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أشاد خالل حفل تكرميها مبا تقدمه من خدمات مميزة اعتماداً على خبراتها الطويلة

الفالح: حمالت احلج الكويتية مفخرة للدولة

املسلم: إتالف 220 كيلوغراماً   من أسماك الهامور الفاسدة

بلدية األحمدي تتلف 68 ذبيحة بلغ وزنها 2.118 طن
واصلت بلدية الكويت من خالل 
فروعها باحملافظات تنفيذ حمالتها 
التفتيشية املفاجئة، التي تقوم بها 
على مدار الساعة لتطول كل مجاالت 
الرقابي، خاصة ما يتعلق  العمل 
منها باملسلخ على اللحوم للتأكد 
من مدى صالحيتها لالس����تهالك 
اآلدمي ومطابقتها لكل االشتراطات 
الصحية، تنفيذا للتعليمات املباشرة 
من وزير االش����غال العامة وزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
البلدية  صفر ومتابعة مدير عام 
م.أحم����د الصبيح التي تهدف الى 

قط����ع الطريق أم����ام املتجاوزين 
للوائح وأنظم����ة البلدية، حرصا 
على صحة وس����المة املستهلكني 
واتخاذ كل اإلج����راءات القانونية 
ضد املخالف����ني، وثمنا من خاللها 
جهود مفتشي البلدية بكل املواقع 
والذين يواصلون العمل ليال ونهارا 
حتى يتم وضع األمور في نصابها 
الصحيح. ب����دوره، أكد مدير فرع 
بلدية محافظة األحم����دي م.فهد 
العتيبي أن الهدف من هذه احلمالت 
التي تنفذها االجهزة  التفتيشية 
الرقابي����ة باحملافظة ليس حترير 

املخالفات، بقدر ما يكون احلفاظ 
على صحة وسالمة املستهلكني التي 
تتطلب تفعيل دور البلدية جتاه 
املسالخ، مبا يحقق بث الطمأنينة 
في نفوسهم وتأكيد هيبة اللوائح 

واألنظمة التي شرعتها البلدية.
وقال العتيبي: أسفرت احلملة 
الت����ي نفذته����ا مراقب����ة األغذية 
واألسواق التابعة إلدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية عن إتالف 
68 ذبيحة بلغ وزنها 2.118 طن، فيما 
بلغت مذبوحات األهالي 28072 من 
األغنام واجلمال واألبقار والعجول، 

وبلغت مذبوحات احملالت 2659 من 
األغنام واجلمال والعجول واألبقار، 
فيما مت فحص عدد 2258 كرتونا 
من الدواجن املبردة إنتاج محلي 
بلغ وزنها 16.846 طنا، فيما بلغ 
إجمالي إيرادات طوابع رسوم فحص 
الدواجن 125 دينارا. وشدد العتيبي 
على ضرورة التقيد باالشتراطات 
الصحية وقوانني ولوائح البلدية، 
الفت����ا الى أنه لن يتم التهاون في 
تطبيق االج����راءات القانونية في 
حال وجود أي مخالفة متس صحة 

وسالمة املواطنني واملقيمني.

أشاد وكيل وزارة االوقاف 
د. عادل الفالح بحمالت احلج 
الكويتية معتبرا انها »مفخرة 
من مفاخر البالد ملا وصلت اليه 
من خدمات مميزة وخبرة وكفاءة 
جتمعت لها من جهودها خالل 

سنوات طويلة«.
وقال د. الفالح في كلمه ألقاها 
في حفل تك���رمي اعضاء بعثة 
احلج الكويتية ملوسم حج 1432 
هجرية الليلة قبل املاضية في 
مسجد الدولة الكبير ان الوزارة 
تطمح الى حمالت حج تقترب 
من االحتاد والوحدة وحتقيق 
اجنازات غير مس���بوقة، حيث 
ان العالم اليوم هو عالم التكتل 

وتبادل اخلبرات.
واشار الى ان خدمة ضيوف 
الرحمن ش���رف وسيادة واي 
جناح للبعثة او خدمة جليلة 

يقوم بها افراد احلملة حتسب 
لهم مثنيا على دور السلطات 
السعودية »التي نذرت نفسها 
ألرفع املهام واكبر االجنازات في 

خدمة احلجاج«.
من جانبه قال وكيل الوزارة 
املس���اعد للعالقات اخلارجية 
القراوي ان  واحلج د.مطل���ق 
»عظم عملنا يك���ون على قدر 
مكانته عند اهلل تعالى وقد من 
اهلل تعالى علين���ا ان اختارنا 
دون غيرنا في خدمة االس���الم 
واملسلمني في تيسير امر الدين 
وخدمة ضيوف الرحمن حجاج 
بيت اهلل فهي اش���رف وظيفة 

واجل مكانة«.
واضاف القراوي ان هذا التكرمي 

سنة مباركة من الوزارة تهدف الى 
اعالء خدمة احلجاج في الكويت 
وتش���جيع على استمرار تطور 
العمل وتق���دمي افضل اخلدمات 
للحجاج وتذليل كل السبل وازالة 
العوائق التي تواجههم حتى يؤدوا 

الفريضة بأيسر شكل ممكن.
حضر احلف���ل رئيس بعثة 
احلج السابق د. خالد املذكور 
وممثلون عن اجلهات املكرمة 
اخلارجي���ة  وزارات  وه���ي 
والداخلي���ة والصحة واالعالم 
واالوق���اف والهيئ���ة العام���ة 
للشباب والرياضة وشهد احلفل 
عرض فيلم تسجيلي عن ابرز 
مراحل رحلة احلج ملوسم 1432 

هجرية.

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي يكرمان د.خالد املذكور

)سعود سالم( جانب من تكرمي حمالت احلج  

الى ضرورة توخي التجار احليطة 
واحلذر من جلب أي مواد غذائية 
للب����الد قبل التأكد من صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي واستيفائها لكل 
االش����تراطات الصحية وضرورة 
األخذ بالنصائح التي تقدمها االدارة 
بصفة مس����تمرة حتى ال يتكبدوا 
اخلس����ائر املادية، مشيرة الى أن 
الضبطيات واالجنازات املتواصلة 
التي يحققها مفتش����و االدارة في 
مختلف مواقع عملهم س����واء في 
املناف����ذ البحري����ة أو البري����ة أو 
اجلوية الى جانب الضبطيات التي 
يحققها فريق الكشاف االحترازي 
ما هي إال من أجل حماية املواطنني 
واملقيمني واحملافظة على صحتهم 

وسالمتهم.

730 كيلوغراما من تلك االسماك، 
حيث تبني لفريق املفتشني والطبيب 
البيط����ري بالنوب����ة الثالثة عدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي بسبب 
التغير في اخلواص الطبيعية من 
اللون والرائحة وامللمس والقوام، 
مشيرة الى أن فريق املفتشني قاموا 
مبصادرة هذه الكمية من األسماك 
الفاس����دة وإتالفها فورا بحضور 
رئيس قس����م واردات املطار جابر 
القطان ومش����رف النوبة الثالثة 
عادل عابدين. وأشادت املسلم في 
تصريحها الصحافي بجهود مفتشي 
االدارة من خالل قدرتهم على كشف 
الفاسدة  الكمية من األسماك  هذه 
والتي تعود أسبابها الى طول فترة 
إجراءات الشحن في بلد املنشأ، الفتة 

ثم����ن وزير األش����غال ووزير 
البلدية د.فاضل صفر جهود مفتشي 
قسم الواردات مبطار الكويت الدولي 
لتمكنهم من ضبط كمية من االسماك 
الفاس����دة قبل إدخالها الى البالد، 
ومثمنا دور جميع األجهزة الرقابية 
واملفتش����ني في مختل����ف مواقع 
عمله����م والذين يواصلون عملهم 
ليال ونهارا من أجل احملافظة على 

صحة املستهلكني.
من جهتها،  أكدت مديرة إدارة 
االغذية املستوردة ببلدية الكويت 
م.استقالل املسلم أن إجمالي كمية 
االسماك الفاسدة التي مت ضبطها 
بل����غ 220 كيلوغراما من الهامور 
الواردة من إحدى الدول اآلسيوية، 
وهي من أصل الشحنة البالغ وزنها 

م.استقالل املسلم

قال مدير ادارة االعالم ورئيس جلنة العالقات العامة 
واإلعالم ملؤمتر »السابقون األولون ومكانتهم لدى املسلمني« 
أحمد القراوي ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
سيرعى اليوم انشطة املؤمتر الذي تقيمه وزارة االوقاف 
والش���ؤون االسالمية بالتعاون مع مبرة اآلل واألصحاب 

ورابطة العالم االسالمي مبكة 
املكرمة.

واضاف القراوي ان املؤمتر 
يستضيف 60 شخصية اسالمية 
من املتخصصني في تراث اآلل 
واألصحاب رض���ي اهلل عنهم 
وسيناقش 8 محاور تدور حول 
تراث اآلل واألصحاب باالضافة 
العمل  العديد م���ن ورش  الى 

واحملاضرات.
واشار القراوي الى ان جلسة 
االفتت���اح س���تتضمن: القرآن 
الكرمي، كلمة ممثل راعي احلفل، 

كلمة األمني العام لرابطة العالم االس���المي، وعضو هيئة 
كبار العلماء في اململكة العربية الس���عودية، كلمة وكيل 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية د.عادل عبداهلل الفالح، 
كلمة وكالء وزارات األوقاف والش���ؤون االس���المية في 
دول مجلس التعاون اخلليج���ي، كلمة رئيس مبرة اآلل 
واألصحاب، كلمة ضيوف املؤمتر، قيام ممثل راعي املؤمتر 

بافتتاح املعرض اخلاص باملؤمتر.
ومتنى القراوي ان يخرج املشاركون في املؤمتر بتوصيات 
ميكن االس���تفادة منها وتعمل على ترسيخ عرى احملبة 
بني املسلمني وتدعم أواصر الوحدة الوطنية في كل البالد 
االسالمية من خالل معرفتهم بتراث آل البيت واألصحاب 

والسير على نهجهم.

قال مدير منطقة حولي الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهود ل� »األنباء« ان 
حالة د.عبدالرحمن السميط  حرجة، 
و»صعبة جدا« وغير مس����تقرة. 
وأوضح الفرهود أن د.السميط مت 
وضع����ه حاليا على جهاز التنفس 
أكد مدير  الصناعي. من جانب����ه، 
مستشفى مبارك د.خالد العبدالغني 
أن د.السميط كان قد أدخل العناية 
املركزة املستش����فى صباح أمس، 

وحالته حرجة للغاية، 

يصل يوم غد إلى البالد بحمد 
اهلل ورعايته أحمد فيصل الزبن 
إدارة اخلطوط  رئيس مجل���س 
اجلوية الكويتية األسبق، بعد أن 
أمت اهلل عليه بنعمة الشفاء، وتأتي 
عودة الزبن إلى أرض الوطن بعد 
جناح رحلة العالج الطويلة التي 

قضاها في اخلارج.

أفاد مدير إدارة اإلعالم الديني في وزارة األوقاف صالح 
أبا اخليل بأنه سيتم توزيع »رائعة اآلل واألصحاب« مجانا 
على اجلماهير خالل مؤمتر »السابقون األولون ومكانتهم 
لدى املسلمني« والذي تقيمه وزارة األوقاف وتبدأ فعالياته 
اليوم الثالثاء برعاية س����مو األمير الشيخ صباح األحمد 

حفظه اهلل.
ولفت الى ان ذلك يتوافق متاما مع استراتيجية وزارة 
األوقاف والرامية ال����ى التعريف بآل نبينا ژ وصحابته 
الكرام بشتى الطرق والوسائل االعالمية واالعالنية املمكنة 
وذلك به����دف تعزيز محبتهم في قلوب املس����لمني، ونبذ 
اخلالفات وكل ما من ش����أنه اإلخالل باألمن واالس����تقرار 
املعرفي والثقافي، السيما في ظل الظروف احمللية واالقليمية 

والعاملية الراهنة.
وأوضح أب����ا اخليل خالل بيان صحاف����ي أن: اإلصدار 
»اللعبة« ينطلق من حبنا آلل نبينا ژ وصحابته الكرام، 
الفتا الى أن اللعبة قد متحورت حول التعريف بسيرة اآلل 
واألصحاب والتأكيد عل����ى العالقة احلميمية فيما بينهم، 
وتبيانا ملكانتهم في تاريخ االس����الم، ودورهم العظيم في 
نصرته وذلك في ش����كل إبداعي مبتكر وفي إطار تنافسي 
تتخلله التس����لية. وبني أبا اخلي����ل ان اللعبة حتمل على 
كاهلها عدة اهداف اهمها »اب����راز فضائل اآلل واألصحاب 
ومناقبهم وتوضيح العالقة الراقية التي كانوا يتس����مون 
بها فيما بينهم، ومكانتهم في االسالم ودورهم العظيم في 
نصرته ژ، وتعزيز محبتهم في نفوس املسلمني، وابراز 
االس����ماء واملصاهرات فيما بينهم والذي من شأنه تأصيل 
االقتداء بسيرتهم والتأسي بأخالقهم. وأشار ابا اخليل الى ان 
محتويات اللعبة تتضمن »الفيش« وهو رمز ميثل الالعب 
في مي����دان اللعبة والذي يختلف كل العب فيه عن اآلخر، 
»بطاقة األسئلة« وحتتوي على اسئلة واجوبة اختيارية 

تتحدث عن سيرة اآلل واالصحاب، 

أحمد القراوي

د.عبدالرحمن السميط

أحمد الزبن

القراوي: انطالق »السابقون األولون«
اليوم برعاية صاحب السمو

د.عبدالرحمن السميط 
في مستشفى مبارك وحالته حرجة

أحمد الزبن يعود غدًا 
بعد رحلة عالج طويلة في اخلارج

رائعة اآلل واألصحاب مجانًا للجماهير 
خالل مؤمتر  اآلل واألصحاب 

فريق التفتيش أمام كمية من األسماك املضبوطة

تبحث اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها غدا برئاسة فرز املطيري ضوابط 

واشتراطات إقامة أبراج االتصاالت بجميع املناطق.
وتضمن جدول األعمال املطالبات التالية: الكتاب 

املقدم من نائب املدير العام لشؤون محافظتي 
حولي ومبارك الكبير بشأن الترخيص الستغالل 

الساحات واملمرات الداخلية واللواوين أمام 
احملالت باملباني التجارية. االقتراح املقدم من 

العضو مانع العجمي بشأن وقف إزالة الساللم 
اخلارجية للقسائم السكنية التي تنوي جلنة إزالة 

التعديات على أمالك الدولة القيام بها. كتاب اإلدارة 
القانونية بشأن متطلبات بعض جلان املجلس 

البلدي. االقتراح املقدم من العضو م.محمد الهدية 
بشأن زيادة معدل نصيب الفرد عند احتساب 

مساحات األرض املخصصة باجلمعيات التعاونية. 
املشروعات التطويرية املعدة من قبل قطاع 

التطوير واملعلومات. مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد جسر وصلة الصبية ـ املناقصة هـ ط 214. 
الشكوى املقدمة من صاحب القسيمة بالقطعة رقم 
1 بنيد القار بخصوص عدم وجود شارع تخدميي.

»فنية البلدي« تبحث الئحة أبراج االتصاالت

فرز املطيري

غالف إصدار مبرة اآلل واألصحاب

ضبط آسيويني 
بـ 20 كيلو  ماريغوانا

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
آسيويني وبحوزتهما حوالي 20 كيلوغراما من املاريغوانا 

وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأن املتهم األول يحوز 
ويحرز مواد مخدرة »املاريغوانا« بقصد االجتار 

والتعاطي.
 وعلى ضوء تلك املعلومات مت تكثيف التحريات وبعد 

التأكد من تلك املعلومات مت ارسال أحد املصادر السرية 
لشراء كمية من مادة املاريغوانا املخدرة، وتــم تزويده 

مببلغ ألف ديــنار واالتـــفاق عــلى عملية البيع.
 وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه توجهت 

فرقة من اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ـ إدارة املكافحة 
احمللية ـ إلى منطقة قرطبة حيث كان مكان االتفاق.. فتم 
ضبط املتهم األول بعد أن جرت عملية التسلم والتسليم 

واعترف بأنها حصيلة بيعه ربع كيلو من مادة املاريغوانا 
للمصدر السري، وبسؤاله عن مصدرها اعترف على 
مصدر متويله للمخدرات وبإرشاد منه جرى ضبط 

املتهم الثاني مبنطقة قرطبة وبتفتيش غرفته عثر على 
حوالي 19 كيلو ونصف الكيلو من مادة املاريغوانا 

املخدرة حيث اعترف بأنه قام بجلبها من بالده أثناء 
قدوم إلى الكــويت. 

هذا وقد متت احالة املتهمني واملضبوطات الى جهة 
االختصاص.

النصب على مذيع وداعية إسالمي 
بـ 90 ألف دينار بوهم مشروع مربح

مجهول يسلب آسيويًا وكفيله 
في بر املطالع ويلقي ببطاقته املدنية 

على املجني عليهما

سرقة مركبة صحافي  
في شارع الصحافة

مواطنه سرقت رصيد 
زوجها السجني  السابق

تعرض داعية إسالمي ومذيع بإحدى القنوات اخلاصة 
للنصب واالحتيال على يد مواطنني أوهماه مبشروع 
جتاري، حيث تسلما منه 90 ألف دينار واختفيا عن 

األنظار، وعليه مت تسجيل قضية في أحد مخافر محافظة 
حولي. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر، فإن الداعية 

اإلسالمي واملذيع اتفق مع اثنني يعرفهما على دخول أحد 
املشاريع اخلاصة التي تكلف الواحد منهما مبلغ 90 ألف 

دينار، وبعد تسلم املواطنني املبلغ املذكور، قام املذيع 
اإلسالمي باالتصال على املواطنني إال انهما لم يستجيبا 

التصال الداعية الذي حاول مرارا، لكن وجد الطريق مغلقا 
أمام الوصول الى من استولى على الـ 90 ألف دينار، 

ليتجه على الفور الى رجال مخفر املنطقة، وسجل قضية، 
حيث زود رجال األمن ببيانات املتهمني، وجار استدعاؤهما 

والتحقيق معهما فيما نسب إليهما.
 ٭هاني الظفيري
@HANIZAHI4

من أمن العقوبة أساء األدب هذا املثل انطبق على مجهول 
قام بسلب وافد آسيوي في بر املطالع. وبدأت احلادثة 

عندما أشهر مجهول سكينا بوجه وافد آسيوي وسلب منه 
280 دينارا كانت حصيلة رواتبه الشهرية وفيما املجهول 

يقوم باالستيالء على نقود اآلسيوي تصادف حضور 
كفيل اآلسيوي الذي هو اآلخر تعرض لنفس ما تعرض له 

اآلسيوي من سلب للنقود وتهديده بالسكني االمر الذي 
جعله يرضخ لذلك وعندما حاول املجهول الفرار حاول 

الكفيل اخذ رقم السيارة فما كان من املجهول اال ان نزل 
من مركبته ورمى ببطاقته املدنية بوجه الكفيل قائال: هذه 

بطاقتي »يا ...«.
 ٭هاني الظفيري

تعرضت مركبة صحافي يعمل في احدى الصحف اليومية 
لكسر وسرقة مبلغ من املال وجهاز الب توب وعدد من 

املستندات والبطاقات املدنية وجوازات السفر وذلك امام 
مبنى الصحيفة التي يعمل بها.

ومت ابالغ السلطات االمنية بذلك وجار ضبط املجهول الذي 
قام بكسر املركبة إلحالته الى اجلهات االمنية.

وكشف مصدر امني ان الصحافي الذي تعرضت سيارته 
للسرقة لم يوجه التهمة الى احد.

 ٭هاني الظفيري

خرج مواطن من احد سجون دولة خليجية بعد انهاء 
فترة سجنه جراء احدى القضايا اخلاصة باملخدرات ليجد 

زوجته تستولي على رصيده اخلاص في احد البنوك 
التي احال القضية الى رجال املباحث لضبط املواطنة 

ومواجهتها فيما نسب اليها. وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان املواطن بعد عودته من السجن في احدى دول 

اخلليج ذهب الى البنك لالستفسار عن الرصيد ليجد املبلغ 
الذي كان بحسابه قد سحب بالكامل والذي يبلغ 19 الف 
دينار ليتجه على الفور الى شقته والذي وجد االثــاث 

غير موجود والشقة خالية وباقية على البالط، ولــيشير 
بأصابع االتهام الى زوجته التي انفصل عنها منذ سجــنه 

وسجــلت قضية.
 ٭هاني الظفيري

ضبط كويتي على خلفية سحب جنسيته
ضبطت دوريات محافظة حولي شابا اثناء نقطة تفتيش 

في محيط احملافظة حيث مت اكتشاف سحب جنسيته ومت 
حتويله الى اجلهات الفنية. وكان الشاب يقود سيارته في 

محافظة حولي حيث فوجئ بنقطة تفتيش وما ان وقف 
للتفتيش وبالتدقيق على بياناته مت اكتشاف سحب جنسيته 

االمر الذي حدا برجال األمن لتحويله للجهات املختصة 
للتأكد من ذلك. ويذكر ان هذا الشاب ألب كان يعمل ضابطا 

في اجليش الكويتي وكان قبل عام مسجونا في دولة 
عربية وقد سحبت جنسيته بأوامر عليا.

 ٭هاني الظفيري

أخبار أمنية


