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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

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

�إعــــالن

پ خروج �سركة التوا�سل اخلليجية للتجارة العامة و�سركة زهور 

الوطن للتجارة العامة.

پ دخول �سامل عكيدان هذال الدو�سري ) كويتي اجلن�سية (، 

اأمينة �سالح حممد جمعه )كويتية اجلن�سية (.

م�سوؤولية  ذات  من  لل�سركة  القانوين  الكيان  تعديل  پ 

حمدودة اإىل ت�سامنية.

هذال  عكيدان  �سامل  ال�سيد/  بتعيني  االدارة  بند  تعديل  پ 

الدو�سري )مديرًا منفردًا باالدارة(.

يرجى ممن له اعــرا�ــض ان يتقدم لـــاإدارة املــذكــورة خــال املدة 

القانونية من تاريخ ن�سر االعان باعرا�ض خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

تــــــقــــــدمــــــت :

�سركــة البحـــر الأ�سفــر للتجــارة العــامــة 

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة :

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

أمير زكي
اضطرت 3 خادمات الى القفز من الطابق االول 
هربا من نيران حريق شب في غرفتهن مبنطقة 
الصليبخات، ما ادى الى اصابة احداهن بكس���ر 
ش���ديد في احلوض في حني لم تصب االخريان 

اال باصابات طفيفة.
ووف���ق مصدر امني فإن بالغا ورد الى غرفة 
العمليات عن حريق ش���ب ف���ي منزل مبنطقة 
الصليبخ���ات، وفور تلقي الب���الغ مت توجيه 3 
مراكز اطفاء، وفور وصول رجال االطفاء تبني ان 
3 خادمات احتجزتهن النيران في داخل الغرفة 
مما دفعهن الى رمي انفس���هن من نافذة الغرفة، 
واصيبت احداهن برضوض وكسر في احلوض اثر 
اختالل توازنها من النافذة واالخريان لم تصابا اال 
باصابات طفيفة، ومتكن رجال االطفاء من اخماد 
احلريق واحلد من انتشاره، وتواجد في احلادث 
رئيس مركز العارضية العقيد بدر رمضان ورئيس 
النوبة ورئيس نوبة مركز الصليبخات النقيب 
محمد الغرير ومالزم اول صالح العدواني الذي 

اصيب باختناق ومت عالجه في املوقع.

أمير زكي
اندلع عصر امس حريق في 
مصنع لالخش���اب ف���ي منطقة 
الشويخ الصناعية، وقامت اجهزة 
االطفاء بالتعامل مع احلريق حتى 

مثول اجلريدة للطبع.
العالقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العام���ة ف���ي االطف���اء باالنابة 
الرائ���د ناصر االنص���اري ان 3 
مراكز لالطفاء طلب منها التوجه 
للتعامل مع احلريق وهي الشويخ 
الصناعي والعارضية والشهداء، 
مشيرا الى ان زيادة عدد املراكز 
العاملة عل���ى مكافحة احلريق 

مرهونة بالسيطرة عليه.
واضاف االنصاري ان االجواء 
الرطبة من شأنها ان تدعو االدارة 
العامة لالطفاء الى استبدال املراكز 
العامل���ة باخرى حتى ال يخلف 
احلريق اصابات بني صفوف رجال 
االطفاء خاصة اصابات االجهاد 

احلراري.

أمير زكي
تسببت س���رقة صهريج وقود تابع للجيش 
األميركي في موجة استنفار شملت عموم دوريات 
وزارة الداخلية وبلغت حتى بوابات معسكر اجليش 
األميركي في عريفجان، وأوضح مصدر أمني ان 
االستنفار األمني الشامل مرده ان صهريج الوقود 
التابع للجيش األميركي ميكن لس���ائقه الدخول 
ألي منشأة من منشآت وحدات اجليش األميركي 
املتواجدة في البالد، لذا مت تعميم أوصافه وأرقامه 
على عموم الدوريات وبلغ التعميم أيضا وحدات 

اجليش األميركي كنوع من االجراء االحترازي.
وق���ال مصدر أمني ان س���ائق الصهريج أبلغ 
مخفر ميناء عبداهلل ان الش���احنة سرقت أثناء 

تركها في وضعية تش���غيل والدخ���ول الى احد 
احلمامات، مشيرا الى ان اجهزة وزارة الداخلية 
عممت أوصاف الشاحنة، وفي املقابل قام اجليش 
األميركي بالتعميم على معسكراته بعدم دخول 
اي شاحنة اال بعد اخضاعها للتفتيش والتأكد من 
حمل السائق تصريحا بالدخول الى املعسكرات، 
هذا ورجح مصدر أمني ان تكون القضية هي عبارة 
عن سرقة عادية وان اللص ال يدرك ان الشاحنة 
تعمل حلس���اب اجليش األميركي، مؤكدا على ان 
هناك اجراءات أمنية مشددة على جميع املعسكرات 
التابعة للجيش األميركي مبوجبها تخضع جميع 
السيارات والش���احنات للتفتيش من خالل عدة 

مختصني مشرفني على اكثر من بوابة.

هاني الظفيري
ش���هد أحد مخافر محافظة 
العاصمة بالغا غريبا وطريفا في 
الوقت نفسه عندما تقدم مواطن 
ببالغ يتهم في���ه ثالث فتيات 
الهاتف متهما  مبعاكسته عبر 
طليقته بالوقوف وراءهن من 
أجل إساءة سمعته، وأشار املبلغ 
في بالغه أنه ومنذ بداية الشهر 
الفضيل بدأ يتلقى اتصاالت من 
ثالثة أرقام لفتيات يتصلن به 
يعرضن عليه رغبتهن بالتعرف 
عليه، مشيرا إلى أنه كان يقوم 
بصدهن مع كل اتصال يرد إليه 
منهن، ولكنهن دأبن بعدها على 
إرسال رسائل قصيرة على هاتفه 

يتغزلن به.
الغريب  وأضاف في بالغه 

أنه حاول عبث���ا إيقافهن عبر 
تهديدهن باالبالغ عنهن وعن 
إزعاجهن غير أنهن وبحس���ب 
روايته اس���تمررن في امطاره 
باالتصاالت املتكررة والرسائل، 
وقال املصدر أن أطرف ما عرضه 
الش���اب وهو مواطن ثالثيني 
لرجال األمن رسالة من إحداهن 
مكت���وب فيها »ياملزيون عطنا 
ويه« ورسالة من أخرى كتبت 
»أبي أتع���رف ما أبي آكلك« أما 
انها  التي قدمها وقال  الرسالة 
كانت السبب في تقدميه البالغ 
فكانت من الثالثة وكتبت فيها 
»راح أخليك حتبني غصب حتى 

لو أسوي لك سحر«.
ومضى املص���در بالقول ان 
الش���اب الثالثيني قال لرجال 

األم���ن ان���ه ال يع���رف أي من 
الفتي���ات الثالثة ولكنه يعتقد 
أن طليقته تقف وراءهن وأنه 
يعتق���د أنها هي من حرضتهن 
عل���ى التعرف علي���ه من أجل 
إساءة س���معته ولم يستبعد 
أن تقوم إحداهن بالتسجيل له 
خاصة وأن بينه وبني طليقته 
قضايا أحوال شخصية من أجل 
حضان���ة األبناء حيث حكم له 
بحق احلضانة لس���وء سلوك 

طليقته حسب قوله.
وأش���ار املص���در إل���ى أنه 
أرقام  بالتدقيق عل���ى بيانات 
الفتيات الثالثة تبني أنها مسجلة 
بأسماء آسيويني وعليه سجلت 
قضية وأحيلت لرجال املباحث 

ملتابعتها.

»بدون« التقى غريمه المواطن بعد عام فضربه بـ »الليور«
هاني الظفيري

نقل مواطن الى مستش���فى اجلهراء بحالة 
س���يئة للغاية اثر تعرضه للضرب على رأسه 
بآلة حادة، ووفق مصدر أمني فان املواطن وفور 
تعافيه ومتكنه من احلديث توجه اليه محقق 
مستشفى اجلهراء ملعرفة املتسبب في اصابته 
فقال املواطن ان »بدونا« يعرفه هو من قام بضربه 
بعد ان التقيا صدفة في منطقة تيماء، وأضاف 

املواطن خالل محضر البالغ حملقق املستشفى 
انه اختلف مع البدون قبل عام وتشاجرا وبعد 
ان فرق بينهما أصدقاؤهما افترقا ولم يشاهده 
منذ ذلك احلني، ومضى املواطن بقوله انه كان 
خارجا من ديوانية احد أصدقائه والتي يرتادها 
البدون أيضا عندما تصادف معه وعندها قام 
البدون بالتعرض له وضربه بالليور على رأسه 

ليسقط مغشيا عليه.

سرقة صهريج وقود أميركي تستنفر »الداخلية« 

»المزيون« يتقدم ببالغ ضد 3 فتيات يتهمهن بمغازلته
ويتهم طليقته بتحريضهن على التسجيل له لتوريطه

3 خادمات يقفزن هربًا من حريق بالصليبخات

املكان الذي قفزت منه اخلادمات الثالث  النافذة التي هربت منها اخلادمات

حريق في مصنع أخشاب بمنطقة الشويخ
و»الرطوبة« تصيب رجال اإلطفاء باإلجهاد الحراري

هاني الظفيري
لق���ي وافد مصري اجلنس���ية )26 عاما( مصرعه يوم 
امس في حادث تصادم على طريق الدائري الس���ابع بعد 
ان اصطدمت سيارته رباعية الدفع بشاحنة، وقال مصدر 
أمن���ي ان الوافد املصري توفي فور وقوع احلادث وتركت 
جثته للطب الش���رعي واحتجز قائد الش���احنة وسجلت 

قضية تصادم ووفاة.

وفاة مصري في انقالب على »السابع«

)سعود سالم(عربات اإلطفاء ورجال األمن يحيطون مبصنع االخشاب في الشويخ أمس


