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االمنية
الصفحة

ومنع االختناقات. واشار الى وجود 
قوة كافية من رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائي����ة للوقاية من 
حوادث السرقة واي عمل قد يخل 
باالمن وانتشار الدوريات املساندة 
لالجهزة االمنية ودعم قطاع االمن 
العام لكل القطاعات. وبني الصبر ان 
هذه العملية يواكبها نشاط اعالمي 
توعوي بهذه املناسبة يعتمد على 
التنسيق بني ادارة االعالم االمني 
وجميع وسائل االعالم. وقال ان اداء 
صالة القيام في املس����اجد يفرض 
تغطي����ة امنية ومروري����ة مكثفة 
خاصة في مس����جد الدولة الكبير 
الذي يؤم����ه االلوف الداء صالة القيام خالل العش����ر 
االواخر، مضيفا ان االدارة العامة للدفاع املدني تشارك 
في تقدمي خدمات خاصة لكبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصة ممن يقومون بأداء هذه الشعائر. واوضح ان 
االجهزة االمنية تركز على مكافحة التسول وعمليات 
الس����رقات وتيسير وصول املصلني الى املساجد الداء 
صالة القيام بسهولة، مناشدا املواطنني واملقيمني عدم 
ترك مقتني����ات ثمينة داخل مركباتهم خالل وجودهم 

في املساجد وقيامهم بالتسوق.

اعلنت وزارة الداخلية اتخاذها 
الترتيبات واالجراءات االمنية في 
الوزارة واكتمال  جميع قطاعات 
التدابير االمنية واملرورية الوقائية 
الالزمة اس����تعدادا  واالحترازية 
للعشرة االواخر من رمضان وعيد 
الفطر الس����عيد. وقال مدير ادارة 
الرس����مي  الناطق  االعالم االمني 
باسم الوزارة العميد محمد الصبر 
ان كل التدابير االمنية واملرورية 
اتخذت بناء على توجيهات وزير 
الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر 
اخلالد. واوضح ان هذه االجراءات 
والتدابي����ر تندرج في اطار عملية 

شاملة متكاملة تهدف الى تأمني وتوفير الرقابة االمنية 
وحتقيق مزيد من االنسياب املروري على جميع الطرق 
والتقاطعات الرئيس����ية والفرعية. وذكر ان نش����وء 
اختناقات مرورية امر متوقع بالنظر الى العدد الكبير 
من املركبات التي يتحرك معظمها في منطقة محدودة 
وتخرج في وقت واحد تقريبا بعد االفطار. واملح الصبر 
الى ان محافظات الكويت ستشهد انتشارا امنيا كبيرا 
وتعاونا على اعلى مستوى بني قطاعات املرور واالدارة 
العامة للدوريات لضبط احلركة املرورية وزيادة سيولتها 

املتهمون الثالثة وأمامهم حبوب الفراولة

إبراهيم الغامن اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

إحباط ضخ 7 آالف حبة مخدرة إلى أوساط المتعاطين
بضبط مواطن ومصريين.. وعربي هّرب المؤثرات في الدجاج

املتهم وأمامه احلبوب املهربة املؤثرات العقلية وقد أخفيت في الدجاج

ليكلف إدارة املعلومات مبتابعة 
العس���كري ومعرف���ة حقيقة 
اجتاره في املخدرات واملؤثرات 
العقلية. وقام رجال املعلومات 
بعم���ل التحري���ات التي أكدت 
اجتار العس���كري في احلبوب 
املخ���درة ليتم التنس���يق مع 
النيابة واس���تدراج العسكري 
لبيع 40 حبة مبقابل 45 دينارا 
ليتم ضبطه وبالتحقيق معه 
اعترف على مصريني عاطلني 
عن العمل متت مداهمة مسكنهما 
وضبط أكثر من 650 حبة من 
نفس النوع وأحيل العسكري 
النيابة بتهمة  الي  واملصريان 
حيازة مؤث���رات عقلية بقصد 

االجتار.

انها تتجاوز ال���� 6 آالف حبة 
مخدرة. من جهة أخرى متكن 
رج���ال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة اللواء الشيخ 
أحمد اخلليفة من ضبط عسكري 
في وزارة الدفاع ووافدين من 
اجلنسية املصرية بعد معلومات 
عن اجت���ار األول في احلبوب 
املخدرة نوع فراولة واستطاع 
رجال اللواء اخلليفة من إحباط 
ضخ 700 حبة مخدرة الى أسواق 

املتعاطني.
وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى اللواء اخلليفة بأن 
عس���كريا مير بظروف مادية 
صعبة ب���دأ في االجتار باملواد 
املخ���درة واملؤث���رات العقلية 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحبط رج���ال جمرك املطار 
الدولي واإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ضخ ما يقارب ال� 7 
آالف حبة مخدرة وذلك بالقبض 
علي وافد عربي قدم من مواطنه 
محمال ب���� 6 آالف حبة مخدرة 
قام بإخفائها بطريقة مبتكرة 
بوضع احلب���وب داخل دجاج 
مثلج، كما مت توقيف 3 متهمني 
منهم مواطن يعمل عسكريا في 
الدفاع ووافدين من اجلنسية 
املصرية وأحيل املتهمون تباعا 

الى االختصاص.
وح���ول قضي���ة تهري���ب 
احلبوب في دج���اج مث����لج، 
الكويت  قال مراقب عام مطار 
الدولي سليمان الفهد ان وافدا 
عربيا قدم من موطنه وقد رصد 
فريق اجلولة ارتباكه ومحاولته 
اخلروج من الدائرة اجلمركية 
بسرعة، مشيرا الى ان االرتباك 
دفع رجال جمرك املط���ار الى 
الطلب من الوافد االنتقال الى 
غرفة التفتيش الذاتي ومن ثم 
تفتيش أمتعت���ه ليعثر رجال 
اجلم���ارك على دج���اج مثلج 
وضعت في أحشائه احلبوب 

املخدرة.
ل���� »األنباء«  الفهد  وق���ال 
انه مت حص���ر احلبوب وتبني 

تهّشم دورية مرور وإصابة عسكري في تصادم على حارة األمان

في أنحاء جس���ده، إال أن حالته باتت مس���تقرة. 
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان العسكري 
انطلق بدوريت���ه على طريق الدائري الرابع بعد 
ورود بالغ للتعامل مع حادث س���ير، مشيرا الى 
ان العسكري حاول جتاوز شاحنة فانحرف الى 

حارة األمان ليصطدم بباص النقل العام.

هاني الظفيري
كتبت النجاة لعسكري في قطاع املرور أول من 
أمس اثر تصادم دوريته بباص النقل العام، وهو ما 
تسبب في إحداث تلفيات شديدة باملركبة ودخول 
العس���كري غرفة العناية الفائقة في مستش���فى 
اجلهراء لتعرضه لكسر في اليد ورضوض متفرقة 

الصبر: خطة أمنية مرورية في المحافظات
 وتنسيق لتجاوز االختناقات ومالحقة المتسولين

العميد محمد الصبر
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

محمد الدشيش
شن رجال مديرية أمن محافظة األحمدي 
يوم أمس حملة موس����عة على املتسولني 
ومت توقيف 8 نس����اء و5 رج����ال جميعهم 
كانوا يتسولون مقابل األسواق واملجمعات 
التجارية ومنهم 3 سيدات من غير محددي 

اجلنسية.

وقال مصدر أمني ان رجال األمن وقبل 
ان يلقوا القبض على املتسولني واملتسوالت 
تأكدوا من ممارستهم للتسول، مشيرا الى 
ان جميع املوقوفني في حملة التسول سيتم 
إبعاده����م خاصة بالنس����بة للوافدين، أما 
الزامهم بتعهدات  بالنسبة للبدون فسيتم 

بعدم التسول مرة أخرى.

ضبط 8 نساء و5 رجال في حملة  على المتسولين

)سعود سالم(الدورية وقد تهشمت متاما جراء االصطدام


