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إعداد: مؤمن المصري

تأييد حبس موظف في »الشؤون«  سبع سنوات 
مع الشغل والنفاذ مع عزله من الوظيفة

محكمة  أيدت 
االستئناف برئاسة 
املستش���ار نصر 
سالم آل هيد وأمانة 
سر عادل العوضي 
حكم محكمة اول 
درج����ة الق��اض�ي 
بحب���س موظ���ف 
الش��ؤون  بوزارة 
االجتماعية والعمل 
سبع سنوات مع 
الش���غل والنفاذ 
س���تة  وتغرميه 

عشر ألف دينار والزامه برد مبلغ 
ثماني���ة آالف دينار م���ع عزله من 

وظيفته.
كانت النيابة العامة قد أسندت 
للمته���م انه بصفت���ه موظفا عاما 
الثانية  استولى وس���هل للمتهمة 
االس���تيالء بغير حق على مبلغ 8 
آالف دينار اململوكة إلحدى شركات 
التمويل واإلجارة واملودعة حتت 
يد احد البنوك احمللية الذي تساهم 
الدولة في رأس���ماله بطريق غير 

مباشر.
وأسندت للمتهمة الثانية تهمة 
االشتراك مع املتهم األول بطريقي 
االتفاق واملساعدة في االستيالء على 
املبلغ املذكور بأن اتفقت معه على 
ارتكابها وساعدته بأن صرفت املبلغ 

املستولى عليه من البنك.
انهما  وأس���ندت للمتهمني معا 
ارتكبا تزويرا في ورقتني من اوراق 
البنوك بقصد استعمالهما على نحو 
يوهم بأنهما مطابقتان للحقيقة هما 
الشيك املسحوب على حساب الشركة 
املذكورة لدى البنك وكشف حساب 
الشركة الصادر من البنك عن طريق 
املتهمان  ق���ام  امالء بيانات كاذبة 

بام��الئه���ا عل��ى 
موظفي الش���ركة 
والبنك مستغلني 
حسن نيتهما بأن 
حمال األول على 
اثبات واقعة غير 
صحيحة على انها 
صحيحة  واقعة 
وأمداه مبحررات 
موضوع  مزورة 
جناية  في  اتهام 

أخرى.
الثاني  وحمال 
على صرف قيمة الشيك املقدر مببلغ 
8 آالف دينار وقيدت عملية الصرف 
من احلساب في كشف الشركة بالبنك 
من رصيدها على خالف احلقيقة التي 

اعدت تلك الكشوف الثباتها.
وارتكبا تزويرا في محرر رسمي 
بقصد اس���تعماله على نحو يوهم 
التوكيل  مبطابقته للحقيقة ه���و 
موضوع اجلناية رقم 108 لس���نة 
2007 وقدما محررات مزورة تثبت 
صفة انتحالهما لشخصني آخرين، 
مما حمل املوظ���ف املختص على 
اصدار التوكيل بتلك الصفة وذيلته 
املتهمة الثانية بتوقيع نسبته زورا 

المرأة أخرى.
وبتاريخ 2009/2/17 قضت محكمة 
اول درجة حضوريا للمتهم األول 
وغيابيا للمتهم الثاني، أوال: بحبس 
كل منهما سبع سنوات مع الشغل 
والنفاذ وتغ���رمي كل منهما 16000 
دينار، والزامهما برد مبلغ 8 آالف 
دينار وعزل املتهم األول من وظيفته 
وابعاد املتهم���ة الثانية عن البالد 
عقب تنفيذ العقوبة. استأنف املتهم 
األول احلكم فقضت احملكمة بحكمها 

املتقدم.

املستشار نصر سالم آل هيد

عدد من اآلسيويني املضبوطني في احد االوكار املشبوهة

.. و9 آسيويات وسمساران ضبطوا في وكر آخر

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أح���ال رجال جندة مب���ارك الكبير 
الى االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات 
مواطنا بعد ضبطه في الشارع العام 
وهو واقع حتت تأثير املواد املخدرة، 
كما عثر بحوزته على لفافة هيروين 
وجاء توقيف املواطن بعد رصده يتعرج 

مبركبته.
من جهة اخرى اوقف رجال جندة 
االحم���دي مواطنا في منطقة املهبولة 
وكان واقعا حتت تأثير املؤثرات العقلية 
وعثر معه على 25 حبة كابتي واحيل 
هو اآلخر ال���ى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.

25 حبة كابتي في المهبولة ولفافة هيروين في »العام«

في حملتين وصفتا بأنهما األكبر بين الحمالت المشابهة

رجال مباحث حولي يحصدون 65 مطلوبًا في حملة أمنية شاملة
و»أمن الفروانية« يضبطون 40 آسيويًا وآسيوية في »مشبوهة«

وفاة مواطن ووافدين 
من الجنسية الباكستانية 

في حوادث متفرقة

36 بطل خمر محلية 
بحوزة باكستاني

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
شهدت البالد في ال� 24 ساعة 
املاضية سلسلة من احلوادث التي 
راح ضحيتها 3 اشخاص، مواطن 
ووافدان، فعلى طريق بغداد في 
منطقة الس���املية وق���ع حادث 
اإلنارة،  اصطدم مركبة بعامود 
األمر الذي جعل الشاب )18 عاما( 
يلفظ أنفاس���ه جراء االصطدام. 
وعلى طري���ق النويصيب وقع 
حادث انقالب راح ضحيته وافد 
باكستاني )25 عاما( بينما أصيب 
وافد عربي بكسر في الكتف ومت 
نقله الى مستش���فى العدان عن 
طريق فت���ح اهلل احمد وجميل 
يون���س ومش���عل العازمي من 
الطبي���ة والى طريق  الطوارئ 
الدائري السادس فقد ادى حادث 
تصادم الى وفاة وافد باكستاني 
26 عاما اثر كس���ر في اجلمجمة 
وخروج املخ ليتم نقله عن طريق 

رجال الطب الشرعي.

هاني الظفيري
ألقى رجال الفرقة الليلية ألمن 
اجلهراء القبض على باكستاني 
وبحوزت���ه 36 بطل خمر محلي 

في منطقة صباح السالم
وف���ي التفاصي���ل ان الفرق 
الليلية كانت تقيم نقطة تفتيش 
على مخرج جنوب اجلهراء، إال ان 
قائد مركبة جتاوز نقطة التفتيش، 
األم���ر الذي دعا رج���ال الفرقة 
الليلية ال���ى مطاردته وإرغامه 
على التوقف في منطقة صباح 
السالم ليتضح ان أسباب هروبه 
تعود لكمية اخلمور احمللية التي 
عثر عليها مبركبته ليتم تسجيل 

قضية.
من جه���ة اخرى متكن رجال 
مباح���ث اجله���راء م���ن ضبط 
وافدين آس���يويني في سكراب 
امغرة وبحوزتهما 15 كيسا من 
اخلمور احمللية واحيال الى جهات 

االختصاص.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شن رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقيد عبدالرحمن الصهيل والرائد حسني دشتي اكبر 
حملة من نوعها على أماكن س����كن العزاب واس����فرت 
احلمل����ة التي جرى تنفيذها من خالل قوة من املباحث 
وامناء امن من مديرية امن حولي عن ضبط 300 وافدة 
ووافد، وقال مصدر امني ان رجال املباحث قاموا بتصفية 
املوقوفني ليبل����غ اجمالي املطلوبني لقضايا او ملباحث 
الهجرة 65 وافدة ووافدا فيما مت اطالق سراح املتبقني 

بعد التأكد من سالمة موقفهم القانوني.
من جهة اخرى، شن رجال مديرية امن الفروانية امس 
حملة كبيرة على عدد من املنازل املش����بوهة واسفرت 
احلملة التي اشرف عليها مدير امن محافظة الفروانية 
بالوكالة العقيد احمد النويهض ورئيس مخفر اجلليب 
املقدم يوسف القزرعي عن ضبط 40 وافدا ووافدة منهم 
14 آسيوية و16 رجال داخل اوكار مشبوهة و10 وافدين 
مطلوب����ني لقضايا تغيب ومطلوب����ني ملباحث الهجرة 
وقال مصدر امني ان حمالت مالحقة االوكار املشبوهة 
ستس����تمر خاصة ان هناك تعليمات بهذا اخلصوص 
صادرة من وكيل وزارة الداخلية املس�اعد لشؤون االمن 

العام اللواء ثابت املهنا.

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�صتاليت الكويت
�سيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�ساأل عن ر�سيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�سائم

عة
�سا

24
ة 

خدم

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتع�ام���ل باالأق�����س�اط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�س�ت�رايلمظـــــالت

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

2456660624839402 - 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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإع�����ان
تقدم: 1- اأحــــمد �ســالـح اأحــــمد الأنـــ�ســـاري 

2- حممود حامد حممود تقي 3- عبدالهادي 

�سليمـــــــان عبا�ـــــــس زينـــــــل . اأ�سحـــــــاب/ �سركة 

املطرقـــــــة الأملانيـــــــة للتجارة العامـــــــة/ذ.م.م 

بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات بـــــــوزارة التجارة   

تعديل الكيان القانـــــــوين لل�سركة من ذ.م.م 

اإىل �سركـــــــة م�ساهمـــــــة مقفلـــــــة )عقاريـــــــة(. 

يرجى ممـــــــن له اعرتا�ـــــــس يتقدم لـــــــالإدارة 

املذكورة خـــــــالل املدة القانونيـــــــة باعرتا�س 

خطي مرفقًا بـــــــه �سند املديونيـــــــة واإل فلن 

يوؤخذ بعني العتبار.

اإع�����ان
تقدم: 1- اأحــــمد �ســالــــح اأحــــمـــــد الأن�ســـاري 

2- حممود حامد حممود تقي 3- عبدالهادي 

�سليمـــــــان عبا�ـــــــس زينـــــــل . اأ�سحـــــــاب/ �سركـــــــة 

انرتنا�سيونال كونيك�سن للتجارة العامة/ذ.م.م 

بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات بـــــــوزارة التجارة   

تعديل الكيان القانـــــــوين لل�سركة من ذ.م.م 

اإىل �سركـــــــة م�ساهمـــــــة مقفلـــــــة )قاب�ســـــــة(. 

يرجى ممـــــــن له اعرتا�ـــــــس يتقدم لـــــــالإدارة 

املذكورة خـــــــالل املدة القانونيـــــــة باعرتا�س 

خطي مرفقًا بـــــــه �سند املديونيـــــــة واإل فلن 

يوؤخذ بعني العتبار.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


