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تقرير أمني يحّذر من شرطة غير رسمية.. تنشط بالفروانية
أعضاؤها يقومون بمداهمة أوكار منافية لآلداب وتصنيع الخمور متسلحين بـ »العجرات«

جانب من مباحثات خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ أمس األول   )أ.پ(

مصادر لـ »األنباء«: نتائج قمة بيروت 
الثالثية ستفرح قلوب اللبنانيين

عواصم: إلى جانب ملف السالم 
في املنطق����ة واملصاحلة العربية، 
كان الوضع ف����ي لبنان في صلب 
مباحثات شرم الشيخ بني الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك وخادم 
احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الذي وصل إلى دمشق لبحث هذه 
امللفات مع الرئيس السوري د.بشار 
األسد، بيد ان األنظار جميعها تتجه 
اليوم إلى بيروت حيث يترافق خادم 
احلرمني واألسد لعقد قمة ثالثية 
مع الرئيس ميشال سليمان، والتي 
يعول عليها لتخفي����ف االحتقان 
الناجت عن مفاعي����ل القرار الظني 
املرتقب حملكمة احلريري الدولية، 

وقد بشرت مصادر لبنانية بأن ما 
س����يصدر عن هذه القمة سيفرح 
اللبناني����ني، حيث حتدثت  قلوب 
الرئيس  املعلومات عن خلوة بني 
سليمان وامللك عبداهلل والرئيس 
التكرميي ثم  الغداء  السوري قبل 
جتري بعده����ا لقاءات مع عدد من 
املسؤولني والشخصيات يرجح ان 
تشمل اقطاب هيئة احلوار الوطني، 
وترددت معلومات عن امكان مشاركة 
األمني الع����ام حل����زب اهلل الغداء 
واملش����اورات التي ستسبقه، لكن 
معلومات اخرى قللت من احتمال 
ذلك، بس����بب االعتبارات االمنية 

للسيد نصر اهلل.

محمد الجالهمة
 كش����ف مص����در أمني 
ل� »األنباء« ان تقريرا أمنيا 
مفصال سيرفع الى قيادات 
وزارة الداخلية حول تنامي 
ظاه����رة قي����ام مواطنني 
بتشكيل مجاميع أمنية غير 
رسمية ومحاولة تطبيق 
القانون بأيديهم ومداهمة 
أوكار اتصاالت وش����قق 
ع����زاب وأوكار تس����تغل 
لألعم����ال املنافية لآلداب 

دون أي سند قانوني.
وأوضح املص����در ان 
التقرير يشمل حتذيرا من 
املواطنني  حتول مجاميع 
تلك ال����ى جماعات أمنية 
غي����ر مرخصة. وأش����ار 
الى ان بعض قيادات تلك 
املجاميع حاولوا احلصول 
على اذن نيابي من اجلهات 
املختصة إال ان طلبهم قوبل 
بالرفض من اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وبلدية 
الكويت في اجتماع عقد 
في مديرية أمن الفروانية 
قبل شهرين. وذكر املصدر 
انه وعلى الرغم من عدم 
حصوله����م عل����ى االذن 
انهم مس����تمرون في  اال 
القانون بأيديهم  تطبيق 
ويقوم����ون باإلغارة على 
محالت آسيويني وبقاالت 
غي����ر مرخص����ة وأوكار 
تصنيع خمور متسلحني 
بالعج����رات أحيانا، وان 
هناك من السياسيني من 
يقوم بدعمهم وكذلك بعض 

القيادات األمنية.

خادم الحرمين ومبارك بحثا السالم والمصالحة العربية ولبنان في شرم الشيخ

»الشؤون«: موقع خاص إلنجاز
معامالت العاملين في »التعاونيات«

المبارك افتتح قسم األشعة الجديد
بمستشفى جابر األحمد للقوات المسلحة

الدويهيس: تثبيت سعر 300 سلعة وتوحيد سعر 100 أخرى

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري عن قيام الوزارة 
بتخصيص موقع خاص إلجناز املعامالت اخلاصة بالعاملني 
في اجلمعيات التعاونية مما يسهل على التعاونيات جتديد 
إقامات العاملني فيها دون تأخير وبشكل مستقل عن قطاعات 

العمل األهلي األخرى. 
وأكد ان الدولة، تولي اجلمعيات التعاونية أهمية خاصة 
وتوفر لها األراضي واملباني بأسعار رمزية. ومن جهته، أعلن 
رئيس احتاد اجلمعيات االستهالكية د.حسني الدويهيس قيام 
جلنة متابعة األسعار بتثبيت سعر 300 سلعة وتوحيد سعر 
100 صنف من س����لع االحتاد باإلضافة ال����ى ادخال أصناف 
جديدة الى هذه الس����لع. وقال ان وزارة الش����ؤون واالحتاد 
سيقومان بإجراء دراسة تقييمية حلسابات املتاجرة للمهرجانات 

التسويقية.

افتتح رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أمس قسم األشعة اجلديد »الرنني املغناطيسي 
املفتوح واملغلق« مبستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة.

وقال بي����ان صادر عن وزارة الدفاع ان قس����م األش����عة 
اجلديد ج����اء نتيجة للتعاون القائم بني املستش����فى وكلية 
الطب بجامع����ة بون األملانية ويحتوي على آخر ما توصلت 
إليه تكنولوجيا الفحص اإلشعاعي متمثال في أجهزة األشعة 
الس����ينية املقطعية اجلديدة التي لديها القدرة على تصوير 
جميع شرايني اجلسم باس����تخدام الصبغة واحلصول على 

صور ملونة ثالثية األبعاد.
كما تضمن القسم اجلديد أحدث جهاز للفحص بواسطة 
الرنني املغناطيسي املفتوح والذي ميكن استخدامه مع جميع 
املرضى خاصة ذوي األجسام الكبيرة ومن يعانون من مشاكل 

الدخول في األماكن الضيقة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيسة األرجنتني كرستينا دي كيرشنر

رئيـس الـوزراء بحث مـع رئيسـة األرجنتين 
دعـم التعـاون الثنائي فـي جميـع المجاالت 
وشـهد توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية  ص 3

وضـع الكهرباء مطمئـن: 11380 
ميغاواط اإلنتاج الكلي للبالد بعد دخول 
وحدة في محطـة الدوحة للخدمة   

وطالبات  طالب   706 أسماء 
البعـثات  مقــبوليـن فـي 
الخاصة بالجامعات  الداخلية 

في الذكرى الثانية لرحيل جاسم البحر:

»اطمئن يا أبا طالل« 
بقلم: صالح السلمي
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تتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتها فـي وفاة فقيدها الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

عبـدالبـاقي عـبـداهلل النـوري
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر بال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عـائــلة الـنـــوري


