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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

 60655133 - 66015044 - 69020302  

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�س�ســــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

ح�يل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �سيـانــة �سنـــ�يـة

مبيعات التگييف

تنظيـف وتعقـيـم وت�س�ير دكت التكييف املـركزي

ق�سم خا�ض ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

املوقوفون جميعهم في حملة صباح الناصر والفردوس من حملة املادة 20 وجار أبعادهم

األمن العام يالحق مخالفات السكن اخلاص وبقاالت يُديرها خدم
أمير زكي ـ هاني الظفيري

بناء على تعليمات من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن الع����ام اللواء عبدالفتاح 
العلي شن رجال أمن الفروانية 
يوم أمس األول حملة موسعة 
اس����تهدفت منطقت����ي صباح 
الناصر والف����ردوس، خاصة 
الس����كن اخلاص  جت����اوزات 
واستغاللها كبقاالت ومصابغ 
وغيرهما من األنشطة املخالفة، 
وبحسب مصدر أمني فإن خطة 
األمن العام والتي أشرف عليها 
اللواء العل����ي تضمنت تخفي 
رجال أمن بزي مدني وضبط 

العاملني في هذه البقاالت من 
اآلسيويني واآلسيويات. وأكد 
املصدر ان جميع من مت ضبطهم 
من الوافدي����ن والوافدات جار 

إبعادهم.
عل����ى صعيد آخ����ر، داهم 
أمن العاصمة يوم أمس وكرا 
لتصنيع اخلمور في منطقة غرب 
الصليبخات وضبط داخل الوكر 
16 وافدا الى جانب كمية كبيرة 
من اخلمور اجلاهزة للبيع، كما 
ألقى رجال أمن اجلهراء القبض 
على مواطن عثر بحوزته على 
م����واد مخدرة، وج����ار ضبط 
املواطن عل����ى خلفية مخالفة 

مضبوطات مصنع غربي الصليبخاتعدم حمل رخصة سوق.

مواد مخدرة وادوات حادة مضبوطة في اجلهراءإبعاد املوقوفني في حملة األمن العامخدم منازل تفرغوا للعمل في بقاالت بالسكن اخلاص

جثة راعي غنم من القشعانية إلى الطب الشرعي

»لوح« يقتل مصرياً بجامعة الشدادية

هاني الظفيري

استنفر رجال أمن مخفر القشعانية اثر 
بالغ من وافد يعم���ل راعي أغنام في البر 
القريب من احل���دود العراقية وقام رجال 
األدلة اجلنائية برفع اجلثة وحتديد هوية 
املتوفى. وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى 

غرفة عمليات الداخلية عن وجود جثة في 
بر العبدلي وحتديدا على احلدود القريبة 
من مركز أم قصر وانطلق رجال النجدة إلى 
موقع البالغ، حيث مت العثور على اجلثة 
التي س���يتم التوصل إلى هويتها ومعرفة 
أسباب الوفاة، وأردف املصدر أن قضية مت 

تسجيلها في مخفر القشعانية.

هاني الظفيري

لقي وافد مصري مصرعة جراء سقوط 
»لوح« خشبي من علو 16 مترا مما ادى الى 
اصابة قاتلة ومت تسجيل قضية في مخفر 

عبداهلل املبارك حتت مسمى قتل خطأ.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 

عمليات الداخلية م���ن عاملني في جامعة 
الشدادية في منطقة عبداهلل املبارك وتوجه 
على الفور رجال االمن واالس���عاف وتبني 
وفاة الشخص املصاب الذي تبني سقوط 
خشبة عمالقة على رأس���ه مما اسفر عن 
وفاته فترك رجال االسعاف اجلثة الى الطب 

الشرعي.

مجهول سرق هنديًا
بطريقة »هات واجري«
وخدش حياء بهاتف

أحمد خميس

أبلغ وافد هندي يعمل في 
محال للهواتف مخفر شرطة 
الفنطاس عن تعرضه لواقعة 
سرقة غريبة، إذ قال الوافد 
ان ش���خصا يرت���دي الزي 
الوطني دخل الى محله وحمل 

أغراض���ا بقيمة 227 دينارا 
وك���روت اتصال بقيمة 120 
دينارا ومن ثم أطلق ساقيه 
للريح، ت���اركا الوافد يندب 
حظ���ه. على صعي���د آخر، 
تقدم���ت مواطنة الى مخفر 
شرطة هدية واتهمت شخصا 
اتصل عليها هاتفيا وخدش 

حياءها وقدمت لرجال األمن 
رقم هاتف املتصل، كما أبلغ 
مواطن مخفر شرطة العدان 
ضد سائق مركبة فارهة بعمل 
اتهم وافد  فعل فاضح، كما 
مصري 3 أشخاص بضربه 
وس���رقة 315 دينارا وقدم 

بيانات املركبة.


