
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 
 السنيورة فاجأ المصطافين الكويتيين في بحمدون بزيارة

 بحمـــدون: فوجـــئ املصطافـــون 
الكويتيون واخلليجيون عموما برئيس 
اللبنانية  حكومة تصريف االعمـــال 
يتمشـــى في احد شـــوارع بحمدون 
الرئيسية والى جانبه وزير السياحة 

ايلي ماروني ورئيس البلدية اسطا ابو 
رجيلي، فراحوا يصفقون له، ثم هرعوا 
اليه مخترقني خطوط احلراس الذين ما 
لبثوا ان افسحوا املجال للناس بطلب 
من رئيس احلكومة وبلهجة حاسمة. 

وراح الســـنيورة يصافـــح احملتفني 
به فردا فردا، واســـتمع الى مطالبهم 
ومالحظاتهم التي متحورت حول املاء 
والكهرباء كالعادة. وكان ابرز املتحدثني 
الى الرئيس السنيورة وزير الشؤون 

االجتماعية االســـبق خالد اجلميعان 
ورجل االعمـــال الكويتي غنيم الزيد 
الذي حتدث باسم املصطافني الكويتيني 
مؤكدا على املطالـــب عينها وقد وعد 

السنيورة ببذل اجلهد لتلبيتها.  

 الرئيس السنيورة والوزير ماروني ورئيس بلدية بحمدون ابو رجيلي خالل اجلولة (محمود الطويل)

 ..والنائب اكرم شهيب متحدثا للسنيورة 

 السنيورة يصافح احدى املصطافات في بحمدون

 غنيم الزيد مرحبا بالسنيورة

 البقاء هللا 
 رباب حاج فجر طاهر، أرملة حسن محمد البصريـ  
٦٤ عاماـ  الرجال: مسجد اإلمام املهديـ  الرقعي 
ـ ت: ٩٩٨٨٨١٨٣ـ  ٩٩٨٨٨١٧٠ـ  النساء: القيروان 

ـ ق٢ ـ ش٢٠٦ ـ م٣ ـ ت: ٩٩١٧٤٧١٨.
  شيخة علي عبداهللا السبيعي، ارملة ابراهيم صالح 
السبيعي ـ ٨٧ عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق٢ ـ 
شارع عبدالعزيز املزينيـ  م١٣ـ  ت: ٩٩٠٧٩٠٧١ 
ـ النســــاء: الفيحــــاء ـ ق٢ ـ ش٢٧ ـ م١٣ ـ ت: 

.٢٢٥٥٠٥٥٠
  حصني مشعان سيف حصني الهاجريـ  ٥٧ عاماـ  مبارك 
الكبيــــر ـ ق٨ ـ ش١٤ ـ م٣٧ ـ ت: ٩٩٩٩٥٥٤٨ ـ 

.٩٩٩٩٧٩١٢
  صالـح خليف مرجـي العنـزي ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: 
العارضيــــة ـ ق١٠ ـ ش٥ ـ ج٣ ـ م٥ ـ ت: 

٩٩٨٤٢٢٦٦ ـ النساء: العارضية ـ ق١٠ ـ ش٥ 
ـ ج١ ـ م١٧ ـ ت: ٦٦٠٦٦٥٧٧.

  آمنة عبداهللا احمد حسـني نصف العصفـور، ارملة علي 
حسني نصف العصفور ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: 
الشهداء ـ ق٢ ـ ش٢٠٣ ـ م٤٦ ـ ت: ٦٦٨٧٨٧٧٥ 
ـ ٩٩٦٧٧٧٥٦ـ  النساء: السامليةـ  ق١٢ـ  شارع 
ابو ذر الغفــــاري ـ ج١٥ ـ م١٧ ـ ت: ٢٥٦١٢١٩١ 

الدفن صباح اليوم.
  عيسى عبداللطيف العبداجلليل ـ ٩٧ عاما ـ الرجال: 
ديــــوان العبداجلليــــل ـ الروضة ـ ق١ ـ على 
الدائري الرابع ـ ت: ٩٩٦٥٢٢٢٥ ـ ٩٩١٥٥٠٠٥ 
ـ النســــاء: الروضة ـ ق٥ ـ شارع عبدالسالم 
عارف ـ م٢١ ـ ت: ٢٢٥١٦٠٢٤ ـ الدفن التاسعة 

صباحا. 

 انقطعت مياه التبريد.. 
  فتوقفت مصفاة ميناء األحمدي عن العمل

 طاقتها اليومية تبلغ ٤٦٠ ألف برميل

 زكي عثمان ـ محمد الجالهمة
  اغلقت شركة البترول مصفاة ميناء االحمدي 
ظهر امس وذلك عقب انقطاع مياه التبريد الواردة 

الى املصفاة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
  وقالت مصادر مسؤولة في الشركة لـ «األنباء» 
ان الشـــركة قررت اطفاء جميع وحدات املصفاة 
البالغة طاقتها االنتاجية ٤٦٠ الف برميل يوميا من 
اجمالي انتاج الشركة البالغ ٩٣٠ الفا، وذلك مبجرد 
انقطاع وصول مياه التبريد اليها، وذلك للحفاظ 
على املصفاة وارواح العاملني فيها وتالفيا لوقوع 
اي حوادث ناجتة عن توقف مياه التبريد التي 

تعتبر احد العناصر املهمة في عمل املصفاة.
  واوضحت املصادر ان فرق العمل استطاعت 
توقيف جميع وحدات املصفاة في زمن قياسي بلغ 

ساعتني فقط، علما ان توقيف املصفاة بهذا الشكل 
التام يحتاج لثالثة ايام على االقل. وذكرت املصادر 
ان فرق العمل قد بدأت من مساء امس في عمليات 
التشغيل التدريجي لوحدات املصفاة، مشيرة الى 
ان االمر سيحتاج ما بني يومني وثالثة ايام لعودة 

املصفاة للعمل بكامل طاقتها االنتاجية.
  واكدت املصادر ان توقف «االحمدي» لم يؤثر 
على امداد الســـوق احمللي او العاملي باملنتجات 
التكريرية نظرا لتوافر كميات كبيرة من املخزون، 
موضحة ان الشـــركة قد اســـتدعت امس جميع 
العاملني في املصفاة ومن هم في اجازات رسمية 
الجراء عمليات فحص شامل للوحدات عقب عملية 
التوقيف االجباري اســـتعدادا لعملية التشغيل 

التدريجي. 

 فرق العمل متكنت في ساعتني من إغالق جميع الوحدات بأمان وبدأت العودة للعمل تدريجياً مساء أمس

 البنغالي والكوري وأمامهما كمية اخلمور املضبوطة

 لصا الكيبالت النحاسية في قبضة أمن الفروانية وفي االطار البنغالي املضبوط بسرقة االتصاالت الدولية 

 لصوص يسرقون ١٦ - M من منزل مقدم
  و٢٤ مكيفًا تختفي في مدرسة بالصليبية

 مواقيت الصالة وصفحة الخدمات ص١٩ 

 هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر القيروان مبلغا عن تعرض 
منزل شقيقه املقدم في وزارة الداخلية للسرقة مساء 
امس األول واستيالء لصوص مجهولني على سالح 
ناري ليتم تسجيل قضية. وفي التفاصيل ان املواطن 
جاء لتفقد منزل شــــقيقه واملغادر الى خارج البالد 
لقضاء عطلته الصيفية ووجد الباب قد كسر، األمر 
الذي دعاه الستطالع األمر ليفاجأ بسرقة سالح ناري 
نوع «١٦ - M » باالضافة الى ٣٠٠٠ دينار ومجوهرات 
بقيمة ٧٠٠ دينار ليتم تســــجيل ســــرقة عن طريق 

الكسر وإحالة امللف للمباحث للبحث عن اللصوص. 
وإلى منطقة الصليبية حيث تعرضت مدرسة سفانا 
االبتدائية لسرقة ٢٤ وحدة تكييف لتتم إحالة حارس 
املدرسة الى التحقيق ملعرفة كيف متكن اللصوص من 
السرقة دون ان يعلم، وسجلت قضية وجار البحث. 
كما تعرض وافد هندي للضرب وســــرقة ٧ رؤوس 
أغنام في منطقــــة رحبة البرية ليقوم الوافد بإبالغ 
كفيله بعد ان عاد ووجد آثار الضرب عليه باصطحابه 
والذهاب به الى مخفر تيماء مســــجال قضية حملت 

عنوان سلب بالقوة. 

 املواطن والبدون والعراقي وأمامهم كمية احلشيش املضبوطة

 العميد الشيخ مازن اجلراح  العميد الشيخ أحمد اخلليفة 

 «المكافحة» يسقطون مواطنًا و«بدون» وعراقيًا بكيلو ونصف حشيش
  وإدارة الجرائم اإللكترونية تسقط سيالنيًا بكيلو هيروين

 آسيويان يسرقان الكيبالت الكهربائية في الجليب 
وضبط بنغالي بـ ٤٠ هاتفًا لسرقة االتصاالت الدولية

 رجال أمن العاصمة يضبطون
  بنغاليًا وكوريًا بـ ١١٠ «محلية»

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  بتعليمات من الوكيل املساعد 
لشؤون االمن العام اللواء ثابت 
املهنا الى مديـــر امن الفروانية 
العميد دليهي الهاجري بضرورة 
العمالة  تضييق اخلناق علـــى 
الوافدة الســـائبة والتي ميتهن 
افرادها سرقة االتصاالت الدولية 
وكذلك سرقات امالك الدولة، شكل 
الهاجري قوة من الفرقة الليلية 

بقيادة النقيب عبدالعزيز البعير 
والوكالء سليمان نومان اخلالدي 
وعبداهللا الوسمي وعادل العنزي 
الســـليماني قامت  وســـليمان 
مبداهمة احد اهم االوكار في منطقة 
اجلليب والتي تستخدم كمستودع 
لسرقة الكيبالت الكهربائية، ومت 
ضبط وافدين آسيويني يقومان 
الوقت  بالسرقات وبيعها، وفي 
ذاته متكنت الفرقة نفسها من رصد 

شقة يستخدمها بنغالي لسرقة 
الدولية وعثر بداخلها  املكاملات 
على اكثر من ٤٠ هاتفا ليتم احالة 
اآلسيويني واملضبوطات الى ادارة 

مديرية الفروانية.
  هذا واكد مصدر ان اللواء املهنا 
شدد على ضرورة وقوف رجال 
االمن امام هذه السرقات ومتابعة 
اينما كانت  املخالفني وضبطهم 

اوكارهم. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  أحال مدير عــــام اإلدارة العامة 
الشــــيخ  العميد  ملكافحة املخدرات 
احمــــد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
٣ شباب أعمارهم ال تتعدى ٢٢ عاما 
وهم «مواطن وبدون وعراقي» بتهمة 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطي. وقال مصــــدر امني ان 
معلومات وردت الى العميد اخلليفة 
عن اجتار شاب يدرس خارج الكويت 
في املواد املخــــدرة وانه لكي يلبي 
احتياجاته من املخدرات يتاجر بها، 
حيث مت تكليف مدير ادارة املكافحة 
احملليــــة العقيد احمد الشــــرقاوي 
ومساعده املقدم محمد الهزمي والرائد 
محمد قبازرد واملــــالزم اول ناصر 
العجيمان ملعرفــــة حقيقة حيازة 
واجتار الطالب فــــي املواد املخدرة 
ومتكن فريق العمل من اســــتدراج 
الشــــاب لبيع ربع كيلــــو من مادة 
احلشيش مبقابل ٤٠٠ دينار واتفق 

املباحث  البائع (الطالــــب) ورجل 
(املنتحل صفة متعاطي) على ان يكون 
التسليم والتسلم في منطقة العدان، 
حيث يقطن الطالب وبعد االنتهاء 
من الصفقــــة جرى توقيف الطالب 
وباالنتقال الى منزله لتفتيشه وجد 
داخل الديوانية بدون كان يتعاطى 

احلشيش وعثر في مالبسه على ربع 
كيلو من احلشيش وبتفتيش منزل 
املتهم الرئيسي عثر فيه على كيلو 
ونصــــف اضافة الى املخدرات التي 
املباحث، وبالتحقيق  باعها لرجال 
معهما اعترفــــا على عراقي هو من 
يزودهم باملخدرات ليتم القبض عليه 

هو اآلخر. من جهة اخرى، متكن رجال 
اإلدارة العامــــة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا ادارة اجلرائم اإللكترونية 
بقيادة النقيب حمد خورشــــيد من 
ضبط وافد سيالني عثر معه على 
كيلو من الهيروين تتجاوز قيمته 
الـ ١٠ آالف دينار. وكانت معلومات 
وردت الــــى مســــاعد املديــــر العام 
للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العميد الشيخ مازن اجلراح عن اجتار 
ســــيالني في املواد املخدرة وكلف 
النقيب خورشــــيد وقوة من إدارة 
اجلرائم اإللكترونية ومت االتفاق مع 
السيالني على بيع ٥٠ غراما بقيمة 
١٣٠٠ دينار وحتديد منطقة مشرف 
للتسليم والتســــلم ليتم ضبطه، 
وباالنتقال الى مسكن اآلسيوي في 
الفروانية ضبط بداخله نحو كيلو 
من الهيروين وميزان حساس ومتت 
إحالته الى النيابة بتهمة حيازة مواد 

مخدرة واالجتار بها. 

 أمير زكي
  أحال رجال أمن العاصمة إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بنغاليا وكوريا الجتارهما في املشروبات الكحولية احمللية وكانت 
احـــدى دوريات أمن العاصمة أوقفت وافـــدا بنغاليا في منطقة 
املرقاب يبيع اخلمـــور احمللية ومت اخضاعه للتحقيق فاعترف 
مبصدر هذه اخلمور وهو وافد كوري يقطن في خيطان وسارع 
رجال األمن إلى منـــزل الكوري وضبط هو اآلخر وبلغ إجمالي 

املضبوطات ١١٠ زجاجة خمر. 

 دهس جماعي ألسرة كويتية 

 مصرع ٤ وافدين وإصابة ٦ أخرين
  في حادثين مروريين بحولي والرتقة

 أمير زكي - هاني الظفيري 
  اسفر حادث انقالب باص تابع الحدى الشركات على طريق 
الرتقة شـــمال الكويت عن مصرع ٤ وافدين واصابة ٣ آخرين، 
فيما اكد مصدر امني ان اسباب االنقالب تعود الى انفجار احد 

االطارات مما ادى الى انقالب الباص عدة مرات.
  وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا 
ورد الـــى عمليات الطوارئ بوقـــوع انقالب باص، وفور تلقي 
البالغ مت ارســـال ٥ سيارات اســـعاف الى موقع البالغ بقيادة 
كل  من حســـن محمـــود وبدر ناصر ومارون ســـليم وابراهيم 
سعد وهاني عبداملنعم، حيث تبني ان هناك ٣ اشخاص هم من 
اجلنسية السورية واعمارهم هي ٥٣ و٦٥ و٦٨ قد لقوا حتفهم 
فور احلادث، كما اخطرت ادارة الطوارئ الطبية مبصرع رابع 
اثناء نقلـــه للعالج، الفتا الى ان املصابني (٤٦ عاما و٢٤ عاما) 

هما سوريان، واملصاب اآلخر باكستاني (٥٥ عاما).
  واشـــار بوحيمد الى ان جميع املصابني نقلوا الى مستشفى 

اجلهراء.
  من جهة اخرى اصيبت اســـرة كويتيـــة مكونة من أب وأم 
وابنهم في حادث دهس في حولي في شـــارع شـــرحبيل وقام 
رجال الطوارئ ايوب الكندري وعبدالعزيز الشـــمالي واحمد 

رزق بنقل االسرة الى مستشفى مبارك والفروانية. 


