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 عبداهلل قنيص
شن رجال س���جن االبعاد يوم امس حملة على عدد من العنابر ومت ضبط 
16 هاتف���ا نقاال في عنابر الن���زالء، وقال مصدر امني ان االجهزة املضبوطة مت 
التحف���ظ عليها فيما رفض اي من النزالء االعتراف بأن املضبوطات تخصهم، 
وكان رجال امن الس���جن قد ضبطوا 11 هاتفا نق���اال في حملة لهم قبل يومني 
ويروي املصدر ان الهواتف سيتم حتريزها ويفتح حتقيق ملعرفة كيفية دخولها 

الى السجن املركزي.

16 هاتفًا جديدًا في السجن المركزي

تعاون كويتي ـ لبناني لكشف هوية صاحبة بالغ المتفجرات على الطائرة السعودية

وافد عربي سقط بربع كيلو حشيش
و3 لصوص في الجهراء سقطوا بـ 3 أصابع

غرق طفلة كويتية في الجهراء

لص كيبالت جديد سقط في الجهراء
 هاني الظفيري

اس���قط رجال امن 
اجلهراء لص���ا جديدا 
المالك الدولة، وقد متت 
ادارة  الى مدير  احالته 
بحث وحتري محافظة 
للتحقي���ق  اجله���راء 

معه.
وكان���ت ح�م��ل���ة 
اقامها رجال  تفتيشية 
امن اجلهراء في منطقة 
سعد العبداهلل برئاسة 
املالزم نواف الظفيري 
ووكيل���ي ضابط بندر 
الشعفان وفايز العازمي 
وتركي املطيرات اوقفوا 
شخصا كان يحمل كمية 
من الكيبالت وبالتحقيق 
معه اعترف بأنه سرق 
هذه الكيبالت من داخل 
محوالت قيد االنش���اء 
بقصد بيعها في سكراب 

امغرة.

 عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
احال رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات الى نيابة املخدرات يوم امس وافدا 
مصريا وذلك بعد ان ضبط بحوزته ربع كيلو من مادة احلش����يش.وقال مصدر 
امني ان معلومات وردت الى مدير عام مكافحة املخدرات العميد الش����يخ أحمد 
اخلليفة عن اجتار صعيدي في املخدرات فتم تكليف املالزم اول ناصر العجيمان 
والذي اشترى اصبعا من احلشيش من الوافد فجرى ضبطه وعثر بداخل منزله 
في الفروانية على ربع كيلو حش����يش واعترف بحي����ازة املخدرات وجلبها من 
موطنه، من جهة اخرى القى رجال امن اجلهراء امس القبض على 3 أش����خاص 
من غير محددي اجلنسية وعثر معهم على 3 سجائر من احلشيش، وقال مصدر 

ان البدون الثالثة القي القبض عليهم في منطقة النسيم فجر امس.

 هاني الظفيري
لقي����ت طفلة تبلغ من العمر 5 س����نوات مصرعها اث����ر غرقها داخل منتجع 
س����ياحي في منطقة اجلهراء.وقال مصدر أمني ان والد الطفلة قد سارع بابنته 
الى داخل مستشفى اجلهراء وس����ارع ضابط االرتباط ماجد الصليلي الىانقاذ 
الطفلة وادخالها الى الطبيب بشكل عاجل اال ان الطفلة كانت قد لفظت أنفاسها 

األخيرة ومتت احالة اجلثة للطب الشرعي.

 عبداهلل قنيص
قال مصدر أمني ان وزارة الداخلية بدأت التنسيق مع السلطات األمنية 
اللبنانية في محاولة لتحديد هوية سيدة أجرت اتصاال من لبنان مبطار 
الكوي���ت الدولي وأبلغتهم ان هناك متفجرات على منت طائرة قادمة من 
اململكة العربية السعودية وهو ما أدى الى حالة من االستنفار األمني داخل 
املطار ورفع درجة االس���تعداد القصوى واالسراع في عمل اخالء سريع 
للطائرات للتفتيش الدقيق من قبل القوات اخلاصة وادارة املتفجرات.

وق���ال املص���در ان ادارة أمن املطار متكنت من حتدي���د مكان املكاملة 
وتبني ان مصدرها لبنان ومن ثم جرى اعادة االستماع الى املكاملة وتبني 
ان املتحدثة اما لبنانية اجلنس���ية او سيدة تتقن بشكل كبير التحدث 
باللهجة اللبنانية، مش���يرا الى ان مثل هذه البالغات حتى ولو لم يكن 
مصدره���ا الدولة املعنية وهي الكويت ف���ي هذه احلالة، اال ان مثل هذه 
البالغات املتعلقة بس���المة الطيران تعد من القضايا الدولية التي يتم 

التنسيق بشأنها دوليا.
وحول طبيعية االجراءات املتبعة حيال الشخص الذي صدرت عنه 
هذه املكاملات واذا ما كان القانون قد حدد مكان احملاكمة في حال ضبطه 
قال املص���در ان اخلطوة األولية هي حتديد هوية املتهمة او املتهم ومن 
ث���م اخضاعه للمحاكمة في الدولة التي ص���در منها االتصال هذا اذا لم 
يك���ن املتحدث او املتحدثة كويتية بحيث تتم اس���تعادتها الى الكويت 

ومحاكمتها هنا.
يذكر ان حالة من الهرج واملرج قد ش���هدها مطار الكويت الدولي في 
اعقاب البالغ ال���ذي تعامل معه رجال أمن املط���ار واالطفاء والطوارئ 

الطبية ورجال القوات اخلاصة بصورة مميزة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

مواطن يستولي على أموال بالماليين 
من بعض الشركات الخاصة

 )أحمد باكير(سيارة إدارة األثر أمام إحدى بوابات مطار الكويت اجلمعة 

لص الكيبالت اجلديد وخلفه كمية من املسروقات

الجنايات أمس  نظرت محكمة 
برئاس���ة المستشار عماد المنديل 
إحدى القضايا المرفوعة من النيابة 
العامة ضد المواطن )م.ر.( والمتهم 
فيها باالستيالء على مبلغ 35.000 
دينار، من إحدى شركات المقاوالت 
في واحدة من عدة قضايا مرفوعة 
ضده من عدد من الش���ركات التي 
التي استولى  بلغت قيمة األموال 
عليها منها أكثر من أربعة ماليين 

دينار.
وقد حضر مع المتهم المحامي 
حمود فه���د الهاجري وطلب أجال 
من المحكمة لتقديم ما يفيد بسداد 
المتهم للمبلغ المستولى عليه، وقد 
أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 
9/3 لتقديم ما يفيد بسداد المبلغ 

المستولى عليه.
وتخلص الواقعة فيما شهد به 
المجني عليه بأن المتهم علم برغبته 
في تخصيص قسيمة صناعية إلقامة 
مصنع إلنتاج المواد المساعدة إلنتاج 
البالستيكية ولوازمها  الحبيبات 
فع���رض عليه أن يقوم بدراس���ة 
الجدوى وتخصي�ص القسيم��ة م��ن 
الهيئ��ة العامة للصن��اعة مق��ابل 
مب�ل��غ مالي يتحصل عليه فوافق 

على ذلك.
وبعد فترة قدم المتهم للمجني 
عليه مس���تندات مزورة ثابتة بها 
موافقة الهيئة العامة للصناعة على 
تخصيص قسيمة مساحتها خمسة 
آالف متر مربع بمنطقة الشعيبة 
المشروع عليها  الصناعية إلقامة 
الرسوم  وس���لمه إيصال س���داد 
المؤق���ت  والترخي���ص اإلداري 
المنسوب صدوره للهيئة وتقاضى 
من المجني عليه مبلغ 35.000 دينار 

على دفع���ات، وتبين له بعد ذلك 
أن المستندات س���الفة الذكر كلها 

مزورة.
أفاد بأنه حال  المتهم  وبضبط 
عمله بالهيئة العامة للصناعة منتدبا 
من جهة عمله اطلع على اإلجراءات 
الالزمة الستخراج أوراق تخصيص 

القسائم الصناعية.
وأنه من قام باصطناع وتزوير 
المراس���الت والكتب بأن أثبت بها 
بالمخالفة للحقيقة موافقة الهيئة 
العام���ة للصناعة على تخصيص 
القسيمة المذكورة بمنطقة الشعيبة 
الغربية لصالح شركة  الصناعية 

المجني عليه.
يذكر أن ه���ذه واحدة من عدة 
قضايا تنظرها المحكمة في الوقت 
الراهن إضافة إل���ى القضايا التي 
لم ترفع بع���د، وتبين أن مجموع 
المبالغ المستولى عليها بلغ أكثر 

من أربعة ماليين دينار.

احملامي حمود فهد الهاجري

�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

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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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


