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خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

انتحار هندية شنقاً في ميدان حولي

أميركي قتل آسيوياً دهساً

خدش حياء وسلب وتبادل 
ضرب في جامعة غربية مبشرف

ذئب بشري اعتدى على براءة طفل

مجهوالن جريئان سلبا وافدين 
بعد طرق الباب

محاولة انتحار مبوس حالقة

سرقة 800 دينار من مركبة

ضبط مدين بـ 146 ألف دينار 
في العاصمة

جثة نزيل »بدون« إلى الطب 
الشرعي بعد 60 يومًا أمضاها

 في الفائقة
محمد الجالهمة

أمر وكي���ل نيابة حولي بتس���جيل قضية انتحار 
لوافدة هندية تبلغ من العم���ر 39 عاما وذلك بعد ان 
ابلغ مواطنها الهندي عن وفاتها داخل مسكن مشترك 
في منطقة حولي، وانتق���ل فور تلقي بالغ باالنتحار 
رجال األمن واألدلة اجلنائية وتبني ان الوافدة اقدمت 

على االنتحار شنقا.

محمد الجالهمة

احتجز وافد أميركي في نظارة مخفر الفنطاس قبل 
إطالق سراحه بكفالة على خلفية دهسه وافدة فلبينية، 
وهو ما أدى إلى وفاتها الحقا على الطريق الس���احلي 
مقابل منطقة املهبولة، وأكد الوافد في التحقيقات معه 
أنه لم يستطع التحكم في سيارته الكورية، خاصة أن 

الوافدة عبرت الطريق أمامه بشكل مفاجئ.

أمير زكي

سجلت طالبة جامعية 20 عاما في مخفر شرطة بيان 
قضية حملت عنوان هتك عرض وسب وقذف والتعدي 
اخلفيف والسلب، وقالت املبلغة وهي كويتية ان زميلها 
في جامعة غربية قام باالعتداء عليها ووضع يده على 
جسدها وقام بسبها وقذفها بألفاظ نابية، وبعد االستماع 
الى إفادات املبلغة مت االتصال بوكيل النائب العام الذي 

أمر بتسجيل قضية بتصنيف جنائي.

أحمد خميس 

اقدم ذئب بشري غير معروف على خدش حياء طفل 
في الثامنة من عمره.

وقال املصدر إن وافدا لبنانيا تقدم الى مخفر النقرة 
وابلغ عن هتك عرض ابنه مواليد 2007 من قبل شخص 
مجهول صعد معه باملصعد الكهربائي وأمسكه محاوال 
شل حركته وقام بخدش حيائه وقتل البراءة فيه، ومن 
ثم الذ بالفرار وسط بكاء الطفل، وعليه سجلت قضية، 

وجار البحث عن املجهول.

أحمد خميس 

ف���ي قضية من ضمن قضايا س���لب كثيرة لم يتم 
فيها القب���ض على اجلناة.. تقدم ل���دى مخفر النقرة 
وافدة سيالنية وبرفقتها ابنها وابلغت عن تعرضهما 
للسلب بالقوة من ش���خصني مجهولني جريئني طرقا 

باب مسكنهما.
 وقاما بتفتيشه بالكامل بعد ادعاء املجهولني بأنهما 
من رجال الش���رطة حيث ابرز احدهما هوية عسكرية 

كما افاد ابن السيالنية.
وأض__اف ايضا ان املجهولني سلبا مجوهرات نسائية 
بقيمة 1000 دينار باالضافة الى مبلغ 2000 دينار و4 

هواتف وعليه مت تسجيل قضية بالواقعة.

أحمد خميس 

ورد بالغ ملخفر اجلابرية عن محاولة انتحار حدثت 
في احد املنازل باملنطقة. وعلى الفور توجه فريق امني 
الى مكان الواقعة، والتقوا باملبلغ الذي افاد بوجود شروع 
باالنتحار م���ن قبل وافد هندي من مواليد 1984،حيث 
وجده املبلغ بسيارته ينزف من ساعده االمين  وبجانبه 
شفرتان »موس« وكان في حالة اغماء، ومت طلب االسعاف 

واحالته ملستشفى مبارك.

سجل مواطن قضية سرقة في مخفر صباح السالم 
وقال املواطن ان شخصا مجهوال كسر زجاج مركبته 
وس���رق من داخلها مبلغ 800 دين���ار، ورفض اتهام 

احد.

أحال مدير امن محافظ���ة العاصمة اللواء ابراهيم 
الطراح مواطنا الى التنفيد املدني مت ضبطه في منطقة 
ش���رق، وتبني انه من مواليد 1966 ومدين مببلغ 146 
الف دينار. وقال مصدر أمني أن املدين مت االشتباه به 
خالل نقطة تفتيش تتبع األمن العام في منطقة شرق 
وبعد االس���تعالم عن أسمه بواس���طة جهاز احلاسب 

اآللي تبني مطلوب.

هاني الظفيري

أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان جثة ش���خص من 
غير محددي اجلنسية نقلت صباح أمس الى الطب 
الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة بشكل دقيق، 
وما اذا كانت االصابات التي حلقت به جراء مشاجرة 
قبل شهرين داخل العنبر رقم 10 هي السبب الرئيسي 

في وفاته.
وبحس���ب مصدر أمني فإن البدون أس���عف الى 
مستشفى الفروانية وأدخل غرفة العناية الفائقة اثر 
مش���اجرة جمعته مع آخرين، إال ان البدون النزيل 
توفي صباح أمس، وأش���ار املص���در الى ان تقرير 
الطبيب الشرعي سيضع النقاط فوق احلروف في 

شأن أسباب وفاة السجني البدون.

أخضعت للتفتيش عقب زيارة زوجها النزيل في املركزي

إحالة »مواطنة« إلى أمن الدولة بعد العثور معها على قصاصة 
تتضمن طريقة تصنيع املتفجرات وأرقام وعناوين مسؤولني 

أمير زكي

أحال وكيل وزارة الداخلية 
المؤسسات  المساعد لشؤون 
اإلصالحي���ة وتنفيذ االحكام 
مواطن���ة م���ن موالي���د 1966 

الدولة وذلك  أم���ن  الى جهاز 
للتحقي���ق معها في اس���باب 
حيازتها لقصاصة بها طريقة 
المتفجرة  الم���واد  تصني���ع 
واس���ماء وعناوي���ن وزراء، 
وبحس���ب مص���در أمني فإن 

مفتش���ة في السجن المركزي 
وعقب انتهاء زيارات السجن 
المركزي الحظت ارتباك السيدة 
ليتم اخضاعها للتفتيش فعثر 
معها على دفت����ر أزرق اللون 
مكتوب به تعليمات بخط اليد 

عن طريقة تركيب المتفجرات 
ومخطط���ات لمن���ازل وأرقام 
هواتف لشخصيات ووزراء، 
وأف����ادت السي����دة بان زوجها 
س���لم لها هذا الدفتر دون أن 

تحدد لمن كن سيصل.

من توقيع العقد بني اإلطفاء وشركة الساير 

»اإلطفاء« تتعاقد على شراء آليات بـ 1.754.000 دينار
وقع مدير عام اإلدارة العامة 
العميد خالد  لإلطفاء باإلنابة 
املكراد امس في مبنى اإلدارة 
عقدا مع شركة ناصر الساير 
العاملية للتجارة العامة، وذلك 
لتوريد آليات مكافحة احلرائق 
واإلنقاذ بتكلفة مليون و754 
ألف دينار، حيث ستورد هذه 
اآلليات خالل 12 شهرا من بلد 

املنشأ أملانيا.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود 
اإلدارة العامة لإلطفاء لتطوير 
وحتديث اآلليات واملعدات التي 
تعمل حتت اخلدمة وذلك إميانا 
من القيادة العليا باإلدارة العامة 
التكنولوجيا  ب���دور  لإلطفاء 
املتطورة ف���ي دعم عمل رجل 
اإلطفاء بشكل كبير لتحقيق 
األهداف املنشودة منه في حماية 
األرواح واملمتلكات بأسرع وقت 

ممكن وبأقل اخلسائر.
وقد حض���ر توقيع العقد 
كل من مدي���ر إدارة املركبات 

باإلنابة عقيد مهندس موسى 
أكبر ومدير إدارة الشؤون املالية 
باإلنابة عماد املجادي ومراقب 
توريدات املخازن عدنان النجار 

وامل���الزم أول محمد احلافظ، 
كما مثل شركة ناصر الساير 
العاملية للتجارة العامة فيصل 

الغضوري.

باكستاني إلى نيابة املخدرات 
بـ »حساس« و80 غرام هيروين

تمكنت »إدارة العمليات« من ضبط وافد من الجنسية 
الباكستانية بحوزته 80 غراما من مادة الهيروين المخدرة 

وميزان حساس.
وكانت معلومات قد وردت إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات تفيد بقيام وافد من الجنسية الباكستانية باالتجار 
في المواد المخ������درة، وبعد إجراء التحريات الالزمة واتخاذ 
اإلجراء القانوني من جانب إدارة العمليات التابعة لها تمت 
مداهمة مسكن الوافد وضبط���ه، وب��تفتيشه وتفتيش 

مسكنه عثر بحوزته على المضبوطات السابقة.
وبالتحقيق مع المتهم أقر بأن المضبوطات تخصه، 
وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة االختصاص 

للتحقيق.

رجال أمن حولي خالل ضبطه ألحد باعة الفقعاللواء عبدالفتاح العلي

إجنازات األمن العام اليومية تتنوع 
وتشمل مخالفني ومتعاطني وباعة متجولني

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

واصل قطاع األمن العام 
حتت قيادته النشطة بقيادة 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
عبدالفت���اح العلي صوالته 
انتشار  وجوالته من خالل 
منظم، وأس���فرت احلمالت 
التفتيشية أمس، والتي بلغت 
63 نقطة تفتيش، عن ضبط 
مطلوبني ومتغيبني إلى جانب 
مواد مخدرة بحوزة متعاطني.

وقال مصدر  أمني: إن سرية 
املهام اخلاصة وخالل نقطة 
تفتيش في منطقة اجلهراء، 
ضبط خليجي وعثر بحوزته 
على ش���بو وأدوات تعاط، 
وفي منطق���ة الصليبية مت 
ضبط مواط���ن وآخر كانا 
داخل سيارتهما في ساحة 
ترابية وعثر بحوزتهما على 
مخ���درات متنوعة وأدوات 
حادة، وفي الصليبية ايضا 
مت ضبط ب���دون عثر معه 
عل���ى بقايا ش���بو وأظرف 

مواد مخدرة. كما قام رجال 
أمن حول���ي بضبط 7 باعة 
متجول���ني يبيع���ون الفقع 

والرقي والبنك.
من جه���ة أخرى،  متكن 
قطاع األمن العام من ضبط 
395 ش���خصا مطلوبا على 
ذمة قضايا و337 ش���خصا 
مخالفا، و218 مش���تبها فيه 
و35 شخصا حليازة مخدرات 
وخمور، وضبط شخصني 
في حوادث طرق، إلى جانب 
حجز 114 مركبة مطلوبة على 

ذمة قضايا و3 مركبات أخرى 
مخالفة، باإلضافة إلى حترير 
73 مخالفة مرورية وتنفيذ 

17 نقطة تفتيش.
ويؤكد قطاع األمن العام 
استمرار حمالته األمنية في 
البالد إلقرار  جميع مناطق 
األم���ن وحماي���ة األرواح 
واملمتلكات العامة واخلاصة، 
املواطنني  مهيب���ا بجمي���ع 
واملقيم���ني ال���ى التع���اون 
مع رج���ال األمن حلمايتهم 

وسالمتهم.


