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ال�شـريــك املديـــر

واآل معــــروف الـكــــرام

تتقدم اأ�شـــرة

�شركــة كويت الك�شجري

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�ص العزاء  و�شادق املوا�شاة من

�شائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان

والـــــدتـه

مؤمن المصري 
أيدت محكمة االس����تئناف حكم أول درجة )الدائرة 
التجارية( القاضي بإلزام شركة تأمني بأن تؤدي مبلغ 

50 ألفا لورثة أحد الوافدين.
وكان اهل املتوفى قد اقاموا دعواهم عبر محاميهم علي 
مطر الواوان وطلب إلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 50 الفا 
كدية شرعية وتعويض مادي وادبي بعد ان تسبب سائق 

مركبة يعود تأمينها للش����ركة املدعى عليها بقتل ابنهم 
الشاب الذي كان يعيلهم في احلياة باالصطدام به اثناء 
س����يره في الطريق وقد اصيب املتوفى باصابات حادة 
ادت لوفاته بسبب نزيف حاد وشرح الواوان في دعواه 
ان املتوفى هو االبن البكر لوالديه وهما كبيران في السن 
 وكان العائل الوحيد لهما والخوته وان جميعهم قصر
 ال ميكنهم العمل وان بوفاته قد حلق بهم ضرر بالغ.

إلزام شركة تأمين بتعويض ورثة وافد بمبلغ 50 ألف دينار

المتهمون بإدارة مصنع »الخالعية«: ننتج يوميًا 500 فيلم 
ومدخولنا الشهري يتجاوز 5000 دينار

الى 500 شريط، وان املتهمني قالوا 
انهم لديهم اشتراكات في عدة قنوات 
بث أفالم خالعية على مدار الساعة، 
وانهم يقومون بتس����جيل االفالم 
اجلديدة، خاصة العربية ومن ثم 
نس����خها وبيعها على اآلسيويني 
مبقابل مالي للش����ريط مببلغ بني 
650 و800 فل����س، على ان يقوم 
هؤالء الباعة بإعادة بيعها بأسعار 
تصل الى دين����ار للفيلم االجنبي 

ودينارين للفيلم العربي.
وأشار املصدر الى ان مدير عام 
مديرية أمن محافظة االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي قام باالتصال على 
مدير مباحث االحمدي العقيد عادل 
احلمدان والذي بدوره قام بإرسال 
قوة م����ن املباحث ملصادرة جميع 
التحقيق مع  املضبوطات واعادة 
اآلس����يويني متهيدا إلحالتهم الى 
النيابة العام����ة بعدة تهم تتعلق 

أمير زكي
وصف مصدر أمني متكن رجال 
مديري����ة أمن االحم����دي يتقدمهم 
العميد عبدالفتاح العلي من اغالق 
اكبر مصنع لتصنيع وتوزيع االفالم 
اخلالعية ف����ي منطقة الفحيحيل 
امس االول، وهو ما أش����ارت اليه 
»األنباء« في عددها أمس بأنه اجناز 
كبير، خاصة بعد االعترافات التي 
أدلى بها القائمون على هذا املصنع، 
مشيرا الى ان االعترافات التي أدلى 
بها القائمون على املصنع وعددهم 
انهم  عش����رة وافدين آس����يويني 
يعملون في مجال نسخ وطباعة 
واعداد االفالم اخلالعية، كش����فت 
عن أنهم يعملون في مجال النسخ 
منذ قبل 3 أعوام، وانهم وراء اغراق 
البسطات بهذه االفالم اخلالعية، كما 
كشفت معاينة املضبوطات ان قدرة 
نسخ االفالم اخلالعية يوميا تصل 

بإيجار احملل الكبير والطابق 
الذي اس����تغل بأكمله  الثاني 
لنسخ وطباعة ومونتاج وايضا 
تصوير بعض من هذه االفالم 

آلسيويني وآسيويات.
يذكر ان االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية يتقدمهم العميد الشيخ 
اليوسف ومس����اعد مدير  علي 
املباحث اجلنائية لشؤون  عام 
احملافظات العميد الشيخ مازن 
اجلراح يولون قضية انتش����ار 
بيع االفالم اخلالعي����ة اهتماما 
خاص����ا، خصوصا ان باعة هذه 
االفالم يركزون في جتارتهم غير 
املشروعة على االطفال واملراهقني، 
الى جانب العزاب، وان مشاهدة 
هذه االفالم في الغالب ما تؤدي 
ال����ى جرائم اخالقي����ة يرتكبها 
مراهقون وأطفال وايضا وافدون 

غير متزوجني.

مدخولهم الش����هري من نس����خ 
وطباعة تل����ك االفالم اخلالعية 
ال� 5000 دينار شهريا  تتجاوز 
ويقومون بتقاس����م الربح بعد 
تسديد االلتزامات املالية املتعلقة 

أكدوا ان جتارة االفالم اخلالعية 
جتارة مربح����ة للغاية، خاصة 
في الكويت والتي يتواجد فيها 
نسبة عالية من الوافدين العزاب، 
مشيرا الى ان املتهمني قالوا ان 

بالتحريض على الفسق والفجور 
وإدارة مصن����ع لنس����خ االف����الم 
الى  اخلالعية والتهرب اجلمركي 

جانب مخالفة قانون امللكية.
وأشار املصدر الى ان املتهمني 

وصفوا تجارتهم بالمربحة وأنهم مصدر لألفالم اإلباحية على مدار 3 سنوات

أجهزة متقدمة لطباعة األفالم

العميد الشيخ مازن اجلراح العميد الشيخ علي اليوسف العميد عبدالفتاح العلي

ً البيع باجلملة والشريط بـ 250 فلسا

الصبر: األسبوع المروري الموّحد
 يجسد التضامن  بين بلدان »الخليجي«

اكد مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر ان اسبوع املرور اخلليجي 
املوحد وال����ذي يبدأ حفل افتتاحه اليوم 
في نادي ضباط الشرطة يجسد التضامن 
بني الدول االعضاء مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ويبرهن على ان مسيرة 
التعاون املروري بني هذه الدول الشقيقة قد 
قطعت شوطا كبيرا وانها تنطلق من قواعد 
راسخة وركائز عميقة اجلذور، مشيرا الى 
ان وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد اصدر توجيهاته بوضع جميع 
االمكانيات الجناح هذا االحتفال املروري 
وان وكيل وزارة الداخلية باالنابة الفريق 

غازي العمر يشرف بنفسه على وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.
واوضح العقيد الصبر اعتزاز الكويت باحتضان اعالم الدول اخلليجية 
الشقيقة مبناسبة اسبوع املرور اخلليجي املوحد الذي ينطلق اليوم ويستمر 
ملدة اس����بوع حتت ش����عار »احذر اخطاء اآلخرين«. واضاف ان هذا الشعار 
ص����ادق وموضوعي ويعكس ما يدور على الطريق في حوادث املرور ومنها 
ما يتعلق بأخطاء اآلخرين. مش����يرا ال����ى ان االبحاث املرورية تؤكد على ان 
احلوادث على الطريق تنجم عن اخطاء قد يرتكبها اآلخرون، مشيرا إلى أن 
القضية املرورية حتظى باهتمام القيادة االمنية بوصفها قضية تهم املجتمع 
بأس����ره في املقام االول تلقي بظاللها القامتة على الفرد واملجتمع وتنعكس 
س����لبا على االقتصاد الوطني. واشار العقيد الصبر الى انه مت تشكيل جلنة 
تنظيم انشطة اسبوع املرور اخلليجي املوحد برئاسة العميد احسان العويش 
مس����اعد مدير عام االدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص 
وتضم اعضاء من عدد من االدارات التابعة لقطاع املرور وادارة االعالم االمني، 
وادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي، الفتا الى دور االعالم الذي يقوم 
بدور توعوي كبير في ايصال املعلومات واملفاهيم الصحيحة الى اجلميع من 
خالل وسائلة املختلفة سواء كانت صحافة او اذاعة او تلفزيون. ونوه بدور 
االدارة العامة للمرور، واملجلس االعلى للمرور وادارة االعالم االمني التي تبذل 
جهودا حثيثة في ترسيخ السلوكيات املرورية السليمة ومكافحة التصرفات 
اخلاطئ����ة من اجل تأكيد االمن املروري عل����ى الطريق من خالل تعاونها مع 
االدارة العامة للمرور. من جهته قال مدير ادارة املوارد البش����رية والعالقات 
العامة في ش����ركة النقل العام الكويتية صالح الرباح ان حرص شركة النقل 
العام على املشاركة سنويا في احتفاالت االسبوع املروري املوحد لدول مجلس 
التع����اون والذي يقام هذا العام حتت عن����وان: »احذر اخطاء اآلخرين« يأتي 
انطالقا من حرص الشركة على ترسيخ هذا االحتفال ملا ميثله من اهمية في 
حتقيق االنضباط املروري وم����ن ثم التقليل من احلوادث املرورية وخفض 

اعداد ضحايا حوادث السير. 
من جهة أخرى، وصل الى البالد مس����اء امس االول وفدا اململكة العربية 
الس����عودية، ودولة قطر املشاركان في اسبوع املرور اخلليجي املوحد الذي 
يب����دأ اعتبارا من غد حتى 20 مارس اجلاري. ومن املقرر ان تصل الى البالد 
بقية الوفود املش����اركة من كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان واالمارات 
العربية املتحدة مساء السبت املوافق 13 مارس. هذا، وسيقام حفل االفتتاح 

صباح الغد في نادي ضباط الشرطة بشاطئ أبواحلصانية.

بدء وصول الوفود الخليجية المشاركة

العقيد محمد الصبر


