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محمد الجالهمة
على غير العادة احال رجال جندة االحمدي مواطنا الى مبنى االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ان عثر بحوزته على 36 زجاجة خمر محلي س���عة لتر ونصف اللتر وقال املواطن لرجال االمن ان 
اخلمور املضبوطة لالس���تخدام الشخصي وليس لالجتار وانه اشترى هذه اخلمور من وافد وجده 
يبيع تلك اخلمور في س���احة ترابية على الطري���ق العام في االحمدي، من جهة أخرى احيل عراقي 
وصديقته االندونيسية الى املباحث بعد ان عثر بحوزتها على زجاجة خمر وكان العراقي وصديقته 

التي تبني ان قضية تغيب مسجلة بحقها واقعني حتت تأثير تناول اخلمور.

مواطن عثر بحوزته على 36 زجاجة خمر: اشتريتها من الشارع

 رجال األمن يضبطون 40 بطل خمر بالتعاون
مع »لجنة أهالي منطقة الفردوس لمكافحة العزاب«

مجهوالن يلقيان بجثة شاب في القصر

أمير زكي
تمكن رجال امن مخفر الف����ردوس بالتعاون مع 
لجنة اهالي منطقة الف����ردوس لمكافحة العزاب من 
القبض على وافد آس����يوي اعت����اد على بيع الخمور 
المصنعة محليا في مس����اكن الفردوس ق3، كما تم 
ضبط وافد آسيوي آخر يتاجر في االفالم الخالعية 

وعثر معه على 10 افالم اباحية عربية واجنبية وقال 
مص����در امني ان لجنة مكافحة العزاب في الفردوس 
ابلغت وزارة الداخلية عن ممارسات غريبة تحدث في 
الفردوس ق3، وقام قائد منطقة الفردوس الرائد راشد 
ذعار والعريف فيصل المطيري بتوقيف اآلسيويين 

واحتجازهما في مخفر الفردوس.

هاني الظفيري 
لقي شاب كويتي )28 عاما( مصرعه في ظروف 
غامضة فيما رجح مصدر امني ان تكون وفاة املواطن 
وراءها تناوله جرع���ة زائدة من مخدر الهيروين 
وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بوجود جثة 
شاب ملقاة في ساحة ترابية مبنطقة القصر باجلهراء 
حيث س���ارع الى موقع البالغ مدير امن اجلهراء 
العميد محمد طنا والرائد مطر السبيل ومت ابالغ 
الطب الشرعي ونقل اجلثمان الى االدلة اجلنائية 
للجزم بأسباب الوفاة فيما فتح رجال ادارة بحث 
وحت���ري اجلهراء بقيادة العقيد س���عد العدواني 

حتقيقا للوقوف على هوية مرافقي الشاب حيث 
يرجح انهما اللذان ألقيا بجثة زميلهما في الساحة 

الترابية بعد تأكدهما من الوفاة.
واذ كانت املخدرات قد صرعت مواطنا فإن هناك 
ش���خصا في العقد اخلامس من عمره ادخل امس 
مستش���فى اجلهراء مصابا بغيبوبة جراء جرعة 
زائدة من املخدرات وفق ما رجحه اطباء مستشفى 
اجلهراء، وكان مواطن ابلغ عن وجود شخص ملقى 
إلى جوار منزله في اجلهراء ونقل الى مستش���فى 
اجلهراء وكان في اس���تقباله ضابط االرتباط في 

املستشفى ماجد الصليلي وجار عمل الالزم.

ومتت السيطرة على احلريق دون 
انتشاره إلى الشاليهات االخرى ونفى 
االنصاري وقوع ضحايا في احلريق 
مش���يرا الى ان اخلسائر الى جانب 
كونها مادية اال ان هناك اصطفائيني 
أصيبوا بإجهاد حراري وكان من بني 
املصابني رئيس مركز إطفاء مشرف 
املقدم عبدالك���رمي العتيبي وعولج 

في املوقع.
وأيض���ا إصاب���ة للرقيب أحمد 
البكر والرقيب فهد اخلرافي ضيق 
في التنفس وجهد حراري وعوجلوا 
جميعهم هذا واش���رف علي حريق 
القوات اخلاصة كل من مدير إطفاء 
العاصمة باإلنابة املقدم طالل الصراف 
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
املقدم خليل االمير، ورئيس مركز 
املق���دم عبدالكرمي  إطفاء مش���رف 
العتيبي، ورئيس مركز إطفاء املدينة 
الرائد يعقوب القطان، ورئيس وحدة 
الصحة والسالمة املهنية املقدم طارق 
الس���بتي، ورئيس مركز العمليات 

واإلسناد الرائد بدر العتيبي.

العارضية واجلليب ومبارك الكبير 
للمواد اخلطرة واإلسناد تعاملت مع 
احلريق لساعات ومت السيطرة على 

احلادث وإخماده.
وحول سبب احلريق قال العميد 
األنص���اري انه ج���ار التحقيق في 
أسباب احلريق الفتا الى ان احلريق 
كان بإش���راف كل من ومدير إطفاء 
العقيد عبداهلل  الفروانية  محافظة 
كركوه ومدير إطفاء محافظة األحمدي 

املقدم جمال بليهيص.
القوات  وحول حري���ق مبن���ي 
اخلاصة والذي هو قيد اإلنشاء قال 
العميد االنصاري ان بالغا ورد عن 
حريق في شاليهات داخل مشروع 
ملبنى للقوات اخلاصة منوها الى ان 
املشروع كان في عهده، مشيرا الى 
ان احلريق اتى على 20 شاليها من 
أصل ما يقارب 45 ش���اليها، ولفت 
االنصاري الى ان مراكز إطفاء الشويخ 
الصناعي واملدينة ومشرف واإلسناد 
الكويت واجليش  النفط  وش���ركة 
واحلرس الوطني تعاملت مع احلريق 

امير زكي ـ هاني الظفيري 
ش���هدت البالد يوم امس االول 
حريقني كبيرين أحدهما في مبني 
تابع للقوات اخلاصة خلف السجن 
املركزي واألخر في إدارة ش���ؤون 
البيئة مبنطقة العارضية وقد تعامل 
مع احلريقني اللذين وقعا في توقيت 
مقارب عدد كبير من رجال االطفاء 
فاق ال���� 100 رجل اطفاء الى جانب 
مش���اركة أجهزة اطفاء من اجليش 
واحلرس الوطن���ي ونفط الكويت 
وحول احلريقني قال نائب املدير العام 
لشؤون املكافحة في االطفاء العميد 
يوس���ف االنصاري في تصريح ل� 
»األنباء« انه ورد بالغ ملركز العمليات 
عن نشوب حريق في إدارة شؤون 
البيئة في منطقة العارضية الصناعية 
مشيرا الى ان موقع احلريق يتكون 
من 4 مبان الفتا الى ان احلريق أتى 
من خارج احد املباني على خزانات 
حتت���وي على م���واد مخففة وهي 
أمالح الكالس���يوم لتعقيم املجاري 
وأشار االنصاري الى ان فرق اطفاء 

نيران حريق شاليهات القوات اخلاصة تضيء ليل أمس األول وفي اإلطار أحد اإلطفائيني املصابني
اآلسيوي املضبوط وأمامه كمية اخلمور التي عثر عليها بحوزته

رجال إطفاء أثناء محاولة إخماد حريق »البيئة«

حريق يلتهم 4 مباٍن تابعة لـ »شؤون البيئة«
وآخر يتلف 20 شاليها في مبنى القوات الخاصة الجديد
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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

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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