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هاني الظفيري
لقي شاب كويتي في العقد الثاني من عمره مصرعه 
يوم امس في احد اسطبالت محافظة اجلهراء، فيما عثر 
رجال األمن على ادوات تعاط داخل االسطبل، مرجحا 
ان تك���ون الوفاة جراء تعاطي مواد مخدرة بنس���ب 
عالية. من جهة اخرى حتفظ رجال دوريات اجلهراء 
على مركبة تعود ال���ى مواطن ملعرفة هوية من كان 

يقود املركبة، كما جرى التحفظ على نحو 1800 حبة 
كابتي وجدت داخل املركبة. وقال مصدر أمني ان دورية 
تابعة لنجد اجلهراء اشتبهت في مركبة يقودها شاب 
لتت���م مطاردة املركبة اال ان قائدها متكن من الدخول 
الى منطقة الشعيبات في تيماء وترك املركبة ودخل 
الى احد املنازل وبتفتيش املركبة التي تركها الشاب 

مفتوحة عثر فيها على رشاشان وحبوب مخدرة.

شبهة »جرعة زائدة« وراء وفاة شاب في اإلسطبالت

3 آسيويين سقطوا بـ 150 زجاجة »محلي«

الرقيب المتهم باالعتداء على اآلسيويات يعترف:
 »أمارس هذا العمل مع المبعدات منذ 15 عامًا«

عبداهلل قنيص
احال مدير امن محافظة االحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 3 وافدين 
آسيويني عثر معهم على اكثر من 
150 زجاج���ة خم���ر محلي كانوا 
بصدد بيعها داخل ساحة ترابية 
في منطقة املهبولة. وقال مصدر 
امني ان بالغ���ا ورد الى عمليات 
الداخلية عن توقف 3 اش���خاص 
ف���ي املهبولة وجتمع آس���يويني 
عليهم ليتم االيعاز الى مدير امن 
االحمدي والذي امر مساعده العميد 
معتوق العسالوي والرائد فالح 
الهذيلي والنقيب سلمان املطيري 
بالتعامل مع البالغ ومتكنوا من 
ضبط اآلس���يويني واحالتهم الى 

االختصاص.

عبداهلل قنيص
أمر وكيل النائب العام باستمرار حجز العسكري 
املتهم باالعتداء على نحو 15 آسيوية داخل شقته 
في منطقة الساملية، فيما أمر وكيل النائب العام 
ايضا باستدعاء حارس البناية التي فيها حدثت 
االعتداءات على مدار نحو 15 عاما، فيما أكد حارس 
البناي���ة معلومة خطيرة تضمن���ت ان عددا من 
املجني عليهن كان العسكري يصطحنب باستخدام 
سيارة األمن العام والتي كان يقودها املتهم لنقل 

اآلسيويات الى سجن اإلبعاد.
وقال مصدر أمني ان العسكري قال ان بعض 
اآلسيويات هن من كن يعرضن عليه ارتكاب األعمال 
املشينة تلك مقابل التدخل وإطالق سراحهن، وانه 
كان يقول لهن انه س���يبذل قصارى جهده نحو 
اطالق س���راحهن، لكنه لم يكن يفعل أي ش���يء 

نحو هذا الوعد.
وأش���ار املصدر الى ان استمرار العسكري في 
ارتكاب هذه التصرفات غير األخالقية سيدعو وزارة 
الداخلية الى اتباع إجراءات جديدة، فيما يتعلق 
بنقل املبعدات م���ن املخافر الى مواقع االحتجاز، 
مشيرا الى ان اخليار األرجح هو استخدام العنصر 
النسائي في هذه اجلزئية مع توفير مكان احتجاز 
آمن جلميع النس���وة املوقوفات ويكون هذا املقر 

بإشراف نسائي أيضا.
هذا واحتجز العس���كري في مخفر الرميثية 
وه���و املخفر الذي يتبع له م���كان االعتداء اذ ان 
مخفر الساملية جتري عليه أعمال صيانة حاليا، 
فيما أشار املصدر الى ان وكيل النيابة أمر أيضا 
باحضار دفاتر خاصة باآلسيويات الالتي أبعدن 

وقام العسكري باإلشراف على إبعادهن.

اآلسيويون الثالثة وأمامهم كمية اخلمور املضبوطة معهم

»قنبلة تلفزيونية« 
تستنفر أمن الجهراء

جهراوي استعرض بسيارته الـ »جي تي«.. حتى االحتراق!

هاني الظفيري
فتح رج���ال ادارة بحث وتح�������ري مح���اف���ظة 
ال���جه���راء تحقيقا للوقوف عل������ى هوية مج���هول 
اتص���ل بإح���دى الش���رك���ات المتخصصة في بيع 
االجهزة الك���هربائية الب���الغه عن وج�ود قنبلة داخل 

تلفاز.
وقال مصدر امني ان مجهوال اتصل بالشركة وقال انه 
اشترى تلفازا واعاده الى الشركة بعد ان وضع قنبلة 
بداخله ليتم اخالء الشركة من جميع مرتاديها وابالغ 
ادارة االثر والمتفجرات، وبعد تمش���يط استمر زهاء 
الساعة تبين ان البالغ كاذب وال يوجد اي متفجرات 
ليتم تسجيل بالغ كاذب وازعاج سلطات ضد مجهول 
واشرف على البالغ الرائد مطر سبيل ووكيال ضابط 

سعد عاشق وسعد محذاف.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
حتّفظ رجال امن اجلهراء على شاب كويتي استعرض 
مبركبته حتى االحتراق، وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن 
استعراض شاب على مركبة جي تي، ولدى وصول رجال 
االمن ومنهم وكيل ضابط جمال الرغيان ومحمد حبيل تبني 
ان املركبة املبلغ عنها احترقت جراء االس���تعراض، ليتم 
ضبط قائده���ا واحالته الى االختصاص. من جهة اخرى 
نقل شاب خليجي )19 عاما( باصابات خطرة الى مستشفى 
االميري في حالة حرجة للغاية، فيما اصيبت فتاة كويتية 
بكدمات وذلك جراء ح���ادث مروع ادى الى عرقلة حركة 
الس���ير على شارع اخلليج العربي على االجتاهني لفترة 
جتاوزت نصف الساعة، وقام يعقوب اشكناني من مرور 
حولي ببذل جهود كبيرة للتعامل مع احلادث وتس���هيل 
حركة السير. وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية نحو السابعة والنصف مساء اول من امس عن 
انحراف مركبة وجتاوزها للحاجز االوسط واستقرارها 
في الطريق املقابل واصطدامها مبركبة كانت تس���ير في 
االجتاه املقابل، وعليه مت اخطار االجهزة املختصة خاصة 
الطوارئ الطبية بنقل الشاب املصاب للعالج، كما مت ابالغ 

االطفاء لرفع املركبة املعطلة واخراج املصابني.

سيارات األمن حتيط مبوقع الشركة بعد البالغ عن القنبلة التلفزيونية

رجال اإلطفاء واألمن يحيطون بسيارة »املستعرض اجلهراوي« بعد احتراقها
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امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

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

�صاليهات - برادات + احوا�ض �صباحة

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�ض: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�ض: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �صنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�ض  �صهادة  على  حا�صلة 

للمياه+ �صهادة الهيئة الوطنية ال�صحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�صــنــا بــال�صــويــخ �صـــارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�صتعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �صــقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�ض: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

للراغبني ببيع عقاراتهم بهذا 

املوقع ما عليهم اإل الت�سال

بيت يف منطقة ال�سليبخات

750م زاوية دورين

مركز الزوم العقاري 66677519

باملجان

للبيع

للبيع بيت ا�شتثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�صـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�صجاد من الأعماق

بفاعليـة �صبـيـهـة بالبخــار

للتخل�ض من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�صية بالأقرا�ض 

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


