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بعد تزايد تهريب امل����واد املخدرة عن طريق 
البحر مؤخرا فّعلت االدارة العامة خلفر السواحل 
قرار وزارة الداخلية رقم 1430 لسنة 2009 بشأن 
حظر التواجد الليلي لكل القطع البحرية باملياه 
االقليمي����ة الكويتية.وقالت في بيان انه س����يتم 
تفعيل هذا القرار اعتبارا من غروب شمس امس 
الثالثاء وانه سيتم تطبيق كل االجراءات الالزمة 

لضمان تنفي����ذ القرار.واوضحت ان القرار حدد 
فترة احلظر من غروب الشمس حتى شروق اليوم 
التالي، مشيرا بذلك الى ان مناطق حظر التجاوز 
او التواجد الليلي لسفن صيد النزهة والقوارب 
والسفن اخلشبية ستكون ضمن اخلط الواصل 
ما بني )برقضي – مسكان – فيلكا – عوهة – كبر 

– قاروة – أم املرادم – نويصيب(.

واضافت انه يستثنى من هذا القرار كل من:
1- أصحاب الرخص البحرية )تصريح صيد 

النزهة في املنطقة املغمورة( .
2- سفن الصيد املركب عليها جهاز التعرف 
اآلل����ي )AIS( بعد اخذ تصريح من االدارة العامة 

خلفر السواحل.
3- السفن التجارية.

»الداخلية« تحظر التواجد الليلي للقطع البحرية

»اإلطفاء« تنّظم مسابقتها األولى لحفظ القرآن الكريم 3 أحداث خططوا 
لخطف طفل في القصر

 هاني الظفيري
ال����ى مخفر  تق����دم مواطن 
اجلهراء مبلغا عن تعرض ابنه 
الى محاولة خطف على يد ثالثة 
احداث في منطقة القصر، اال ان 
ابنه اس����تطاع ان يتعرف على 
احدهم قبل ان يتركوه ويهربوا 
ال����ى جهة غي����ر معلومة. وفي 
التفاصيل ان املواطن فوجئ بابنه 
وهو يدخل ال����ى البيت وتبدو 
عليه آثار الذعر ليبلغ والده انه 
تعرض حملاولة االختطاف على 
يد ثالثة ش����بان يعرف احدهم، 
ليصطحب ابنه الى مخفر اجلهراء 
ويس����جل قضية حملت مسمى 
محاول����ة اختطاف وأحيل ملف 

القضية الى مباحث اجلهراء.

سيجارة في صندوق التبرعات تستنفر أجهزة »اإلطفاء« و»الداخلية«
 هاني الظفيري

قام مس���ؤولو جمعية تيماء 
باستعراض التسجيل التلفزيوني 
داخل السوق املركزي لتحديد هوية 
مستهتر ألقى بسيجارة مشتعلة 

داخل صندوق التبرعات.
وكان دخان انبعث من داخل 
صن���دوق التبرع���ات، م���ا دعا 
مس���ؤولي اجلمعية الى إخطار 
األجهزة األمنية، وسارع الى موقع 
البالغ من أمن اجلهراء الرقيبان 
نايف العالط���ي وطالل العنزي 
الذين  اضافة الى رجال االطفاء 
تأكد لهم ان شخصا ألقى بسيجارة 
مشتعلة داخل صندوق التبرعات 
ومت تسجيل قضية حريق عمد 

ضد مجهول.

تنظ����م االدارة العامة لالطفاء 
اليوم املس����ابقة االولى لها حلفظ 
الكرمي بهدف تش����جيع  الق����رآن 
منتسبي االطفاء على االقبال على 
كتاب اهلل تالوة وحفظا وجتويدا، 
اضافة الى خلق اجواء تنافس����ية 

ايجابية بني العاملني.
العامة  العالق����ات  وقال مدير 
واالع����الم ب����االدارة العقيد نبيل 
احلسينان في تصريح ل� )كونا( 
ان عدد املشاركني في املسابقة وصل 
الى 16 اطفائيا من مختلف االدارات 
واملراك����ز، مبينا ان يوم اخلميس 
املاضي كان آخر موعد للتسجيل 

في املسابقة.
وذكر ان املسابقة التي يرعاها 
املدير العام اللواء جاسم املنصوري 
س����تكون على مس����تويني يشمل 

املستوى االول سور )يوسف � مرمي 
� النور( في حني سيضم املستوى 
الثاني سور )الطور � امللك � النبأ( 

حفظا وجتويدا وترتيال.

وأفاد العقيد احلس����ينان بأن 
املس����ابقة تقتصر على منتسبي 
االدارة، كم����ا ال يحق للمتس����ابق 

االشتراك في أكثر من مستوى.

دورية أمن في مواقف جمعية تيماء بعد البالغ عن احلريق

العقيد نبيل احلسينان اللواء جاسم املنصوري

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

في جلسة ماراثونية بين دفاعي الحكومة والقناة

تأجيل دعوى »سكوب« ضد »اإلعالم« لجلسة 15 الجاري
في جلسة ماراثونية ومواجهة عصيبة 
بني دفاع قناة س����كوب الفضائية املتمثل 
في احملامي فيص����ل عيال العنزي ودفاع 
احلكومة الذي مثله ثالثة مستشارين من 
»الفتوى والتش����ريع« حقق خاللها دفاع 
»سكوب« نصرا مؤقتا باستجابة احملكمة 
لطلبه بأن تقدم وزارة اإلعالم ما يفيد بأنها 
حصلت على إجازات س����ابقة من الوزارة 

ببث برامجها أو مسلسالتها.
وقد أجلت احملكمة، برئاسة املستشار 
ع����ادل الكندري وعضوية املستش����ارين 
عب السالم النجار وهشام البسام وأمانة 
سر مجدي العدوي، نظر الدعوى جللسة 
15 اجلاري وعل����ى احلكومة تقدمي صور 
اإلجازات التي منح����ت أو رفضت للقناة 
بخصوص مواد البث وفقا ألحكام الالئحة 
التنفيذية وقانون املرئي واملسموع وما إذا 
متت إحالة القناة للنيابة العامة وحترير 
مخالفات سابقة ضدها لعدم حصولها على 

إجازة سابقة لبث برامجها.
وخالل اجللس����ة التي استمرت ألكثر 
من ساعة ترافع احملامي العنزي شفاهة 
ودفع بعدم مشروعية قرار وزير اإلعالم 
الفتقاده مقومات القرار اإلداري من حيث 
الشكل والصياغة والبناء القانوني، حيث 
ان القرار اس����تند الى س����ببني لوقف بث 

برنامج »صوتك وصل«:

أولهما عدم احلصول على إجازة مسبقة 
من وزارة اإلعالم بعرض البرنامج، ثانيهما 
مخالفة البرنام����ج للقانون رقم 2007/61 
بشأن اإلعالم املرئي واملسموع بدعوى أن 
البرنامج تضمن استهزاءا بأعضاء مجلسي 

األمة والوزراء.
وردا على هذين السببني أكد العنزي 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 
2007 جاءت بنصوص وأحكام لم ينص 

عليها القانون ذات����ه. كما أن ما تضمنته 
الالئحة من وجوب احلصول على إجازة 
الوزارة قبل تصوي����ر أو عرض األعمال 
جاء عاما مطلقا وهو أمر ال ميكن تصور 

حدوثه واقعيا.
وقرر احملام����ي العنزي أن قرار وزير 
اإلعالم مجرد تسوية حسابات بني الوزير 
وقناة سكوب مؤكدا أنه ليس في القانون 
م����ا يلزم القناة باحلص����ول على إذن من 
الوزارة، كما أن جميع القنوات الفضائية 
في الكويت تقوم ببث برامج ومسلسالت 
دون احلصول على مثل هذا اإلذن من وزارة 

اإلعالم.
وقدم العنزي مذكرة بدفاعه وحافظة 
مس����تندات تضمنت صورة م����ن الكتاب 
املرس����ل من الوزارة إلى القناة متضمنا 
القرار املطعون علي����ه، وصورة ملقاالت 
منشورة بالصحف اليومية ثابتا بها امتداح 
رئيس مجلس األمة للبرنامج محل التداعي، 
وصورا من منشورات بالصحف بها انتقاد 
من عدد من النواب لقرار الوزير واصفني 

إياه بأنه مجحف بحق احلريات.
وقدم دفاع احلكوم����ة مذكرة بدفاعه 
وحافظة مس����تندات تضمنت »سي دي« 
للحلقات الثالث الت����ي مت بثها للبرنامج 
في األيام الثالثة األولى من شهر رمضان 

الكرمي.

احملامي فيصل عيال العنزي

�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

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(

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

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

 لاإيجار بناية ) بنيد القار (

 لاإيجار بناية بالفحيحيل

لل�سركات واملوؤ�س�سات
عدد 32 �سقة غرفتني + حمامني + مطبخ  + �سرداب700م 

بالبناية مداخل وخمارج �سهلة و�ستايت مركزي و�ستائر 

جلميع ال�سقق ومواقف �سيارات مب�ساحة 1000م

منطق��ة �سك��ن راق�ي��ة
لع��دد 18 �س�ق���ة غ�رف�ت��ني + حم��ام��ني + مط��ب���خ

ومواقف �سيارات + نت + �ستايت + حمام �سباحة + جيم

) مف��رو�س اأو غي�ر مف��رو�س (

اأبوكرمي 66213806 - 99673221

9 4 9 7 7 1 1 1

حم�����ات 
ومك���ات�ب

يف الري ق�سيمة  رقم 1345

لاإ�ستف�سار

لاإيج�����ار

9 9 2 6 5 6 4 6

�سقق يف ال�ساملية
خط ثاين �سارع الباجات 

غرفتني وحمامني و�سالة ومطبخ

لاإ�ستف�سار

لاإيج�����ار

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

لاإيج�ار

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

با�ســـــــــــــــم/ 

ر�شا ممدوح احمد علي

رقم اجلواز / 148757

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

97276246

مفقود جواز �سفر م�سري

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


