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مدير عام »الزراعة«

 م.جاسم البدر..  اليوم وياكم
اليوم  تستضيــــف »األنباء« في ديوانيتها 
االحد رئيس مجلـــس االدارة واملديــــر العـــام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاسم البدر ليتلقى استفسارات القراء بشأن 
كل القضايا املتعلقة بالقطاع الزراعي من الساعة 
الثامنة حتى التاسعة مساء على هواتف »األنباء«: 
24830322 – 24830238 – 24830514، داخلـــي: 

.318-131

العصمان : 
المجالت 
الشعبية 

ال تنافسنا.. 
وهؤالء هم الذين 

سرقوني
ص29

عبدالوهاب العيسى: 
صدق المذيع 
السياسي
 ُيكسبه 
قلوب 
الناس
ص25

»األوائل«
موسوعة 

كويتية 
للباحث

 عادل السعدون
تروي حكاية بلد من الطفولة إلى النضج

ص27

القبض على تاجري أغنام إيرانيين حاوال تهريب
30 كيلو غرامًا من حشيش »جميلة 2009« 

تركا الكمية أسفل إحدى »البويات« البحرية

تاجرا األغنام اإليرانيان وأمامهما كمية احلشيش املضبوطة بحوزتهما

العميد الشيخ احمد اخلليفة

أحد املغلفات يحمل اسم جميلة 2010/2009

املشتري.
وأشـــار املصـــدر االمني الى 
ان التحقيقـــات كشـــفت عن ان 
اعتـــادا على تهريب  االيرانيني 
املخدرات بكميات كبيرة، وانهما 
اعتادا ايضا على وضع املخدرات 
اماكن قريبة من الشواطئ،  في 
وبعد االتفاق على بيع الصفقة 
يتم اصطحاب املشتري لتسليمه 
املخدرات عن بعـــد، هذا وأغلق 
القضية بإحالة االيرانيني  ملف 
الى النيابة بتهمـــة جلب املواد 
املخدرة بقصد االجتار، هذا وأشاد 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشـــيخ احمد 
اخلليفة بجهـــود ادارة املكافحة 
احمللية، مؤكدا ان جميع ادارات 
املكافحة تعمل فيما بينها حملاربة 
كل من تسول له نفسه املساس 
الكويت وتهريب السموم  بأمن 
املخدرة الى البالد، مشددا على 
ضرورة تعاون املواطنني واملقيمني 
مع االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
من خالل االبالغ عـــن أي امور 

مشبوهة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص 

العامة  االدارة  متكن رجـــال 
ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ احمد اخلليفة من إحباط 
ضخ 30 كيلو من مادة احلشيش 
الى البالد، وذلك بعد متكن رجال 
املكافحة من إيقاف إيرانيني يوم 
أمس قبل دخولهمـــا الي ميناء 
الدوحة وبحوزتهما كمية كبيرة 
من احلشيش الذي يحمل ماركة 
جميلـــة 2010/2009 أي أنه من 

إنتاج املوسم احلالي.
وبحســـب مصدر امني، فإن 
معلومـــات وردت الى مدير عام 
املكافحـــة عن إيرانيـــني اعتادا 
على جلب املخدرات، وانهما على 
وشك ادخال كمية من املخدرات 
مستغلني »لنج خشبي« محمل 
باألغنام، حيث يتستران بأنهما 
تاجـــرا أغنـــام، وعليـــه جرى 
تكليـــف ادارة املكافحة احمللية 
العقيد احمد الشرقاوي  بقيادة 
ومســـاعده املقدم محمد الهزمي 
وعلى مدار 48 ساعة قام رجال 
احمللية يتقدمهم العقيد الشرقاوي 
واملقدم الهزمي واملالزمون أولون 
ناصر العجيمان وعلي عبداهلل 
وعبدالعزيـــز القعيلي مبراقبة 
دقيقة بانتظـــار وصول اللنج، 
وحاملـــا دخل اللنج الـــي املياه 
االقليميـــة مت تتبعه وشـــوهد 
االيرانيان يضعان املخدرات الى 
جوار إحدى البويات البحرية ليتم 
القبض عليهما وإخراج املخدرات 
من عمق البحـــر، حيث كانا قد 
وضعاها في أكياس بالستيكية 
محكمـــة وقاما بإنزالها أســـفل 
البوية التي كان قد حددها لهما 

البقاء هلل
الفي احمير عباد املقطي الشمريـ  75 عاماـ  الرجال: ديوان املرحوم 
الشـــيخ محمد االحمـــد اجلابر الصباحـ  الشـــويخـ  ت: 
65099008ـ  66635343ـ  24845555، النساء: الصليبخاتـ  
ق2 ـ ش1 ـ م31 ـ ت: 24879935، الدفن التاسعة صباحا.

سالم خميس محمد اخلميس ـ 84 عاما ـ الرجال: جنوب السرة 
ـ الســـالم ـ ق1 ـ ش101 ـ م10 ـ ت: 25211720 ـ 99043001، 
النساء: الفيحاءـ  ق9ـ  ج95ـ  م13ـ  ت: 22544868ـ  الدفن 

بعد صالة العصر.
عبـداهلل عواد رديني ـ 69 عامـــا ـ الرجال: جابر العلي ـ ق6 ـ 
ش6 ـ م27 ـ ت: 99767774، النســـاء: جابـــر العلي ـ ق6 
ـ ش9 ـ م22 ـ ت: 66808505 ـ الدفـــن التاســـعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
محمـد حنيف حمد املطيري ـ 44 عامـــا ـ عبداهلل املبارك ـ ق7 
ـ ش710 ـ م55 ـ ت: 99411356 ـ 55545383 ـ الدفـــن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة والخدمات ص 14

صراخ يكشف محاولة إجهاض
عبداهلل قنيص

أدى صراخ صادر من إحدى الشقق في الفروانية الى كشف حالة 
والدة من حمل سفاح، وفي التفاصيل ان صراخا مخيفا صدر من 
إحدى الشـــقق في منطقة الفروانية، ما دعا قاطني العمارة إلبالغ 
»العمليات« ليقوم رجال األمن بعد حصولهم على إذن نيابي لكسر 
باب الشقة مصدر الصراخ، ليتضح ان الصراخ ما هو إال محاولة 
إجهاض وافدة سيالنية لنفسها ليتم نقلها الى املستشفى وسجلت 

في حقها قضية حمل سفاح.


