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االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
بلغت اجلرأة بلصوص احلديد 
والنحاس الى قيامهم بسرقة 4 أعمدة 
كهرباء كانت موجودة على جانبي 

طريق الساملي السريع.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
من مس���ؤولي التغذية والشيكات 

ف���ي الكهرباء عن اخت�فاء 4 أعمدة 
كهرب���اء م���ن املوقع وبإرس����ال 
دورية أم���ن تابعة للجهراء تبي�ن 
ان اللصوص قاموا بقص االعمدة 
ون�قلها، وس���لمت ال�ق�ض�ي�ة الى 
رج���ال مب�احث اجل�ه�راء من أجل 

كشف هوية اللصوص.

لصوص الحديد والنحاس يسرقون 4 أعمدة كهرباء في السالمي

اللواء محمود الدوسري متوسطا املكرمني في حفل »الداخلية« أمس

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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

66243710
�أبــوعامـــر

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

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

نقل عف�ش
نجارين - فك - نقل - تركيب

ن�ستري + خدمة نقل داخل المنازل
�شـركـة الزهراء

65095008

»الداخلية« اختتمت أسبوع المرور الخليجي بتكريم الوفود
إنقاذ 7 مواطنين »طبع« طرادهم في الحيشان

أمير زكي
كاد 7 مواطنني يلقون مصيرا مأساويا عندما 
تعطل زورقهم وكاد يوشك على الغرق في منطقة 
احليشان أول من أمس لوال سرعة تدخل رجال 
إنقاذ الشويخ البحري الذين متكنوا من حتديد 
مكانهم بوقت قياسي والوصول إليهم وإنقاذهم. 
وفي التفاصيل، ان بالغا ورد إلى غرفة العمليات 
في متام الساعة 7 مساء اخلميس يفيد بوجود 
مواطنني على منت زورق يوشك على الغرق في 

منطقة احليش����ان وعلى الفور مت إرسال فرقة 
إنقاذ الش����ويخ البحري بقيادة النقيب حسني 
الشمالي ومتكنوا من حتديد موقع الزورق الذي 
كان يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن أقرب شاطئ 
واستطاعوا السيطرة على املوقف، حيث وجدوا 
ان الط����راد الذي كان يحمل املواطنني قد مألته 
املياه وكاد »يطبع« ويغرق وقام رجال اإلنقاذ 
بانتش����ال املواطنني ورفعهم الى لنش اإلنقاذ 
واصطحابهم الى بر األمان وهم بصحة جيدة. 

من جانبه، أشاد مدير منطقة اإلطفاء البحري 
العقيد خالد املكراد باجلهود التي بذلوها رجال 
اإلنقاذ وسرعتهم في الوصول إلى مكان الزورق 
الطابع، كما طالب املكراد مرتادي البحر بضرورة 
اخذ االحتياطات وإجراءات السالمة اثناء النزول 
الى البحر والتأكد من جاهزية الزورق ووجود 
معدات السالمة مثل سترة النجاة ومطفأة احلريق 
ووس����ائل االتصال متوافرة وذلك قبل النزول 

إلى البحر سواء للنزهة أو احلداق.

لص طار بـ 4000 
دينار من منزل 

مواطن في الواحة
هاني الظفيري

الى  تق���دم مواط���ن 
مخف���ر الواح���ة صباح 
امس مبلغا عن تعرض 
م�نزله للسرقة، وقال في 
بالغه انه كان مع اسرته 
في نزه���ة برية وعندما 
ال���ى منزله فوج�ئ  عاد 
بوجود كس���ر في الباب 
الداخلي وتبين ان لصا 
اقتح���م المن���زل وعبث 

بمحتوياته.
المواطن ان  وأوضح 
اللص تمكن من الوصول 
الى خزانة المنزل ونظفها 
من محتوياتها والتي كانت 
عبارة عن مصوغات ذهبية 
تقدر قيمتها بنحو 4000 
دينار، هذا وسجلت قضية 
وسلمت لرجال المباحث 
لمتابعتها وأرسلت فرقة 
الجنائية  تابعة لألدل���ة 

لرفع البصمات.

اختتمت انشطة اسبوع املرور اخلليجي 
املوحد بحفل تكرمي للوفود اخلليجية اقامته 
وزارة الداخلية في قاعة يوس���ف اخلرافي 
بوزارة الداخلية وذلك برعاية وحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور ومدير 
عام االدارة العامة للم���رور اللواء محمود 
الدوسري، وشهد احلفل ايضا تكرمي العاملني 
املثاليني بقطاع امل���رور واالدارات املعاونة 

واملساندة.
كما حضر احلفل وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي ومدير ع���ام مديرية امن محافظة 
االحمدي العمي���د عبدالفتاح العلي ومدير 
عام االدارة العامة املركزية للعمليات العميد 
جم���ال الصايغ ومدير ع���ام االدارة العامة 
للدوريات العميد زهير النصراهلل ومساعد 
مدير عام االدارة العامة للمرور لتنظيم السير 

والتراخيص العميد احسان العويش.
واشار الدوسري في كلمة القاها في احلفل 
الى حضوره اجتماع س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد بقيادات اجلهات 
احلكومية لش���رح خطة التنمية، مبينا انه 
تضمن ما يخدم احلركة املرورية ويحد من 
االختناقات، مش���يرا بذلك الى انشاء هيئة 

النقل.
كما تطرق الدوسري الى انشطة اسبوع 
املرور، مشيدا بالوفود اخلليجية املشاركة 
واالنش���طة املختلفة، مؤكدا على ان تبادل 
اخلبرات واملعلومات بني االش���قاء في دول 

مجلس التعاون يخدم كل القضايا.
وعقب ذلك، القى الرائد س���لطان محمد 
اجلويعد رئيس وفد االمارات كلمة نيابة عن 
الوفود املشاركة اكد فيها ان جتمع الوفود كان 
رائعا ومتميزا ومثمرا، وكانت احملاضرات 
وورش العمل ذات مردود ايجابي على اجلميع، 
مش���يدا بالكويت في كرم الضيافة، متمنيا 
للجميع التوفيق في مسيرة اخلير والعطاء 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.
عقب ذلك القى الرقيب اول فواز العتيبي 
من وفد اململكة العربية السعودية قصيدة 

شعرية اشاد فيها بأبناء اخلليج وتعاونهم في 
مجمل القضايا، مشيدا مبناقب الكويت.

عقب ذلك تبادل اللواء الدوسري مع رؤساء 
الوفود اخلليجية ال���دروع ومن ثم تكرمي 

اعضاء الوفود.
كما قام بتكرمي اجلهات املساندة لالدارة 
العامة للمرور واملتقاعدين واالدارة العامة 
للدوريات وقطاع االمن العام واالدارة العامة 
املركزية للعمليات والعاملني باالدارة العامة 

للمرور.
يأتي هذا التكرمي ختاما النشطة اسبوع 
املرور املوحد مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والذي اقيم حتت شعار »احذر اخطاء 
اآلخرين«، وشهد العديد من االنشطة املختلفة 
من زيارات لقطاعات وزارة الداخلية املرتبطة 
بالش���أن املروري وحضور حلقات نقاشية 
علمية ش���ارك فيها العدي���د من املختصني 
املروريني واالكادميي���ني اضافة الى تبادل 
املعلومات واكتس���اب اخلبرات بني الوفود 

املشاركة.

الدوسري: خطة التنمية تضمن ما يحد من االختناقات المرورية

آسيويان ضبطا يرتديان »الساري« النسائي

ضبط 7 متشبهين بالجنس اآلخر في العطلة

مواطن ينظف حساب زوجته البنكي بـ »توكيل قديم«
محمد الدشيش

قام مواطن باس���تغالل توكيل بنكي قدمي منحته 
له زوجته ليقوم بتنظيف حسابها بالكامل والبالغ 
4000 دينار الذي كانت تودعه في البنك الذي تتعامل 
معه، وقال مصدر امني ان املواطنة تقدمت الى مخفر 
صباح السالم امس االول وقالت انها عندما راجعت 

البنك قبل عطلة نهاية االسبوع فوجئت بأن حسابها 
10 دنانير فقط، وعندما استفسرت من موظف البنك 
عن كيفية اختفاء رصيدها البالغ 4000 دينار ابلغها 
املوظف بأنه مت سحبها مبوجب توكيل بنكي صادر 
منها لصالح زوجها. وذكر املصدر انه جار استدعاء 

الزوج ملواجهته بادعاءات زوجته.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
استحقت عطلة نهاية االسبوع ان 
تكون عطلة »القبض على املتشبهني 
باجلنس اآلخر« فقد شهدت محافظة 
حول����ي وحده����ا القب����ض على 5 
متشبهني باجلنس اآلخر في 3 مواقع 
مختلفة من احملافظة خالل عطلة 
نهاية االس����بوع، فقد متكن رجال 
أمن الساملية من ضبط متشبهني في 
احدى نقاط التفتيش وكان املتشبهان 
بكامل زينتهما »النس����ائية« وكان 
رجال األمن يعتق����دون انهما فعال 
فتاتان حتى قدم السائق »املتشبه« 

رخصة القيادة ليتبني لرجال األمن 
أنه رج����ل 100% من واقع الرخصة 
وكذلك مرافقه، ومتت احالتهما الى 
التشبه  جهات االختصاص بتهمة 

باجلنس اآلخر.
وفي ميدان حولي متكن رجال 
جندة حولي من رصد 3 متشبهني 
باجلنس اآلخر في سيارة وكانوا 
جميعهم بحالة غير طبيعية ومتت 
احالتهم الى مخفر املنطقة بتهمتني: 
االولى السكر في مكان عام والثانية 

التشبه باجلنس اآلخر.
وفي ذات الس����ياق متكن رجال 

أمن العاصمة من ضبط متشبهني 
الق����ار، وقال  آس����يويني في بنيد 
مصدر أمن����ي ان دورية أمن كانت 
تقوم بدورية اعتيادية عندما رصد 
قائداها آس����يويني ف����ي حالة غير 
طبيعية كانا يرتديان الزي الهندي 
النسائي التقليدي »الساري« فقاما 
باس����تيقافهما وتبني انهما »خارج 
نطاق التغطية« وابلغا رجال األمن 
بأنهما خرجا لتوهما من حفلة خاصة 
الهنود وانهما  اقامها مجموعة من 
حضراها بصفتهما »متشبهني« ومتت 

احالتهما الى جهات االختصاص.


