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محمد الجالهمة
تقدم محرر في تلفزيون الكويت من اجلنسية اجلزائرية 
ببالغ الى مخفر الصاحلية متهما 4 من زمالئه وجميعهم 
من اجلنسية املصرية باالعتداء عليه بالضرب اثر نقاش 
حول مباراة مصر واجلزائر املرتقبة أمس، وأرفق اجلزائري 
تقريرا طبيا يشير الى  اصابته بكدمات، وسجلت قضية 

وجار اتخاذ االجراءات القانونية.

محرر جزائري يتهم 4 من زمالئه المصريين بضربه

مصرع وإصابة 8 في حادث غريب في شارع جانبي بحولي

هاني الظفيري
شهدت احدى الطرقات غير الرئيسية في منطقة 
حولي وحتديدا مقابل منطقة حولي التعليمية في 
ساعة متأخرة من يوم امس حادثا غريبا من نوعه 
اس����فر عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 نساء ورجل 
الى جانب اصابة 4 آخرين، فيما قال مصدر امني ان 
حدود السرعة في هذا الطريق ال تتعدى 80 كيلومترا 
في الساعة ومعظم السيارات ال تستطيع ان تصل 

الى هذا املعدل باعتباره طريقا داخليا.
وكانت عمليات وزارة الداخلية ابلغت في احلادية 
عشرة من مساء امس عن وقوع حادث تصادم بني 
4 مركبات وتضمن الب����الغ الذي ورد الى عمليات 
الداخلية انقالب احدى املركبات االربع ووقوع وفيات 
حيث هرع الى موقع الب����الغ مدير دوريات جندة 
حولي العقيد سلمان املزعل الى جانب رجال املرور 
والطوارئ الطبية وكذلك رجال اطفاء مركز اطفاء 
الساملية والذين اخرجوا 3 وفيات من املركبة، كما 
لفظ الرابع انفاسه االخيرة داخل مستشفى مبارك 
متأثرا باجلروح اخلطيرة. واشار مصدر امني الى 
ان جميع املتوف����ني كانوا داخل مركبة واحدة وهم 
من اس����رة واحدة، مرجحا ان يك����ون املتوفون أما 

وابنتيها والزوج.
من جهة اخرى وقع حادث انقالب واصابة على 
طريق القشعانية اسفر عن اصابة باكستاني بكسور 

متفرقة نقل على اثرها الى مستشفى اجلهراء.

4 لقوا حتفهم من أسرة واحدة

)أحمد باكير(إحدى السيارات التي تضررت نتيجة احلادث رجال اإلطفاء أثناء قيامهم بإخراج املصابني واملتوفني من املركبة

الداخلية فتحت حتقيقا ملعرفة املتسبب في حادث حولي

املتهمون اآلسيويون واملضبوطات داخل مخفر اجلليب العميد عايض العتيبي

عمل العربي »المرهق« 
حّوله إلى مزّور

هاني الظفيري
العامة  أحال رج���ال اإلدارة 
ملباحث الهجرة وافدا سوريا إلى 
مخفر اجلهراء بتهمة التزوير في 
محررات رسمية القدام الوافد على 
ختم جواز س���فره بأختام تفيد 
مبغادرته الكويت وعودته عدة 
مرات، ثم انه ظل في الكويت بال 
مغادرة. وكانت معلومات وردت 
الى رجال مباحث اجلهراء عن ان 
سوريا يس���تغل اختاما مزورة 
لاليحاء ملسؤوليه في العمل بأنه 
يغادر الكويت وعليه مت القبض 
عليه وباالطالع على جواز سفره 
تبني ان اجلواز مدون به خروجه 
ودخوله البالد رغم بقائه بالكويت 
وبالتحقيق معه اعترف بالتزوير 
لقضاء اجازات بعيدة عن عمله 

املرهق على حد قوله.

تصنيف قضية مصرع 
آسيوي مرهون باألدلة

أمير زكي
احيلت جثة وافد آسيوي الى 
الش���رعي وسط شبهات  الطب 
بان تكون الوفاة وراءها شبهة 
جنائية، وكانت عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا فجر امس 
عن وجود جثة آس���يوي ملقاة 
خلف س���نترال اجلليب، وفور 
تلقي البالغ سارع رجال االدلة 
اجلنائية ودوريات حولي، ورصد 
الطب الشرعي الذي عاين اجلثة 
في مكان تواجدها آثار دماء فيما 
طلب وكيل نيابة حولي االنتظار 
حلني التأكد من وجود شبهة قبل 

ان يتم تصنيف القضية.

 وكر اتصاالت دولية و168 مخالفة
و8 مستهترين و21 مخالفًا في الجهراء والفروانية

 لصان يتبادالن الطعن في بر رحيلة
ومخيمات الربيع تشعل مشاجرة بين مواطنين

هاني الظفيري
»ما شافوهمش وهم بيس����رقوا.. شافوهم وهم 
بيتحاسبوا« مثل مصري دارج انطبق بكامل تفاصيله 
على وافدين من اجلنسية اآلسيوية تبادال الضرب فيما 
بينهما بعد رغبة أحدهما في أن تذهب اليه حصيلة 
بيع 3 رؤوس غنم مسروقة. وكان مواطن رصد تشاجر 
وافدين باس����تخدام اآلالت احلادة، وتوجهت دورية 
تابعة ألمن اجلهراء إلى موقع املشاجرة في منطقة 

بر رحيلة وتبني أن احدهما مصاب بسكني في الظهر 
واآلخر به جروح قطعية في الرأس ومت نقلهما للعالج 
وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما سرقا 3 رؤوس غنم 
وقاما ببيعها، إال أن أحد اللصني فضل أن يأخذ حصيلة 
السرقة على أن يكون نصيب السرقة التالية لآلخر، 
من جهة أخرى وقعت مشاجرة بني 4 مواطنني جراء 
متسك كل طرف بإقامة مخيمه في موقع يصر عليه 

اآلخر وتدخل رجال األمن وسجلت قضية.

هاني الظفيري
واصل قطاع األمن العام والذي يترأس����ه وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي حملته الس����تهداف مخالفي قانون 
اإلقامة ووضع حد لظاهرتي االستهتار والرعونة التي 
متارس كل نهاية اسبوع. وقال مصدر امني ان حملة 
لرجال أمن اجلهراء برئاسة العميد عايض العتيبي 
شنت مساء امس االول في مناطق الساملي وجنوب 
اجلهراء وتيماء أسفرت عن حترير 168 مخالفة مرورية 

وضبط 21 مخالفا لقانون اإلقامة واحتجاز 18 مركبة 
وتوقيف 8 مستهترين الى جانب ضبط 3 أشخاص 
منهم آسيويتان مسجل بحقهما قضايا تغيب. وأكد 
املصدر ان مدير امن اجلهراء العميد عايض العتيبي 
أعد خطة مستدامة بهدف تقليص عدد مخالفي قانون 

اإلقامة واحلد من االستهتار والرعونة.
من جهة اخرى، أسفرت حملة اخرى عن اغالق وكر 
لالتصاالت الدولية وتوقيف القائمني عليه وعددهم 

4 آسيويني، الى جانب مصادرة اجهزة اتصاالت
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

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

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(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيجـار 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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

باإ�سم / �سركـة اآلبـاتـرو�س 

ميديا للدعاية والإعالن

الرجاء ممن يجده الإت�سال على رقم

66405021

مفـقــود 
ترخي�س اإعـــالم 

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


