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أمير زكي
أبل���غ مصدر امن���ي »األنباء« ان 
عملي���ات وزارة الداخلية تلقت في 
الرابع���ة و45 دقيقة امس بالغا عن 
حدوث هزة ارضية لم حتدد قوتها 
في منطقة بر املناقيش، مشيرا الى 
ان البالغ تضمن ان الهزة استمرت 

لثانيتني، مؤك���دا ان الداخلية قامت 
بنشر آلياتها في املنطقة ولم ترصد 
اي اصابات تذكر كما لم ترصد الوزارة 

اي مشكالت نتجت عن هذه الهزة.
كما تأكدت الوزارة من ادارة طوارئ 
املناقيش انه لم حتدث اي امور غير 

طبيعية نتيجة هذه الهزة.

هزة أرضية في بر المناقيش
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

س����جلت في مخفري خيط����ان واملنقف 
قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو الشروع 
في القتل وعلى هامش القضيتني جرى احتجاز 
3 وافدين. وقال مصدر امني ان بالغا تلقته 
عمليات الداخلية يوم امس عن وجود خادمة 
داخل سكنها غارقة في دمائها وفور تلقي البالغ 

سارع رجال األمن ومت العثور على سكني الى 
جوار الوافدة ومت نقلها الى مستشفى العدان 
وجرى احتجاز حارس البناية لالشتباه في 
طعنه اآلسيوية إضافة الى آسيوي آخر. من 
جهة أخرى، نقل وافد مصري الى مستشفى 
الفروانية بع����د تلقيه طعنة من زميله على 

اثر خالف مادي وسجلت قضية.

شروع في قتل آسيوية ومصري في خيطان والمنقف

آسيويان في وكر اتصاالت

السفير السريالنكي وأعضاء السفارة بعد انهائهم لالحتفال

مرطبات لم توزع على رعايا سريالنكاتواجد امني حول مواطنني اعترضوا على إقامة االحتفال

اللواء عبدالفتاح العلي

»الداخلية«: لم نطلب إلغاء االحتفال وأركان السفارة أنهوه طوعاً

السفارة السريالنكية: ما ُأشيع عن اختيار ملكة جمال 
واحتساء الخمور افتراء ونستبعد مقاضاة من منعوا استكمال االحتفال

محمد الدشيش - هاني الظفيري
اعتبر مصدر ديبلوماس���ي في السفارة السريالنكية ان ما اشيع عن 
اختيار ملكة جمال في احتفال السفارة في نادي اجلهراء الرياضي يوم 
امس ادعاء غير صحيح باملرة، مؤكدا ان الس���فارة الس���ريالنكية تدرك 
متاما القوانني والعادات الكويتي���ة وانها حريصة على االلتزام بالنظم 

واللوائح.
وقال املصدر: ما اشيع ايضا عن احتساء اخلمور يعد افتراء، الفتا الى 
ان حضور السفير هذا االحتفال الذي تنظمه معظم السفارات السريالنكية 

في هذا اليوم يؤكد ان كل االمور تخضع لرقابة صارمة.
ونفى املصدر احتمال ان تقوم الس���فارة مبالحقة اولئك الذين كانوا 
وراء فض االحتفال، مشيرا الى ان السفارة ليس من عادتها القيام مبثل 
هذه التصرفات، اال انها حترص على االش���ارة الى ان تنظيم هذا احلفل 
اس���توفى كل االش���تراطات ومت اخذ اجلهات املختصة ليمنح ترخيص 

بتنظيم االحتفال.
ال���ى ذلك، قال مصدر امني ان وزارة الداخلية لم جتبر ابناء اجلالية 
السريالنكية على فض جتمعهم بالقوة، خاصة ان السفارة اخذت املوافقات 
الرس���مية، ولكن اركان السفارة رأوا من تلقاء انفسهم وبعد ضغوطات 

مورست عليهم انهاء االحتفال مبكرا.

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صـــــــناعة مل�صـــــــاهمي �صـــــــركة احلا�صـــــــبات 

لالت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية )�ش.م.ك( مقفلة اإىل اجتماع 

اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها يف متام ال�صاعة احلادية 

ع�صرة من يوم اخلمي�ش 2010/5/6م مبجمع الوزارات - مقر 

وزارة التجارة وال�صناعة بلوك 2 الدور االأول قاعة االجتماعات 

الكربى ومناق�صة تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش 

مواد قانون ال�صـــــــركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك 

طبقًا لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتماع اأو من ينـــــــوب عنهم مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف 

منطقـــــــة �صرق - �صـــــــارع اأحمد اجلابـــــــر دار العو�صي الدور 11 

م�صطحبن معهم م�صتنـــــــدات ملكية االأ�صهم ال�صتالم بطاقة 

احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل يف موعد اأق�صاه نهاية يوم االحد 

.2010/5/2
مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

الوزارة  ال�صاعة احلادية ع�صرة مبقر  2010/5/13م يف متام  املوافق  اخلمي�ش 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

مبرة تواصي الخيرية: ال عالقة لنا 
باالحتجاج  على حفل السفارة

ابلغ مصدر في مبرة األعمال اخليرية »تواصي« 
»األنب���اء« بأنه ال عالق���ة ألي من اعضاء املبرة 
باألحداث التي شهدها نادي اجلهراء عصر امس 

األول.
واستغرب املصدر زج اسم د.عبداحملسن الزبن 
في املوضوع، حيث انه لم يكن حاضرا اصال ال 

هو وال اي من اعضاء املبرة، أثناء األحداث.
وقال: ان مبرة االعمال اخليرية تعنى بالعمل 
اخليري الدعوي فقط، مج���ددا التأكيد على أن 
أيا من أعض���اء اللجنة لم يدلي بتصريح حول 

املوضوع.

الشيخ مازن اجلراح

»اإللكترونية« توقف أكاديميًا في جامعة 
خاصة يبتّز الطالبات بعد سرقة صورهن

بعد شكوى وردت إلى العميد الجراح

إحباط محاولة تهريب بضائع مقلدة
في إطار اجلهود املبذولة للحد من اختراق 
قانون حماية امللكي���ة الفكرية وتهريب املواد 
والبضائع املقلدة. أحبط رجال جمارك ميناء 
الشويخ، تهريب كمية كبيرة من البضائع املقلدة 
والتي كانت حتمل أسماء وماركات عاملية وهي 
عبارة عن ألعاب أطفال. وبعد أخذ عينات من 
الشحنة لقس���م حماية حقوق امللكية الفكرية 
في اإلدارة العامة للجمارك، أكد أسامة الشامي 
رئيس قسم حماية امللكية الفكرية على ان تلك 
العينات مقلدة ومخالفة حلماية حقوق امللكية 
الفكرية. ومن جهته، أكد مس���اعد املدير العام 
باإلدارة العامة للجم���ارك أمني فاضل املدرس 
ان الكويت ملزمة مبعاهدات واتفاقيات خاصة 

بقانون حماية حقوق امللكية الفكرية.

حصدت 120 مخالفة ومركبات آخر موضة ومتسكعين ومتسكعات

فزعة »الداخلية« ضد المستهترين تتواصل في األحمدي والفروانية وحولي

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
واصلت اجهزة وزارة الداخلية 
وحتديدا مديرية امن محافظة 
االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي واالدارة العامة للمباحث 
اللواء الشيخ  اجلنائية بقيادة 
عل����ي اليوس����ف ومديرية امن 
محافظة الفروانية بقيادة العميد 
غلوم حبي����ب حمالتهم الهادفة 
الى اعادة االنضباط بالنس����بة 
ملخالفات االستهتار والرعونة 
وايضا مالحقة اوكار االتصاالت 
الدولي����ة واالوكار املش����بوهة 
وايضا ملالحقة املتس����كعني من 

اجلنسني.
وقال مصدر امني ان مديرية 
امن االحمدي وبالتنس����يق مع 
قط����اع امل����رور بقي����ادة اللواء 
محمود الدوسري واصلت يوم 
امس حملته����ا التي بدأت فجر 
اخلميس على املستهترين في 
مناط����ق الوف����رة وام الهيمان 
والزور واسفرت احلملة املمتدة 

الى ان مدير  واشار املصدر 
عام مديرية امن محافظة االحمدي 
العلي رفض  اللواء عبدالفتاح 
قبول اي واس����طات بالنس����بة 
القانون  أن  للمخالفني مؤك����دا 
س����يطبق عل����ى اجلمي����ع وان 
مالحقة املستهترين تأتي حلماية 
هؤالء املستهترين من مخالفتهم 
املتهورة وحماية مس����تخدمي 
الطريق الس����يما ان بعضا من 
هؤالء ميارس����ون العابا خطرة 
ويغلقون بعض الطرقات لتنظيم 

سباقات عليها.
واشار املصدر الى ان حملة 
اللواء العلي لم تقتصر فحسب 
على املس����تهترين وإمنا امتدت 
ملالحقة »املغازجلية« ومت ضبط 
22 شابا في اسواق الفحيحيل 
واملنق����ف واب����و حليف����ة ومت 
احتجازهم حلني اتخاذ ما يلزم 
من اجراءات حتول دون عودتهم 

للتسكع مرة أخرى.
وأضاف املص����در ان حملة 
مديرية امن االحم����دي امتدت 
لتغل����ق وكري����ن لالتص����االت 
الدولية وجرى توقيف عدد من 
الذين يديرون هذه  اآلسيويني 
االوكار التي تكلف خزينة الدولة 

مبالغ طائلة.
والى محافظة الفروانية فقد 
تواصلت حملة مالحقة املتسكعني 
وحصدت يوم امس 16 شابا ما 
بني عربي وكويتي وبدون ومت 
احتجازهم في مخافر محافظة 
الفروانية والى محافظة حولي، 
واستمرارا حلملة حولي شن مدير 
مباحث حولي العقيد عبدالرحمن 

الصهيل حملة موسعة في جميع 
ارج����اء محافظ����ة حولي ضد 
املغازجلية من ش����باب وبنات، 
وذكر مصدر امني أن اوامر عليا 
صدرت ملدير املباحث اجلنائية 
اللواء الشيخ علي اليوسف بشن 
حمالت مكثفة ودون اس����تثناء 
الشباب املغازجلية سواء  ضد 
كانوا شبابا او فتيات واقتيادهم 
للمباح����ث اجلنائية للتحقيق 
معهم وتسجيل قضايا ضدهم 
حسب القانون ودون استثناء، 
وذكر املصدر أن اللواء اليوسف 
كلف العقيد عبدالرحمن الصهيل 
بإدارة احلملة وأن احلملة اسفرت 
خالل االي����ام الثالث األولى من 
بدئها عن ضبط 50 شابا وفتاة 
مبنطقة الساملية و17 شابا وفتاة 
بحول����ي و10 بالقرب من معهد 
مبنطقة حول����ي ومت حتويلهم 
جميعا إل����ى مقر االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ولفت املصدر 
الى ان احلملة سوف تستهدف 
التجارية  جمي����ع املجمع����ات 
واملعاهد اخلاص����ة والعمارات 
املش����بوهة والعامة خالل فترة 
الصب����اح واملس����اء وقد وضع 
70 عنص����را من رجال املباحث 
حت����ت اوامر العقي����د الصهيل 
لضمان جناح احلملة وتطهير 
محافظة حولي بشكل عام من 
الظاهرة املخالفة للقانون  هذه 
والش����رع والعادات والتقاليد 
ولوأد الظواهر السلبية، هذا وقام 
فريق العمل بااليعاز من املشرفني 
على االسواق الى االبالغ عن اي 

وضع يخل باحلياء العام.

ع����ن ضبط 15 مركب����ة جديدة 
تستخدم لالستهتار والرعونة 
وحترير 120 مخالفة مرورية فيما 
رافق احلملة عدد من الونشات 
الت����ي قام����ت بنق����ل املركبات 
ال����ى كراجات احلجر  املخالفة 
متهيدا الحتجازها حلني التأكد 
من صالحيتها وصالحية رخص 

تسييرها واضاف املصدر ان ما 
ال يقل عن 15 شابا مت توقيفهم 
واحتجازهم في نظارات مخافر 
االحم����دي متهيدا الحالتهم الى 
محكمة املرور لقيادتهم مركبات 
غير مؤمن عليها واالس����تهتار 
والرعون����ة وتعري����ض حياة 

اآلخرين للخطر.

إخماد حريقين في إسطبل وسوق السالح
ووفاة أردنية ومصري في حادثين

متكن رجال اإلدارة العامة لإلطفاء من مركزي الهاللي واملدينة 
من السيطرة على حريق محدود في أحد احملالت في سوق السالح. 
وقال مدير إدارة العالقات العامة لإلطفاء املقدم خليل األمير في 
تصريح صحافي ان احلريق كان عبارة عن احتراق محل للبيع 
الهدايا وان سرعة التعامل مع احلريق الذي تلقت العمليات بالغا 
بشأنه ظهر اليوم حالت دون امتداد ألسنة احلريق الى محالت 
مج���اورة. من جهة أخرى، اندلع حريق داخل أحد االس���طبالت 
في شبرة مخصصة للخيول مبنطقة صبحان، واستطاع رجال 

االطفاء السيطرة على احلريق دون خسائر تذكر.
من جهة أخرى، لقيت وافدة أردنية مصرعها في حادث تصادم 
على اخلليج العربي أمس، كما توفي وافد مصري في حادث دهس 
على طريق الفحيحيل الس���ريع. وقال مص���در ان الوافد دهس 

بواسطة شاحنة في مواقف مخصصة للشاحنات.

)سعود سالم(انتظار وترقب ملا تسفر عنه املفاوضات

أمير زكي
أبل���غ مصدر امني »األنب���اء« ان ادارة اجلرائم االلكترونية ألقت 
القبض على اكادميي عربي يعمل ف���ي جامعة خاصة بتهمة ابتزاز 
بع���ض الطالبات داخل اجلامعة من خ���الل تواصله معهن ومن ثم 

سرقة صور خاصة بهن.
وق���ال مصدر امني ان توقيف االكادميي جاء في اعقاب ش���كوى 
تلقتها ادارة اجلرائم االلكترونية، حيث امر مساعد مدير عام املباحث 
اجلنائية لش���ؤون احملافظات العميد الشيخ مازن اجلراح بسرعة 
توقي���ف االكادميي، وبالتحقيق معه اعت���رف بأنه كان يتحدث الى 
الطالباته عبر املاس���نجر ومن خالل تقنية يجيدها يقوم بس���رقة 

املستندات والصور على اجهزة الفنيات.
يذكر ان رجال اجلرائ���م االلكترونية ألقوا القبض قبل ايام على 
شاب يفعل االمر نفسه ومتت احالته مثلما احيل االكادميي العربي 

الى االختصاص.
وذلك بتهمة االبتزاز والتحريض على الفس���ق والفجور وإساءة 

استخدام وسيلة الكترونية.


