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حملة لمباحث الهجرة على صاالت البلياردو في الفروانية 
تحصد 20 آسيوية وعربية حضرن إلى البالد بسمة التحاق بعائل

املقاهي وصاالت اإلنترنت من 
األعمار الصغيرة التي من السهل 
استثارتها وما ميكن ان يترتب 

على ذلك من جرائم.
وأكد املصدر األمني ان جميع 
اآلسيويات سيتم إبعادهن عن 
البالد في حال تبني عدم وجود 
قضاي���ا عليهن أما بالنس���بة 
الالئي يحملن سمة  للوافدات 
اقامة التحاق بعائل فس���يتم 
ابعاده���ن أيضا عن البالد مع 
اصدار منع كفاالت على أزواجهن 
نظرا ألن وجودهن يفترض ان 
يكون داخل منازلهن وليس في 

سوق العمل.
ال���ى ان اصحاب  واش���ار 
الصاالت يتم توجيه انذارات لهم 
وفي حال العودة سيتم اتخاذ 

اجراءات أخرى أكثر تشددا.

الظاهرة الغريبة على الكويت 
مشيرا الى ان مسألة االختالط 
بني اجلنسني في هذه األماكن تعد 
من الظواهر اخلطرة خاصة ان 
عددا كبيرا من املترددين على 

اآلسيويات الالئي ضبطن داخل 
املقاه����ي والصاالت مس����جلة 
بحقهن قضايا تغيب وهروب 
من كفالئهم مؤكدا على ان هذه 
احلمالت ستتواصل للحد من هذه 

ضبط وافدات عربيات يعملن 
املقاهي وصاالت  داخل ه���ذه 
البلياردو رغ���م انهن يحملن 
س���مة اقامة مادة 22 التحاق 

بعائل.
وقال مصدر أمني ان مدير 
ع���ام االدارة العام���ة ملباحث 
الهجرة العميد عبداهلل خليفة 
الراش���د أم���ر ادارة البح���ث 
والتحري ف���ي االدارة العامة 
ملباحث الهجرة بقيادة العقيد 
جنيب الشطي ومساعده املقدم 
حمدان اخلشم بشن حملة على 
البلياردو واإلنترنت  صاالت 
واملقاهي لتتوجه قوة من ادارة 
الى  التحري وتقوم بالدخول 
املقاهي ومن ثم ضبط العاملني 

بها.
واشار املصدر الى ان أغلب 

أمير زكي
في ترجمة سريعة لتعليمات 
ش���فهية ص���درت م���ن وزير 
الفريق ركن متقاعد  الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد الى وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اللواء  اجلنس���ية واجلوازات 
مس���اعد املش���عان واملتعلقة 
بضرورة وضع حدا النتشار 
العمالة النسائية داخل املقاهي 
وصاالت البلياردو قامت االدارة 
العامة ملباحث الهجرة في ساعة 
متأخرة من ي���وم أمس األول 
بش���ن حمالت عل���ى عدد من 
املقاهي وصاالت البلياردو في 
منطقت���ي خيطان والفروانية 
واس���فرت احلملة عن ضبط 
وافدات آس���يويات يعملن في 
هذه املقاهي وللمرة األولى جرى 

العميد عبداهلل الراشد اللواء مساعد املشعان

ضبط 6 تريالت محملة ببايبات مسروقة
محمد الجالهمة

متكن رج���ال أمن الطرق اجلنوبي���ة من ضبط 6 
تريالت كانت محملة مبس���روقات عبارة عن بايبات 

تستخدم في مشاريع البنية التحتية.
وق���ال مصدر أمني ان رجال أمن الطرق ش���اهدوا 
الشاحنات وهي حتمل كمية من البايبات وبالتحقيق 
مع الس���ائقني وهم من جنس���يات عربية وآسيوية 
قالوا بأنهم كلفوا بتحميل هذه البايبات والس���فر بها 
الى العراق وان مواطنا اس���تأجرهم بالشاحنات لهذا 
الغرض ومبخاطبة وزارتي الكهرباء والنفط تبني ان 
هذه البايبات من امالك الدولة ليتم احتجاز السائقني 
واحالتهم الى املباحث اجلنائية متهيدا لضبط املواطن 

الذي استأجرهم لنقل هذه املسروقات.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

قبل اللجوء إلى النيابة العامة والمطالبة بحسبهما وعزلهما

محام يقاضي وكيلي »العدل« و»الصحة« المتناعهما 
عن إصدار شهادات ميالد وعقود زواج للبدون

وج���ه احملامي منيف 
الظفيري أمس، بصفته 
محاميا لبعض املقيمني 
بصورة غير مش���روعة 
إن���ذارات على  )بدون(، 
يد مندوب إعالن احملكمة 
الكلي���ة لكل م���ن وكيل 
وزارة الصح���ة ووكيل 
وزارة الع���دل طالبا من 
خالل تلك اإلنذارات صرف 
ش���هادات ميالد وعقود 
زواج لبدون قبل اللجوء 

للنيابة العامة.
وقال في شكواه إنه قد 

حصل على أحكام نهائية من خالل احملكمة 
تفيد بأحقيته في استخراج شهادات ميالد 
وعقد زواج ملوكليه إال أن اجلهات املسؤولة 
عن صرفها رفضت تنفيذ تلك األحكام بحجة 
ردود اللجن���ة التنفيذي���ة مما حدا به إلى 
اللجوء لهذا اإلعالن تنفيذا لنص املادة 58 

مكرر1 قبل اللجوء للنائب العام.
وقد ص���رح احملامي مني���ف الظفيري 
بأنه ال يتمنى أن يصل به احلال إلى رفع 
ش���كوى يطلب من خالله���ا توجيه اتهام 
لكل من يرفض تنفيذ حكم احملكمة الذي 

أصبح نهائيا، مشيرا إلى 
أن أحكام قانون اجلزاء 
رقم 16 لسنة 1960 واملعدل 
بقانون رقم 31 لسنة 1970 
نصت من خالل مادته 58 
مكرر عل���ى أنه »يعاقب 
باحلب���س م���دة ال تزيد 
على س���نتني وبالعزل، 
كل موظف عام مختص 
امتنع عمدا عن تنفيذ حكم 
قضائي واجب النفاذ بعد 
مض���ي ثالثني يوما على 
إنذاره عل���ى يد مندوب 
اإلعالن. وتكون العقوبة 
احلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ثالثة 
أالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا 
استعمل املوظف سلطة وظيفته في وقف 

تنفيذ احلكم«.
وأضاف الظفيري أن هناك سلسلة من 
األحكام التي ستصدر بإذن اهلل في القريب 
العاجل من نفس النوعية مما يوجب على 
اجلهات املسؤولة في تنفيذ تلك األحكام أن 
جتد حلوال منطقية وعقالنية بدال من أن 

تضع نفسها حتت طائلة القانون.

احملامي منيف الظفيري

�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

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

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
97231040

برمجة و�سيانة

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

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

2
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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

�سركة كربى يف االأواين املنزلية

تعل��ن عن ط�ل��ب

مندوبي مبيعات

بال�سروط  التالية :

1- خربة ال تقل عن 3 �س�نوات يف م�جال االأواين املنزلية.

2- رخ�سة و�سيارة.

3- اقامة مادة 18.

تر�سل الطلبات على فاك�س رقم 24332356

sales@megakuwait.com :اأو اأمييل

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

مؤمن المصري
جدد قاض���ي التجديد امس حبس 
املتهمني )س. ك( و)م. أ( ملدة 21 يوما 
بعد ان اس���تمع الى افاداتهما االخيرة 
فيم���ا يتعلق بقضية التفجيرات التي 
كان املتهم���ان وأربعة متهمني آخرين 
س���يقومون بتنفيذه���ا في معس���كر 

عريفجان ومبنى أمن الدولة وعدد من 
املواقع احليوية بالبالد.

وقد أنكر املتهمان التهم املس���ندة 
إليهما من جدي���د وحضر معهما عدد 
م���ن احملامني منهم ع���ادل عبدالهادي 
وعبداهلل الكن���دري وجمال الكندري 

وشعيب الكندري.

تجديد حبس المتهمين )س. ك( و)م. أ( 21 يومًا

وتستمر سرقة أمالك الدولة واألمالك اخلاصة على يد لصوص احلديد


