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مؤمن المصري
ألغت محكمة االستئناف حكم محكمة اول درجة ضد احدى 
الشركات التجارية القاضي بإلزامها بأداء مبلغ 80 ألف دينار 
للمستأنف ضدها بسبب عالقة جتارية بينهما. وبعد صدور 
احلكم صرح دفاع الشركة احملامي عبداهلل الشامري بأن هذا ما 
كنا نتوقعه من قضائنا النزيه الذي محص هذا االستئناف عن 
بصر وبصيرة وأصدر حكمه القاضي باإللغاء، وأكد الشامري 

ان قضاءنا الكويتي دائما يثرينا بأحكام قضائية تزيدنا شرفا 
ونفتخر بقضائنا النزيه. كان احملامي الش����امري قد أسس 
دفاعه أمام محكمة االستئناف على متسكه ببطالن اجراءات 
اإلعالن بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد اخلصومة أمام 
محكمة أول درجة ودفع ببطالن جميع االجراءات التي متت 
امام محكمة أول درج����ة النعدام اخلصومة أمامها وطبقا ملا 

استقرت عليه أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن.

»االستئناف« تلغي حكم أول درجة القاضي بإلزام شركة بدفع 80 ألف دينار
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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 للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

»مواليد السبعينيات« يسرقون 
كهرباء السالمي بـ »جمس أحمر«

هاني الظفيري
قادت املصادفة رجال أمن اجلهراء إلى ضبط »بدون« 
وخليجي����ن تخصصوا في س����رقة كيب����الت الكهرباء 
املغذية لبعض مناطق الس����املي، وقصها وإعادة بيعها 

في السكراب.
وفي التفاصيل كما يرويه����ا مصدر أمني ان دورية 
شرطة تابعة ألمن اجلهراء رصدت سيارة جمس أحمر 
تنطلق بسرعة كبيرة وبداخلها 3 أشخاص، وعليه قام 
رجال الدورية مبالحقة الس����يارة ومتكنوا من إيقافها 
وكان بداخلها 3 أشخاص »بدون« وخليجيان جميعهم 

من مواليد السبعينيات.
واعترفوا بأنهم لصوص نحاس وعث��ر بداخل سيارتهم 
على كمي����ة كبي���رة من الكياب����ل النحاسي���ة التي قام���وا 

بقصها م���ن احمل���والت املغذي���ة ملنطق��ة السامل��ي.

جواز السفر أهم
من 200 دينار

محمد الدشيش
»أنا مش عاوز ال� 200 دينار.. 
أنا عاوز جواز س���فري.. يا باشا 
ضياع اجلواز مشكلة كبيرة« بهذه 
الكلمات تق���دم وافد مصري الى 
مخفر حولي لإلبالغ عن شخص من 
نفس جنسيته نصب عليه بدعوى 
انه »واصل« ويس���تطيع إسقاط 
قضية تغيب مسجلة ضده حتى 
يتمكن من عمل اقامة جديدة وقال 
الوافد انه تعرف على الوافد اآلخر 
حينما عرف ان عليه قضية تغيب 
حيث طلب منه 200 دينار إلسقاط 
بالغ التغيب إال انه لم يف بوعده 
ولم يرجع جواز سفره وسجلت 

قضية نصب واحتيال.

.. وسكران يصّر على الذهاب إلى عمله الجمعة
ويصرخ برجال األمن »تبونهم يخصمون علّي«!

مواطنة ستينية تتهم عمها »الثالثيني«
باالستيالء على ربع مليون دينار من تركة والدها

سكران يهدد بحرق بناية عزّاب في السالمية

سرقة 50 هاتف نقال من سيارة

محمد الدشيش
اضط����ر ح����رس أم����ن بوابة 
احدى الوزارات أمس اجلمعة الى 
االس����تعانة برجال األمن بعد أن 
البواب����ة أحد موظفي  الى  حضر 
الوزارة الذي أصر على أن يدخل 

مبنى الوزارة ليباشر عمله، رغم 
ان امس عطلة رسمية. وقال مصدر 
أمني انه ومبجرد حضور دورية أمن 
والتحدث مع املوظف تبن لهم انه 
خارج نطاق التغطية بعد ان لعبت 
اخلمر برأس����ه، ورغم محاوالتهم 

ثنيه عن الدخول إال انه كان يقول: 
»احلن يخصمون علّي«، ولم يكن 
أمام رجال األمن سوى اقتياده الى 
املخفر، وسجلت قضية سكر في 
مكان ع����ام مرفقا معها تقرير من 

حرس أمن بوابة الوزارة.

محمد الدشيش
تقدمت مواطنة ستينية الى أحد مخافر العاصمة 
أول من امس عبر محاميها طالبة تسجيل بالغ ضد 
عمها البالغ من العمر 33 عاما )األخ غير الشقيق 
لوالدها املتوفي( تتهمه فيه باالستيالء على ورثها 
املستحق من والدها. وجاء في البالغ الذي ينتظر 
إحالته الى النيابة غدا األحد ان املواطنة تدعي انها 
بعد وفاة والدها قبل أشهر منحت عمها الثالثيني 
وكال���ة عامة إلجناز جميع معامالت حصر التركة 
كونها سيدة كبيرة بالسن ووثقت به بصفته عمها 
)أصغر أشقاء والدها(، وبعد مرور شهرين فوجئت 
بأن حصتها البالغة نحو ربع مليون دينار قيمة 

حصة في عقارات وموجودات بنكية قد آلت الى عمها 
مبوجب التوكيل. وأوضح محاميها ان موكلته قدمت 
التوكيل من أجل انهاء املعامالت اخلاصة بالورث 
ولكن عمها استغل التوكيل بإنهاء إجراءات املعامالت 
وبعدها قام ببيع »صوري« لنفسه وألشخاص آخرين 
وحتصل بذلك على ما يقرب من ربع مليون دينار، 
وقدم احملامي كامل األوراق التي تثبت البيوع التي 

أجراها العم مبوجب الوكالة.
وأوض���ح مصدر أمني مطلع على التحقيق في 
القضية الغريبة انه مت االتصال بالعم املشكو بحقه 
وتبن انه خارج الب���الد وجار إحالة القضية الى 

النيابة العامة الستئناف التحقيقات.

هاني الظفيري
لم يج���د مواطن ثالثيني ح���ال إلخراج موجة 
غضبه من اصدقائه الذين طردوه من الشقة بعد 
ان لعبت اخلمر برأس���ه سوى ان يفترش ارضية 
البناي���ة التي طرد منها والص���راخ بأعلى صوته 
»سأحرق البناية على رؤوسكم«، تهديدات املواطن 
الثالثيني الس���كران أجبرت حارس البناية على 

االتصال بعمليات الداخلية بعد خشيته من ان ينفذ 
السكران تهديده، وقال مصدر امني انه مت توجيه 
دورية امن الى موقع البناية في الساملية ومبجرد 
حض���ور رجال االمن تبن ان الس���كران الغاضب 
كان قد غادر قبل وصولهم وعّرف حارس البناية 
رجال االمن بهوية املواطن، مشيرا املصدر الى انه 

مت تسجيل اثبات حالة.

محمد الدشيش
تقدم شخص من غير محددي اجلنسية ببالغ 
الى مخفر الري مبلغا عن س���رقة 50 هاتف نقال، 
مش���يرا الى ان األجهزة املسروقة تتجاوز قيمتها 

ال� 250 دينارا.
وقال »البدون« انه اعتاد بيع األجهزة اجلديدة 
واملستعملة في بسطة له مقابل سوق اجلمعة وانه 

ترك سيارته بعد اغالقها وذهب لتناول طعام الغداء، 
وبعد ان عاد وجد ان حقيبة س���يارته قد كسرت 
وطار من داخلها ال� 50 هاتف نقال، كان قد جلبها 
ليبيعها في الس���وق، وقال املصدر انه مت ارسال 
رجال األدلة اجلنائية الى موقع السيارة ومت رفع 
البصمات من اجل مطابقتها بسجالت الوزارة أمال 

في كشف اللص.

سيارة اإليراني محملة بالبطارياتاحد اجزاء البطارية الغالية الثمن التي كان يسرقها اإليراني

اجلمس االحمر محمال بـ »كيبالت نحاسية« مسروقة

إيراني يسرق بطاريات بقيمة 600 ألف دينار من مشروع بالجهراء

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من ضبط وافد إيراني قام 
بسرقة 60 بطارية كهربائية )تبلغ قيمتها اإلجمالية 
600 ألف دينار( من أحد املشاريع اإلنشائية في املنطقة 
الش���مالية قبل أن يتم ضبطه باجلرم املشهود أثناء 

محاولته سرقة املزيد من البطاريات.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال أمن اجلهراء تلقوا 
بالغات عن سرقات منظمة يتعرض لها أحد املشاريع 
اإلنشائية، وقال مسؤولو املشروع الذين تقدموا بالبالغ 
انه على الرغم من وجود حراسة مشددة على املشروع 
إال أن لصوصا مجهولن كانوا يتمكنون من التسلل إلى 
محيط املشروع ويستولون على عدد من البطاريات 

الغالية الثمن وأن س���عر الواحدة منها يصل إلى 10 
آالف دينار وتستخدم لتغذية محركات وتخزين الطاقة 

اخلاصة باملشروع.
وق���ال املصدر ان دوريات أم���ن ومباحث اجلهراء 
بدأت تقوم بدوريات مراقبة للمشروع بشكل مستمر 
منذ تلقي الب���الغ، ومتكن رجال إحدى الدوريات من 
رصد سيارة تخرج من منطقة املشروع مساء أول من 
أمس وحاولوا استيقافها إال أن قائدها انطلق بسرعة 
كبيرة في محاولة للهرب من الدورية ما أثار اشتباه 
رجال الدورية الذين أبلغوا العمليات وطلبوا اإلسناد، 
وبعد مطاردة في البر استمرت نصف ساعة ومبشاركة 
دوريات إسناد متكنوا من إيقاف قائد السيارة وتبن 

أنه وافد إيراني وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 
أكثر من 20 بطارية خاصة باملشروع متكن من سرقتها 
وانتزاعه���ا من أماكنها قبل أن يرصده رجال الدورية 

أثناء خروجه بها.
ومض���ى املصدر بالقول انه بإحال���ة اإليراني إلى 
التحقيق اعترف بأنه دأب منذ نحو شهر على استهداف 
املشروع خاصة انه يعرف متاما قيمة البطاريات التي 
يضمها املشروع ويعرف متاما أنه ال يتمتع بحراسة 

كافية.
ومتت إحالة اإليراني إلى جهات االختصاص الستكمال 
التحقيق���ات معه ومعرفة كيفية تصريفه لهذا النوع 

من البطاريات الغالية الثمن.

احملامي عبداهلل الشامري


