
االربعاء
14  اكتوبر 2009

12
االمنية
الصفحة

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سركـة الــزوم الـدوليــة للتجــارة العامـــة

مركــز الـزوم العــقـــاري

للبيـــع ڤيــــال 

66677519

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

باإ�ســـــــــــــــم

كيانـج ليـو
يحمل جواز رقم  

14231787

مفقــــود 
جـواز �سفــر �سيـنـي

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

دعوى تزوير معامالت الجنسية إلى ديسمبر
ق����ررت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد 
علي تأجيل نظر قضية التزوير في محررات 
رسمية تقدم بها رجل أعمال ضد أحد البدون 
متهما إياه بتزوير مستندات كويتية وعراقية 
للحصول على اجلنس����ية الكويتية جللسة 
األول من ديسمبر املقبل لسداد رسم الدعوى 
املدنية من قبل الشاكي والتصوير واالطالع، 
هذا وقد نفى املتهم ما ورد بحقه من اتهامات.

يذكر أن تقرير االتهام تضمن أن املتهم والبالغ 
من العمر 66 عاما ارتكب في تاريخ سابق على 
2008/7/1 بدائرة املباحث اجلنائية تزويرا في 
محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو 
يوهم مبطابقتها للحقيقة وهي دفتر اخلدمة 
العسكرية لعدد من البدون واملنسوب صدورهما 
للجيش العراقي والبطاقة الشخصية العراقية 
لهم واملنسوب صدورهم جميعا لوزارة الداخلية 

بطريقي االصطناع ووضع توقيعات وأختام 
مزورة نسبها للموظفني املختصني بتحريرها 
وكذلك احلال بالنسبة ملستندات إعالم الوراثة 
البصرة  املنسوب صدوره حملكمة استئناف 
العراقية الصادرة في 2008/9/20 وشهادة وفاة 
صادرة في 1986/6/2 املنسوبة لوزارة الصحة 
العراقية. وكذلك أوراق أخرى تتعلق بنماذج 
تس����جيل ميالد والصادرة من وزارة الصحة 
مدعيا في املستند األول أنه يدعى )ي.ا.( ووالدته 
تدعى )د.ع.( وأن والديه س����عوديا اجلنسية 
وقام بتزوي����ر عقد زواج وقلد وآخرون ختم 
إحدى املصالح احلكومية وأدلى ببيانات غير 
صحيحة إلى اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر بوزارة الداخلية للحصول على اجلنسية 
الكويتية وأنه غير كويتي وبدون جنس����ية. 
يذكر أن املتهم مت ش����طب اسمه من كشوفات 

الدفعة األخيرة للتجنيس.

مركز التحكيم ينّظم دورة عن المنازعات الدولية
يقيم مرك����ز التحكيم في جمعية احملامني 
الكويتية دورة تدريبية تخصصية حتكيمية 
جديدة في املركز خالل الفترة من 25 الى 29 
اجلاري على مسرح املرحوم حمد العيسى مبقر 
جمعية احملامني الكويتية بعنوان »التحكيم 
في املنازعات ذات العالقة الدولية« وسيشارك 
فيها د.عبيد الوسمي استاذ قانون املرافعات 

في كلية احلقوق بجامعة الكويت.

وذكر مدير مركز التحكيم احملامي مبارك 
اخلشاب في تصريح صحافي ان العام احلالي 
عقدت خالله عدة دورات نظمها املركز سواء 
داخل الكويت او خارجها وذلك لزيادة الوعي 
القانون����ي مبفهوم التحكيم باالضافة الى انه 
سيتم تكثيف برنامج اعداد احملكمني والهادف 
الى تثقيف غير احلقوقيني باجلوانب القانونية 

والعملية املتعلقة بعمل احملكم.

أمير زكي
خاطب مدير أمن محافظة مبارك الكبير العميد إبراهيم الطراح قطاع 
املرور لتحديد أس���ماء 7 شباب قاموا بإهانة رجال األمن وإتالف أموال 
أميرية واالس���تهتار والرعونة وذلك على هامش مش���اركتهم في زفة 

معرس بصالة أفراح في منطقة صباح السالم.
وق���ال مصدر امني ان التواجد األمن���ي ملديرية امن محافظة مبارك 
الكبير رصد إغالق بعض الش���باب جلزء من شارع العوضي وانتقلت 

دوريات األمن الى مكان التشفيط، حيث اعترض عمل رجال األمن عدد 
من السيارات وهو ما دعا رجال األمن الى تسجيل أرقام السيارات.

وأضاف املصدر: انتقل رجال األمن الى الصالة للقبض على املستهترين 
وإذ بشخص يعمل في احلرس الوطني صرخ على رجال األمن وهددهم 
بإحل���اق األذى بهم ومت طلب إس���ناد، وكان أول م���ن قبض عليهم هو 
العسكري وجار ضبط بقية املستهترين الذين أيضا أهانوا رجال األمن 

وهربوا مبركباتهم.

الطراح يسّجل 3 قضايا لـ 7 مستهترين في عرس

إيران  أطلقت سراح المحتجزين الكويتيين

بعض االهالي بانتظار االفراج عن احملتجزين وتسلمهم في قاعدة صباح األحمد

رجال اإلطفاء أثناء تعاملهم مع احلريق

بشرى الزين
أعلن مصدر مس���ؤول في 
الس���فارة اإليرانية ان السفير 
االيران���ي علي جنت���ي أجرى 
اتص���االت م���ع رئي���س خفر 
الس��واحل االيران���ية وأبلغه 
الكويتيني  ب���أن احملتجزي���ن 
اخلمسة باإلضافة إلى القطري 
واملصري مت اطالق س���راحهم 

امس.
واوضح ان اطالق سراحهم 
جاء بعد التأكد من أنه ال شبهة 
أمني���ة على أي منه���م، وانهم 
غير مطلوبني على ذمة قضايا 

دولية.
وبني بعض أهالي احملتجزين 
أن خفر الس���واحل الكويتيني 
تسلموا احملتجزين من نظرائهم 

في إيران.

انفجار محول كهربائي يثير الفزع في الرقة
وسماء الجليب أضيئت بفعل حريق محول آخر

عبدالهادي العجمي
استمرارا ملسلسل احتراق وانفجارات 
احملوالت الكهربائية التي أصبحت شبه 
يومي���ة أدى انفجار أح���د احملوالت في 
منطقة الرقة فجر أم���س إلى إثارة حالة 
من اخلوف والهلع ل���دى قاطني املنطقة 
خاصة املنازل القريبة من صوت االنفجار 
الذي أدى الى اهتزاز الشبابيك واألبواب 
من قوته وق���د تعامل مركز إنقاذ املنقف 
مع احلريق والسيطرة عليه خالل فترة 
قياسية وكشف مصدر في وزارة الكهرباء 
ان سبب احلريق يعود الى »شورت« في 

أحد الكيبالت بسبب األحمال الزائدة.
وف���ي الثالثة من فج���ر امس أضيئت 
منطقة اجلليب بفعل حريق محول وسارع 
للتعامل مع حريق احمل���ول مركز إطفاء 
اجلليب بقيادة النقيب بدر الطرقي، وقال 
مصدر في اإلطفاء ان الطرقي انتظر حلني 
وصول مهندس���ي الكهرباء لعزل التيار 
الكهربائي ومن ثم أعطى التعليمات لفريق 
إطفاء اجلليب بإخماد ألسنة اللهب، مشيرا 
إلى انه وف���ور انتهاء التعامل مع حريق 
احملول ش���رعت وحدة في الوقوف على 

اسباب احلريق.

]محمد ماهر[


