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 محمد الجالهمة
»البيت بيت ابون����ا والعيال طردونا« طبق 
هذا املثل الشاب الذي نشرت »األنباء« في عددها 
امس قضيته حينما اكد عزمه اجلهاد في العراق 
ولكن هذه املرة حتدث القصة ذاتها ولكن بشكل 
مغاير، وكان ذات الشاب الذي اشتكاه والده امس 
االول ال����ى رجال االمن توجه الى مخفر النعيم 

مطالبا رجال املخفر برفع قضية ضد والده الذي 
يزعجه ببناء املنزل، األمر الذي جعل رجال االمن 
يستدعون الشاب وهو في العشرين من عمره 
ويس����ألونه »هل انت صاحب املنزل ام والدك« 
فرد العشريني بأن »املنزل لوالدي« ليقوم رجال 
االمن بطرد الشاب من املخفر واستدعاء والده 

البالغه ببالغ ابنه الغريب.

 تقيم اكادميية س���عد العبداهلل للعل���وم األمنية غدا 
االربعاء حفل تخريج الدفعة الثانية لطالبات معهد الهيئة 

املساندة وذلك في صالة الشهداء مبقر االكادميية.
وبحس���ب بيان وزارة الداخلية الذي وزعته امس فان 
وكيل وزارة الداخلية باالنابة الفريق غازي العمر سيشهد 
احلفل برعايته، حيث س���يتم تخريج الطالبات من رتبة 

شرطي الى وكيل عريف.

األكاديمية تخّرج الدفعة الثانية للهيئة المساندة غدًامواطن يطلب من رجال األمن طرد والده من المنزل

مواطنة قادمة من لبنان تسقط بـ 150 غرام كوكايين
وتعترف: »حققت من االتجار بالمخدرات 100 ألف دينار«

الشمالي: خطة أمنية للقضاء على المظاهر السلبية واالختناقات في رمضان

سوري لمواطن في ذكرى االحتالل: 
ال تتكلم عن حزب البعث وإال ما راح يصير خير

ضابط مخفر النقرة : روح اشتكي عند وزير الداخلية

بنغالي يسرق االتصاالت في »القصر« مواطن يتصل بالعمليات:
»ألو .. حرامي بغرفة نوم زوجتي«!

 هاني الظفيري
بالغ طريف تقدم به مواطن الى مخفر 
االندلس لالب���الغ عن وجود لص داخل 
غرف���ة نوم زوجت���ه، إال ان رجال االمن 
فشلوا في التأكد من حقيقة وجود اللص، 
وقال مصدر امني ان مواطنا قال انه كان 
قد تهاوش مع زوجته واراد ان ينام في 

غرفة األبناء، وفيما كانت الساعة تشير 
الى الثالثة فجرا سمع صراخ زوجته فهرع 
الى غرفتها التي ابلغته بأنها شعرت بلص 
داخل غرفتها وهو ما دعاها الى الصراخ، 
الطريف ان املواطن قال ان اللص دفعه 
الى النوم مرة اخرى داخل غرفة الزوجة.. 

وطاح احلطب.

 هاني الظفيري
متكن رجال امن اجلهراء م����ن إلقاء القبض على 
وافد بنغالي يدير وكر اتص����االت دولية في منطقة 

القصر.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت الى مدير امن 
اجلهراء عن استغالل وافد بنغالي )33 عاما( يستغل 
شقة في منطقة القصر لسرقة املكاملات الدولية، فتم 
االيعاز الى الرائد مطر سبيل الذي قام ورجاله بإلقاء 
القبض على الوافد واحالته واالجهزة املضبوطة الى 
جهة االختصاص وقام برفع تقرير كامل باألجهزة التي 

مت ضبها ضمن نشاط مستمر لرجال اجلهراء.

 أمير زكي
النقرة،  ش���هد مخف���ر 
مطل���ع ف���ي   وحتدي���دا 
2 اغس���طس وتزامنا مع 
العراقي  ذكرى االحت���الل 
واقع���ة للدفاع عن النظام 
البائد، على مرأى  البعثي 
ومسمع احد رجال املباحث، 
وذلك حينم���ا قال مواطن 
ألحد املتهم���ن في قضية 
خطف واعت���داء بالضرب 
على وافد مصري ال يجوز 
أن يتعرض وافد للخطف 
في الكويت دولة القانون، 
وان هذه الواقعة تذكرنا مبا 

فعله املقبور صدام حسن وحزب البعث، ليرد الوافد وهو سوري 
اجلنسية: ال تتحكى على حزب البعث، وإال ما راح يصير خير.

واس���تنادا الى مصدر أمني، فإن وافدا مصريا مس���جال عليه 
قضية تغيب قام كفيله وهو مواطن برفقة س���وري بالتوجه الى 
منزله للقبض عليه ولدى دخولهم الى مسكن املتغيب لم يعثروا 
عليه، فما كان منهما اال ان ضربا صديقه املقيم في الغرفة، ثم قاما 
بوضعه في سيارة بلوحات خليجية واقتياده الى مخفر النقرة، 
حيث كان في اس���تقبالهم رئيس مخفر النقرة املقدم بدر الناصر 
والذي أكد للمواطن )كفيل املتغيب( والس���وري ان ما أقدما عليه 

ميثل جناية خطف واعتداء بالضرب.
وأضاف املصدر: قام الش���خص الذي اختطف عنوة باالتصال 
على كفيله والذي سارع باحلضور وساءه ما حدث ألحد موظفيه، 

معتبرا ما صدر يشكل واقعة 
خطي���رة وتذكر مبا حدث 
من زباني���ة املقبور صدام 
خالل احتالله���م للكويت 
في 2 أغسطس عام 1990، 
ليقوم السوري بالتلفظ على 

املواطن وتهديده.
وف���ي اتص���ال هاتفي 
مع كفي���ل الواف���د قال ل� 
»األنباء«: طلبت تسجيل 
قضية تهديد بإحلاق أذى 
ضد الوافد السوري، وطلبت 
شهادة رجل املباحث والذي 
قال أمامه الس���وري: ترى 
م���ا تتحكى ع���ن البعث، 
إال ان ضابط���ا في مخفر النقرة قال لي روح اش���تكى عند وزير 

الداخلية.
وحول مصير قضية اخلطف والضرب، قال كفيل الوافد ان هناك 

ضغوطا كبيرة متارس على املوظف، ولكنه لن يتنازل.
على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الش���مالي انه مت إعداد خطة للقضاء على 
املظاهر السلبية خالل ش���هر رمضان الفضيل، مشيدا في الوقت 
نفسه باالنتشار األمني خالل موسم السفر سواء في السكن اخلاص 

أو في األسواق، الفتا الى ان هذا االنتشار كان له ثمار إيجابية.
وأكد الشمالي وجود خطط للتعامل مع االختناقات املرورية، 
داعيا أولياء االمور الى التنبيه على أبنائهم بعد مضايقة العائالت 

في املجمعات.

املتهمة بجلب املخدرات وتبدو املضبوطات وامليزان احلساس أمامها

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

املقدم بدر الناصر اللواء خليل الشمالي

 أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الش����يخ 
أحمد اخلليف����ة مواطنة في العقد 
الرابع من عمرها إلى النيابة أمس 
بتهمة جلب املواد املخدرة بقصد 
االجتار، وهي عقوبة قد تصل عقوبة 

من يرتكبها إلى اإلعدام.
وقال مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى مدير عام املكافحة عن 
قيام مواطنة بجلب املخدرات خاصة 
مادة الكوكاين املخدرة من لبنان 
وأنه����ا تتاجر في امل����واد املخدرة 
وتقوم بتوزيعها على عدد محدود 
جدا من زبائن معينن، مشيرا الى 
ان مدير عام املكافحة طلب من إدارة 
املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد 
الشرقاوي التحقق من أمر اجتار 
املواطنة ومحاولة استدراجها الى 
بيع كمية من املواد املخدرة بقصد 

ضبطها متلبسة.
واش����ار املصدر االمني الى ان 
مدير إدارة املكافحة احمللية العقيد 
الشرقاوي شكل فريق عمل برئاسة 
مساعده املقدم عبداحملسن العباسي 
وعضوي����ة املالزم����ن أولن علي 
حبي وناصر العجيمان واملالزمن 
س����ليمان األمير ومحمد العيسى 
ومصعب العنجري. ورغم محاوالت 
فريق العمل استدراج املواطنة الى 
بيع كمية من املخدرات اال ان املتهمة 
كانت حريصة للغاية ورفضت بيع 
أي من امل����واد املخدرة ألي منهم، 
واض����اف املص����در مت اعداد خطة 
بديلة وهي رصد املواطنة ومعرفة 
موعد سفرها وعودتها إلى الكويت 

وبعد جهد كبير حدد فريق املكافحة 
موعد سفر وعودة املواطنة وبعد ان 
عادت الى الكويت من منفذ املطار 
وما ان جتاوزت مراحل التفتيش 
اجلمرك����ي حتى صدم����ت برجال 
املكافح����ة بانتظارها خارج مطار 
الكويت حيث طلبوا منها مرافقتهم 
الى التفتيش واطلعوها على االذن 
النيابي بالتفتيش، الفتا إلى أنه متت 
االستعانة مبفتشات من املباحث 
الخضاع الس����يدة للتفتيش ليتم 

العثور في اماكن حساس����ة على 
نحو 150 غراما من الكوكاين والتي 
يصل سعرها الى أكثر من 20 ألف 
دينار وكمية من احلبوب، مشيرا 
الى ان رجال املكافحة انتقلوا الى 
مسكن املتهمة وعثروا في املنزل 

على ميزان حساس.
واستطرد املصدر قائال: خالل 
املتهم���ة وصفت  التحقي���ق مع 
االجت���ار في الكوكاي���ن باملربح 
للغاية مؤكدة أنها سبق ان هربت 

كميات من نفس املادة ل� 6 مرات 
من قبل، وان رصيدها البنكي من 
املخدرات جتاوز 100 ألف دينار. 
واشار املصدر الى ان املتهمة زودت 
رجال اللواء اخلليفة باسم التاجر 
الذي تتعامل معه في لبنان، مؤكدا 
اللواء اخلليفة بصدد اخطار  ان 
الس���لطات اللبناني���ة عن هوية 
التاجر اللبناني الذي زود املواطنة 
بشحنات الكوكاين. متهيدا التخاذ 

ما يلزم من اجراءات.
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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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> 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

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

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


