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قررت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي تأجيل 
نظر دعوى متهم فيها وافد من اجلنس���ية 
الباكستانية بقتل عشيقته بعد مواقعتها في 
فبراير املاضي إلى جلسة 4 أكتوبر املقبل 
لتقدمي الدفاع. وتخلص واقعات الدعوى فيما 
شهد به ضابط مباحث جليب الشيوخ من أن 

حترياته السرية دلت على أن املتهم بتاريخ 
2010/2/17 قتل املجني عليها عمدا مع سبق 
اإلص���رار والترصد حيث كانت تربطه بها 
عالقة غير شرعية، وفي يوم احلادث استل 
سكينا من مسكنه ووضعه في جيبه كما أخذ 
كيس قمامة وقفازات للتخلص من أدوات 
اجلرمية. ومبجرد ان ظفر بها استدرجها إلى 

مكان اجلرمية وقام بنحرها بعد أن واقعها 
ثم تخلص م���ن أدوات اجلرمية.وبالقبض 
على املتهم اعترف بارتكاب جرميته وأرشد 
ضابط املباحث عن م���كان إخفائه ألدوات 
اجلرمية. كما اعترف املتهم بأنه كان على 
عالقة غير شرعية باملجني عليها قبل قتلها 

وأنه قام مبواقعتها قبل نحرها.

قاتل عشيقته الباكستاني أمام الجنايات
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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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 

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

للبيع �شكوك انتفاع
)مبكــة املـكـرمــة(

بربج زمزم ملدة 19 �سنة
من 3 اىل 10 رم�سان مبلغ 8000 د.ك

من 10 اىل 17 رم�سان مبلغ 8500 د.ك

من 17 اىل 20 رم�سان مبلغ 4000 د.ك

ت : 99945045

مطلوب مندوب مبيعات
راتــب + عمــولــة

پ لديه اجازة قيادة و�سيارة.

پ معرفة تامة جلميع مناطق الكويت.

پ يجيد اللغة االجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة.

پ يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر. 

پ دوامني �سباحًا وم�ساًء.

ار�ســال ال�سيـــرة الــذاتــيـــة فــاكــــ�س

22428864 - 22407910

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تؤجل إعادة محاكمة مواطن
في قضية أمن دولة لجلسة 18 أكتوبر

أجل���ت محكمة 
اجلنايات برئاسة 
عادل  املستش���ار 
الهويدي وعضوية 
علي  املستشارين 
س���لطان وصالح 
أبوالفتوح وأمانة 
سر وليد منصور 
نظر دعوى إعادة 
محاكمة مواطن أدين 
في قضية أمن دولة 
جديدة بعد أن كانت 
محكمة االستئناف 
ق���د امتنع���ت عن 

النط���ق بعقابه في قضية أم���ن الدولة رقم 2004/3 
املتهم فيها باجلهاد في العراق وأفغانستان جللسة 

18 أكتوبر املقبل لإلعالن.
كان املته���م )ف.ف.( أحد 4 متهمني أس���ندت لهم 
النيابة العامة عدة تهم تتعلق بالتدريب على حمل 
السالح للقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وحيازة 
سالح وذخيرة من دون ترخيص. ومت تقدمي املتهمني 

ال� 4 إلى احملاكمة اجلزائية.
وبتاريخ 2005/5/8 قضت محكمة اجلنايات بحبس 
)ف.ف.( ملدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف 
املتهم احلكم فقضت االستئناف بتاريخ 2007/11/29 
بإلغاء حكم أول درجة وقضت باالمتناع عن النطق 
بعقابه على أن يقدم تعه���دا بغير كفالة يلتزم فيه 
بحسن السير والسلوك ملدة سنتني عن التهمة املسندة 

إليه بالبند رابعا.
وحي���ث ان املته���م )ف.ف.( ق���د مت ضبطه من 
قبل مباحث أمن الدول���ة بتاريخ 2009/3/19 لقيامه 
وآخرين باالش���تراك مع مج��هولني بط���ريق االتف���اق 
واملس������اعدة على ارتكاب عمل عدائي ضد دولتني 
أجنبيتني )العراق � أفغانس���تان( هو محاربة قوات 
التحالف بهما وقيدت الواقعة برقم 2008/5 جنايات 

أمن الدولة.
وبتاريخ 2009/8/19 أصدرت النيابة العامة قرارا 
بإحالة املتهم )ف.ف.( وآخرين للمحاكمة اجلزائية 

طبقا لتقرير االتهام في القضية املذكورة.

سرقة موبايالت وكمبيوترات
من بقالة في السالمية

ضبط مواطنين بتهمة حيازة حشيش

29 حالة وفاة جراء 
حوادث المرور خالل 

أغسطس الماضي

محمد الدشيش
متكن لصوص من اخلروج بغنيم���ة كبرى غير متوقعة من 
بقال���ة في منطقة الس���املية بعد أن متكنوا م���ن اقتحامها فجرا 
واخلروج ب� 5 موبايالت وجهازي الب توب، ووفق مصدر أمني 
أن واف���دا ايرانيا تقدم إلى مخفر ميدان حولي مبلغا عن تعرض 
بقالته للسرقة على يد مجهولني، مشيرا الى أن اللصوص سرقوا 
موباي���الت وجهازي كمبيوتر كانت ف���ي البقالة، وقال املبلغ ان 
املوبايالت تخصه وتخص ثالث���ة من أصدقائه، أما جهازا الالب 
توب فواحد يخصه والثاني يخص ش���قيقه الذي يبيع معه بعد 
أن تركوه���ا في البقالة واغلقوها وذهبوا ألداء صالة الفجر، كما 
قال ان اللصوص خرجوا بعدد من كروت االتصاالت بقيمة 200 

دينار ومبالغ نقدية تقدر ب� 70 دينارا.
وقال املصدر انه ومبعاينة البقالة تبني أن اللصوص كسروا القفل 
وقاموا بفتح الباب، ويعتقد رجال األمن أنهم كانوا يراقبون البقالة 

قبل الشروع في عمليتهم التي خرجوا بها مبا ال يتوقعونه.

محمد الجالهمة
أح���ال رجال جندة األحمدي يوم أمس الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات مواطنني ضبطا على طريق املنقف الساحلي بعد االشتباه 

بهما وعثر بحوزتهما على قطعة حشيش و5 حبات كابتي.
من جهة أخرى ألقى رج���ال جندة األحمدي القبض على مواطن 
في الفنطاس لالش���تباه في كونه س���كران وعثر معه على 6 حبات 
مخدرة وأحيل هو اآلخر ال���ى االدارة العامة ملكافحة املخدرات، كما 
أس���فرت حملة تفتيشية لنجدة األحمدي عن ضبط مواطن مطلوب 
ل� 7 سنوات سجن على قضية االعتداء على فتاة قاصر، وأحيل الى 

التنفيذ اجلنائي.

قالت إدارة اإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية ان عدد الوفيات 
الناجتة عن حوادث السير خالل 
شهر أغس���طس املاضي بلغ 29 
حالة وفاة منه���ا 28 حالة وفاة 

للذكور وحالة واحدة لإلناث.
ودع���ت إدارة اإلعالم األمني 
في بيان تلقت »األنباء« نسخة 
منه قائدي املركبات الى االلتزام 
بالقواعد املرورية وتوخي احلذر 
عند قي���ادة املركبات مع جتنب 
أثناء  الطريق  االنش���غال بغير 

القيادة.

املستشار عادل الهويدي

احملامي عبد املجيد خريبط

اآلسيويان وأمامهما املضبوطات

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
اقتيد وافدان من جنسية آسيوية 
الى مبن���ى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بعد ان ضبط بحوزتها 100 

دينار مزورة.
وق����ال مص����در امن����ي ان اح����د 
العاملني في محل للبقالة اس����تنجد 
باملارة بعد محاول����ة احد الوافدين 
تصري����ف 20 دينارا م����زورة لديه، 
وبعد حضور رجال االمن وتفتيش 
مس����كن اآلسيويني عثر معهما على 
100 دينار كما تب����ني انهما يديران 
وكرا لالتصاالت الدولية ومن املقرر 
ان تتضمن التحقيقات معرفة هوية 
من زور العملة الوطنية وحجم املبالغ 

املزورة بحوزة اآلسيويني.
على صعيد آخ���ر تقدمت وافدة 
عربية الى مخف���ر اجلليب واتهمت 
ش���قيقها مبحاولة اجهاضها وقالت 
الواف���دة العربية انها ذهبت لزيارة 
امها في اجلليب ووجدت ش���قيقها 
يحاول اجهاضها لكونه على خالف 
مع زوجها وهو من نفس جنسيتها 
وسجلت قضية شروع في قتل بعد ان 
قدمت الوافدة تقريرا يفيد بتعرضها 

لنزيف جراء ضرب في البطن.

100 دينار مزورة تحيل آسيويين إلى الجنائية
وعربي شرع في إجهاض شقيقته لخالفه مع زوجها

مواطن يتهم ولديه باالستيالء على 400 ألف دينار
محمد الدشيش

تقدم مواطن إلى أحد مخافر 
محافظة األحمدي ببالغ يتهم 
فيه ولديه باستغالل توكيل 
عام كان قد منحه لهما وقاما 
بواسطته ببيع منزلني ميلكهما 
في منطقة أبوحليفة والفنطاس 

ألشخاص ال يعرفهما.
وقال املواطن حملقق املخفر 
ان ولديه 24 و27 عاما حصال 
من صفقت���ي البيع على أكثر 
م���ن 400 ألف دين���ار نظير 
بيع املنزلني، وذكر في بالغه 
أنه س���بق أن قدم التوكيلني 
البنيه كال على حده من أجل 

انه  تخليص معامالته حيث 
يقض���ي معظ���م وقته خارج 
البالد وكانا يقومان مبوجب 
التوكيل���ني بإنه���اء إجراءات 
بيع وشراء عدد من العقارات 
التي ميلكها وكذلك تخليص 
معامالته التجارية أمام اجلهات 

الرسمي.
أنه عندما توجه  موضحا 
إلى مكتب العقار الذي يتعامل 
معه اكتشف وعبر دالل املكتب 
باملصادف���ة أن ابنيه باعا عن 
طريق���ه منزل���ني ميتلكهما، 
وجاءت رواية صاحب املكتب 
حلكاية بيع املنزلني عندما عتب 

عليه استعجاله في بيع البيتني 
بسعر يقل عن 200 ألف دينار 

عن سعرهما األصلي.
وقال املواطن »صدمني ما 
ل���ي دالل املكتب حيث  رواه 
انني لم أعرض أي من��زل من 
أمتلكها للبيع  الت���ي  املنازل 
ال عن طريق���ي أو عن طريق 
ولدي وعندما سألتهما أبلغاني 
بأنهم���ا اضطرا لبيع املنزلني 
لتسديد مستحقات مالية على 
شركتي وهذا أمر غير صحيح 
ولم يقدما لي أي أوراق تثبت 
صحة ادعائهما وعلمت أنهما 
قاما بوضع املبلغ في حسابهما 

بع���د أن راجعت حس���اباتي 
البنكية وحسابيهما ووجدت 
أنهما أدخال املبلغ عن طريق 
شيكني مصدقني قدمهما لهما 
الشاري حيث انهما باعا املنزل 

لنفس الشخص«.
وقال مصدر أمني ان احملقق 
استدعى ابني املواطن املدعي، 
املنزلني بناء  واعت��رفا بب��يع 
على طل���ب والدهم���ا وأنهما 
باع���ا املنزل���ني قبل 5 أش���هر 
مبعرفت���ه، وأوضح���ا أنه��ما 
شريكني لوالدهما في جت��ارة 
العقار وليسا مج���رد عاملني 
في شركته وأنه ادعى عليهما 

لوجود خالف���ات بينهم حول 
طري��ق���ة إدارة العمل، وقدما 
أوراق���ا تثب���ت معرفته ببيع 

العقارين.
وق���ال املص���در ان املواطن 
املدعي على ولديه صحب معه 
محاميه الذي ق���رر املضي في 
تسجيل قضية ضد ولديه خاصة 
أنهم���ا امتنعا ع���ن املصاحلة 
بإرج���اع املبلغ أو ج���زء منه 
كشرط للمصاحلة، مؤكدين أن 
هذا املبلغ جزء من الشراكة بينهم 
وس���جلت قضية وأحيلت إلى 
جهات االختصاص الستكمال 

التحقيق.


