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محمد الدشيش
شنت مديرية أمن محافظة العاصمة يوم أمس حملة استهدفت محيط 
املس���جد الكبير وأسفرت عن ضبط 13 س���يدة ميتهن التسول منهن 10 
سيدات عربيات بعضهن حضرن الى البالد بسمات زيارة والبعض اآلخر 

لديهن إقامات صاحلة أما الثالث نسوة الباقيات فهن من البدو.
من جهة أخرى شنت مديرية أمن الفروانية حملة على منطقة اجلليب 

ومت توقيف 4 بنغاليني و200 شريط منها شرائط خالعية.

القبض على 13 طرارة قرب المسجد الكبير

أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي مواطن وبنغالي مصرعهما واصيب عدد 
آخر من املواطنني والوافدين جراء عدة حوادث 

شهدتها البالد يوم امس.
وكانت عمليات الداخلية قد ابلغت عن حادث 
تصادم بني تناكر مجاري وس���يارة مواطن ومت 
االس���تعانة مبركز إطفاء اجلليب بقيادة املالزم 
اول مشاري التورة واستخرجت جثة املواطن 
بصعوبة بالغة. من جه���ة اخرى، لقي بنغالي 
)36 عاما( مصرعه اثر حادث دهس على طريق 

الدائ���ري الرابع، وتعامل م���ع احلادث عدد من 
رجال الطوارئ الطبية ومنهم جمال رشيد. كما 
اصيب 3 ش���بان كويتي���ني )19 و14 و21 عاما( 
باصاب���ات متفرقة نتيجة ح���ادث تصادم على 

الدائري اخلامس.
ونقل املصابون الى مستشفى الفروانية بواسطة 
عجران العتيبي وصابر حسني وعبداحلميد احلمد. 
كما اصيب كويتيان في ح���ادث تصادم مقابل 
الرقعي. والى طريق املط���ار حيث وقع حادث 

دهس اصيب على اثره بنغالي.

هاني الظفيري
متكن رجال ام���ن العاصمة بقي���ادة العقيد 
عبدالرحمن الشراع من السيطرة على مشاجرة 
اندلعت بسبب القرقيعان وجرى توقيف 4 شبان 

ونقلهم الى االحتجاز بعد تلقيهم العالج.

وقال مصدر ان عددا من الش���باب جاءوا من 
مناط���ق اخرى وكان بعض من هؤالء الش���باب 
يرتدون مالبس القرقيعان ويتحرشون بفتيات 
ك���ن يتنقلن في منطقة الروض���ة برفقة اطفال 

احتفاء بالقرقيعان.

مصرع مواطن وبنغالي في حادثين مروريين

مشاجرة شبابية بسبب »القرقيعان«

كالب بوليسية تثير الرعب في منزل مواطن بالروضة
أمير زكي

تسببت 4 كالب بوليس����ية في إثارة الرعب في 
نفوس اسرة كويتية وذلك بعد ان اقتحمت الكالب 
االربع����ة منزلها في منطقة الروضة وقامت بالتهام 
بعض الدجاج، اضافة الى احلاق التلفيات باملنزل.

وقال مصدر امني ان املواطن استنجد بعمليات 
وزارة الداخلية والتي بدورها ارسلت اختصاصيا من 
ادارة االثر لترويض الكالب البوليسية ومتكن فني 
كالب االثر من استدراج 3 كالب بوليسية من اصل 

االربعة فيما متكن احد الكالب من الهرب.

واضاف املصدر االمني ان صاحب املنزل ابلغ رجال 
االمن بانه سيتقدم ببالغ اتالف مال الغير واحلاق 
االذى البالغ به بحق االشخاص الذين ميتلكون هذه 
الكالب البوليسية. واستطرد املصدر بأن الكالب يبدو 
انها مزرقت االس����اور احلديدية التي كانت مربوطة 
بها، مش����يرا الى ان احلادثة وقعت في وقت تزامن 

مع احتفاالت االطفال بالقرقيعان.
واشار املصدر الى ان املواطن حاول ابعاد الكالب 
ببندقية طيور ولكن الذخيرة اخلاصة ببندقية الطيور 

لم تستطع ابعاد الكالب من داخل املنزل.

دوريات املرور حتيط بجثة البنغالي على الرابع أمس

الدمار الذي خلفه احلريق بالصالة رجال االطفاء يعاينون صالة املنزل بعد اخماد احلريق

كلبان من بني الكالب األربعة التي اقتحمت منزل املواطن في الروضة

إصابة طفل و3 إطفائيين في حريق صالة بـ »فهد األحمد«

أمير زكي
ه��رع���ت ف���رق اطف���اء م��ركزي 
الى من��طقة  ال�م��نق��ف والفح��يحيل 
فه���د االح��م���د بعد ورود ب���الغ يفيد 
بوجود حريق في صالة منزل، فقاموا 

عن���د وصولهم بمكافحة الحريق الذي 
ادى الى اصاب���ة طف��يفة الحد اطفال 
المنزل وايضا اص��ابة ثالثة اطفائيين 
تمت معالجة احدهم في موقع الحريق 
واسعاف الباقيين، وقد تمت السيطرة 

على الحريق ومن���ع امتداده الى باقي 
اج���زاء المنزل وكان الح���ادث بقيادة 
المالزم اول علي بوس���كندر والمالزم 
اول عبدال�عزيز الرديني والمالزم احمد 
عيدان والعريف مش���عل العليان فيما 

قامت ادارة الطوارئ الطبية بارس���ال 
5 اسعافات الى موقع الحريق وكانت 
سيارات الطوارئ الطبية بقيادة ثامر 
العميري وعلي الشمري وصالح شاكر 

وعمار المشموم وياسر حمدي.

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

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

لاإيج�ار

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

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�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

للب��ي���ع

املراجعة ت: 97908069

- جمـمــع يف خيـطــان

- عمارات يف اجلابرية وخيطان بدون خمالفات

- بيت يف النزهة          - ق�شيمة يف ال�شويخ والري

العانات��كم في دل�ي���ل

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

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
برمجة و�سيانة

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


