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محمد الدشيش
تقدمت امس الى مخفر الساملية وافدة من اجلنسية الفلبينية 
وابلغت ضد شخص مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية، 
مؤكدة ان هذا الش���خص اقترب منها اثناء سيرها في الشارع 
العام ونزع حقيبتها عنوة وهو ما ادى الى س���قوطها ومتكن 
اجلاني من الفرار بالشنطة والتي كان بداخلها مبلغ 90 دينارا 

وهاتف نقال وسجلت قضية سلب بالقوة واحلاق أذى.

اعلن مبارك القطان من مكتب مدير عام
االدارة العامة للجمارك عن متكن رجال 
جم���رك العبدلي من ضب���ط وافد عربي 
اجلنسية حاول تهريب 4000 حبة مخدرة 

نوع كابتي.
وقال القطان ان رئيس تفتيش جمرك 
العبدلي خاطر الس���عيدي رصد ارتباك 

الوافد العرب���ي لدى دخوله املنفذ حيث 
مت تفتيش الشاحنة بشكل دقيق ليعثر 
على احلبوب وقد اخفاها في احد ارجاء 

الشاحنة.
واشار الى ان الوافد احيل مساء امس 
ال���ى االدارة العامة ملكافح���ة املخدرات 

للتحقيق معه.

قائد »نارية« سلب فلبينية 90 دينارًا وهاتفًا نقااًل ضبط 4000 حبة مخدرة مع عربي في العبدلي
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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(

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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 

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

»بدون« هّرب شريحة نقال في النعال
وسجين ابتلع كبسولتين في المستشفى

لص محل هواتف الجهراء سقط بالنقرة
بعد طعنه مواطنًا بـ»الدرنفيس«

محمد الدشيش
قبل عدة اسابيع تقدم صاحب محل للهواتف في اجلهراء وابلغ 
عن متكن وافد مصري من س���رقة خطوط ذهبي���ة ومبالغ مالية 
وقدرت املس���روقات ب� 10 آالف دينار، وقد اشارت »األنباء« للخبر 
في حينه، ويوم امس كان سقوط اللص في منطقة حولي ولم يكن 
الس���قوط باألمر البس���يط وامنا كاد مواطن ان يدفع حياته مقابل 

توقيف اللص.
وقال مصدر امني ان املارة على مقربة من احد محال بيع الهواتف 
في حولي ش���اهدوا شابا كويتيا يس���تغيث باملارة والدماء تسيل 
من رقبته ليتم اس���عافه وتوقيف اجلان���ي ومت نقلهما الى مخفر 

النقرة.
 وامام رجال االمن ق���ال املجني عليه انه ميت بصلة قرابة الى 
صاحب محل الهواتف في اجلهراء وانه شاهد مصادفة اللص الذي 
كان يبحث عنه قريبه وحينما حاول توقيفه فوجئ باجلاني يخرج 
»درنفيس« ويطعنه به 3 طعنات. هذا وامر مدير امن حولي العميد 
عبداللطيف الوهيب باحتجاز الوافد وتس���جيل قضية جديدة له 

وهي الشروع في القتل.

عبداهلل قنيص
أحال مدير الس���جن املركزي 
املقدم شريدة الشمري بتعليمات 
من وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات االصالحية 
الل���واء انور  وتنفي���ذ االحكام 
الياسني الى النيابة العامة يوم 
امس ش���خصا من غير محددي 
اجلنسية، حيث وجهت اليه تهمة 
تهريب ممنوعات داخل السجن 
الى جانب سجني بتهمة تهريب 
مواد مخدرة اثناء تلقيه العالج 
خارج الس���جن، حيث تبني انه 
قد ابتلع كبس���ولتني بهما مادة 

الهيروين اثناء تلقيه العالج.
وقال مصدر امني ان كاميرات 
املراقبة رصدت ش���خصا بدونا 
دخل لزيارة اح���د اقاربه يقوم 
الس���جني  بتبديل نعاله بنعال 
الذي ذهب لزيارته، ليتم توقيفه 
والشخص اآلخر، وبفحص النعال 
املستبدل وجد بداخله شريحة 
هاتف نقال واعترف بأنه خطط 
لتزويد صديقه السجني بشريحة 

محمول.
وحول قضية املواطن السجني، 

قال مصدر امني ان احد رجال امن 
السجن املركزي اشتبه في سجني 
كان قد حضر للتو من عالج خارج 
السجن، وبتفتيشه لم يعثر على 
اي ممنوعات لتتم احالته الى قسم 
االشعة، وباجراء الفحص وعمل 
اش���عة على االمعاء مت اكتشاف 
كبسولتني بهما مادة الهيروين، 
مؤكدا ان ادارة السجن املركزي 
س���تخضع النزيل الى التحقيق 
ملعرفة الشخص الذي زود السجني 

باملواد املخدرة.

التعامل مع حريق أمغرة من علو وفي اإلطار سحب الدخان والنيران تبدو واضحة من مسافة بعيدة

اللواء أنور الياسني

»اإلطفاء« تسيطر على حريق في مستودع سيراميك
يقع على مساحة 5 آالف متر مربع في أمغرة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكنت 5 مراكز إطفاء من الس���يطرة على حريق اندلع فجر 
أمس في منطقة سكراب امغرة واستمرت عملية مكافحة احلريق 
نحو 6 س���اعات، هذا وأكد مدير ادارة العالقات العامة لإلطفاء 
املق���دم خليل األمير في تصريح خ���اص ل�  »األنباء« ان وحدة 
التحقيق التابعة لإلطفاء ش���رعت بعد االنتهاء من التعامل مع 
احلريق في فتح حتقيق ملعرفة أسباب هذا احلريق، مشيرا الى 
ان احلريق لم يخلف إصابات اال ان هناك عددا من رجال اإلطفاء 

أصيبوا بإجهاد حراري ومت اسعافهم في املوقع.
وحول احلريق قال املقدم األمير ان بالغا ورد ملركز العمليات 
عند الساعة الواحدة من فجر امس عن حريق في سكراب امغرة 
ومت توجي���ه 5 مراكز ملوقع احلريق وه���ي: اجلهراء احلرفي، 
اجلليب، العارضية، حولي، العمليات واإلس���ناد، مش���يرا الى 
ان احلريق كان في مس���تودع مكشوف للسراميك مساحته ما 
يقارب 5000 متر مربع ومتت مكافحة احلريق والسيطرة عليه 
واحليلولة دون انتشاره ألماكن اخرى، ومت عمل عملية القطع 
ع���ن طريق إبعاد املواد املجاورة، والقريبة من احلريق ونقلها 
ملكان أكثر أمان���ا وبعدها مت تبديل املراكز مبراكز أخرى وهي: 
الساملية والشهداء والقرين والصليبخات وإطفاء اجليش ومت 
اخماد النيران في الساعة السابعة والنصف صباحا أمس، كما 

خلف احلريق سحبا كبيرة من الدخان غطت سماء املنطقة.
هذا وأش���رف على عملية إخماد احلريق نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد يوسف األنصاري، 
وكانت عملية إخماد احلريق بقيادة مدير إطفاء اجلهراء املقدم 
محمد الشطي ورئيس مركز إطفاء العارضية املقدم سعد العتيبي 
ورئي���س مركز اجلهراء احلرفي املقدم محمد الكندري ورئيس 

مركز العمليات واإلسناد.

استمر التعامل معه 6 ساعات بمشاركة 5 مراكز

طعنات أدخلت شاباً »فائقة الجهراء«خليجي إلى »الجنائية« لمحاولته تهريب طفل
محمد الجالهمة

أحي���ل إلى مبن���ى اإلدارة 
العام���ة للمباح���ث اجلنائية 
ش���اب خليجي وزوجته على 
ذمة قضي���ة محاولة تهريب 
طفل حديث الوالدة الى خارج 
البالد  فيما لم يعرف حقيقة 
ما أدعاه اخلليجي من أن الطفل 
هو ابنه ولكنه لم يسمه على 

حد زعمه.

ووفق مصدر أمني فإن رجال 
أحد املنافذ البرية وحال إنهائهم 
إجراءات شخص خليجي تبني 
لهم وجود طفل حديث الوالدة 
برفقة والدته ولدى سؤالهما 
على جواز سفر الرضيع قال 
اخلليج���ي انه دخ���ل  به من 

موطنه دون أن يسأله أحد.
واضاف املص���در مت فتح 
حتقيق مع رجال املنفذ والذي 

أدعى اخلليجي انه خرج منه 
الطفل اال ان التحقيقات انتهت 
افادات  الى ع���دم معقولي���ة 

اخلليجي.
واش���ار املص���در إل���ى أن 
اخلليج���ي قدم اثب���ات والدة 
الطفل وادعى بأنه حتى اآلن 
لم يقم باختيار اس���م للطفل 
ل���م ينجر إجراءات  وبالتالي 

جواز سفره.

هاني الظفيري
فتح رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة العقيد سعد العدواني حتقيقا موسعا ملعرفة 
هوية شخص او اشخاص قاموا بطعن شاب كويتي 
وتركوه غارقا في دمائه مقابل مستشفى اجلهراء 
ليتم ادخاله إلى غرفة العناية الفائقة، فيما رجح 
مصدر امني ان الشاب كان برفقة اجلناة وحدثت 
بينهم مشاجرة على اثرها قاموا بطعنه وخشية 
من وفاته سارعوا إلى املستشفى وتركوه وهربوا 

إلى جهة غير معلومة.

ووفق مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
ابلغت من محقق املستشفى عن دخول شاب مصاب 
بعدة طعنات للعالج، حيث سارع مدير مباحث 
اجلهراء وتبني ان املصاب تلقى 4 طعنات، مشيرا 
الى ان احلالة الصحية للمجني عليه لم تس���مح 

بأخذ أقواله ملعرفة حقيقة ما حدث.
واضاف املصدر ال���ى ان رجال املباحث قاموا 
باالستعانة بكاميرات املراقبة داخل محيط املستشفى 
في محاولة للتوصل الى نوع املركبة التي قامت 

بنقل املصاب وتركته خارج املستشفى.


