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تبرئة طالب  من التخلف 

عن اخلدمة العسكرية
عبدالكرمي أحمد

اجلنــح  محكمــة  ألغــت 
املســتأنفة حكــم أول درجــة 
بتغرمي مواطن شاب مبلغ ١٠٠ 
دينار ملخالفته قانون اخلدمة 
الوطنية العســكرية، وقضت 
مجددا ببراءته من عدم تقدمي 
نفسه خالل 6٠ يوما من تاريخ 
بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
وتعليقا علــى احلكم قال 
وكيل املتهم احملامي د.محمود 
عبدالهــادي لـ »األنبــاء«، إن 

احملكمة أخــذت بدفوعه التي أكد فيها انتفــاء الركن املعنوي، 
حيــث ال يتوافــر القصد اجلنائــي لدى موكله لكــون القانون 
جديــدا، وأن الكثير من طــالب العلم وأولياء أمورهم يجهلون 
ضرورة التسجيل في اخلدمة حتى وإن كانوا ال يزالون طالبا.
وتســاءل عبدالهادي: كيــف يتهرب موكلي من التســجيل 
باخلدمة مادام القانون يؤجلها له إلى حني انتهاء دراســته وال 
يلغيها؟ وأجاب: ال يتصور أن يورط موكلي نفسه بالعقاب وهو 
يعلم أنه ال مفر من أداء اخلدمة العسكرية حتى وإن كان طالبا.

د.محمود عبدالهادي

باقة ورد معطّرة للحميدي والضبيان
باقة ورد معطرة نظير اجلهود الكبيرة التي يبذلها 
رجال الهيئة العامة للمعلومات املدنية وحتديدا مدير 
صالة رقم ٢ للوافدين أحمد احلميدي واملوظف املتميز 
عبدالرحمن الضبيان على حسن استقبالهما وتعاونهما 
واستماعهما إلفادات الوافدين والذين يلجأون اليهما 
الستكمال استخراج البطاقات املدنية.. عساكما على 

القوة وكثر اهلل من أمثالكما.

محافظ مبارك الكبير يوجه بإنهاء »سكن العزاب«
وّجــه محافــظ مبارك 
الكبير محمود بوشــهري 
بالعمل على إنهاء مشكلة 
انتشــار سكن العزاب في 
عدد من مناطق احملافظة، 
مؤكدا ان هذه الظاهرة أمر 
غير مقبــول، خاصة بعد 
ازديــاد شــكاوى االهالي 
والتــي تلقــت احملافظــة 
كثيــرا منهــا، مؤكــدا ان 
شــكاوى األهالــي جديرة 
باالهتمــام، واشــار الــى 
انــه ســيتابع كل اخلطط 
الرامية الى التخلص متاما 
من السكن العزابي داخل 

احملافظة، باعتباره انتهاكا 
للخصوصية، مشددا على 
ضرورة تعاون املواطنني 
من قاطنــي احملافظة في 

إنهــاء تلك املشــكلة دون 
إبطاء.  توجيهات احملافظ 
بهذا اخلصوص جاءت عقب 
اجتماع عقده صباح امس 

فــي ديوان عــام احملافظة 
مع مدير عام مديرية االمن 
العميد عبداهلل سفاح ومدير 
فرع بلدية مبــارك الكبير 
م.فالح الشــمري، مشــددا 
خالل االجتماع على ضرورة 
التنسيق بني جميع اجلهات 
داخل احملافظة لتحقيق هذا 

املطلب في اسرع وقت.
وأكد بوشهري استعداد 
احملافظة لتقدمي كل أوجه 
الدعــم جلميــع اجلهــات 
املنوط بها اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق الوافدين من 
العزاب واملؤجرين ايضا.

في اجتماع عقده أمس بحضور مديري األمن والبلدية

العميد عبداهلل سفاح محمود بوشهري

ضبط عسكري في »املرور« مّكن خليجيًا 
من تهريب ابنتيه لدولة مجاورة

عبداهلل قنيص

أحال رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية عسكريا في قطاع املرور الى 
النيابة العامة التهامه بتمكني خليجي 
من تهريب ابنتيه بطريقة غير شرعية 
الــى دولة مجــاورة، حيــث زود االب 
ببطاقتــني مدنيتني تخصــان اخريني، 
الهويتــني  واســتطاع األب وبهاتــني 
غير احلقيقيتني امتــام اجلرمية، ومت 
ضبط العسكري أثناء دوامه الرسمي، 

األب وأرغمتا على الســكوت، ولكنهما 
أعربتا عن خشــيتهما من أن تتعرضا 

ملشكالت.
وأضــاف املصــدر انــه فــور تلقي 
التقرير األمني تبني أن الفتاتني غادرتا 
بهويتي مواطنتني، فتم إجراء املزيد من 
التحريات وضبط صاحبتي الهويتني 
اللتني اعترفتا بأن العسكري أخذ منهما 
هويتيهما دون أن تعلما ما سيفعل بهما.
فتم ضبط العسكري الذي أقر مبا 

فعل وأحيل إلى النيابة العامة.

حيث متت مواجهته مبا أســفرت عنه 
التحريات، فأقر واعترف بأنه زود األب 
ببطاقتني مدنيتــني ملواطنتني رغم ان 
الفتاتني خليجيتني، كما قام بتوصيل 
األب بنفسه إلى منفذ الساملي واشرف 

على انهاء اجراءات خروجهم.
وكانت ســلطات دولة مجاورة قد 
أرسلت تقريرا إلى الكويت تضمن أن 
فتاتني خليجيتني دخلتا إلى احلدود، 
ولــدى تواجدهما داخل غرفة التدقيق 
أبلغتا املدققات بأنهن اختطفتا من قبل 

دهس باخلطأ على الواجهة البحرية

ض  خادمات على الهرب إبعاد آسيوي يحرِّ محمد الدشيش

نقل مواطن الى املستشــفى اثر تعرضه للدهس بطريق 
اخلطــأ اثناء محاولــة تصعيد طراد الــى العربة لنقله الى 
منزلــه، وقال مصدر امني ان بالغــا ورد الى غرفة عمليات 
الداخليــة عن حادث دهس فتوجه رجــال االمن والطوارئ 
الطبية الى موقع البالغ ومبجرد وصولهم تبني ان الداهس 
صديق املدهوس الذي كان يحاول تصعيد طراد ميلكه على 

العربة لنقله الى منزله، وان عملية الدهس متت باخلطأ.

محمد الدشيش

اقتيد وافد آسيوي إلى إدارة اإلبعاد 
اإلداري لتحريضه خادمات على الهرب 
وإعادة تشــغيلهن، ورغــم نفي الوافد 

لالتهــام، إال أن إفادات إحدى اخلادمات 
كانت كفيلة بثبوت االتهام.

وكان مواطن قد أبلغ عمليات الداخلية 
عن أن خادمته أبلغته بأن آسيويا عرض 
عليها أن تترك كفيلها وسيقوم بتشغيلها 

مبقابل ٢5٠ دينارا شهريا بدال من الـ ١٢٠ 
دينارا التي تتقاضاها، وأضاف املواطن 
أن خادمته قامت مبسايرة اآلسيوي حتى 
مت اإلمساك به من قبل إحدى الدوريات، 
وبعــد التحقيق معه متــت إحالته إلى 

رجال الطوارئ الطبية ينقلون املصاب

3 فرق إطفاء سيطرت
 على حريق بسكن عمال

سرقة 7 هواتف من  مندوب

أخمد رجال اإلطفاء حريقا اندلع في سكن عمال مبزرعة تقع 
فــي منطقة الصليبية الزراعية، بعد أن متكنوا من الســيطرة 
عليها. وكان مركز عمليات اإلطفاء قد تلقى بالغا مســاء أمس 
يفيد باندالع حريق في سكن للعمال فتم توجيه فرق اإلطفاء 
للتعامل مع احلادث من مراكز الصليبخات وجليب واإلســناد  
واقتصــرت األضرار على اخلســائر املادية.  وشــرعت مراقبة 
التحقيق بحوادث احلريق في عملها ملعرفة مسببات احلادث.

محمد الدشيش

سجل وافد عربي في مخفر شرطة شرق قضية سرقة عن 
طريق الكســر، مشيرا الى انه يعمل مندوبا بشركة وخالل 
تواجده في محل فوجئ بكســر زجاج ســيارته وســرقة 7 

هواتف كان يحتفظ بها في دبة السيارة.

أحد رجال اإلطفاء يكافح النيران 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل
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99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
 والبكتيريا.
> خالـي مـن
    الفوم واملواد

    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

تگييف دايگن

 69030266 ــنــويــة  ــس � ـــود  ـــق وع ــة  ــان ــي ــس ــ� ال  -

 66645882 املــنــفــ�ــســلــة  الــــوحــــدات  مــبــيــعــات   -

 66645882 ـــزي  ـــرك امل الــتــكــيــيــف  مــبــيــعــات   -

-  مبيعات اأجهزة تكييف VRV الذكية 69021500

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد يف حت�صني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـم
امل�صتخدمة  اخلـــام  املــــادة 

واملواد امل�صافة يف �صناعة 

خــزانـــات الــزامــل ت�صــاعـــد 

يف حمايتها مـن التدهـور 

عنـــد التـــعــــر�ص للأ�صــــعــــة 

فوق البنف�صجية

> صناعة سعودية
گفالة  5 سنوات 

خـــــــزانـــــات الــــزامــــــــل

• مــــــطـــــلــــــــــوب لـــــــــــإليـــــــــجــــــــــــار
فلل ل�صكن دبلوما�صي وعائلة راقية 

والدفع مقدم

• مطلــــوب لإليجــــار أدوار وشقـــق
ملعاري�ص وعائلت �صغرة

•  مــــــطـــــلــــــــــوب للبيـــــــــع
اأرا�صي وفلل وهدام وعمارات

سويت هوم العقارية

51 00 09 37

د

ـدـ

د

مؤسسة البيت امللگي العقارية

مطلــوب لقسم اإليجار

فيــــــال - هــــــدام - أرض

فيـــــــــال - دور - شقـــــــــة
لعائالت متنوعة عربية وأجنبية 

وقنصلية وديبلوماسية

99 75 24 97

العالناتــكم في دلـيـــلمطلوب لقسم البيع

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9


