمال املصنوعة 

من الكيربي.

وقال مدي���ر ادارة العالقات العامة في االطفاء باإلنابة الرائد 
ناصر األنصاري ان بالغا تلقته عمليات االطفاء في السادس���ة 
والنصف من مساء امس األول عن اندالع حريق في سكن للعمال 
مبس���احة 1000 متر، حيث مت توجيه 4 مراكز اطفاء استطاعت 
السيطرة على احلريق وتقليص اخلسائر الى أدنى حدود ممكنة 

وجار البحث عن اسباب احلريق.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة الى نيابة املخدرات شابا خليجيا بتهمة جلب 
املواد املخدرة واالجتار فيها وهي تهمة قد حتيل مرتكبها الى 
حبل املش���نقة متى ما رأت احملكمة انه مدان وارفق في ملف 
االحال���ة الى النيابة نحو 2 كيلو من مادة احلش���يش، واكد 
مص���در امني ان ضبط املتهم ج���اء بعد مطاردة حيث حاول 
الفرار من رجال املكافحة خاصة انه حدد مكان تسليم املواد 
املخدرة على احد الطرقات السريعة واختار توقيتا يندر به 

تواجد مركبات في الطرقات.
وقال مصدر امن���ي ان مدير ع���ام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ومساعده العميد صالح الغنام كلفا ادارة العمليات 
والتي يرأسها املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد 
بعد معلومات اكدت حض���ور خليجي محمال باملواد املخدرة 
ومتكنه من جتاوز التفتيش اجلمركي حيث شكل مدير ادارة 
العمليات املقدم الهزمي ومساعده الرائد قبازرد فريق عمل مؤلفا 
م���ن النقيب محمد القبندي واملالزمني اوائل عبداهلل الربيعة 
وناصر العجيمان وعبدالعزي���ز اظبيه واملالزم عبداللطيف 
الراشد واستطاع فريق العمل وبعد مشاورات دامت 72 ساعة 
اقناع اخلليجي على بيع ربع كيلو حشيش مقابل 450 دينارا 
وحدد املتهم الدائري السابع لتسليم املخدرات وتسلم املبلغ 
املرق���م ليتم عمل كمني محكم للمتهم الذي ش���عر بأن صفقة 
املخدرات مجرد كمني ليقوم مبحاولة يائس���ة للهرب تكللت 
بالفشل ويتم ضبطه والعثور مبركبته على املخدرات واعترف 
بانه جلب املخدرات من موطنه لالجتار واالنفاق على دراسته 

في احد املعاهد اخلاصة في موطنه.

رجال االطفاء اثناء تعاملهم مع حريق الشاليهات

مواطن مطلوب بـ 19 قضية
يهاجم زوجته العراقية بـ »كالشينكوف«

عبداهلل قنيص
احيل مواطن الى نيابة االحمدي بتهمة الس���كر البنينّ وحيازة 

سالح وذخيرة بدون ترخيص والتهديد بالقتل.
وق������ال مص���در ام���ن���ي ان ع���راقية ابل��غت عن ان زوجها 
املواطن تهجم على مس���كنها في امله���بولة وكان بحوزته سالح 
كالشينك���وف ليت��م تعم����ييم اوصاف اجلاني ومركبته واستطاع 
رجال امن االحمدي وم���نهم العري���ف مب��ارك ف���الح وال���عريف 
احلم���يدي ط���ماح ض�بطه واح��الت���ه الى ال���جهات املخت���صة 
وق���ام امل��الزمان اوالن سعد ف���هيد ومش���اري ص��نهات ب��ض��ب��ط 
السالح الن���اري وب���االستع���الم ع���ن سج��ل املواط��ن تب���ني 
ان������ه م��طلوب ع���لى ذم���ة 19 قضية م���ا بني جنائية ومدنية 
وقال املواط���ن ان���ه تردد على منزل زوجت���ه ملطالبتها مبنزل 

الزوجية.
من جهة اخرى متكن رجال أم���ن االحمدي من ضبط مواطن 
مطل���وب ل� 4 قضايا مبنطقة الفحيحي���ل وضبط املواطن خالل 

حملة تفتيشية لرجال أمن االحمدي.
عل���ى صعيد آخر القى رجال امن اجله���راء القبض على وافد 
بنغالي في منطقة العيون بعد بالغ عن ازعاجه للمارة وتبني انه 

واقع حتت تأثير املواد املسكرة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

براءة ضابط شرطة
من تهمة استعمال القسوة

دائرة  قضت 
اجلنح املستأنفة 
برئاسة املستشار 
هش����ام عبداهلل 
ي����ة  عضو و
ين  ر ملستش����ا ا
محم����د غ����ازي 
وأمين  املطيري 
وأمانة  الصالح 
سر رجب خميس 
بتأيي����د حك����م 
محكمة أول درجة 
ببراءة  القاضي 
ضابط ش����رطة 
برتبة مالزم أول 

من تهمة استعمال القسوة مع املجني عليه.
وعقب صدور احلكم صرح دفاع الضابط احملامي 
عب����داهلل الكندري ل� »األنباء« بأن����ه كان واثقا من 
براءة موكله الذي لم يس����تخدم العنف أو القسوة 
مع املجني علي����ه الذي لفق له ه����ذه التهمة. وأكد 
الكندري أن العدل واحلق هما الوجهان احلقيقيان 

للقضاء الكويتي.
كان الكندري خالل جلس����ات احملاكمة قد صمم 
على دفاعه أمام محكمة أول درجة فدفع بعدم صحة 
الواقعة املنسوبة ملوكله كما دفع بتناقض كافة األدلة 
املقدمة ضده. ودفع الكندري بتمسك موكله باإلنكار 
منذ فجر التحقيقات وطالب بتأييد حكم أول درجة 

القاضي ببراءة موكله من التهمة املسندة إليه.
وتتحص����ل وقائع الدعوى فيما ش����هد به وكيل 
عريف بدوريات الشرطة بأنه أثناء جتوله بالدورية 
مع زميله وعند إحدى اإلشارات احلمراء كانت هناك 
س����يارة بها ش����خصان ويصدر منها صوت مذياع 
مرتفع، وعند مشاهدة السائق لسيارة الدورية قام 
بتخفيض الصوت. وعندما أضاءت اإلشارة اخلضراء 
قام برفع الصوت مرة أخرى قبل أن ينطلق مسرعا، 
فتمت مالحقة الس����يارة من قب����ل الدورية حتى مت 

استيقافها.
وتبني أن س����ائق املركبة ال يحمل رخصة قيادة 
وكان����ت رائحة اخلمر تفوح من الس����ائق ورفيقه، 
فطلب منهما الصعود إلى س����يارة الدورية فرفضا 
اإلذعان وقام السائق بأخذ زجاجة خمر من السيارة 
وكسرها على رصيف الطريق وكان في حالة هياج 
فطلب رجال الدورية اإلسناد من عمليات الشرطة، 
فحض����رت دورية بقيادة الضاب����ط املتهم وبرفقته 

رقيب أول.
وعندما طلب الضابط منهما الصعود إلى الدورية 
رفضا من جديد فقام رجال الدوريتني باإلمساك بهما 

وإدخالهما إلى سيارة الدورية بالقوة.

احملامي عبداهلل الكندري

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمــة الكليــة عن بيــع العقــارات املو�شــوفة  فيمـا يلــي باملــزاد العــلنـي وذلك يوم االربعاء 
املوافق 2010/9/22م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة 

ال�شادر يف الدعوى رقم 2004/67 بيوع/2.
املرفوعة من:    1 - �شركة البيت الف�شي للتجارة العامة واملقاوالت.

1- عو�س عودة عو�س العنزي       2- بنك الت�شليف واالدخار )خ�شم مدخل( �شـــــــــــــــــد: 
3- بنك اخلليج ) خ�شم مدخل(              4- جميلة مليج ر�شيد املطريي )خ�شم مدخل(  

والدعوى امل�شمومة لها رقم : 2004/202 بيوع /2
املرفوعة من:        1 - جميلة مليج ر�شيد املطريي                  2- �شمرية مليج ر�شيد املطريي

                                  3- �شالح مبارك عبداهلل       4- فتحية مبارك عبداهلل
                                   5- �شالح مبارك عبداهلل ب�شفتهم من ورثة / مو�شي �شعد ال�شعالن

1- عو�س عودة عو�س العنزي       2- بنك اخلليج )خ�شم مدخل( �شـــــــــــــــــد: 
3- بنك الت�شليف واالدخار ) خ�شم مدخل(       

4- �شركة البيت الف�شي للتجارة العامة واملقاوالت )خ�شم مدخل(  

والدعوى امل�شمومة لها رقم : 2007/128 بيوع /2
املرفوعة من:          1 - حممد هاين عبدال�شميع رم�شان.

1- عو�س عودة عو�س العنزي       2- جميلة مليج ر�شيد املطريي )خ�شم مدخل( �شـــــــــــــــــد: 
3- �شركة البيت الف�شي للتجارة العامة واملقاوالت )خ�شم مدخل(  

4- بنك الت�شليف واالدخار )خ�شم مدخل(  

اأواًل: اأو�صاف العقارات:

العقار االأول : الفيحاء : يقع العقار مبنطقة الفيحاء قطعة 3 �صارع 31 منزل 5 ق�صيمة رقم 28 وم�صاحته 500 مرت مربع 

ويقع على �صارعني بطن وظهر منزل رقم 5 واحل�صة املعرو�صة للبيع قدرها 6019 �صهم من اأ�صل 53352 �صهم يتكون منهم 

العقار وهو عبارة عن منزل مكون من دور واحد ذو ق�صمني متالحقني - الق�صم االأول مكون من 3 غرف + غرفة خادمة + 

3حمامات + مطبخ. وال�صطح به غرفة + حمام. والق�صــم الثاين يحتوي على 5 غرف + 2حمام + مطبخ. وال�صطح به 3 غرف 

ومك�صي بالطالء ومكيف تكييفا عاديا وحدات. يبداأ املزاد للعقار االأول بثمن اأ�صا�صي وقدره 12793.421 د.ك » اثنا ع�صر 

األف و�صبعمائة وثالثة وت�صعون و 421 فل�س « للح�صة املعرو�صة للبيع .

يقع العقار يف منطقة اجلهراء قطعة 45 �صارع زعبل اخلزاعي منزل 20 ق�صيمة 524 لوحة  العقار الثاين : اجلهراء : 

زرقاء 47 وم�صاحته 1000 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 1992/2651. العقار يقع على �صارع رئي�صي و�صارع خلفي بطن وظهر 

اأ�صا�صي قــدره 243000 د.ك  ومك�صي بال�صيجما. العقار مكون من دوريــن وبه حمل كــوي. يبداأ املــزاد للعقار الثاين بثمن 

»مائتان وثالثة واأربعون األف دينار كويتي «.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً: يبداأ املزاد بثمن اأ�شا�شي مو�شح اأمام كل عقار. وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد �شداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �شيك 

م�شدق من البنك امل�شحوب عليه اأو مبوجب خطاب �شمان من اأحد البنوك ل�شالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�شي عطاوؤه اأن يودع حال انعقاد جل�شة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�شروفات ور�شوم الت�شجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�شة على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�شر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�شة التالية حكم بر�شو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�شة من يقبل ال�شراء مع زيادة 

الع�شر م�شحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�شة على اأ�شا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�شة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�شر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به عليه يف اجلل�شة ال�شابقة وليعتد يف هذه اجلل�شة باأي عطاء غري م�شحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�شي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�شوم نقل وت�شجيل امللكية وم�شروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�شاريف الإعالن والن�شر عن البيع يف ال�شحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�شر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�شرين لإجراءات البيع وعلى م�شوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�شوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�شي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�شر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�شو املزاد قابل لال�شتئناف خالل �شبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

         3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �شاكناً يف العقار بقي فيه 

كم�شتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�شاحله باأجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات الفردية امل�شاركة يف املزاد على الق�شائم اأو البيوت املخ�ش�شة لأغرا�س ال�شكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�شركات التجارية امل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.


