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أردني سقط في تفتيش الساملية
بـ ١٥ كيس «كيميكال»

ضبط مواطن محكوم بـ ١٠ سنوات 
حبسًا ومطلوب أمنيًا باملهبولة

هاني الظفيري

امــر مدير امن حولي اللواء عابديــن العابدين بإحالة وافد 
من اجلنسية االردنية الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطه في نقطة تفتيش مبنطقة الساملية وبحوزته ١٥ كيسا 

صغير احلجم حتتوي على مادة الكيميكال املخدرة.
وقــال مصدر امنــي ان دوريات امن حولــي كانوا يقيمون 
نقطة تفتيش في منطقة الســاملية وحضر اليهم شخص كان 
بحالة ارتباك، وعندما اخرج اثبات الشــخصية شــوهد كيس 
صغير يحتوي على مادة تبني انها «كيميكال» وباالستعالم عن 

الشخص تبني انه وافد اردني وبتفتيشه عثر على ١٥ كيسا.

محمد الدشيش

متكــن رجــال أمن األحمدي مــن ضبط مواطــن محكوم عليه 
بالسجن ١٠ سنوات في منطقة املهبولة أول من أمس.

وقال مصدر أمني انه خالل جتوال دورية أمنية للحفاظ على 
األمن ولضبط املطلوبني واملخالفني اشتبه رجالها في مركبة أسرع 
قائدهــا بالهرب مبجرد رؤية الدورية وعنــد الطلب منه التوقف 
لــم ينصــع لألوامر فتمت مالحقته إلــى أن مت ضبطه، وتبني أنه 
مواطن، وعند االستعالم عنه أتضح أنه محكوم عليه بـ ١٠ سنوات 
واجبة النفاذ بعــد ادانته بحيازة مواد مخدرة وإتالف مال الغير 
وتزوير مبحرر رســمي للدولة، إضافة إلــى كونه مطلوبا مببلغ 
٢٦٢٤ دينــارا وبحوزته مواد مخدرة حشــيش وكيميكال، ومتت 

إحالته واملضبوطات إلى اجلهة املختصة.

اكياس الكيميكال بعد ضبطها مع املتهم

ضبط ٨ مخالفني ومطلوبني 
في حملة أمنية موسعة لألمن العام

محمد الجالهمة

شــن قطاع األمن العــام حملة 
أمنية واسعة على مختلف محافظات 
الكويت بقيادة وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء 
إبراهيم الطراح اسفرت عن ضبط 
٨ مخالفني ومطلوبني احدهم بدون 
إثبات وفي حالة غير طبيعية و٢ 
بيع خمور و٥ في حالة تعاط، هذا 
ومت حتويلهم إلى اجلهات املختصة 
التخاذ اإلجراءات املناسبة بحقهم.
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات 

واالعالم أن احلمالت األمنية مستمرة لضبط املطلوبني ومخالفي 
القوانني وذلك بتعاون وتنســيق كامل مع هيئات ومؤسسات 
الدولة املعنية، وطالبت اجلميع بحمل إثبات الشخصية سواء 

كان مواطنا أو مقيما حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية.

اللواء إبراهيم الطراح

«بدون» اتهم شقيقني باالصطدام مبركبة 
والدته وحتطيمها في الصليبية

إخماد حريق شّب في منجرة بسرداب عمارة

هاني الظفيري

شــرع رجال مباحث 
الصليبيــة فــي البحث 
عن شابين قاما بإتالف 
مركبة اميركية من طراز 
٢٠٠٢ وهي متوقفة امام 
أحــد المنازل الكائن في 

المنطقة وتم تســجيل 
قضية برقم ١٦٧.

وقال مصدر امني ان 
بالغا تقدم به يوم امس 
شاب بدون وافاد فيه بأن 
مركبة والدته االميركية 
اثناء  تعرضت لالتالف 
منــزل  امــام  توقفهــا 

أخمد رجــال اإلطفاء 
حريقا شب في سرداب 
بناية مكونة من ٥ طوابق 
في منطقة اجلليب. وكان 
مركــز عمليــات اإلدارة 
العامة لإلطفاء قد تلقى 
بالغا يفيد باندالع حريق 
في عمارة وعلى الفور مت 
توجيه فرق اإلطفاء من 
مركز اجلليب والعارضية 
املقــدم محمــد  بقيــادة 
الصقر، وعنــد وصول 
الفــرق تبني أن احلريق 
اندلع في سرداب بعمارة 

مكونة من ٥ طوابق.
الفور باشرت  وعلى 
فــرق اإلطفــاء بإخــالء 
الســكان  البنايــة مــن 
ومكافحــــة احلــــريق 
والســيطرة عليــه فــي 
وقــت قياســي خاصــة 
الســرداب يستخدم  ان 

منجرة، حيث متت عملية 
إخماد احلريق من دون 
وقوع اي إصابات تذكر. 
وجــار التحقيق ملعرفة 

أســباب احلــادث. وقد 
حضر الى موقع احلادث 
رجال األمــن والطوارئ 

الطبية.

المبلغ  الشابين، واتهم 
شــقيقين وزود رجــال 
االمن ببياناتهما بأنهما 
همــا مــن قامــا بإتالف 
المركبــة واالصطــدام 
بها من الخلــف بل قاما 
بتحطيم الزجاج الخلفي 
واالمامــي باالضافة الى 

فتح المركبة وكسر الدرج 
وســرقة جهازي آيفون 
وهــواوي، وعليــه تــم 
تسجيل قضية واحالتهـا 
الى رجال المباحث، حيث 
القبــض علـــى  ســيتم 
المتهمـــين واحالتهمــا 

الــى التحقيــق.

آثار احلريق بعد إخماده

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

عرض بناء هيگل أسود مجـــاني
أو جــــائــــزة نقــــديــــة 
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تت�سرف ال�سركة االإن�سائية الهند�سية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

اأن تقدم لعمالئها الكرام عر�ض م�سنعيات جمانية 

للهيكل اخلر�ساين اأو جائزة نقدية 

بقيمة 30 األف د.ك وذلك للمتعاقدين مع ال�سركة 

خالل الفرتة من 2017/12/04 اإىل 2018/03/04 

من خالل القرعة املزمع اإجراوؤها حتت اإ�سراف وزارة التجارة

تطبق ال�سروط والأحكام التعاقدية

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

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

ال�سم�ض  اأ����س���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحل���رارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات 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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�زان �سح��ي ومع�تم�د,

• م�س�ن���وع م���ن الب��ول��ي 
اأثيلني النقي.

�������س�������������د ال������ط������ح������ال������ب 

وال��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخل���ارج, خ��زان قطع��ة 

و�س��ل��ة,  ب������دون  واح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��راري.

• ق�سم خا�ض لل�سيانة.
• ت��������������سلي���ح ج���������م�ي��������ع 

اأن�����واع اخلزانات.

للـــبــيــع

22469898-66068926

-  بيوت وفلل يف جنوب ال�سرة.  

- بيت هدام بالرميثية 750 م2.

-  بيت يف الرو�سة 1000 م2 على املغرب

    ال�سريع موقع مميز.

-  بيوت وفلل يف �سباح ال�سامل.

مطلوب بيوت وفلل واأرا�سي يف عموم مناطق الكويت والدفع فوري وكا�ش.


