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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
تقدم طبيب اس���نان عربي ببالغ إل���ى مخفر القيروان 
متهما وافدة آسيوية تعمل خادمة بالتلفظ عليه واهانته 
أثناء ممارسة عمله وقال الطبيب ان اخلادمة حضرت برفقة 
كفيلها إلجراء تنظيف لثة وأثناء ممارس���ة العملية قامت 
اخلادمة عندما طلب منها اخلروج لعالج كفيلها بالتلفظ 

عليه وسجلت قضية اهانة موظف عام أثناء الواجب.

خادمة تهين طبيب أسنان في القيروان

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

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

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 

آسيويان يسقطان بـ 48 محلي

»الداخلية«: استنفار كامل استعدادًا لعيد الفطر

على الفور وألق����ت القبض على 
اآلسيويان وعثر بحوزتهما على 
48 بطل خمر معبأة وجاهزة للبيع، 
باالضافة الى أجهزة سرقة املكاملات 
الدولية وأجهزة فك الشفرة وأخرى 

نقالة.

ان ادارة اإلعالم األمني تعمل على 
تنفيذ اخلطة اإلعالمية التوعوية 
الالزمة للجمهور مبا يناسب احلالة 
األمنية في عيد الفطر الس����عيد، 
وتقوم باإلعالن والتوجيه من خالل 
وسائل اإلعالم املختلفة. وأكد على 
ان أجهزة األمن املعنية س����تتخذ 
جميع االجراءات الرادعة الفورية 
جتاه السلوكيات التي تنتج عنها 
أمنية س����لبية منافية  ظواه����ر 
لآلداب العامة مثل ايذاء العائالت 
واستخدام األلعاب النارية اخلطرة. 
وأهاب العي����د الصبر باملواطنني 
واملقيمني االلتزام بالقواعد املرورية 
وبتعليمات رجال األمن والتعاون 
الكامل معهم في تنفيذ االجراءات 
املطلوبة منهم، وذلك حفاظا على 
س����المتهم حتى تكتمل فرحتهم 

باحتفاالت عيد الفطر السعيد.
وطالب أولياء األمور مبراقبة 
املبالغ  أبنائهم وع����دم حمله����م 
النقدية الكبيرة وعدم املبالغة في 
تزينه����م باحللي حتى ال يكونوا 
عرضة للسرقة من قبل ضعاف 

النفوس.

يكون مقر التسليم والتسلم في 
ش����قة املروجني وس����رعان ما مت 
إبرام الصفق����ة وقام رجال األمن 
مبحاصرة املوقع، وأثناء عملية 
التسليم أرسل املصدر إشارة للقوة 
في اخل����ارج حيث داهمت املوقع 

جتنبا لالزدحامات املرورية.
وشدد العميد الصبر على ان 
هناك تنس����يقا على مدار الساعة 
بني مديريات األمن واإلدارات ذات 
ف����ي تنفيذ اخلطة  االختصاص 
األمنية الشاملة. وأضاف ان جميع 
اجلهات األمنية تتلقى تعليماتها من 
اإلدارة العامة املركزية للعمليات 
وانها تعمل حلقة وصل على جميع 
اجلهات األمنية املشاركة واملساعدة 
واملساندة. وأملح العميد الصبر إلى 

ألق����ى رج����ال أم����ن محافظة 
الفروانية القب����ض على وافدين 
آسيويني بحوزتهما 38 بطل خمر 
محلية الصنع معب����أة وجاهزة 
للبي����ع، باالضافة الى أجهزة فك 
التي تساعد على سرقة  الشفرة 
املكامل����ات الدولية، باالضافة الى 
اجه����زة االتص����ال النقالة. وفي 
التفاصيل التي رواها مصدر امني 
ان معلومات وردت الى مدير امن 
العميد غلوم  الفروانية  محافظة 
حبيب مفادها وجود آس����يويني 
يدي����ران وك����را لترويج اخلمور 
وسرقة املكاملات الدولية في إحدى 
الشقق مبنطقة اجلليب، وعلى الفور 
أمر العميد غلوم بتشكيل فرقة من 
رجال قيادة اجلليب ترأسها قائد 
املنطقة العقيد دحيم حمود الذي 
نفذ التعليمات على أرض امليدان 
من خالل جتنيد مصدر سري قام 
باالتفاق مع اآلسيويني على شراء 
كمية من اخلمور احمللية على ان 

أكدت وزارة الداخلية انها أخذت 
كل االستعدادات لتوفير إجراءات 
األمن واألم����ان جلميع املواطنني 
واملقيمني خالل عيد الفطر املبارك، 
مؤكدة على ان هناك خطة متكاملة 
مت اعدادها مبشاركة جميع أجهزة 

وزارة الداخلية.
وقال مدير ادارة اإلعالم األمني 
الناطق الرس����مي باس����م وزارة 
الداخلية العميد محمد الصبر إنه 
بناء على توجيهات وزير الداخلية 
الفري����ق الركن م. الش����يخ جابر 
اخلالد مت اتخاذ جميع االستعدادات 
واإلج����راءات األمني����ة في جميع 
قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية 
واكتمال جمي����ع التدابير األمنية 
الوقائية واالحترازية واملرورية 
الالزمة إلجناح مناسبة االحتفاالت 

بعيد الفطر السعيد.
الى ان االستعدادات  وأش����ار 
األمنية الش����املة في هذا الشأن 
تهدف الى تأمني وتوفير التغطية 
األمنية واملرورية، وفرض السيطرة 
املروري����ة على جمي����ع الطرقات 
والتقاطعات الرئيسية والفرعية 

العميد محمد الصبر

اآلسيويان وامامهما كمية اخلمور املضبوطة

»المكافحة« ُتسقط 6 مواطنين بتهم اتجار وتعاط وحيازة حشيش
بينهم 3 عسكريين في »الداخلية« ومدني في المرور وضابط مالحة

سائق شاحنة جار ضبطه.
على صعي���د متصل، حذر 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الش���يخ احمد 
اخلليفة املواطنني واملقيمني من 
ارتياد الشقق املشبوهة خالل 
عطلة العيد، مؤكدا ان هناك شققا 
مرصودة من قبل رجال املكافحة 
وان هذه الشقق تستغل في اقامة 
حفالت وفيها يتم تعاطي املواد 
املخدرة، مش���يرا الى ان هناك 
فريق عمل ينس���ق مع النيابة 

العامة ملداهمة تلك الشقق.
وق���ال اخلليف���ة ان تع���دد 
الضبطيات خالل شهر رمضان 
املب���ارك يؤكد عل���ى ان رجال 
املكافح���ة ليس���وا غافل���ني او 
يستريحون خالل شهر رمضان 
املبارك بل انهم يعملون في كل 
األوقات ملالحقة جتار املخدرات 
الذين يريدون اإلضرار بالثروة 

البشرية.

املرور ليعترف العس����كري في 
القوات اخلاصة بان مصدره في 
املواد املخدرة هو مواطن آخر، 
حيث متكن رجال العمليات من 
ضب����ط املتهم اخلام����س داخل 
صالون رجالي فاخر في الساملية 
وبالتحقيق مع����ه اعترف بانه 
يتاجر في املخدرات ويتحصل 
عليها من مواطن يقطن في منطقة 
الصليبخات وأبدى اس����تعداده 
الس����تدراج املته����م الس����ادس 
واألخير، وهو عاطل، وسمح له 
باالتصال باملتهم األخير وطلب 
منه شراء كيلوغرام من احلشيش 
مقابل 1350 دينارا وأعطي للمتهم 
اخلامس مبلغ مرقم، ليلقى القبض 
السادس وبتفتيش  املتهم  على 
مسكنه في الصليبخات عثر رجال 
املكافحة على نحو 4 كيلوغرامات 
من املخدرات مخبأة في مكيف 
كهنة )خربان( في حديقة منزله 
واعترف بش����راء املخدرات من 

مت االستقرار على تكليف إدارة 
العمليات التي يرأسها املقدم محمد 
الهزمي ومس����اعده الرائد محمد 
قبازرد بذلك، وقام املقدم الهزمي 
ومساعده الرائد قبازرد باختيار 
فريق عم����ل من ادارة العمليات 
وه����م النقيب محم����د القبندي 
واملالزم����ان أوالن زيد صلبوخ 
وعبدالعزي����ز اظبي����ه واملالزم 
عبداللطيف الراشد، وبعد عمل 
التحريات تأكد فريق العمليات من 
املعلومات التي وردت الى اللواء 
اخلليفة، فتم عمل كمني لشرطي 
املرور وتوقيفه على مقربة من 
مسكنه في القرين، وكان وقت 
توقيفه برفقة عسكري في القوات 
اخلاصة وبتفتيشهما عثر معهما 
على 4 أصابع من مادة احلشيش، 
حيث نقال الى مقر االدارة العامة 
ملكافحة املخ����درات في منطقة 
الساملية واعترفا باجتارهما في 
احلشيش وانهما باعا كيلوغراما 

ونصفا قبل ساعات ملوظف مدني 
في قطاع املرور، وفور تلقي رجال 
ادارة العملي����ات معلومات بهذا 
اخلصوص مت االنتقال الى مسكن 
املدني في قطاع املرور، وداخل 
مسكن املدني كان برفقته ضابط 
خاص في ش����ركة مالحة حيث 
كان املدني ومرافقه الضابط في 
حالة تعاط، وبتفتيش مس����كن 
املدني عثر رجال العمليات على 
كيلوغرام ونصف من احلشيش 
واعترف����ا بانهم����ا يتعاطي����ان 
ويتاجران في احلش����يش وان 
املخدرات املضبوطة مت شراؤها 
من العسكري في القوات اخلاصة 
وال����ذي ضبط برفقة ش����رطي 

املرور.
وقال املصدر ان املوظف املدني 
نفى علمه مبصدر املواد املخدرة 
ليتم إعادة التحقيق مع العسكري 
ف����ي الق����وات اخلاص����ة والذي 
ضبط أثناء مرافقته لش����رطي 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أح���ال مدي���ر ع���ام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة 
أم���س 6 مواطنني  املخ���درات 
بتهم تتعلق باالجت���ار باملواد 
املخ���درات وحيازته���ا بقصد 
االجت���ار والتعاط���ي، وجاءت 
احالة املواطنني الستة الى النيابة 
ومنه���م 4 من املتهمني يعملون 
ف���ي وزارة الداخلي���ة بواقع 3 
عسكريني ومدني في املرور الى 
جانب ضابط في شركة مالحة 
خاصة بعد ان ضبط بحوزتهم 
أكثر من 7 كيلوغرامات من مادة 
احلشيش كانوا يخططون لضخها 
في أوساط املتعاطني تزامنا مع 

عيد الفطر املبارك.
ووف����ق مص����در امن����ي فإن 
معلوم����ات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن 
ان شرطيا في قطاع املرور يتاجر 
في املواد املخدرة، كما انه اعتاد 
على حمل امل����واد املخدرة معه 
بصورة دائمة، وعليه قام اللواء 
اخلليفة بااليعاز الى مس����اعده 
العميد صال����ح الغنام بتحديد 
الش����رطي  فريق يقوم بضبط 
وكل من يقف وراءه او يسانده 
او يتعام����ل مع����ه باالجتار في 
املواد املخدرة في املرور، وعليه 

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

املتهمون الستة وأمامهم كمية احلشيش املضبوطة معهم


