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االمنية
الصفحة

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
حمود املطوع وأمانة سر سيد مهدي بحبس املصري 
عبد السالم املتهم في قضية اختالسات »صندوق 
إعانة املرضى« سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت 
بإبع����اده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة كما أمرت 

بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى جلنة 
اخلبراء لفحص األوراق واملس����تندات املقدمة من 
الصندوق والشيكات املسحوبة على بيت التمويل 
الكويتي والتي قام املتهم بس����حبها من حس����اب 
الصندوق. يذكر أن املتهم مقبوض عليه في مصر 
ويحاكم بتهمة غس����يل األموال بعد أن اكتش����فت 
السلطات املصرية تضخم ثروته في وقت قصير 

دون أن يقدم ما يفيد كيفية وصول ثروته إلى تلك 
املاليني. كان دفاع املتهم خالل جلسة سابقة قد طلب 
اإلنابة القضائية حسب االتفاقية القضائية املبرمة 
بني الكويت وجمهورية مصر العربية على أساس 
أن موكله مت القبض عليه مبوطنه مصر بعد أن قام 
اإلنتربول الكويتي باإلبالغ عنه ومت القبض عليه 

في مصر وهو اآلن محبوس على ذمة القضية.

»الجنايات« تقضي غيابيًا بحبس المتهم باختالسات صندوق إعانة المرضى 7 سنوات

»الداخلية«: مطار الكويت استقبل 201723 مسافرًا
خالل عطلة العيد بمعدل 266 رحلة يوميًا

إيرانية تهرب من »التسفير« بشنق نفسها لصوص اقتحموا مرور 
مبارك الكبير وسرقوا 

ملفات المحفوظات

12 شخصاً و9 جوازات تكشف محاولة تهريب 3 أطفال

 أمير زكي  محمد الجالهمة
»الموت داخل الكويت حتى ولو كان شنقا ولكن 
ال يتم تسفيري«، هكذا حسمت وافدة ايرانية 40 
عاما امرها باإلقدام على االنتحار داخل نظارة الجنح 
الخاصة في منطقة السالمية فيما اكد مصدر امني 
ان االيرانية كانت على وش���ك ان تبعد اداريا عن 

الكويت دون ان يحدد سبب إبعادها.
وكانت عمليات الداخلية أبلغت فجر امس عن 
وفاة ايرانية داخل نظ���ارة الجنح الخاصة ليتم 
ارسال س���يارة طوارئ طبية بقيادة محمود باقر 
وعقيل البلوش���ي ليتبين وفاة االيرانية نتيجة 

تكسر الفقرات العنقية بسبب الشنق.

أمير زكي
 شرع رجال األدلة اجلنائية في 
أخذ البصمات من قسم احملفوظات 
التابع إلدارة مرور مبارك الكبير 
امس وذلك بعد ان متكن مجهولون 
من كسر بابه الرئيسي واقتحامه 
وس���رقة عدد من امللفات املهمة 
وبعضها متعلق بقضايا مرورية 

مهمة جدا.
أمني فإن  وبحس���ب مصدر 
موظفي قس���م احملفوظات ومع 
الدوام وجدوا كسرا على  بداية 
الباب الرئيسي واكتشفوا سرقة 
امللفات، فيما يعتقد ان مجهولني 
اقتحموا القسم ليال وقاموا بسرقة 
ملف���ات قضايا مهمة وس���لمت 
القضية لرج���ال مباحث مبارك 

الكبير.

 هاني الظفيري
أال يجيد شخص القراءة والكتابة امر عادي، 
ولكن اال يستطيع ش���خص القيام بالعد من 1 
الى 12 فهذا من غير اجلائز وغير اجلائز هو ما 
حاولت ان تقوم به اسرة خليجية حينما تقدمت 
الى منفذ الساملي وكان بداخل املركبة نوع سوبر 
بان 12 شخصا فيما كانت اجلوازات املقدمة الى 
موظف املنفذ 9 جوازات س���فر. ووفق مصدر 
امني فإن احد رجال منفذ الساملي توقف مقابل 

مركبة وقدم قائدها 9 جوازات سفر وحينما قام 
رجل املنفذ بعد املتواجدين داخل املركبة وجد ان 
عددهم 12 شخصا بينهم 3 اطفال. وعلى الفور 
طلب رج���ل املنفذ من قائد املركبة ان ينزل من 
مركبته وجميع افراد االس���رة ليجد ان هناك 3 
اطفال في طريقهم الى خارج البالد لتتم إحالة 
ملف القضية الى مخف���ر تيماء بتهمة محاولة 
اخلروج من البالد بصورة غير شرعية واملتهم 

فيها األب واألم.

اش���ارت االحصاءات التي ق���ام بها رجال 
ادارة االعالم االمني التابعة لوزارة الداخلية 
الى ان متوسط الرحالت القادمة خالل فترة 
اجازة العيد املمتدة من 16 الى 2009/9/25 بلغ 
133 رحل���ة يوميا وهو نفس العدد التقريبي 
للرحالت املغادرة اي ان االجهزة االمنية في 
مطار الكويت الدولي تعاملت مع 266 رحلة 
يوميا، كما مت اصدار 4608 تأش���يرات دخول 

خالل هذه الفترة.
واوضحت االحصاءات ان عدد القادمني خالل 
الفت���رة من 16 الى 25 س���بتمبر 2009 وصل 
الى 84682 شخصا بينما بلغ عدد املغادرين 

117041 شخصا.
وقد بذلت قي���ادات املطار ممثلة في مدير 
ادارة امن املطار العقيد اياد احلداد ومس���اعد 

مدير ادارة امن املطار املقدم بدر الدويسان ورجال االمن � كل في 
موقعه � جهودا كبيرة داخل صاالت املغادرة والقدوم لتس���هيل 
االجراءات رغم الزحام الش���ديد في مثل هذه املناس���بات، كذلك 
جرى التنس���يق مع االجهزة االمنية االخ���رى العاملة في مطار 

الكويت الدولي.
كما قام مدير ادارة جوازات املطار العقيد بندر حاكم ومساعد 
مدي���ر ادارة جوازات املطار املقدم ص���الح العلي مبتابعة جميع 

اجراءات الدخول واخلروج والعمل على عدم 
التزاحم في منطقة اجلوازات وس���رعة انهاء 
االجراءات في س���هولة ويسر حيث ان صالة 

املغادرين شهدت ازدحاما غير عادي.
وش���هدت صالة القدوم نشاطا كثيفا وقد 
تواجد رئيس قس���م جوازات القادمني املقدم 
خالد الصولة ومساعد رئيس قسم جوازات 
القادمني الرائد محمد سالم املرزوق ومت تشغيل 
14 كونتر بكامل طاقتها النهاء اجراءات الدخول 
للجميع، وخاصة مع وجود اعداد كبيرة من 
االطفال مع ذويهم والذين كانوا خارج البالد 

في هذه الفترة.
وكانت حركة املرور قد شهدت ازدحاما شديدا 
لوجود اعداد هائلة من املودعني واملستقبلني 

دون داع وبذل رجال األمن جهودا مضنية.
ومن جانبهم اشاد بعض املس���افرين سواء من املغادرين او 
القادمني بجهود اجهزة وزارة الداخلية في تسهيل جميع االجراءات 

رغم الزيادة العددية الكبيرة مبناسبة اجازة العيد.
وقد قاد فريق العمل بادارة االعالم االمني النقيب ناصر عيد 
اب��وصليب رئي��س قس���م االعالم الذي تواج���د مبنطقة مطار 
الكوي���ت الدولي وتابع حركة النش���اط املكثف ف���ي اجازة عيد 

الفطر السعيد.

العقيد اياد احلداد

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تعويض الشركة بـ 5001 دينار عن القرارين

أنكرت قيامها بإحراق الخيمة

إلغاء قرار »التجارة والصناعة« بفسخ عقد »الوسيلة«

تجديد حبس المتهمة بحريق »العيون« أسبوعين
قررت )ن.ع.( املتهمة بإشعال النار في 
خيمة العرس باجلهراء واملعروفة بحريق 
»العيون« أمس أنها لم تقم بإحراق خيمة 
عرس زوجها يوم الواقعة، مضيفة أنه مت 
إجهاضها أثناء وجودها بالسجن املركزي 
على يد واحدة من املمرضات قبل أن يأمر 
قاض����ي جتديد احلبس بتجديد حبس����ها 
ملدة أسبوعني. وقد حضر معها احملاميان 
خالد العوضي وزيد جاسم اخلباز وطلبا 
إخالء س����بيلها بأي ضمان تراه احملكمة 
النتفاء مبررات احلبس االحتياطي وأركان 

جرمية القتل العمد. كانت النيابة العامة قد 
قررت في وقت سابق االكتفاء باالعترافات 
التفصيلية الس����ابقة للمتهمة التي قامت 
بإشعال النار في خيمة عرس زوجها مبنطقة 
العيون وعدم القيام بتمثيل اجلرمية ألن 

أركانها متوافرة في القضية.
وقد ق����ام وكيل النائب الع����ام بإعداد 
تقري����ر متكامل عن الواقع����ة يبني كيفية 
قيام املتهمة بإش����عال النيران في اخليمة 
بناء على اعترافاته����ا أمام النيابة العامة 

وقبلها أمام املباحث اجلنائية.

يذكر أن املتهمة قامت بإضرام النيران 
في خيمة عرس زوجها عندما علمت بأنه 
سيتزوج بامرأة أخرى. وقد اعترفت املتهمة 
تفصيلي����ا بالواقعة عق����ب القبض عليها 
وقالت إنها غضبت بش����دة عندما علمت 
بخبر زواج زوجها بأخرى فقامت بإضرام 

احلريق باخليمة.
ومن املقرر أن يطالب محامياها بإخالء 
سبيلها بأي ضمان النتفاء أسباب احلبس 
االحتياطي حيث أنها كويتية ال يخشى من 

هروبها أو تأثيرها على سير الدعوى.

قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية أمس 
برئاس����ة املستش����ار ناصر األثري وعضوية 
املستشارين عبدالسالم النجار واشرف حجازي 
بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة القاضي 
بفسخ عقد ش����ركة الوسيلة املبرم مع الهيئة 
العامة للصناعة بتخصيص قسيمة إلقامة مجمع 
احلرف والصناعات الصغيرة في العارضية.

وقضت احملكمة أيضا بإلغاء القرار الصادر 
من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ 
ذات العق����د مع ما يترتب عل����ى ذلك من آثار، 
وألزم احلكم وزارة التجارة والصناعة والهيئة 
قدره  العامة للصناعة بتعويض  مؤقت 
5001 دينار ملصلحة ش����ركة الوسيلة عن كل 

قرار من القرارين.
وعقب صدور احلكم، صرح احملامي فواز السعيد الشريك باملركز 
للمحاماة )محامو شركة الوسيلة ملشاريع التنمية العقارية( ل� 
»األنباء« بأن القضاء قد أنصف شركة الوسيلة بهذا احلكم وأعاد 

إليها حقها.
وحاص����ل الدعوى أنه بتاري����خ 2006/12/17 صدر قرار وزير 
التجارة والصناعة رقم 32 لس����نة 2006 قاضيا في مادته األولى 

بفسخ العقد املبرم بتاريخ 2003/5/24 مع شركة 
الوسيلة ملشاريع التنمية العقارية، كما قضى في 
مادته الثانية أن تقوم الهيئة العامة للصناعة 
بتسلم موقع املشروع بالكامل وكذلك اإلنشاءات 
املقامة عليه واألموال الثابتة به واتخاذ جميع 

اإلجراءات املترتبة على هذا الفسخ.
وبعد جلوء الشركة للقضاء قامت الوزارة 
بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للصناعة بتاريخ 2007/1/13 لتصحيح ش����كل 
قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن 
على القرارين معا.وقد صدر هذا القراراستنادا 
لالختصاص املقرر مبقتضى قانون الصناعة 
رقم 56 لسنة 1996 والئحته التنفيذية وقرارات 
مجلس الوزراء ذات الصلة وتقرير جلنة تقصي 
احلقائق التي شكلت إلثبات احلالة الواقعية وكذلك تقرير ديوان 
احملاسبة في ذلك الش����أن. وقد بادرت الشركة بالطعن على هذا 
القرار على ادعاء أنه صدر من سلطة غير سلطة إصداره وادعاء 
بانعدام أسبابه واالدعاء بتخلف ركن الغاية واالنحراف بالسلطة، 
وانتهت الش����ركة بصحيفة دعواها إلى طلب القضاء لها بصفة 

مستعجلة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه.
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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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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

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

با�سم/ هيثم اإبراهيم علي حممد

رقم اجلواز / 652175

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

ت : 97625083

مفقود جواز �سفر م�سري

احملامي فواز السعيد


