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االمنية
الصفحة

جدد قاضي التجديد امس حبس املتهمني اخلمسة 
في قضية تفجيرات عريفجان ملدة اسبوعني بعد ان 
استمع الى افاداتهم فيما يتعلق بقضية التفجيرات 
التي كان املتهمان واربعة متهمني آخرين سيقومون 
بتنفيذها في معسكر عريفجان ومبنى امن الدولة 
وعدد من املواقع احليوية بالبالد. وقد انكر املتهمون 
اخلمسة التهم املسندة اليهم وقرروا ان اعترافاتهم 

االولية جاءت حتت التهديد والتعذيب في مباحث 
امن الدولة، وقد طلبوا من قاضي التجديد إثبات 

اصابتهم في محضر اجللسة.
وذكر املتهمون انهم وقعوا ضحية املكافآت التي 
تصرف الفراد امن الدولة من وقت الخر وحضر معهم 
احملامون عادل عبدالهادي و عبداهلل الكندري و جمال 

الكندري و شعيب الكندري ومبارك الوهيبي.

تجديد حبس المتهمين بالتخطيط لتفجير عريفجان أسبوعين

�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

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(

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

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

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

العانات��كم في دل�ي���للاإيج�ار

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

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
برمجة و�سيانة

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

2
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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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

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

أصابة لص ذهب الفحيحيل بالوباء في النظارة

»الداخلية« تنسق مع »الصحة« لتخصيص غرف
للمحتجزين المصابين بإنفلونزا الخنازير

األمن العام اللواء ثابت املهنا عدة 
مخافر ظهرت فيها اصابات انفلونزا 
اخلنازير. وقال مصدر مقرب من 
اللواء املهنا ان وزارة الداخلية بصدد 
التنسيق مع وزارة الصحة بهدف 
تخصيص غرف بعينها يتم تقدمي 
العالج فيها للمصابني من انفلونزا 

اخلنازير، 
من جهة اخرى، علمت »األنباء« 
ان املتهم الكويتي في قضية سرقة 
محل املجوهرات في الفحيحيل والذي 
اشترك مع 4 وافدين في تكميم عمال 
مخبز بهدف التسلل من املخبز الى 
محل املجوهرات، قد أصيب مبرض 
إنفلونزا اخلنازير أثناء تواجده في 
نظارة مخفر الفحيحيل، ومت نقله 

الى السارية.

حمالت تفتيشية أسفرت عن ضبط 
8 شباب. 

م���ن جهة اخ���رى، تفقد وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد بشؤون 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أوقف رجال أمن العاصمة يوم 
أمس 8 ش���باب جميعهم يقطنون 
مناطق في محافظة اجلهراء قاموا 
في ساعة متأخرة من مساء أمس 
األول باالنتق���ال ال���ى مناطق في 
العاصمة بهدف استغالل مناسبة 
القرقيعان للتحرش بالفتيات الالتي 
يصطحنب أطف���اال ويتنقلن على 
املنازل احتفاء مبناسبة القرقيعان. 
وكانت مشاجرات وقعت في منطقة 
قرطبة أمس األول وهذا ما دعا وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن العام اللواء ثابت املهنا الى 
االيع���از الى مدير أم���ن العاصمة 
السيد هاشم ومت  ابراهيم  العميد 
نش���ر عدد من الدوري���ات واقامة 

خادمة آسيوية حاولت االنتحار
وحارس أمن يفطر بمبيد حشري

إطالق سراح المعتدين 
على طبيب »مبارك«

ضبط 30 كيلو حشيش 
قبل اإلفطار

أمير زكي
أمر مدير أمن محافظة مبارك الكبير العميد ابراهيم 
الط����راح بوضع وافدة نيبالي����ة تدعى »ليمبو« )25 
عاما( حتت التحفظ في مستشفى العدان بعد اقدامها 
على محاولة انتحار فاش����لة بتناولها مبيدا حشريا 
في محاولة منها إلنهاء حياتها، وذلك للتحقيق معها 
في اسباب محاولتها تلك، وكان كفيل اخلادمة وهو 
عسكري في وزارة الداخلية ابلغ عن حاولة انتحار 
خادمته داخل حمام املنزل، مشيرا الى ان اخلادمة وبعد 

تناولها املبيد اختل توازنها وسقطت في احلمام، مما 
ادى الى اصابتها في رأسها. من جهة اخرى، نقل وافد 
مصري الى مستش����فى مبارك بعد ان تناول باخلطأ 
مبيدا حشريا اعتقادا انه لنب، وقال زمالء الوافد والذين 
اخطروا عمليات الداخلية بالواقعة ان زميلهم، والذي 
يعمل حارس أمن، كان صائما وبعد االفطار ش����اهد 
زجاجة بها مبيد حشري واعتقد انه لنب وشرب منه 
جرعة كبيرة أسقطته أرضا داخل مقر عمله في احدى 

الوزارات في منطقة جنوب السرة.

أمير زكي
أطلق محق����ق مخفر اجلابرية 
في ساعة متأخرة من مساء امس 
اكدت »األنباء« في  »االحد« وكما 
عددها يوم امس س����راح املتهمني 
باالعتداء على الطبيب املصري في 
مستش����فى مبارك، وذلك بضمان 

شخصي وبضمان محل اقامتهم.
امن����ي ان اطالق  وأكد مصدر 
سراح املتورطني في االعتداء على 
الطبيب املص����ري يأتي في اطار 
االج����راءات القانونية، خاصة ان 
القضية ف����ي طريقها لالحالة الى 
احملكمة. ونفى املصدر بشكل حازم 
ان يكون الطبيب قد تقدم بتنازل 
عن القضية، الفتا الى ان دور وزارة 
الداخلي����ة انتهى في هذه القضية 
بإحالة ملف القضية الى القضاء 
مرفقا به كامل اقوال الطبيب املجني 
عليه واجلناة املتورطني في هذه 

القضية.

هاني الظفيري
متكن رجال خفر السواحل من 
احباط دخول 30 كيلو غراما من 
مادة احلشيش الى داخل البالد 
وذلك قبل افطار يوم امس وفي 
الوقت الذي قال فيه مصدر أمني 

ان رجال خفر السواحل.
وق���ال املصدر ان رجال خفر 
السواحل رصدوا زورقا في املياه 
االقليمية الكويتية وضبطت املواد 
املخدرة بعد ان تخلص منها من 

كانوا على الزورق.

الصبر: مليون و400 ألف سيارة تتحرك بعد اإلفطار
»الداخلية« أنهت استعداداتها األمنية الستقبال العشرة األواخر

إصابة مواطنة و3 أشخاص
 في 3 حرائق مختلفة

صرح مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلي���ة العقيد محم���د الصبر بأن قطاع���ات الوزارة اكملت 
اس���تعداداتها االمنية املرورية الوقائية واالحترازية استعدادا 

للعشرة االواخر من رمضان وعيد الفطر املبارك.
واوضح ان هذه االجراءات والتدابير تندرج في اطار عملية 
شاملة متكاملة تهدف الى تأمني وتوفير الرقابة االمنية، وحتقيق 
مزيد من االنس���ياب املروري على جمي���ع الطرق والتقاطعات 
الرئيس���ية والفرعية مشيرا الى ان نش���وء اختناقات مرورية 
امر متوقع بالنظر الى وجود مليون و400 الف مركبة يتحرك 
معظمها ف���ي منطقة محدودة وتخرج ف���ي وقت واحد تقريبا 

بعد االفطار.
وشدد العقيد الصبر على ان محافظات الكويت ستشهد انتشارًا 
امنيا كبيرا وتعاونا على اعلى مستوى بني قطاع املرور واالدارة 
العامة للدوريات لضبط احلركة املرورية وزيادة سيولتها ومنع 

االختناقات، ووجود قوة كافية من رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية للوقاية من حوادث الس���رقة واي عمل قد يخل باالمن، 
وانتشار الدوريات املس���اندة لالجهزة االمنية، ودعم قطاع االمن 
الع���ام لكل القطاعات من خالل دوريات االمن العام ووجود غرفة 
عمليات للتنسيق بني االجهزة االمنية ونقل كل املعلومات والبالغات 

في اسرع وقت ممكن للتعامل مع اي طارئ.

وامل���ح الى ان ه���ذه العملية 
يواكبها نش���اط اعالمي توعوي 
بهذه املناسبة يعتمد على التنسيق 
ب���ني ادارة االع���الم االمني وبني 
جميع وس���ائل االعالم املقروءة 
واملس���موعة واملرئي���ة لتوعية 

املواطنني واملقيمني.
املواطنني  الى ان قيام  واشار 
واملقيمني ب���اداء صالة القيام في 
املساجد املختلفة يفرض تغطية 
امنية ومرورية مكثفة خاصة في 
منطقة مسجد الدولة الكبير الذي 
يؤمه األل���وف الداء صالة القيام 
خالل العش���رة االواخر من شهر 

رمضان املبارك.
واضاف ان االدارة العامة للدفاع املدني تشارك بتقدمي خدمات 
خاصة لكبار الس���ن وذوي االحتياج���ات اخلاصة ممن يقومون 
باداء هذه الشعائر. واوضح ان االجهزة االمنية تركز على مكافحة 
التسول وعمليات السرقات وتيسير وصول املصلني الى املساجد 

الداء صالة القيام بسهولة.

أمير زكي
متكن رجال اطفاء مركز االحمدي من السيطرة على حريق اندلع 
في مطعم يقع في محافظة االحمدي، واقتصرت خسائر احلريق على 
املادية، فيما اكد مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء العقيد نبيل 

احلسينان ان املطعم يعج باملخالفات.
والى منطقة الصليبية حيث اندلع حريق اسفر عن اصابة خليجي 
وآخرين من غير محددي اجلنسية ونقل املصابون الثالثة الى مستشفى 
اجلهراء بواسطة عدد من سيارات الطوارئ الطبية.والى منطقة الرقة، 
حيث اصيبت مواطنة اثر حريق منزل ونقلت الى مستشفى العدان 

آثار حريق املطعم في األحمديبواسطة محمد الثويني ومحمد عبدالرحيم.

اللواء ثابت املهنا

العقيد محمد الصبر


