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عبداهلل قنيص
كشف حريق في غرفة كيربي مبنطقة املنقف 
عن مصنع للخمور هذا ما قاله مصدر امني، 
وزاد بان بالغ���ا ورد صباح امس عن اندالع 
حريق في منزل مبنطق���ة املنقف وعليه مت 
توجيه مركزين لإلطفاء وبعد إخماد النيران 
صدم رجال اإلطفاء بأن الغرفة التي اندلع فيها 

احلريق ما ه���ي إال مصنع لتصنيع اخلمور 
احمللي���ة ومت إخط���ار اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات لضبط اآلس���يويني الذين يقومون 
عل���ى إدارة املصنع خاصة بعد ان هربوا من 
موقع احلريق كما حتف���ظ رجال األمن على 
كمية م���ن البراميل املعبأة باخلمور وأدوات 

تصنيع وجدت في الغرفة احملترقة.

حريق يكشف عن مصنع للخمور في المنقف

ابتكار آسيوي جديد: سرقة االتصاالت الدولية.. في خيمة بالبر

نيبالية تتخلص من مولودها بإلقائه من الطابق السابع 
هاني الظفيري

جتردت وافدة نيبالية من مشاعر األمومة وأقدمت على إلقاء 
مولودها من الدور السابع بالبناية التي تسكنها مبنطقة اجلليب، 
وفي تفاصيل القضية التي ش���هدتها منطقة اجلليب مساء أول 
من أمس أن حارس البناية فوجئ بس���قوط ش���يء ثقيل على 
أرضية البناية خلف غرفته متاما وعندما ذهب ليستطلع األمر 
وجد كيس���ا ملفوفا بقطع قماش والدم���اء تتناثر منه، وعندما 
فتحه صدم برؤية مولود ميت وس���ط الكيس، فقام على الفور 
بإب���الغ عمليات الداخلية ليحضر ف���ور ورود البالغ مدير أمن 
محافظة الفروانية العميد غلوم حبيب وبصحبته العقيد وليد 
الش���هاب وعدد من رجال األمن الذين فرضوا طوقا أمنيا حول 
البناية وشرعوا مبس���اعدة رجال مباحث الفروانية في البحث 

عمن ألقى املولود.
ووف���ق مصدر أمني فان احلارس وأثناء أخذ إفاداته على يد 
رجال األمن أبلغهم بأن هناك وافدة نيبالية حامل في ش���هرها 
األخير تس���كن بالبناية وأنه يشتبه في أن تكون هي أم املولود 
واملسؤولة عن إلقائه، ودلهم على شقتها حيث تسكن في الدور 

السابع.
ومبجرد دخول رجال األمن واملباحث للشقة وجدوا النيبالية 
بحال���ة إعياء تام واعترفت صراحة بأنها وضعت مولودها قبل 
نحو ساعة من حمل سفاح وألقته من نافذة احلمام حيث وضعته 
رغبة منها ف���ي التخلص منه، وقال املصدر انه مت نقل األم إلى 
مستش���فى الفروانية ووضعت حتت حراسة مشددة وسجلت 

قضية.

سكران دخل للسرقة 
فنقل إلى المستشفى

أمير زكي
دخل للس���رقة ف���ي وقت 
السحور فتعرض لهجوم عشاري 
من قبل مواطن وأفراد أسرته 
العشرة هذا هو ما حدث يوم 
أمس األول في منطقة جنوب 
اجلهراء حينما تلقت عمليات 
الداخلي���ة بالغا م���ن مواطن 

بوجود لص داخل منزله.
وقال مصدر أمني ما ان وصل 
رجال أمن اجله���راء الى مكان 
البالغ حتى وج���دوا »بدون« 
سكران، وقد تعرض للضرب 
انه كان  املبل���غ  املبرح. وقال 
الس���حور حني  يتناول طعام 
فوجئ باللص يدخل الى املنزل 
ليق���وم مبالحقته هو وأبناؤه 
وضرب���ه. وأحي���ل اللص الى 
املباحث وتب���ني لرجال األمن 

انه سكران.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
العامة  االدارة  احبط رجال 
ملكافحة املخدرات التي يرأسها 
الش���يخ احمد اخلليفة  اللواء 
محاولة لضخ نحو 1750 غراما 
من الهيروين اخلام بني اوساط 
املتعاط���ني، وذلك بعد توقيف 
وافدين من اجلنسية الباكستانية 
والعثور بحوزتهما على املواد 

املخدرة.
ان  امن���ي  وق���ال مص���در 
معلوم���ات وردت ال���ى اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة بان وافدا 
باكستانيا يعمل سائقا يحوز 
كمية من املواد املخدرة بقصد 
اللواء  البيع، وعليه استدعى 
اخلليفة ومساعده العميد صالح 
الغنام وادارة املكاف��حة الدولية 
بقيادة املقدم يوس��ف اخلالدي 
ومساعده الرائد مشعل القحطاني 

البالغهما باملعلومات.
اخلال���دي  ق���ام  وعلي���ه 
والقحطان���ي بتش���كيل فريق 
عمل من ادارة املكافحة الدولية 
مؤلف من النقيبني نواف بشير 
وحمد احلمد، واستطاع فريق 
العمل استدراج السائق لبيع 10 
كبس��والت مقابل 2500 دينار، 
وبعد التنس���يق م���ع النيابة 
العامة بشأن الصفقة وترقيم 
املبلغ مت توقيف الباكس���تاني 

في الدعية، حيث يقطن وايضا 
في الدعية حدد مكان تس���ليم 
الهيروين وتسلم املبلغ املالي 
ليتم ضبطه فارشد عن شريكه 

وهو باكس���تاني وبتفتيش 
مسكنهما عثر رجال املكافحة 
الدولية على بقية  الكمية من 

املواد املخدرة.

 »مصرقع« يسقط
بـ 5 سيجارات ملغومة

هاني الظفيري
»مصرقع«، ه���ذا الوصف 
الذي قدمه مصدر أمني ملواطن 
مت ضبطه في نقطة تفتيشية 
باألحمدي وبحوزته 5 سيجارات 
ملغومة مبادة احلشيش، ووفق 
رواية املصدر فان دورية تابعة 
ألم���ن األحمدي اش���تبهت في 
س���يارة متوقف���ة بالقرب من 
أح���د املجمعات الش���هيرة في 
محافظة األحمدي ومت استيقاف 
صاحبها الذي كان مرتبكا بشدة 
ويتلعثم في الكالم عندما سأله 
رجال األمن عن س���بب توقفه 
في مكان مظل���م قرب املجمع، 
وقال املصدر تبني أنه مواطن 
في العش���رين من عمره وبدأ 
يهذي ب���كالم غير مفهوم حال 
بدء رجلي األمن باستجوابه وبدأ 
يقول: »تصدقون أنا جاي اهنيه 
أبلغكم  أنتظر احلرامية وأبي 
إذا ش���فت أي جرمية« ثم بدأ 
يتمتم بكالم غير مفهوم ومنه 
»أنا أحب الشرطة أنتم في خدمة 

الشعب«.

أمير زكي
أن تداهم وزارة الداخلية ممثلة 
في رجال األم���ن العام أو املباحث 
اجلنائية وكرا لالتصاالت الدولية 
ف���ي مناط���ق مأهول���ة أو مكتظة 
بالعزاب، فهو أم���ر اعتيادي على 
اعتب���ار ان هناك اقباال كبيرا على 
اجراء املكاملات الدولية والربح من 
ورائها كبي���ر، ولكن ان يقام وكر 
لالتصاالت الدولية في البر خلدمة 
رعاة االغنام وحارسي اجلواخير، 

فهذا هو غير املعقول بعينه.
إال ان الواقع أكد ذلك حينما ضبط 
رجال أمن االحمدي وكرا لالتصاالت 
الدولي���ة باس���تخدام تكنولوجيا 

متقدمة في خيمة ببر االحمدي.
ووفق مصدر أمني فإن معلومة 
شديدة الغرابة وردت الى مدير أمن 
العميد معتوق  االحمدي بالوكالة 
العس���الوي تتضمن وجود وكر 
لالتص���االت الدولية داخل خيمة، 
فقام العميد العسالوي بتشكيل فرقة 
أمنية مكونة من املقدم سالم العازمي 
وضابط مخفر الزور النقيب علي 
باقر ورقيبني أولني صالح فرحان 

وطارق هذال.
وكانت املفاجأة ان هناك آسيويا 
أقام خيمة على مقربة من شاليهات، 
وحتديدا الى ج���وار بقالة متنقلة 
باخليران لتق���دمي خدمة االتصال 
الدولي بأسعار مخفضة ليتم ضبطه 
الرعاة وعمال  وإغالق وكر خدمة 

اآلسيوي وسط »خيمة سرقة االتصاالت الدولية« بعد ضبطهاجلواخير والشاليهات.

السائق الباكستاني وشريكه وأمامهما كمية الهيروين املضبوطة معهما

سائق باكستاني يبيع رجال »المكافحة« 10 كبسوالت
ويسقط وشريكه بـ 1750 غرام هيروين

 ضبط 10 متسولين في العاصمة
والشرطة النسائية تقبض على 6 متسوالت في سوق التجار

أمير زكي
هل ستعيد وزارة الداخلية النظر في اشتراطات 
احلصول على فيزا للدخ����ول الى الكويت من خالل 
الفنادق، رمبا تكون االجابة بنعم، فبعد ايام من اعالن 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد 
الصبر عن توقيف 16 متس����وال تب����ني ان عددا منهم 
حصلوا على فيزا الدخول من خالل الفنادق وبعض 
منه����م دون في اذن دخوله الب����الد »مدير« او »رجل 
اعم����ال« حتى متكن رجال أم����ن العاصمة يوم امس 
من ضبط 10 متسولني جدد، معظمهم من جنسيات 
آسيوية وتبني ان 4 من هؤالء املتسولني حضروا الى 

البالد بس����مات دخول على الفنادق الكويتية. وقال 
مصدر أمني ان مدير أم����ن محافظة العاصمة اللواء 
طارق حماد، اش����رف على حملة يوم امس استهدفت 
ضبط املتسولني على مقربة من املسجد الكبير وعدد 
من االسواق التجارية، واسفرت احلملة عن ضبط 10 
متسولني جار ابعادهم وارفاق تقرير الى االدارة العامة 
للهجرة بش����أن كفالئهم حتى يتم اتخاذ ما يلزم من 
اجراءات. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان 
لها امس ان الش����رطة النسائية ساهمت في ضبط 6 
متسولني ومتس����والتت من مختلف اجلنسياات في 

املنطقة التجارية الثانية بالعاصمة.
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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(

�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

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 �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606


