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هاني الظفيري
احتجزت وافدة آس���يوية في مخفر الزهراء داخل نظارة النساء فيما احتجز 
صديقها الباكستاني في نظارة الرجال متهيدا الحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة 
الزنا واحلمل الس���فاح وكان مواطن الحظ كبر بطن خادمته ولدى احالتها إلى 
الط���ب أكد أن اخلادمة حامل وفي التحقيق معه���ا من قبل رجال مخفر الزهراء 
اعترفت بأنها أقامت اكثر من عالقة مع وافد باكستاني داخل غرفته اثناء اجازتها 

االسبوعية وقبض على الباكستاني واعترف مبا نسب اليه.

»كبر البطن« يكشف عالقة خادمة بباكستاني

المحكمة تمتنع عن عقاب رجل قّلد صوت امرأة

..و»االستئناف« تقضي برد اعتبار مواطن
اتهم بـ 15 قضية شيك بال رصيد

بعد تنازل املجني عليه وسداد قيمة املسروقات قضت 
محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عبداهلل الصانع 
وعضوية املستشارين أشرف اخلولي ومحمد غازي املطيري 
وأمانة سر هشام سماحة باالمتناع عن النطق بعقاب ثالثة 
مواطنني اتهمتهم النيابة العامة بس����لب مقيم مصري عن 
طريق استعمال العنف ضده وانتحال صفة رجال املباحث. 
وتخلص واقعة الدعوى حس����بما حصلتها احملكمة في أنه 
مساء يوم 2007/3/14 على أثر اتصال هاتفي من أحد املتهمني 
باملجني عليه مقلدا صوت امرأة وإبداء رغبته في بيع سيارة 
للمجني عليه وطلب منه التوجه الى ساحة ترابية بجوار 
جمعية النعيم. وبوصول املجن����ي عليه فوجئ باملتهمني 
الثالثة يتوجهون إليه وأخب����روه أنهم من رجال املباحث 
وقام اثنان منهم باإلمس����اك به وش����ل حركته وقام الثالث 
بوضع ي����ده في جيبه وأخذ منه مبلغا وقدره تس����عمائة 
دينار كويتي واس����تولى على هاتفه النقال والذوا بالفرار 

فقام باإلبالغ عن الواقعة.

إصابة رجل إطفاء أثناء مكافحة حريق في »اإلسطبالت«

 أمير زكي
اصيب الرقيب مشاري العدواني من مركز اطفاء اجلليب 
بجرح في الرأس اثناء تعامله مع حريق اسطبل في منطقة 

اسطبالت الفروانية.
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء بالوكالة 
املقدم محمد البناي انه ورد بالغ الى غرفة عمليات االطفاء 
في العاشرة والنصف من صباح امس يفيد بوجود حريق 
في اس���طبل من اس���طبالت الفروانية فتحرك الى موقع 
البالغ مركزا اطفاء اجلليب والعارضية وعند وصولهما 
وجدا احلريق في كومة من الكيربي على مساحة 400 متر 
ويوجد في اجلهة الشرقية من االسطبل عدة حليم لعمل 

كراسي حديد وأدواته.
 وقال البناي انه اصيب في احلادث الرقيب مش���اري 
العدواني بقطع ف���ي الرأس وان مركزي اطفاء الفروانية 
واجلليب قاما بالس���يطرة على احلريق في وقت قياسي 
واحلد من امتداد احلريق الى االسطبالت املجاورة وتعامل 
مع احلادث فريق بقيادة العقيد ناهض املطيري واملالزم 

اول مشاري التوره.
من جهة أخرى تعامل رجال مركز اطفاء اجلهراء احلرفي 
مساء امس األول مع حريق مركبة خارج صناعية اجلهراء، 
بعد أن أبلغ املارة عن اشتعال النيران فيها، ومتكن رجال 
االطفاء من اخماد النيران بسرعة قياسية وتبني ان احدا 
ما لم يكن بجانب السيارة ما يعني ان مجهوال قام باضرام 
النيران فيها، فأحيلت الى رجال مباحث اجلهراء الذين تبني 
لهم من خالل التدقيق في بيانات املركبة أنها مس���روقة، 
وأشار مصدر امني الى ان ظاهرة حرق السيارات املسروقة 

انتشرت بشكل كبير خالل فترة الصيف.

قضت محكمة االس����تئناف امس برئاسة 
املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل 
الزير برد اعتبار مواطن كانت قد سجلت ضده 
ع�����دة قضايا اصدار شيكات دون رصيد وايواء 

أجنبي يحمل اقامة غير مشروعة.
كان املواط����ن قد تقدم بطل����ب رد اعتباره 
قضائي����ا ونظرت احملكمة طل����ب الرد بعد ان 
وافتها االدارة العامة لألدلة اجلناية واالدارة 
العامة لتنفيذ األحكام التابعتني لوزارة الداخلية 
بكشف يتضمن س����وابق املواطن التي جاءت 

على النحو التالي:
عدد خمسة عشر قضية اصدار شيك دون 
رصيد حصل فيها جميعا على احكام نهائية 
باعفائه م����ن العقوبة، وثالث قضايا ايواء او 
اسكان او اس����تخدام اجنبي يحمل اقامة غير 
مش����روعة حكم فيها بتغرمي����ه مبالغ مالية 

مختلفة.

وكان املواطن خالل نظر القضايا قد أدخل 
احلبس مرتني، مرة في 2000/7/29 وأفرج عنه 
بتاري����خ 2001/8/21، واألخرى في 2001/8/26 

وأفرج عنه في 2003/1/15 بعفو أميري.
ومبخاطبة االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بشأن اجراء التحريات الالزمة بشأن املواطن 
املذك����ور للتثبت من اس����تقامته منذ تنفيذه 
للعقوب����ات املقضي بها عليه، افادت بأنه بعد 
البحث في سجالتها لم تتوافر لديها اي قيود 

جنائية مسجلة ضده عدا القضايا املبينة.
وتبني من كتاب وزير الداخلية ان املواطن 
املذكور قد حسنت سيرته واستقام سلوكه عقب 
تنفي����ذ العقوبات املقضي بها عليه ان الوزير 
يوافق على رد اعتبار الطالب اليه. ومن ثم ترى 
احملكمة اجاب����ة الطالب ملا طلب والقضاء برد 
االعتبار اليه التاحة الفرصة له للتوبة واتخاذ 

عمل شريف يكفل له حياة كرمية.

املستشار عبداهلل الصانع احلريق أذاب حديد اإلسطبل احملترق

آثار احلريق من داخل اإلسطبل

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

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

العانات��كم في دل�ي���ل

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

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(

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

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 

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

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

24566606

اإع�������������������ان
تقدم: 1- �سالح هادي عبا�س العنزي. 

العنزي  هـــــــادي  �ـــســـالـــح  فــيــ�ــســل   -2

�سركة  اأ�ــســحــاب  اجلن�سية(  )كويتيا 

العامة  ل��ل��ت��ج��ارة  جن��د  ن���ورا����س 
اإدارة  اإىل  بطــــلـــب  وامل��ق��اوالت/ت. 
الـــتـــجـــارة : خروج  بـــــــوزارة  الـــ�ـــســـركـــات 

من  العنزي  هـــادي  �سالح   : ال�سريك 

ال�سركة ودخول �سريك جديد.  تعديل 

الكيان القانوين لل�سركة من ت�سامنية 

يرجى  مــ�ــســوؤولــيــة حمــــدودة.  ذات  اإىل 

ممـــن لـــه اعــــرتا�ــــس يــتــقــدم لــــلــــوزارة.

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


