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محمد الدشيش
احيل وافد آسيوي الى االدارة العامة ملكافحة 
املخ���درات بعد ان ضبط من قبل احدى دوريات 
جندة االحمدي وعثر معه على 50 زجاجة خمر 
محلي وجاء ضبط الوافد اثر حملة تفتيشية في 

منطقة املهبولة.
على صعيد آخر ش���ن رجال مرور العاصمة 

حملة على الباصات التي تقوم بتنزيل وحتميل 
الركاب من غير االماك���ن املخصصة وكذلك في 

الشوارع العامة.
وقال مصدر امن���ي ان رجال مرور العاصمة 
حرروا 50 مخالفة مرورية لسائقي باصات غير 
ملتزمني بقانون املرور، مشيرا الى ان مثل هذه 

املخالفة خطرة.

ضبط آسيوي بـ 50 زجاجة خمر في المنقف

»اإلطفاء« تنسق مع الحرس الوطني لعقد دورات تدريبية

3 حاالت إغماء بسبب هاتف بدينار

كون���ا: ذكرت اإلدارة العام���ة لإلطفاء انه مت 
التنسيق مع احلرس الوطني لعقد دورات تدريبية 
ومتارين مش���تركة اضافة الى التنسيق حول 

توحيد مواصفات آليات اإلطفاء.
وأكد مدير عام اإلدارة العامة لالطفاء اللواء 
جاس���م املنصوري في تصريح صحافي عقب 
االجتماع املشترك بني اجلهتني حرص الطرفني 
على التنسيق والتواصل وتقدمي جميع التسهيالت 

املطلوبة.
وأوضح اللواء املنصوري انه س���يتم وضع 
مسودة لهذا البروتوكول لالتفاق عليها لتكون 

خريطة طريق توضح التنظيم والتعاون في كل 
املجاالت بني الطرفني، مؤكدا ان هذا منوذج جيد 

للعمل بني مؤسسات الدولة املختلفة.
يذكر ان االجتماع عقد في االدارة العامة لالطفاء 
برئاسة اللواء املنصوري وبحضور نائب املدير 
العام للش���ؤون املالية واإلداري���ة العميد خالد 
التركيت والعقيد ركن يوسف احمد صالل من 
احلرس الوطني اضافة الى مدير املكتب الفني 
باإلنابة املقدم فاضل شير ومدير الشؤون القانونية 
مرمي هالل ومدير العالقات العامة واإلعالم باإلنابة 

املقدم ناصر األنصاري.

 محمد الدشيش
تسبب عرض جتاري مغر قدمه أحد محالت 
الهواتف في منطقة الشويخ الصناعية أمس في 
اصابة سيدة ورجلني بإغماءات بعد تدافع مئات 
األش���خاص للحصول على العرض الذي قدمه 

احملل ببيع اي موبايل بدينار واحد فقط.
وبحسب مصدر أمني ان احملل اعلن عن عرضه 
مساء أول من امس ببيع اي هاتف بدينار واحد 
فقط ما ادى الى تدافع املئات الى احملل الصغير 
نس���بة إلى حجم االقبال الذي شهده العرض ما 
ادى الى تدافع الزبائن في محاولة للحصول على 

الهات���ف غير ان التدافع وصل الى حد الفوضى 
لتسقط سيدة ورجالن بعد ان اصيبوا بإغماء ما 
دعا القائمني على احملل لالتصال بعمليات الداخلية 
لتحضر على الفور س���يارتي إسعاف حيث قام 
رجال الطوارئ الطبية بتقدمي االسعافات الالزمة 
للمصابني الثالثة الذين س���اهم أصحاب احملل 
والقائمون على العرض التجاري في إنقاذهم من 
بني املشترين املتدافعني بعد ان أوقفوا عملية البيع، 
كما حضرت دوريتا شرطة تابعة ألمن العاصمة 
ومت تسجيل اثبات حالة وعولج املصابون الثالثة 

في موقع احلادث.

بسبب مليون دوالر أميركي

عصابة نيجيرية تهدد مواطنًا بـ »السحر« ما لم يدفع 1000 دوالر نظير جائزة »وهمية«

حريق هائل بمنزل في صباح الناصر ورجال اإلطفاء ينقذون السكان المحتجزين

محمد الدشيش
لم يجد مواطن ستيني سبيال للتخلص 
من تهديد عصابة نيجيرية له سوى اللجوء 
الى االدارة العامة للمباحث الجنائية بعد 
ان تلقى اكثر من تهديد من عصابة نصب 

نيجيرية عبر مكالمات دولية.
وف����ي التفاصيل كم����ا يوردها مصدر 
أمني ان المواطن الستيني تلقى قبل شهر 
اتصاال هاتفيا دوليا مصدره نيجيريا وأبلغه 
المتحدث بأن����ه ربح جائزة قيمتها مليون 
دوالر وعليه ان يقدم اسمه وعنوانه ورقم 
حس����ابه كامال للمتصل على شكل رسالة 
قصي����رة على ذات الرقم ال����وارد له، وقام 
المواطن � بحسب روايته � بإرسال المطلوب 
ليتصل بعدها الشخص النيجيري والذي 
يتحدث اللغة العربية بطالقة ويبلغه انه 
البد وان يحول مبلغ 1000 دوالر الى حساب 
في نيجيريا حتى يتمكن من الحصول على 
جائزة المليون دوالر، بعدها قام الستيني 
باستشارة احد ابنائه الذي حذره من االقدام 

على تلك الخطوة لكون ما حصل هو مجرد 
عملية نصب هاتفية، وبعد ان انتبه الستيني 
الى ان الجائزة ما هي سوى عملية نصب 
قادم����ة من نيجيريا، لم يق����م بتحويل اي 
مبل����غ، ولكنه وبعد يومي����ن تلقى اتصاال 
هاتفيا من الشخص النيجيري يسأله عن 
التحويل، وعندما أبلغه الستيني انه كشف 
عملي����ة النصب وانه لن يقوم بتحويل أي 
مبالغ فوج����ئ بالمتصل النيجيري يهدده 
بأنه س����يلحق األذى به باستخدام السحر 
وباالستعانة بسحرة تعمل لحساب عصابته، 
ورغم ان المواطن الستيني اغلق الهاتف اال 
ان االتصاالت بدأت تتوالى على هاتفه بمعدل 
اتصال كل يومين، خاصة ان المتصل كان 
يهدده باستخدام السحر ضده وضد عائلته، 
وعليه توجه الى المباحث الجنائية لوضع 

حد لتهديدات العصابة النيجيرية.
وأوضح المصدر ل� »األنباء« ان رجال 
االدارة العامة للمباحث الجنائية قاموا بأخذ 
بيانات المتصل وجار اتخاذ الالزم لمخاطبة 

جهات االختصاص. لم يجد مواطن ستيني 
سبيال للتخلص من تهديد عصابة نيجيرية 
له سوى اللجوء الى االدارة العامة للمباحث 
الجنائي����ة بعد ان تلقى اكثر من تهديد من 
عصابة نصب نيجيرية عبر مكالمات دولية.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان 
المواطن الس����تيني تلقى قبل شهر اتصاال 
هاتفيا دولي����ا مصدره نيجيري����ا وأبلغه 
المتحدث بأن����ه ربح جائزة قيمتها مليون 
دوالر وعليه ان يقدم اسمه وعنوانه ورقم 
حس����ابه كامال للمتصل على شكل رسالة 
قصي����رة على ذات الرقم ال����وارد له، وقام 
المواطن � بحسب روايته � بإرسال المطلوب 
ليتصل بعدها الشخص النيجيري والذي 
يتحدث اللغة العربية بطالقة ويبلغه انه 
البد وان يحول مبلغ 1000 دوالر الى حساب 
في نيجيريا حتى يتمكن من الحصول على 
جائزة المليون دوالر، بعدها قام الستيني 
باستشارة احد ابنائه الذي حذره من االقدام 
على تلك الخطوة لكون ما حصل هو مجرد 

عملية نصب هاتفية، وبعد ان انتبه الستيني 
الى ان الجائزة ما هي سوى عملية نصب 
قادم����ة من نيجيريا، لم يق����م بتحويل اي 
مبل����غ، ولكنه وبعد يومي����ن تلقى اتصاال 
هاتفيا من الشخص النيجيري يسأله عن 
التحويل، وعندما أبلغه الستيني انه كشف 
عملي����ة النصب وانه لن يقوم بتحويل أي 
مبالغ فوج����ئ بالمتصل النيجيري يهدده 
بأنه س����يلحق األذى به باستخدام السحر 
وباالستعانة بسحرة تعمل لحساب عصابته، 
ورغم ان المواطن الستيني اغلق الهاتف اال 
ان االتصاالت بدأت تتوالى على هاتفه بمعدل 
اتصال كل يومين، خاصة ان المتصل كان 
يهدده باستخدام السحر ضده وضد عائلته، 
وعليه توجه الى المباحث الجنائية لوضع 

حد لتهديدات العصابة النيجيرية.
وأوضح المصدر ل� »األنباء« ان رجال 
االدارة العامة للمباحث الجنائية قاموا بأخذ 
بيانات المتصل وجار اتخاذ الالزم لمخاطبة 

جهات االختصاص.

مجهوالن ارتكبا 3 قضايا سلب في أقل من ساعة

مواطنة لرجال األمن: زوجي نصاب

 عبداهلل قنيص
تقدم 3 وافدين هنود مساء 
أمس االول ال���ى رجال مخفر 
جلي���ب الش���يوخ ببالغ���ات 
متقاربة وادع���ى الثالثة أنهم 
تعرضوا للسلب باإلكراه على 
يد شخصني يرتديان املالبس 
الوطنية وادعي���ا أنهما رجال 

مباحث، وقال االول انهما سلبا 
منه هاتفه النقال و70 دينارا، 
وأما الثاني فقال انهما اقتاداه 
الى البنك وأجبراه على سحب 
مبلغ 120 دينارا من رصيده ثم 
تركاه بعد ان أوسعاه ضربا، 
وأما الثالث فأبلغ انهما دخال 
علي���ه البقالة، حي���ث يعمل 

بائعا وقاما باالس���تيالء على 
البي���ع وقدرها 200  حصيلة 
دينار، وأوضح مصدر أمني انه 
مت تعميم أوصاف الشخصني 
وسيارتهما بحسب ما أوضحه 
الضحايا وجار ضبطهما، كاشفا 
الثالث  أنهما قاما بعملياتهما 

في أقل من ساعة.

 هاني الظفيري
تقدمت مواطنة الى رجال أمن أحد مخافر العاصمة 
ببالغ تتهم فيه زوجها بأنه قام بالنصب عليها وقالت 
في بالغها ان زوجها اقنعها بأنه سيدخل مع احد 
اصدقائه مشروعا جتاريا وطلب منها املساهمة بثلث 

املبلغ )20 ألف دينار( وقدمت له املبلغ واوضحت 
انها وبعد شهر وبالصدفة اتصلت بصديق زوجها 
الذي تعرفه تسأله عن املشروع ولكنه ابلغها انه 
لم يتفق مع زوجها على اي مشروع لتكتشف ان 
زوجها نصب عليها وعليه تقدمت بالبالغ ضده.

رجال اإلطفاء أثناء محاولة إنقاذ السكان احملتجزين 

سيارة إسعاف في مكان احلريق لنقل املصابني 

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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 للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�صركةالفجرية الدولية لل�صتاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�صالمية

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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 

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

للبيع ار�ش بال�صليبخات
على البحر مبا�سرة زاوية 1000م2

للبيع بيت ا�صتثماري
مدخول 2600د.ك - م�ساحة 750م2 - 3 اأدوار

للبيع اأر�ش
يف اأ�صبيليه500م2

للبيع �صقة بال�صاملية
مدخول 250 د.ك

للبيع بيت
يف غرب اجلليب
 موقع زاوية 125.000 د.ك
66264573  - 90099075  - 99139003

اإعــــــان
ـــــــي.  ـــــــق عابـــــــر عـــــــودة البذالــــــ تقـــــــدم: 1 - مطلــــــــ

2- عبدالعزيـــــــز مطلـــــــق عابـــــــر البـــــــذايل )كويتيا 

لنـــــــك  اريبيـــــــان  �سركـــــــة/  اأ�سحـــــــاب  اجلن�سيـــــــة( 

للتجـــــــارة العامـــــــة واملقـــــــاوالت/ت.ب - بطلب اإىل 

اإدارة ال�سركات بـــــــوزارة التجارة : خروج ال�سريك/ 

عبدالعزيـــــــز مطلق عابـــــــر البذايل مـــــــن ال�سركة. 

- تعديل الكيـــــــان القانوين لل�سركـــــــة من تو�سية 

ب�سيطة اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة. - تعديل بند 

االإدارة من/ حممد علي ت�سي�سي غام �سابر. اإىل 

م�سطفى �سجاد �سكورا. يرجى ممن له اعرتا�ض 

ان يتقـــــــدم لاإدارة املذكـــــــورة خـــــــال 60 يوماًَ من 

تاريخ ن�ســـــــر االإعان باعرتا�ض خطـــــــي مرفقًا به 

�سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

هاني الظفيري 
أدى حريق هائل نشب في منزل مبنطقة صباح الناصر امس الى إصابة 20 
شخصا باختناقات نقل منهم 5 إلى مستشفى الفروانية. وكان رجال اإلطفاء 
قد متكنوا من إخالء العش����رات من املنزل قبل الس����يطرة على احلريق الذي 
استمرت مكافحته قرابة الساعة. وكان بالغ قد ورد الى عمليات الداخلية عن 
احلريق مساء أمس، واشتمل البالغ على وجود أشخاص محتجزين، فانطلق 
رجال مراكز إطفاء الفروانية والعارضية واإلسناد وقاموا بإنقاذ السكان بعد 
ان احتجزتهم ألسنة النيران. من جانبه، ثّمن النائب حسني مزيد االستجابة 

السريعة لرجال اإلطفاء وجهودهم الكبيرة في إنقاذ متضرري احلريق.


