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عبداهلل قنيص
شنت إدارة السجن املركزي 
يوم أمس حملة جاءت بإشراف 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
أنور  اللواء  وتنفيذ األحكام 
الياسني، وأسفرت احلملة التي 
شملت عنبر 2 عن ضبط 7 
هواتف نقالة بحوزة 7 سجناء، 
فيما كش���فت التحقيقات مع 
السجناء السبعة انهم قاموا 
بشراء الهواتف مببلغ يتراوح 
ب���ني 1000 و1200 للهات���ف 

الواحد.
وقال مصدر أمني ان اللواء أنور الياسني طلب من مباحث 
السجن املركزي اخضاع النزالء السبعة الذين ضبطت بحوزتهم 
الهوات���ف بهدف معرف���ة هوية من أدخل ه���ذه الهواتف الى 

النزالء.
يذكر ان عددا من الهواتف التي تكون بحوزة النزالء أحيانا 

ما تستخدم في االجتار باملواد املخدرة.

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

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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

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�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

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

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

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 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

تعديل كيان قانوين

تقدم اأ�سحاب �سركة رومانتك 

كال�سيـــــــك للتجـــــــارة العامـــــــة 

بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات يف 

وزارة التجارة بطلب حتويلها 

من ذ.م.م اإىل ت�سامنية .

لالإ�ستف�سار : 99028655

تعديل كيان قانوين

تقدم اأ�سحـــــــاب �سركة اأجياد 

العامـــــــة  للتجـــــــارة  املدينـــــــة 

بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات يف 

وزارة التجـــــــارة بتحويلها من 

ذ.م.م اإىل تو�سية ب�سيطة .

لالإ�ستف�سار : 66333350

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم 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

الثاث امل�ستعمل - غرف النوم

املطابخ - ال�سقق الكاملة - الملونيوم

احلديد ال�سكراب - املكيفات - وحدات التكييف

99005242 - 55515721

ن�سـتـــــري
لأعلى �سعر

مصرع 3 مواطنين في حادثين منفصلين

مطاردة تنتهي بضبط مطلوب لـ »5 سنوات«

يحقنان أنفسهما بـ »الرقبة« بعد اختفاء عروقهما جراء الحقن المتكرر

عراقيان أقنعا مواطنتين »مدمنتين« بالزواج 
وسقطوا جميعًا في شقة خاصة بحولي

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
لقي 3 شباب كويتيني مصرعهم في حادثني 
وقعا في ساعة متأخرة يوم امس وفجر اليوم.

وقال مصدر امني ان حادثا وقع على مقربة 
من منطقة اجلليعة متثل في انقالب مركبة ووفاة 
شابني كويتيني كانا بداخلها وفور تلقي البالغ 
سارع رجال األمن والطوارئ الطبية وتركت جثتا 

الشابني للطب الشرعي وتبني ان االنقالب نتج 
عن انفجار احد إطارات املركبة وفي منطقة الزور 
لقي ش���اب كويتي 16 عاما مصرعه اثر انقالبه 
من أعلى »بق���ي« كان يصوره في منطقة برية 
وقال مصدر امني ان الشاب توفي جراء ارتطام 
رأس���ه بجسم صلب وس���جلت قضيتا حادثني 

مروريني ووفاة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
بعد مطاردة امت���دت ل� 10 
كيلومترا مت���ك���ن رجال أمن 
اجله���راء من ضب���ط مواطن 
ان���ه مطل�����وب لالدارة  تبني 
العامة ملكافح���ة املخ����درات 
وصادر بحقه حكم بالسج���ن 

5 أعوام.
وقال مصدر أمني ان حملة 
المن اجلهراء في منطقة اجلهراء 
احلرفية فوجئت بشخص لدى 
اقترابه من احلملة هرب بسرعة 
جنونية ليتم مالحقه وضبطه 
وباالستعالم عن سجله تبني ان 
سبب هروبه هو كونه مطلوبا 
للسجن ومطلوبا لالدارة العامة 
للمكافحة، وابلغ وكيل وزارة 

وكشف املصدر عن ان الشابني العراقيني وصال 
الى مرحلة متقدمة من تعاطي املواد املخدرة لدرجة 
انهما يقومان بحقن انفسهما في عروق الرقبة 

بعد اختفاء عروقهما جراء احلقن املتكرر.

أمير زكي
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
وافدا عراقيا ومواطنتني فيما وضع عراقي آخر 
حتت التحفظ واحلراس���ة في مستشفى مبارك 
متهي���دا الحالته بعد التعاطي الى النيابة ايضا 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي واالجتار 
فيما كش���فت التحقيقات عن ان العراقيني كانا 
قد اوهم���ا املواطنتني بأنهم���ا كويتيان وانهما 

سيتزوجان بهما.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت الى 
مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات عن ان 
مواطنتني تستضيفان شابني عراقيني ويتعاطون 
املواد املخدرة، كما يتخذون الشقة لالجتار في 
املواد املخدرة وعليه كلف العميد اخلليفة مدير 
ادارة العمليات الرائد محمد قبازرد مبهمة ضبط 
املتعاطني والتجار وعليه مت التواصل مع النيابة 

العامة والتي منحت اذنا بالتفتيش.
واضاف املصدر ما ان شعر العراقيان ان رجال 
املباحث على باب الشقة حتى حاوال الهرب بالقفز 
من الطابق االول ليتم ضبطهما بعد اصابة احدهما 
بكسور، وتبني ان الوافدين العراقيني شقيقان، كما 
تبني ان املواطنتني شقيقتان ايضا وعثر بحوزتهم 

على نحو 20 غراما من مادة الهيروين.

املناسبة بحق املواطن.
من جهة أخرى اسفرت حملة 
اقامها رجال جن���دة محافظة 
مبارك الكبير عن توقيف مواطن 
عثر مع���ه على 30 حبة كبتي 
كما جرى توقيف 5 آسيويني 
عث���ر بحوزتهم على زجاجات 
خمر محلي، حيث احيل جميع 
املضبوطني الى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
على صعي���د متصل اوقف 
الكبير 20  رجال جندة مبارك 
مواطنا تب���ني انهم مطلوبون 
لس���داد مبالغ مالية تراوحت 
بني 2000 و4000 دينار، حيث 
متت احالتهم الى ادارة التنفيذ 

املدني.

الداخلية لش���ؤون األمن العام 
اللواء خليل الشمالي باحلادثة 
فأمر باتخاذ االجراءات القانونية 

اللواء خليل الشمالي

اللواء طارق حمادة

ضبط 7 هواتف نقالة في »المركزي«

مجهوالن سلبا باكستانياً 260 ديناراً 
تقدم وافد باكستاني ببالغ إلى أحد مخافر اجلهراء متهما شخصني 
يرتدي احدهما املالبس الرياضية واآلخر املالبس الوطنية باعتراض 
طريقه وسلبه 260 دينارا. وقال مصدر أمني ان الوافد الباكستاني 
أوقفه املتهمان ومت ابالغه بأنهما رجال مباحث وطلبا حافظة نقوده 
للتأكد من عدم حيازته مواد مخدرة ليقوما بسلب احلافظة والفرار 

إلى جهة غير معلومة وسجلت قضية وأحيلت لالختصاص.

اللواء أنور الياسني

العميد الشيخ احمد اخلليفة

هاني الظفيري
احال رجال ام���ن العاصمة بأوامر من 
مدير االمن اللواء طارق حمادة مواطنا الى 
ادارة التنفيذ املدني مت توقيفه خالل حملة 
تفتيش���ية في منطقة الشويخ، وتبني انه 
مطلوب لسداد 4 آالف دينار، وقال مصدر 
أمني ان املواطن تظاهر بعدم وجود اثبات 

ش���خصية معه، وهو ما دعا رجال االمن 
الى االصرار على معرف���ة هويته ليتبني 

لهم انه مطلوب.
من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر 
الشويخ وابلغ عن سرقة جهاز الب توب 
حديث قيمته ال تقل عن 350 دينارا ورفض 

املواطن اتهام احد بالسرقة.

القبض على مدمنين و»الب توب« طار في الشويخ


