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 باسـمة ناصر احمد عيسـى بورباعـ  ٤٦ عاماـ  الرجال: العدانـ  ق٧ـ  ش١٦ـ  م٣٦ـ  ت: 
٦٦٦٣٠٣٢٣، النساء: بيان ـ ق١ ـ ش٢ ـ م٤٠ ـ ت: ٢٥٣٩٧٧٦٢.

  رسمية عبداحملسن العيسى الدهيشـ  ارملة علي عبدالعزيز بن ناجي القناعيـ  ٦٤ 
عاما ـ الرجال: السرة ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ م١٧ ـ ت: ٦٦٦٦١٧٩٩، النساء:  سلوى ـ 

ق٨ ـ ش٥ ـ م٣٦٦ ـ ت: ٩٧٥٧٥١٦٠ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 االفغاني وامامه كمية الهيروين املضبوطة

 العميد الشيخ احمد اخلليفة 

 ساركوزي في صورة أرشيفية أثناء ممارسة الرياضة

 أفغاني يسقط في الرقة بـ ٢ كيلو هيروين
  وفي اعترافاته: «جلبها لي مهربون ال أعرفهم» 

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
   أحبط رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخــــدرات بقيادة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة 
ضخ ٢ كيلو من الهيروين 
اخلام بني اوساط املتعاطني 
وجرى توقيف وافد افغاني 
الرقة واعترف  في منطقة 
الهيروين بقصد  بحيازته 
االجتار وان هذا الهيروين 
الذي ضبط في غرفته قام 
اشخاص ال يعرفهم بتهريبه 
الى البالد عن طريق البلع 
دون ان يحــــدد املنفذ الذي 
املهربون هذه  ادخل منــــه 

الكمية من الهيروين.
ان  امني    وقال مصــــدر 
معلومات وصلت الى مدير 
عام مكافحة املخدرات عن 
حيازة افغاني كمية كبيرة 
مــــن الهيرويــــن وعليه مت 
تكليف ادارة املكافحة الدولية 
برئاســــة املقدم بدر الدعي 
والرواد خالد مخلد ومشعل 
القحطاني وفهد البدر ونواف 
البشير حيث حاول رجال 
الدولية استدراج  املكافحة 

املتهم لبيــــع اي كمية من 
الهيروين، وحينما رفض 
البيع لشــــكوكه  االفغاني 
قام رجال املكافحة بإخطار 

النيابة العامة التي منحتهم 
اذنا بالدخول الى مســــكن 
املتهم وعثــــر بداخله على 
٢ كيلو من الهيروين وامر 

العميد الشيخ أحمد اخلليفة 
باحالة املتهم واملضبوطات 
الى نيابة املخدرات الستكمال 

التحقيقات.

 إصابة مواطن ورجل إطفاء بسقوط مصعد وحريق بالسالمية 

 أثناء اقتحام الشقة بعد إخماد النيران  

 رجال اإلطفاء يحيطون بزميلهم املصاب 

 أمير زكي
  متكن رجال اطفاء مركز الساملية من اخماد 
النيران التي اندلعت في بيت املصعد في بناية 
مبنطقة الساملية مكونة من ٥ طوابق. وقالت 
ادارة العالقـــات العامـــة ان بالغا ورد لغرفة 
العمليات في الساعة السابعة و٤٥ صباحا عن 
نشوب حريق في عمارة مبنطقة الساملية تتكون 
من ٥ أدوار، فتم حتريك مركز اطفاء الساملية 
الى احلادث وقام رجال االطفاء مبكافحة احلريق 
الذي كان في بيت املصعد بالدور اخلامس عند 
الســـطح ومخزن به كراتني ومالبس، وأثناء 
املكافحة اصيب احد االطفائيني وهو الرقيب 
جابر الهاجري اثر انزالقه وسقوطه من السلم 
مما أدى الى كسر بالقدم ومت نقله الى مستشفى 
مبارك ومتت السيطرة على احلريق واخماده 
دون حدوث اي اصابات لسكان العمارة بقيادة 
املالزم اول مشاري الفرس واملالزم احمد صادق 
واطمأن رئيس مركز اطفاء الســـاملية العقيد 
احمد املذن واملالزم اول مشاري الفرس على 

صحة الهاجري.
  هذا وابلغ فني أول الطوارئ الفنية عبدالعزيز 
بوحيمد ان رجال الطوارئ ومنهم عالم املطوع 
ومصطفى موسى وعبداهللا عبدالرحيم وطارق 
الدقور نقلوا االطفائي ومواطنا (٢٦ عاما) الى 

مستشفى مبارك. 

 نجوم «مسرح بال جمهور ٤» اليوم وياكم 

 المطرب أحمد 
سعد باچر وياكم 

 تستضيف ديوانية 
«األنباء» غدا «الثالثاء» 
املطرب املصري أحمد 
سعد مبناسبة زيارته 
للديـــرة، وذلـــك مـــن 
الســـاعة الــــ ٧ حتـــى 
الـ٩ مساء ليجيب عن 
القراء عن  استفسارات 
جديده الغنائي، خاصة 
بعدما تصدى لالغاني 
الفيلم  املوجودة فـــي 
املصري «دكان شحاتة». 
عزيـــزي القارئ النجم 
أحمد سعد سيكون على 
الطرف اآلخر من الهاتف 
غدا، وذلك على االرقام 

التالية:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ - ٢٤٨٣٠٢٣٨  
٢٤٨٣٠٣٢٢، داخــــــلــــي 

.١٣١ - ٣١٨
 

 مونيـا الكويتيـة 
عروس «طاش ١٦» 
بعـد أن «أّجــرت» 
  قلبهـا بـالدوحـة

  ص ٢١ 

 «صوتك وصل».. جديد 
فجر  السعيد يعرض 

على شاشة «سكوب» 
في رمضان المقبل

  ص ٢٠

 البقاء هللا 

 مواطنة تتلقى ١٢٠ معاكسة في اليوم
 محمد الدشيش

  تقدمت مواطنة الى احد مخافر العاصمة 
امس ببالغ ضد رقم هاتف ميلكه مواطن 
قالت انه ميطرهـــا يوميا مبا ال يقل عن 

١٢٠ اتصاال هاتفيا ال ترد عليها.
  وقالت املواطنة في بالغها ان صاحب 

الهاتـــف دأب على االتصال بها منذ نحو 
اســـبوع وردت عليـــه في املـــرة االولى 
واخبرتـــه ان الرقم خطـــأ، لكنه قال انه 

يريد التعرف عليها.
التي  املتكـــررة    واســـتمر باتصاالته 
بلغت حدا تقدمت معـــه املواطنة ببالغ 

ضد املعاكس املزعج واضافت في بالغها 
أنه عرض عليها مبلغا من املال من أجل 

ان تتعرف عليه.
  وسجلت قضية اساءة استخدام هاتف 
وحتريض على الفســـق والفجور وجار 

استدعاء املواطن. 

 مواقيت 
الصـالة 

والخدمات
   ص ٢٨ 

 احتجاز أميركية في مخفر الشويخ
  بعد رفضها سداد «إقامة أسبوع»

  
  أمير زكي

  امر محقق مخفر الشويخ باحتجاز وافدة اميركية في نظارة مخفر 
الشويخ وذلك بعد ان رفضت ســـداد قيمة اقامتها في احد الفنادق 
لفترة جتاوزت االسبوع. وقال مسؤول في الفندق في بالغ تقدم به 
الى مخفر الشويخ ان الوافدة اقامت في الفندق وابلغت االدارة انها 
ستدفع كلفة اقامتها بواسطة بطاقة ڤيزا كارت، مشيرا الى انه بعد 
مرور اسبوع على اقامة االميركية اقامة كاملة مت الطلب منها سداد 
جزء من املستحقات، اال انها ابلغت االدارة انها مفلسة وستسدد حال 
وصولها الى موطنها، وبالتحقيق معها اعادت نفس ما ذكرته من عدم 
وجود مبالغ بحوزتها، هذا ومن املقرر ان تتدخل السفارة االميركية 

بحيث يتم دفع كلفة اقامة االميركية في الفندق. 

 سرقة مليوني دينار من مواطن في الروضة
  

  هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  سرقة مليوني دينار، هذا البالغ الذي تقدم به مواطن الى مخفر 
الروضة اخذ االهتمام الذي يتناســـب مع املسروقات، حيث سجلت 
قضية سرقة عن طريق التسور وقدرت املسروقات مبليوني دينار 
عراقي. وكان مواطن قد تقدم وابلغ عن ان مجهوال استولى على مبلغ 
املليونـــي دينار والذي كان يحتفظ به داخل منزله على امل ارتفاع 

سعر الدينار العراقي. 

 مسؤول بنك يبلغ عن «غرامية»
  

  محمد الدشيش
  احتجزت وافدة آسيوية وصديقها في مخفر شرق ووجهت اليهما 
تهمة الفعل الفاضح وكان مسؤول في احد البنوك في منطقة شرق 
ابلغ عمليات الداخلية بأنه كان ينظر من النافذة وشـــاهد اآلسيوي 
واآلســـيوية في وضع األزواج لتســـارع دورية وتلقي القبض على 

العاشقني في وضعية تلبس.

 باريسـ  ا.ف.پ: نقل الرئيس 
الفرنســـي نيكوال ســـاركوزي 
امس الى املستشفى اثر اصابته 
بـ «وعكة» صحيـــة بينما كان 
ميارس الرياضة، كما افاد قصر 

االليزيه.
  وبحسب مصدر حكومي بارز، 
فإن رئيس الدولة (٥٤ عاما) كان 
في مقر اقامته فـــي النترن في 
فرساي قرب باريس عندما اصيب 

بالتوعك.
  وكان قصـــر االليزيه اصدر 
في وقت ســـابق بيانا من اربعة 
اســـطر قـــال فيـــه: «بينما كان 
ميارس الرياضة، اصيب رئيس 
اجلمهورية بوعكة، وتولى طبيبه 
األمر على الفور. ويخضع اآلن 

لفحوص اضافية».
  وبعـــد ذلـــك، افـــاد القصر 
الرئاسي بان رئيس الدولة نقل 
الى املستشفى بعد هذه الوعكة 
التي أملت به. والرئيس الفرنسي 
املعـــروف بأنه رياضـــي كبير، 
ميارس رياضـــة العدو وركوب 

الدراجة الهوائية. 

 ساركوزي ينقل إلى المستشفى 
  بعد تعرضه «لوعكة صحية» أثناء ممارسته للرياضة

 تقسـيم مواعيد الزيارات في األيام األولى من شهر رمضان طبقاً لنظام الدوائر الخمس  ص4 

 تســــتضيف 
ديوانيـــة «األنبـــاء» 
اليوم جنوم  مســـاء 
«مسرح  مســـرحية 
بال جمهور ٤» الفنان 
محمد احلملي، صادق 
بهبهانـــي، عبـــداهللا 
البدر، عبداهللا اخلضر، 
العمر،  عبداحملســـن 

وذلك في الســـاعة الـ ٧ حتى الـ ٨ مســـاء. سيكون على الطرف 
اآلخر جنوم مسرحية «مسرح بال جمهور ٤» التي انتجتها فرقة 
ستيج جروب وحصدت الكثير من اجلوائز، وذلك على األرقام 

اآلتية: ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢، داخلي ١٣١ ـ ٣١٨. 

 فرج لهيب اليوم وياكم
«األنباء»   تســـتضيف 
اليوم مهاجم نادي الساملية 
والدولي السابق فرج لهيب 
ما بني الساعتني ٥ و٧ مساء 
وذلك للحديث حول اسباب 
انتقاله مـــن نادي الكويت 
الســـاملية وطموحاته  الى 
مع «السماوي» في املوسم 
اجلديد وعن اسباب ابتعاده 
لفترات طويلة عن صفوف 
املنتخب. لهيب سيكون معكم على الهواتف التالية: ٢٤٨٣٠٥١٤ 

ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢، داخلي: ١٣١ ـ ٣١٨. 


