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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
ادارة اإلبعاد  ال���ى  أحيل 
اإلداري 8 وافدات و4 وافدين 
وذلك بعد ضبطهم داخل شقق 
مشبوهة في منطقتي الساملية 
وخيطان، وقال مصدر امني ان 
ادارة اآلداب داهمت منزال في 

الساملية يستغل في االعمال 
املنافية وضبطت بداخله 3 
آسيويات، كما داهم رجال أمن 
الفرواني���ة وكرا في خيطان 
وضب���ط بداخل���ه 8، هم 4 
آسيويات و3 آسيويني ووافد 

عربي.

إحالة وافدين إلى »اإلبعاد« بعد ضبطهم في شقق مشبوهة

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

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(

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

ال�سنـاعـات البـل�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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

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

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

جثتا مصري وهندي مصرع طفل وإصابة 16 في سلسلة من الحوادث المرورية
لـ»الشرعي«

أمير زكي
أمر وكيل الن���ائب الع����ام 
حملافظة اجله����راء بإح���الة 
جثتي وافدين مصري وهندي 
الش�������رعي  الط����ب  ال���ى 
ملع��رفة م���ا اذا ك��انت هناك 
شبه�������ة جنائي���������ة وراء 

مص��رعهما.
امني ان  وق���ال مص���در 
بالغا ورد مبص���رع واف���د 
هن���دي )28 عام���ا( داخ���ل 
س���كن العزاب ف���ي منطقة 
الكوري��ات، وبانتقال سيارة 
اسع����اف كانت بقي����ادة نهار 
الش���مري، تبني ان الهن��دي 
مر على وف����اته أكثر من 10 
ساع��ات ليتم اخطار االجه���زة 
االمنية ومن ثم اخط���ار وكيل 

النيابة.
واض���اف املصدر: نح���و 
التاس���عة والنصف صباحا 
العملي����ات  تلق���ت غرف���ة 
بالغا بوج���ود جث���ة وافد 
مص������ري )40 عام���ا( على 
وش���ك التح����لل، وبانتقال 
الط���وارئ مصطفى  رجلي 
ياسر وعبداهلل عابدين تبني 
ان الوفاة م���ر عليها 5 أيام، 
ووصل���ت اجلثة الى مرحلة 

التعفن.

4 مواطنين وخليجي بمخدرات وحبوب إلى المكافحة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شهدت البالد في غضون ال� 24 
ساعة املاضية سلسلة من احلوادث 
املرورية والتي اسفرت عن وفاة 
طفل كويتي واصابة 16 ش����خصا 

آخرين مت نقلهم للعالج.
وقال مصدر امن����ي ان حادث 
انقالب في بر الصبية أس����فر عن 
وف����اة طفل )10 أع����وام( واصابة 
5 آخرين ومت نق����ل املصابني الى 
مستشفى اجلهراء، وأشرف على 
نقل املصابني ضابط االرتباط في 
املستش����فى ماجد الصليلي والى 
طريق الدائري الس����ادس باجتاه 
اجلهراء، انقلب����ت مركبة كان في 

داخلها شابان )كويتي وعراقي( 
وأسفر احلادث عن اصابة الشابني 
)22 عاما( ونقال الى مستش����فى 
الفروانية بواسطة رجلي الطوارذ 

بدر حسني وعصام احمد.
والى طريق الدائري الثاني، وقع 
حادث تصادم اسفر عن اصابة اردني 
ولبناني بجروح وكسور ونقال الى 
املستشفى األميري بواسطة نادر 
نعمان ومش����عل ماجد وسلطان 
هزاع. وف����ي الفروانية، وحتديدا 
عند تقاطع الغزالي مع الفروانية، 
وقع حادث تصادم اسفر عن اصابة 
7 اطفال جميعهم من اجلنس����ية 
الفلسطينية، وقام رجال الطوارئ 

الطبي����ة وه����م عب����داهلل فرحان 
ومعاطي معاطي ومحمد اخلالدي 
وطالل محمد ووليد رش����يد بنقل 
املصابني الى مستشفى الفروانية. 
وفي اجلليعة، أصيب هندي بكسر 
في القدم والكتف اثر حادث تصادم 
ونقل بواسطة سيارة اسعاف الى 
مستشفى العدان، وأشرف على نقل 
الهندي من الطوارئ الطبية مساعد 

املطيري وعبداهلل الشخص.
وعلى الواجهة البحرية، أصيب 
ايراني بكسور وحالته غير مستقرة 
اثر تعرضه للدهس، وقام بنقله من 
الطوارئ الطبية حسن البلوشي 

وشعيب الكندري.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
أحال رجال جندة مبارك الكبير وحولي يوم أمس 
الى مقر االدارة العامة ملكافح����ة املخدرات مواطنني 
حليازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، كما تبني ان 
احد املواطنني مطلوب لقضاء حكم بالس����جن ملدة 6 
س����نوات. وقال مصدر امني ان دورية تابعة لنجدة 
مبارك الكبير اوقفت مواطنا على الدائري السادس، 
حيث كانت مركبته تترنح، وبتفتيشه عثر معه على 
10 حبات كبتي وقطعة حش����يش، وباالستعالم عنه 
بواسطة جهاز احلاسوب تبني انه مطلوب للسجن 7 

أعوام. واضاف املصدر: في حولي ايضا وخالل حملة 
تفتيشية مت االشتباه في مواطن عثر معه على ظرف 
هيروين وقطعة حش����يش، ومن خالل تقرير االدلة 
اجلنائي����ة ثبت ان املواطن واقع حت����ت تأثير املواد 
املخ����درة. من جهة اخرى، ألقى رجال دوريات جندة 
اجلهراء القبض على مواطن وخليجي حتت جس����ر 
امغرة في حالة سكر شديدة، واحدهما مطلوب للسجن 
3 أعوام. ومقاب����ل بيت الزكاة، مت ضبط مواطن كان 
واقع حتت تأثير امل����واد املخدرة ومطلوب على ذمة 

قضية خيانة أمانة.

اختناق آسيوية وإصابة 4 كويتيين في حريق بمنطقة تيماء

عربة إطفاء خارج املنزل احملترق في تيماء

هاني الظفيري
متك����ن رجال اطفاء مرك����زي اجلهراء 
واجلهراء احلرفي من السيطرة على حريق 
محول داخل منزل مبنطقة تيماء فيما كانت 
هناك اصابات متثل����ت في اختناق افراد 

االسرة املكونة من خمسة اشخاص.
وقال مصدر في االطفاء ان بالغا باحلريق 

تلقته عملي����ات الداخلية يوم امس ومت 
توجيه رجال اطفاء اجلهراء احلرفي بقيادة 
مالزم اول مشعل املطيري والعريف فهد 
حصني والعريف فهد البدري حيث متكنوا 
من السيطرة على احلريق ومن ثم اخطرت 
وحدة التحقيق في االطفاء للوقوف على 

اسباب احتراق احملول.

الى ذلك فق����د قال منس����ق الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان املصابني 
في االختناق هم 4 كويتيني وس����يالنية، 
مشيرا الى ان السيالنية نقلت الى مستشفى 
اجلهراء وان من تعامل مع احلريق رجال 
الطوارئ حس����ني القالف ومحمد حمزة 

ويوسف فرج.


