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قال يعقوب اليعقوب رئيس قسم العالقات العامة 
والتنسيق بإدارة الطوارئ الطبية ان ادارة الطوارئ 
الطبية تعاملت ف���ي ثالث يوم العيد مع 321 بالغا، 
موضح���ا ان اجمالي البالغات م���ن أول يوم العيد 
حتى ثالث يوم بلغت 918، وأشاد بالعاملني في قسم 
العمليات بإدارة الطوارئ الطبية بالتعامل مع البالغات 

على أكمل وجه.

»الطوارئ« تعاملت مع 918 بالغًا في العيد

السيارات اصطفت لمسافة زادت على الكيلومترين

تعطل أجهزة الحاسوب يشل حركة التنقل من وإلى الكويت عبر »النويصيب«

زجاجة خمر ومصرع شابين على »المغرب« 
ودهس أردني ومصري ووفاتهما في حادثين

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
أمر وكيل نيابة األحمدي مدير أمن محافظة مبارك الكبير 
العميد ابراهيم الطراح بتسجيل قضية بعنوان اشتباه في 
سكر ومصرع شخصني وحيازة مواد مسكرة وذلك حلني 
انتهاء األدلة اجلنائية من تقريرها اخلاص مبصرع شخصني 
احداهما معلوم وهو من غير محددي اجلنسية واآلخر غير 

معلوم نظرا لعدم وجود اي اثبات معه.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن وجود تصادم بني 
مركبة يابانية وعمود انارة على طريق املغرب السريع مقابل 
منطقة صباح السالم ومصرع شخصني وسارع الى موقع 
احلادث مدير أمن مبارك الكبير العميد ابراهيم الطراح والذي 

رص���د زجاجة خمر داخل املركبة ليجري اتصاال مع وكيل 
نيابة األحمدي الذي حضر الى موقع احلادث وأمر بتصنيف 
القضي���ة مثلما جاء في مقدمة اخلبر. من جهة أخرى، لقي 
ش���اب أردني )23 عاما( مصرعه بعد ان اصطدمت مركبة 
يقودها خليجي بدراجة نارية يس���تقلها األردني املتوفى 
على الدائري اخلامس وسجلت قضية دهس ووفاة واحتجز 

اخلليجي في املخفر الذي يتبعه مكان حادث السير.
على صعيد آخر، لقي وافد مصري مصرعه اثر دهسه من 
قبل مركبة في منطقة الصليبية وسارع إلى موقع البالغ 
رجال الطوارئ الطبية عاطف صالح وجهاد العتيبي وتبني 

مصرع الوافد ليتم ترك اجلثة للطب الشرعي.

إصابة مصرية في حريق منزل
وطعنات أدخلت عراقيًا ومصريًا إلى »مبارك«

أمير زكي
أصيبت واف���دة مصرية )24 عاما( بحروق من الدرج���ة الثانية متثلت في حرق 

بالرجلني والساعدين وذلك على اثر حريق اندلع في منزل مبنطقة الرابية.
وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخلية عن حريق منزل في الرابية ومت توجيه س���يارة طوارئ طبية بقيادة صابر 
حس���ن ليتم نقل السيدة املصابة الى مستشفى الفروانية فيما قام رجال اطفاء مركز 

الفروانية بالتعامل مع احلريق.
من جهة أخرى ش���هدت منطقتا الشعب وحولي مشاجرتني ادتا الى اصابة شابني 

احدهما مصري واآلخر عراقي.
وقال مصدر أمني ان مش���اجرة بني ش���باب وقعت في منت���زه ترفيهي وعليه مت 
تدخل رجال االمن وضبط 3 من املتش���اجرين وت���رك املصاب وهو عراقي ليتم نقله 
الى مستشفى مبارك بواس���طة رجل الطوارئ تيسير خليل. وإلى املشاجرة الثانية 
فقد شهدتها منطقة حولي وكانت هي األخرى بني وافدين وانتهت املشاجرة بإصابة 

مصري 28 عاما فنقل الى مستشفى مبارك بواسطة عيد يوسف.

منفذ النويصيب - عبدالهادي العجمي
في الوقت الذي بدأت فيه األس���ر الكويتية العودة 
الى الكويت وأيضا في ظل سفر عدة اسر الى اململكة 
العربية السعودية لقضاء عطلة نهاية األسبوع شهد 
منفذ النويصيب تعطال في اجهزة احلاسوب اخلاصة 
باجلوازات وهو ما ادى الى اختناق شديد في املنفذ في 

اجتاه السعودية وكذلك في اجتاه الكويت.
وقال مصدر أمني ان رجال املنفذ فوجئوا بتعطل 

اجهزة احلاسوب وهو ما اعاق امورا تتعلق بتسهيل 
حركة املغادرة والعودة، مش���يرا ال���ى ان ادارة منفذ 
النويصيب اخطروا الوزارة اليجاد حل لتعطل جهاز 
احلاسوب وقد تزامن تعطل اجهزة احلاسوب مع ازدياد 
هائل في اعداد املغادرين والقادمني الذين اضطروا الى 
افتراش األرض واتخاذ جوانب املنفذ كمظلة من أشعة 

الشمس واحلرارة الشديدة.
وقال املصدر األمني ان حالة من التذمر أملت بالعوائل 

الكويتية وغير الكويتية اال ان رجال منفذ النويصيب 
ورجال اجلمارك وقفوا عاجزين عن تقدمي اي ش���يء 
للعوائل التي اصطفت مبركباتها على امتداد ما يزيد 
عل���ى كيلومترين. يذكر ان وزارة الداخلية خصصت 
ميزانية كبيرة لتطوير منف���ذ النويصيب احلدودي 
وتطوير أجهزة احلاس���وب وايجاد استراحات ميكن 

ان يستفيد منها القادمون واملغادرون.
»األنباء« قامت بزيارة سريعة الى منفذ النويصيب 

والتقت ببعض املسافرين الذين أكدوا ان تعطل اجهزة 
احلاسوب اصبح عادة شبه اسبوعية، مشددين على 
ضرورة ان تضع وزارة الداخلية حلوال لتعطل األجهزة 

مع ايجاد استراحات.
وقال املواطن فهد العجمي ل���� »األنباء«: كنت في 
طريقي الى الس���عودية لقضاء عطلة نهاية االسبوع 
برفقة أسرتي وحاولت التراجع عن السفر ولكن كثافة 
املركبات وعدم وجود مخرج حال دون ذلك، مشددا على 

ضرورة ان تضع وزارة الداخلية حلوال ليست ترقيعية 
وإمنا حلول جذرية لهذه األوضاع غير املقبولة.

وأضاف العجمي: لألسف منفذ النويصيب ورغم انه 
واجهة البلد ولكن يشاهده يعتقد انه ليس في دولة 
نفطي���ة لها امكانيات مالية، فاملنف���ذ يفتقر الى امور 
ضرورية تعنى باملسافر. وأشار الى ان تعطل اجهزة 
احلاسوب امتد من الثانية والنصف ظهرا واستمرت 

األوضاع حتى اخلامسة من بعد عصر امس.
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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(

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

املركبة  وقد عانقت عمود اإلنارة على »املغرب السريع«

اخلدمات مفقودة واألسر افترشت األرضالسيارات اصطفت على مسافة كيلومترين في منفذ النويصيب


