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االمنية
الصفحة

ج���دد قاض���ي التجدي���د أمس 
حبس املتهم���ن )س.ك.( و)م.أ.( 
ملدة أس���بوعن بعد أن استمع إلى 
إفادتهما األخيرة فيما يتعلق بقضية 
التفجيرات التي كان املتهمان وأربعة 
آخرون اتهموا بالتخطيط لتنفيذها 
في معسكر عريفجان ومبنى أمن 

الدولة وع���دد من املواقع احليوية 
بالبالد.

وقد أنكر املتهمان التهم املسندة 
إليهم���ا من جدي���د وحضر معهما 
احملامون عادل عبدالهادي، عبداهلل 
الكندري، جمال الكندري وشعيب 

الكندري.

تجديد حبس المتهمين )س.ك.( و)م.أ.( أسبوعين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

من اإلعدام إلى المؤبد لباكستاني 
جلب نحو 2 كيلو هيروين إلى البالد

»االستئناف« تعيد بيتًا لصاحبه بعد 13 سنة

مؤمن المصري
محكم���ة  عدل���ت 
برئاس���ة  االس���تئناف 
املستش���ار انور العنزي 
وامانة سر احمد شردان 
حكم محكم���ة اول درجة 
القاض���ي باع���دام مقيم 
باكستاني وقضت بحبسه 
اتهامه  حبسا مؤبدا بعد 
بجلب ما يقارب 2 كيلو من 
مادة الهيروين الى داخل 

البالد بقصد االجتار.
وتخل���ص واقع���ات 
الدع���وى في ان حتريات 

ضابط الواقعة دلت على ان املتهم يقوم بجلب 
كمية من مادة الهيروين الى البالد لالجتار 
مستخدما ش���احنة حتمل ارقاما سعودية 

يعمل عليها كسائق.
وبعد التنسيق مع ادارة البحث والتحري 
باالدارة العامة للجمارك وتزويدهم باس���م 
املتهم ومواصفات الشاحنة قام ضابطا الواقعة 

بتتبع دخ���ول املتهم الى 
البالد بالشاحنة عبر منفذ 
للتفتيش بادارة اجلمرك 
الب���ري بالصليبية فتم 
العثور على كيس بداخل 
حقيبة امتعة املتهم التي 
كان يضعه���ا بكابين���ة 
املركبة وتبن ان بها عدد 
210 لفاف���ات بيضاوي���ة 
)كبس���والت( بداخل كل 
منها مسحوق بيجي اللون 
وزن���ت قائما 1.732 كجم 
ثبت بالفحص والتحليل 
انه���ا مل���ادة الهيروي���ن 
املخدرة. وبس���ؤال املتهم بالتحقيقات انكر 
التهمتن املسندتن اليه )اجللب واالجتار( 
كما انكر التهمتن ام���ام محكمة اجلنايات، 
وبتاريخ 2008/9/15 قضت محكمة اجلنايات 
حضوريا باعدام املتهم شنقا ومبصادرة كل 
املضبوطات وامرت باحال���ة الدعوى التي 

قضت بحكمها املتقدم.

أقام احملامي عوض ماطر املطيري دعوى 
قضائية ببطالن عقد بي���ع مؤرخ في عام 
1996 وطالب بإخالء العقار وتسليمه ملوكله 
مؤسسا دعواه على ان عقد البيع قد انطوى 
على غنب فاحش حيث استغل املشتري حاجة 
البائع للمال وأقرضه مبلغ 30.000 دينار في 
ح���ن ان الثمن احلقيقي للعقار وقت بيعه 
هو 8000 دينار كما ان العقار محمل برهن 
لصالح بنك التسليف واالدخار وفاء ملبلغ 
65000 دينار كان ق���د اقترضها من البنك 

لشراء العقار.
وأوضح املطيري في دفاعه امام احملكمة 
انه لوال حاجة موكل���ه امللحة التي دفعته 

إلبرام العقد ملا أبرمه مع املش���تري ويكون 
املبلغ الوارد بالعقد في حقيقته قرضا مما 
يكون موكله قد التزم مبستحيل يستحيل 
حتققه مما يبطل معه التزامه وبالتالي يبطل 

العقد.
الدعوى باجللسات وبجلسة  وتداولت 
2009/7/21 صدر احلكم من محكمة االستئناف 
العليا برئاسة املستشار بدر الهدلق ببطالن 
عقد البيع محل التداعي واعتباره كأن لم يكن 
وبإعادة احلال الى ما كانت عليه قبل التعاقد 
وألزمت املشتري بإخالء العقار محل التداعي 
وتسليمه للبائع خاليا من الشواغل وألزمت 

املشتري باملصروفات وأتعاب احملاماة.

إدارة اإلعالم األمني  أكد مدير 
والناطق الرس����مي باس����م وزارة 
الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر 
ان االدارة العامة للمرور أوضحت 
ان اعداد السيارات املنتهية التأمن 
والتي تسير في الشوارع مخالفة 
بذلك قانون املرور، قد بلغ عددها 

240 ألف سيارة.
وأش����ار ال����ى ان قائ����دي هذه 
أنفس����هم  الس����يارة يعرض����ون 
القانونية، باالضافة  للمس����اءلة 
الى حتملهم املسؤولية كاملة عند 
وقوع اي حادث مروري، ومؤكدا 
ان ذلك في����ه خطورة كبيرة على 

مستخدمي الطريق، حيث ان هناك بعض اصحاب السيارات ال يريدون 
جتديد سياراتهم ألنها تفتقد شروط األمن واملتانة والتي يجب ان تتوافر 

فيها عند جتديد رخصة السير.
وأهاب العقيد الصبر بجميع املواطنن واملقيمن واصحاب الشركات 
ضرورة اإلسراع في جتديد تأمن سياراتهم حتى ال يقعوا حتت طائلة 
القانون. وذكر ان اإلدارة العامة للمرور ستقوم بتذكير أصحاب املركبات 
املخالفة وإن لم يس����تجيبوا فسيكون هناك إنذار نهائي، وبعد ذلك يتم 
إيقاف جمي����ع املعامالت اخلاصة بهم ف����ي اإلدارة العامة للمرور حتى 
يتم جتديد تأمن كل الس����يارات التي لديهم. وأوضح العقيد الصبر ان 
وقف هذه املعامالت قد يؤثر سلبا على اصحاب هذه السيارات ويعطل 

مصاحلهم وهم في غنى عن ذلك.
وأشار الى ان املادة 35 من قانون املرور تعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على 15 يوما، وبغرامة ال تزيد على 25 دينارا أو بإحدى هاتن العقوبتن، 
كل من يقود مركبة آلية دون وثيقة تأمن سارية، وكما ميكن الصلح فيها 
بغرامة 15 دينارا واحتس����اب نقطة واحدة. وبحسب بيان الداخلية فان 
االدارة العامة للمرور قامت بالفعل باالتصال على بعض الشركات ومت 
جتديد 12 الف سيارة، من اجمالي عدد السيارات املخالفة، البالغ عددها 
240 الف سيارة، كما قامت بإعداد فريق عمل ملتابعة هذه السيارات على 

جميع الطرق الفرعية والرئيسية التخاذ االجراءات املناسبة حيالها.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق 
اندلع في مجمع جتاري مبنطقة الش���ويخ مساء 
أول من أمس، وبحسب مصدر اطفائي فإن البالغ 
عن احلريق ورد نحو الساعة ال� 11:45 ليال وتوجه 
رجال مركز الشويخ الصناعي وقاموا بالسيطرة 

على احلريق في وقت قياس���ي، وقال املصدر ان 
احلريق اندلع في مكتب شركة خاصة في الدور األول 
وامتدت ألسنة النيران الى مكاتب مجاورة، غير ان 
رجال االطفاء حالوا دون امتداد رقعة احلريق الذي 
أتى على كامل محتويات الشركة اخلاصة ويعتقد 

املصدر ان سبب احلريق متاس كهربائي.

املستشار انور العنزي

240 ألف سيارة مخالفة في الكويت

)محمد ماهر( آليات اإلطفاء حتيط باملجمع التجاري في الشويخ

آثار احلريق داخل مكتب الشركة اخلاصة

240 ألف سيارة بال تأمين
تسير في شوارع البالد

تماس كهربائي يلتهم مكتبًا خاصًا في الشويخ

العقيد محمد الصبر
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�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

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

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

اإع���ان
تقدم: 1 - حمد قنا�ص �ســـــــعود النمران. 

2- م�ســـــــتورة حممـــــــد ثامـــــــر اجلعمـــــــي. 

اأ�ســـــــحاب �سركة العاليل للتجارة العامة 

واملقـــــــاولت بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ســـــــركات 

بوزارة التجارة لتعديل الكيان القانوين 

من �سركة ت�ســـــــامنية اإىل ذات م�سئولية 

اأن  يعرت�ـــــــص  مـــــــن  وعلـــــــى  حمـــــــدودة. 

يتوجـــــــه اإىل الإدارة املذكـــــــورة خالل املدة 

القانونية.

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل
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