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محمد الدشيش
تقدم صاحب محل هواتف في منطقة املنقف 
ببالغ اتهم فيه لصوصًا مجهولني بسرقة 15 هاتفًا 
نق���ااًل ومبلغ مالي وعدد من ك���روت االتصاالت 
وسجلت قضية س���رقة، وقال صاحب احملل في 

بالغ���ه انه عندما توجه بع���د اإلفطار الى محله 
وجد الش���باك اجلانبي للمحل مكسورا وبتفقده 
للمحل وجد ان اللصوص سرقوا جميع الهواتف 
احلديثة التي في احملل وتركوا املستعملة أو تلك 

التي تركها أصحابها للتصليح.

عبداهلل قنيص
اسفرت حملة مفاجئة استهدفت ضبط ممنوعات 
داخ���ل العنابر اخلاصة مبتعاط���ي وجتار املواد 
املخدرة عن ضبط 16 هاتفا نقاال من بينها هواتف 
حديثة آي فون. وقال مصدر امني ان احلملة امر 
بتنفيذها وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء انور 
الياسني، الفتا الى ان جميع الهواتف املضبوطة 
جرت مصادرتها. واش���ار املص���در الى ان اللواء 
الياسني امر بفتح حتقيق مع بعض النزالء الذين 
عثر على الهواتف في امتعتهم ملعرفة هوية من 

ادخل هذه الهواتف لهم.

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث العاصمة من ضبط 4 شباب 
بواقع 3 بدون ووافد مصري كانوا يتعاطون املواد 
املخدرة داخل مركبة وعثر بحوزتهم على 8 إبر بها 

مادة الهيروين وادوات التعاطي. 
وقال مص����در امني ان اح����دى دوريات مباحث 
العاصمة اشتبهت مبركبة متوقفة في منطقة بنيد 
القار ولدى االقتراب من املركبة حاول قائدها الفرار 
لتتم مطاردتها وتوقيف املركبة مبن فيها والعثور 
عل����ى املواد املخدرة ومتت احال����ة جميع املتعاطني 

لالدلة اجلنائية لتوثيق تعاطي املخدرات.
من جهة اخرى متكن رج����ال مخفر خيطان من 
ضبط آس����يوي اثناء ترويجه للخمور احمللية في 
الشارع، وبحس����ب بيان لوزارة الداخلية امس فان 
رجال مخفر شرطة خيطان متكنوا من ضبط شخص 
من اجلنسية اآلسيوية وعثر داخل مركبته على 108 
زجاجات مياه من احلجم الكبير معبأة بخمر محلي 
وكان يق����وم بعرضها وبيعها عل����ى املارة مبنطقة 
خيطان، ه����ذا ومتت احالته الى جهات االختصاص 

التخاذ كل االجراءات القانونية بحقه.

لصوص ال يسرقون الهواتف المستعملة

16 هاتفًا نقااًل في عنبر المخدرات

سيارة المتعاطين ضمت 3 »بدون« ومصري

محمد الدشيش
اتهم مواطن شخصا من غير محددي اجلنسية بالشروع 
في قتل����ه داخل منزل البدون في منطقة الفردوس وقال 
املواطن ان����ه كان يطالب البدون ب����� 4000 دينار وبعد 
مماطالت عدة أبلغه البدون بأنه جاهز لتسديد دينه وطلب 
منه احلضور الى منزله وأوضح املواطن انه ما ان دخل 
الديوانية حتى تهجم عليه البدون بسكني محاوال قتله 

وأحدث به إصابات وأرفق املواطن تقريرا طبيا وسجلت 
قضية شروع في القتل. من جهة أخرى كشفت مشاجرة 
بني 4 شباب وحارس بناية عن 3 متعاطني وقال مصدر 
ان حارس بناية رفض دخول 4 شباب شقة يستأجرونها 
بناء على تعليمات من صاحب البناية فما كان من الشباب 
اال ان ضربوه، ولدى حضور رجال األمن اكتشفوا ان 3 

من الشباب متعاطون.

»بدون« يحاول قتل مواطن يطالبه بـ 4 آالف دينار

»الداخلية«: ال صحة لدخول 70 ألف متسول إلى البالد

أحد سائقي المركبتين تجاوز اإلشارة الحمراء

وفاة ممرض وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم
بين دورية شرطة وباص يقل ممرضين أمام منطقة الصباح الطبية

بشرى شعبان
نفى الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العميد محمد الصبر ما تردد 
عن دخول 70 ألف متسول الى البالد 
خالل شهر رمضان. وأوضح الصبر ان 
عدد أذونات الزيارة التي صدرت خالل 
الفترة من 1 إلى 18 من شهر رمضان 
املبارك هو 22973، وهي موزعة على 
أذونات س����ياحية وعائلية وجتارية 
والتحاق بعائل، وان عدد من دخلوا 
الفترة  ف����ي  البالد بأذون����ات زيارة 

املذكورة هو 14533، وأضاف العميد 
الصبر ان اعتبار احملطة الفضائية التي 
نقلت اخلبر ان الذين دخلوا البالد على 
انهم متسولون ومضاعفة العدد بنحو 
خمس مرات، أمر ميس بسمعة البالد 
ويقلل من صدقية اإلعالم. وأكد الناطق 
الداخلية مدير  الرسمي باسم وزارة 
إدارة اإلعالم األمني العميد محمد الصبر 
ان ادارة اإلعالم األمني على استعداد 
دائم للتعاون مع االخوة العاملني في 
جميع وسائل اإلعالم وبشتى أشكالها، 

ولل����رد على اي استفس����ار او طلب 
توضيح من جانبهم، وكذلك تزويدهم 
باملعلومات واالحصاءات الدقيقة في 
كل ما يتعلق بشؤون الوزارة، خدمة 
للصالح العام ومن أجل احلفاظ على 
أمن البالد واستقرارها وسمعتها وعلى 

صدقية اإلعالم.
من جهته اعلن الوكيل املس����اعد 
للشؤون القانونية في وزارة الشؤون 
جمال الدوسري ان اجلهة املعنية مبنح 
سمات الزيارة هي وزارة الداخلية وان 

وزارة الشؤون غير معنية مبنح هذه 
السمة. وقال، في تصريح صحافي، ان 
هناك جلنة مشتركة من عدة جهات 
حكومية ترأسها وزارة الداخلية وهي 
املسؤولة عن مكافحة ومتابعة اعمال 
التسول ليس فقط خالل شهر رمضان 

بل على مدار السنة.
على صعيد آخر، كش����ف مصدر 
مطل����ع ان اللجنة  املش����تركة قامت 
خالل النصف االول من شهر رمضان 
بضبط 12 متسوال في مختلف املناطق 

الكويتية، وان اللجنة مستمرة بعملها 
بكثافة خالل الشهر الفضيل، وسيتم 
تكثيف اعمالها خالل العشر االواخر 
وفي نهاية شهر رمضان سترفع تقريرا 
تفصيليا بأعمالها خالل الشهر مرفقا 
به احصائية باعداد احلاالت التي مت 
ضبطها. وأوضح املصدر ان االرقام 
التي تناقلتها وس����ائل االعالم حول 
االعداد الوافدة الى البالد خالل الشهر 
الكرمي فيها الكثير من املبالغة وبعيدة 

عن احلقيقة والواقع.

عدد أذونات الزيارة التي صرفت خالل رمضان لم تتجاوز 23 ألفًا

جمال الدوسري العميد محمد الصبر

اشارة منطقة الصباح الصحية قبل نقل باص املمرضني ودورية الشرطة املتصادمني وفي اإلطار الدماء تغطي دورية الشرطة
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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

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود
لقي مم���رض مصرعه فيما 
اصيب 13 آخ���رون من زمالئه 
ورجل شرطة في حادث تصادم 
دورية شرطة وباص كان يقل 
14 ممرضا عل���ى طريق جمال 

عبدالناصر امس.
ووف���ق مصدر امن���ي فان 
احدى السيارتني جتاوز قائدها 
الذي  االش���ارة احلمراء االمر 
ادى الى تصادمهما ووفاة احد 
االش���خاص على الفور والذي 
تبني الحقا ان���ه ممرض، فيما 
اصيب ال� 13 ممرضا اآلخرون 
باصاب���ات متفرق���ة وصفت 
معظمها باملتوس���طة اما قائد 
الدورية فاصيب بكسور شديدة 

في الوجه والصدر.
وقال مدير منطقة الصباح 
الصحية د.عبداللطيف السهلي 
ان احلادث وقع بالقرب من منطقة 
الصباح الصحية وادى الى وفاة 
احد املمرض����ني واصابة بقية 
زمالئه الذين نقلوا الى مستشفى 

الصباح لتلقي العالج.


