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االمنية
الصفحة

عبداهلل قنيص
واصل���ت أجه���زة 
وزارة الداخلية وحتديدا 
مديرية أمن محافظة 
بقي���ادة  األحم���دي 
العمي���د عبدالفت���اح 
الهادفة  العلي حملتها 
الى وقف املعاكس���ات 
امام م���دارس الفتيات 
ومت ضبط 18 س���يارة 
جميعها بقيادة أحداث 
ليست بحوزتهم رخص 
قيادة، كما جرى حترير 
106 مخالفات مرورية 

وضبط 26 شابا جرت إحالتهم الى االحتجاز 
وإلزامهم بالتوقيع عل���ى تعهدات بالتزام 

حسن السير والسلوك.
وقال مصدر امني ان تعدد شكاوى بعض 

م���دارس البنات ف���ي مناطق 
العلي  املنقف والظهر وجابر 
دفعت العميد العلي الى تشكيل 
فرقة عملت على فترتني الفترة 
األولى من السادس���ة وحتى 
الثامنة مساء وهو وقت إغالق 
ابواب مدارس اإلناث واألخرى 
امتدت من الثانية عشرة وحتى 

الثانية من بعد الظهر.
امن  وأكد املصدر ان مدير 
االحمدي رفض بش���كل قاطع 
اي وس���اطات إلطالق سراح 
الشباب او عدم حترير مخالفات 
مروري���ة، مؤكدا مل���ن حاول 
التوسط ان هؤالء الشباب يجب ان يطبق 
بحقهم القانون حتى يصبحوا أسوياء في 
تعامالتهم ويعاملون الفتيات كش���قيقات 

لهم.

تنظر اليوم محكمة اجلنايات تظلما 
م����ن قرار حفظ كان قد صدر من النيابة 
العامة بشأن قضية ما، وذلك بعد أن تقدم 
أحد اخلصوم بطلب رد الهيئة السابقة 
التي كانت قد نظرت ذات التظلم، واجلدير 
بالذكر أنه لم يفصل في طلب الرد املذكور 

حتى اآلن!!؟

تظلم

العميد عبدالفتاح العلي

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

املتهمان وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة

ضبط 18 حدثًا يقودون سيارات
 في حملة شاملة ألمن األحمدي

»بدون« يمسح القيد 
األمني من صحيفة ابنته 
ويبرر: »أردت أن أزوجها«

تشغيل مركز خدمة 
الشامية يومي الجمعة 
والسبت من كل أسبوع

عبداهلل قنيص
أحيل ش����خص من غي����ر محددي 
العامة بتهمة  النيابة  الى  اجلنس����ية 
التزوير في مس����تندات رسمية حيث 
قام بتزوير ش����هادة البنته تفيد بأنها 
ليس عليها قيد أمني، في حني ان ابنته 
مسجل بحقها قيد أمني على ذمة قضية 
س����ابقة، وهو القيد الذي قام مبسحه 
البدون من ورقة القي����د األمني الذي 

استخرجه البنته.
وقال مص����در أمني ان البدون برر 
تزويره للمس����تند الرسمي باعتباره 
يريد تزويج ابنته بع����د ان تقدم لها 

شاب كويتي وطلبها للزواج.
وأضاف املصدر ان اللجنة التنفيذية 
ملعاجل����ة أوضاع املقيم����ني في البالد 
بصورة غير قانونية تقدم اليها بدون 
مبستندات تؤكد ان ابنته ليس عليها قيد 
أمني وبعد االطالع على السجالت تبني 
كذب ذلك ليتم استدعاء األب وإحالته 

الى االختصاص بتهمة التزوير.

ان  ادارة االع���الم االمني  أعلنت 
االدارة العامة ملراكز اخلدمة ستقوم 
بتشغيل مركز خدمة الشامية يومي 
اجلمعة والسبت من كل اسبوع اعتبارا 
من يوم غد اجلمعة وذلك في الفترة 
املسائية من الساعة الرابعة عصرا 

حتى الساعة الثامنة مساء.

عسكري في الدفاع يتهم ضابطًا
 بإحراق سيارته باستخدام مادة كاوية

 محمد الدشيش
اتهم عسكري في وزارة الدفاع ضابطا برتبة 
مالزم أول بإتالف سيارته محرقا إياها عن طريق 
رش مادة كاوية عليها مما أحلق بها تلفيات ال 
تقل عن 300 دينار، وحتدث ان املادة احرقت 

الصبغ اخلارجي واتلفته متاما.
وقال مصدر امني ان العس���كري تقدم الى 
مخفر صباح السالم وقال إنه تقدم إلى الضباط 
وقدم إليه تقريرا طبيا يتيح له احلصول على 
إجازة مرضية من عمله اال ان الضابط املسؤول 

رفض استقباله، وعلى حد قول العسكري انه 
رفض التقرير وابلغه بضرورة االلتزام بالدوام 
وحصلت اثر ذلك مشاجرة بينهما وعليها غادر 
العسكري عمله غاضبا وذهب إلى املسؤولني 
ليشكوه، وادعى العسكري انه عندما عاد إلى 
املواقف حيث ركن سيارته ليتوجه إلى املنزل 
فوجدها قد اتلفت بواسطة مادة كاوية، ووجه 
اصابع االتهام الى مسؤوله املالزم األول مبررا 
انه فعل ذلك انتقاما منه على خلفية املشاجرة 

التي حدثت بينهما في املكتب.

عسكري سابق وشقيقه يسقطان بـ »الشقراء اللبنانية«
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

أحبط رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ أحمد اخلليفة محاولة 
ض���خ كيلو ونص���ف الكيلو 
من مادة احلش���يش من نوع 
»الشقراء اللبنانية« كما تعرف 
بني اوساط املتعاطني وذلك بعد 
ضبط شقيقني احدهما مسرح 
الداخلية واآلخر  م���ن وزارة 
عاطل عن العمل كما عثر بحوزة 

الشقيقني على 2000 دينار.
ووف���ق مص���در امني فإن 
معلوم���ات وردت ال���ى مدير 
عام املكافحة العميد الش���يخ 
احمد اخلليفة عن اجتار مواطن 
في املواد املخدرة وعليه كلف 
العميد اخلليفة ادارة العمليات 
التابعة لالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ويرأس هذه االدارة 
املقدم محمد الهزمي ويساعده 
الرائد محمد قب���ازرد وعليه 
شكل الهزمي وقبازرد فريق عمل 
مؤلفا من النقيب محمد القبندي 
واملالزمني اولني عبداهلل الربيعة 
وناصر الديحاني واملالزمني زيد 
صلبوخ وعبدالعزيز اضبية 
وعليه مت التنسيق مع النيابة 
العامة بش���أن صفقة لشراء 
اصبعني من احلشيش مقابل 

100 دينار.
وقال املصدر ان املتهم حضر 
الى موقع الصفقة وهي منطقة 
سلوى على مقربة من مسكنه 
وبعد ان سلم املخدرات وتسلم 
املبل���غ املرقم ألق���ي القبض 
عليه واعترف بأنه وشقيقه 
املسّرح يتاجران في املخدرات. 

وبتفتيش مسكن املتهمني عثر 
في غرفة املتهم االول على كيلو 
الثاني  من احلشيش واملتهم 
املسرح على نحو نصف كيلو، 
واعترفا باالجتار وان املخدرات 

تأتي إليهما من لبنان.
واشار املصدر الى ان املتهمني 
اقوالهم���ا في محضر  دونت 
رسمي واحيال امس الى نيابة 
املخدرات بتهمة حيازة مواد 
مخدرة واالجتار فيها وارفق 
في ملف القضية املضبوطات 
وهي كيلو ونصف الكيلو من 
احلشيش و2000 دينار وميزان 
حساس، فيما اكد املتهمان ايضا 
ان الكمية املضبوطة هي الكمية 
املتبقية م���ن 3 كيلوغرامات 
حشيش كانت معهما وصرفا 
نحو كيلو ونصف الكيلو قبل 
ان يت���م ضبطهما م���ن ادارة 

العمليات.

باعا أصبعي حشيش لرجال المكافحة
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


