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99852416  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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع���ق���ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال����وح����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 66645882 امل���رك���زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

-  مبيعات اأجهزة تكييف VRV الذكية 69021500

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد يف حت�صني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك�م
امل�صتخدمة  اخلـــام  املــــادة 

واملواد امل�صافة يف �صناعة 

خــزانـــات الــزامــل ت�صــاعـــد 

يف حمايتها مـن التدهـور 

عنـــد التـــعــــر�ص للأ�صــــعــــة 

فوق البنف�صجية

> صناعة سعودية
گفالة  5 سنوات 

خـــــــزانـــــات الــــزامــــــــل

ضبط 70 لإلقامة و50 متغيبًا 
وبدون إثبات في اجلهراء وكبد

حتت إشراف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام الفريق الشــيخ فيصل النواف ومبشاركة 
مدير عام مديرية أمن محافظة اجلهراء العميد عبداهلل 
حمد عبــداهلل، شــنت مديرية أمن محافظــة اجلهراء 
حملــة أمنية شــملت صناعيتي اجلهــراء والصليبية 
والفرضة واجلهراء القدمية وطريق كبد واســطبالت 
اجلهراء، وأسفرت احلملة عن ضبط 7٠ شخصا مخالفا 
لقانون اإلقامة والعمل و5٠ شخصا تغيب وبدون إثبات 

وحترير 57 مخالفة.

من حملة قطاع االمن العام

»الشرطي القصير« شرارة مشاجرة نسائية 
باألحذية في مقهى

أحمد خميس

شــهد أحــد املقاهي الذي 
يتردد عليه اعداد كبيرة من 
اجلنسني مشاجرة نسائية 
عنيفة تالها سب وقذف بني 
فتاتــني. فيما اخطــر مدير 
املقهى عمليــات »الداخلية« 
خشية تضرر الطاوالت جراء 
التي استخدمت  املشــاجرة 
فيها األحذية ومقاعد املقهى 
ليتــم ارســال دوريتني الى 

موقــع البــالغ، والطلب من 
أطــراف القضيــة مراجعــة 

املخفر. 
وداخــل املخفر مت تناول 
اطراف القضية بعدما ابلغهم 
احملقــق بأن جميع األطراف 
ســتوجه لهم اتهامات وهي 
الســب والقــذف وتبــادل 
االعتــداء بالضرب. الغريب 
ان املشــاجرة وقعت بسبب 
معايــرة فتاة ألخــرى ألنها 
يجلس الى جوارها مواطن 

شــاب قصير »حيــل«، لكن 
األغرب ان الشــاب القصير 
»حيــل« تبــني انــه يعمــل 
عسكريا في وزارة الداخلية 
مــا  دعا احملقق الى ســؤال 
الشاب الذي اندلعت بسببه 
شــرارة قضيــة املقهــى في 
كيفية التحاقــه بالعمل في 

»الداخلية«.
واســتنادا الــى املصــدر 
فإن عربيا يعمل مدير مقهى 
طلب اســتغاثة من عمليات 

الداخلية لوقوع مشــاجرة 
نسائية، ليتم توجيه دورية 
وسحب هويات املتشاجرين 
متهيدا حلضورهم إلى املخفر، 
وداخل املخفر عرف السبب 
القصيــر  الشــرطي  إذ كان 
يجلس إلى جوار فتاة باملقهى 
وطلــب »كأس عصير« وإذا 
بفتــاة أخرى تعايره بقصر 
قامتــه، وتقول بصوت عال 
للجرسون »هههه أكبر جالس 

عنده استكانة«.

صديقته فزعت له بعد جملة »أكبر جالس عنده استكانة«

»اجلمارك«: إتالف ألعاب نارية بـ ١٫5 مليون دينار
عبداهلل قنيص

انتهت جلنة جرد احلاويات 
واملستودعات ملراقبة التفتيش 
املوانئ  واالستيداع- جمارك 
الشــمالية، والتــي شــكلت 
بقرار مــن مدير عــام اإلدارة 
العامــة للجمارك املستشــار 
جمــال اجلالوي، مــن حصر 
عــدد 7 حاويات محتجزة في 
اجلمارك حتتوي على ألعاب 
ناريــة خطــرة ودخلــت في 
إعدادهــا مــادة البــارود. هذا 
ومت تســليم احلاويــات امس 
الــى وزارة الداخليــة متهيدا 
إلتالفها، يشار إلى ان فريقا من 
اإلدارة العامة للقوات اخلاصة 
»إدارة املتفجرات« أخذ عينات 
مــن املضبوطات ومت فحصها 
والتأكد من عدم جواز تداولها.

العتيبــي،  دالل  القانونيــة 
تواصلت مع إدارة املتفجرات 
فــي الداخليــة والتي حظرت 
بعد فحــص عينات أرســلت 
لها دخول محتويات احلاويات 

السبع خلطورتها، مشيرا ان 
الــى احلاويــات ضبطــت من 
قبل رجال اجلمارك وأن قيمة 
املضبوطــات تتجاوز املليون 

ونصف املليون دينار.

جانب من املضبوطات التي مت التحفظ عليها من داخل احلاويات السبع متهيدا التالفها

وقــال رئيس جلنة اجلرد 
بالوكالــة ومراقــب التفتيش 
واالستيداع في ميناء الشويخ 
مساعد احلليلة، ان جلنة اجلرد 
برئاسة مديرة إدارة الشؤون 

رسالة لقاضي »األحوال« تنقل 
حضانة طفلني من األب لألم

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الكلية 
بنقل حضانة طفلني من 
أبيهما إلى والدتهما بعدما 
أرســال رســائل مكتوبة 
بخط أيديهما إلى القاضي 
كتبا فيها »عمي القاضي 

أنقذنا من أبونا«.
جاء هذا احلكم بعدما 
أقامــت والــدة الطفلــني 
دعوى طالبت فيها بنقل 
حضانتهمــا مــن طليقها 

إليها، مبينة أنهما يعانيان نفسيا لدرجة تدني مستواهما 
الدراســي بســبب عدم رعايتهما جيدا من قبل األب، وملا 
طلبت احملكمة من األب استدعاءهما ماطل بذلك فما كان 

منهما إال أن أرسال رسائلهما املكتوبة.
وأبدت وكيلة األم احملامية حوراء احلبيب لـ »األنباء« 
أسفها لوقوع مثل هؤالء األطفال ضحايا خلالفات أبويهما، 
داعية اآلباء واألمهات إلــى تصفية خالفاتهما بعيدا عن 

كل ما يضر باألبناء.

احملامية حوراء احلبيب

عامل نظافة ينقذ رضيعًا من 
املوت حتت أشعة الشمس

محمد اجلالهمة

أسعف طفل حديث الوالدة الى مستشفى مبارك لتقدمي 
الرعاية الصحية العاجلة له متهيدا للوقوف على مصيره 
وانتظــار ما ستســفر عنــه حتريات رجــال إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي، فيما أكد مصدر أمني أن الطفل 
جنا من موت محقق حتت أشعة الشمس ودرجات حرارة 
تصل في أحيان عدة الى أكثر من 5٠ درجة، حينما لعبت 
املصادفة دورا في إنقاذ الطفل ورصد تواجده الى جوار 

إحدى املركبات عامل نظافة.
واســتنادا الى مصــدر أمني، فإن عمليــات الداخلية 
أبلغــت عن وجود طفل ملقــى الى جوار إحدى املركبات 
في منطقة سلوى، وعلى الفور مت إرسال سيارة إسعاف 
والتي تبني للفنيني أن الطفل اليزال حيا، ومن ثم إسعافه 
ومت إخطار املباحث للوقوف على هوية من تخلص منه.

»الداخلية« تستبدل مقار 
اجلواز االلكتروني بـ »مراكز 

الهوية الوطنية« أول يوليو
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية ان اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
الســفر انتهت من جتهيز مراكــز خدمة اجلواز 
اإللكترونــي »مراكز الهوية الوطنية« الســتقبال 

املراجعني.
وتوضــح اإلدارة أنه اعتبــارا من يوم االثنني 
املوافق 2019/7/1 يبدأ العمل بتقدمي خدمات اجلنسية 
واجلوازات في مراكز اخلدمة للجواز اإللكتروني 
»مراكز الهوية الوطنية« بدال من مراكز خدمة املواطن 

وذلك بكل املراكز في جميع احملافظات.
وتنوه اإلدارة على جميع اإلخوة املراجعني االلتزام 
بالقــرار الصادر اعتبارا من تاريخه وذلك لتوفير 
الوقت واجلهد في إجناز املعامالت في جميع املراكز.

اتهام وافد باختالس نصف 
مليون دينار و60 »ذكي«

أحمد خميس

ادرج اســم وافــد يعمل في شــركة كبرى علــى قوائم 
املطلوبني واملمنوعني من السفر وذلك على خلفية  اتهامه 
باختــالس نحو 5٠٠ الف دينــار الى جانب 6٠ هاتفا ذكيا 
تصــل قيمتها لنحو ١٠ آالف دينار وكذلك اتالف وســرقة 

فواتير عمالء يتعاملون مع الشركة.
واســتنادا الى مصدر امني، فإن مديرا قانونيا الحدى 
الشــركات الكبرى تقدم الى مخفر شرطة الشويخ مشيرا 
الى انه مت اكتشاف جتاوزات مالية كبيرة وان التجاوزات 
متثلت في االســتيالء على نصف مليون دينار و6٠ هاتفا 
ذكيا، واكد املسؤول القانوني ان املتهم باالختالس والسرقة 
وافد مصري هرب الى جهة غير معلومة بعد ان اخذ جواز 

سفره.
وافاد املجني عليه انه استعلم عن الوافد وتبني من خالل 
سجالت وزارة الداخلية انه اليزال متواجدا داخل البالد.

وأكــد مصدر امني ان قضية االختالس تلك احيلت الى 
مباحث الشويخ متهيدا لضبط املدعى عليه للتحقيق معه 

ومعرفة حقيقة اتهام الشركة له باالختالس والسرقة.

احتجاز سائق باص أهمل في وضع احملرك 
على الـ P فأحلق تلفيات مبركبتني

سعود عبدالعزيز - محمد دشيش

احتجز وافد عربي تسبب 
في اصطدم باص كان يستقله 
مبركبتني فأحلق بهما تلفيات، 
حســب مصــدر جمركــي في 
النويصيب، ومت نقل السائق 
إلى مخفر النويصيب التخاذ 
ما يلزم من إجراءات قانونية.
ومن املقرر أن يتهم الوافد 
باالستهتار واإلهمال، إذ لم يقم 
.P بوضع محرك الباص على الـ
إلنهــاء  نزولــه  وخــالل 
إجراءات الدخول فوجئ املارة 
بانطــالق الباص في ســاحة 
النويصيب واصطدامه  منفذ 
مبركبتــني، إحداهما أضرارها 
طفيفة جــدا ورفــض مالكها 

جار ضبطه على إتالف مركبة 
مواطنة ألسباب جار الوقوف 
عليها، وكانت وسائل التواصل 
نشــرت مقطعا للشــاب وهو 

يندفع مبساندة فتاتني بتوقيف 
مركبة رباعية وتكسير زجاج 
السيارة بعد فشــله في فتح 

باب املركبة.

الشاب اتلف زجاج املركبة االمامي عقب فشله في فتح البابالباص بال سائق مندفعا باجتاه املركبات املتوقفة في املركز

تســجيل قضيــة، كما حلقت 
الثانيــة تلفيــات  باملركبــة 

بسيطة.
من جهة أخرى، أقدم مواطن 

حبس معلم ٢١ يومًا خلدش 
حياء طالب بـ»املتوسط«

محمد اجلالهمة

أمر وكيل نيابة حولي بإحالة مدرس كويتي في العقد 
الثالث من عمره الى السجن املركزي وحبسه ٢١ يوما 
على ذمة قضية أخالقية اتهم بها. واستنادا الى مصدر 
امنــي، فإن مواطنا في العقد الرابع من عمره تقدم الى 
أحد مخافر محافظة حولي مشيرا الى تعرض ابنه الذي 
يدرس في املرحلة املتوســطة العتداء من قبل مدرسه، 
ومت االســتماع إلى افادات املجنــي عليه، والذي أكد ما 
ذكــره والده، وعلى الفور مت تســجيل قضية وتكليف 
مباحث حولي بضبط املتهــم، الذي أنكر التهمة إال أن 

الطب الشرعي أكد االتهام.


