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هاني الظفيري
متكن رجال أمن الروضة من ضبط لصة آسيوية 
غافلت مواطنة وسرقت شنطة تخص املواطنة كانت 
تضعها على عربة التسوق، وكانت املواطنة استعانت 
بإدارة اجلمعية وابالغهم عن الس���رقة ليتم اخطار 
مخفر الروضة القريب ومت االطالع على تس���جيالت 

السوق من واقع الكاميرات ليتم حتديد اللصة التي 
مت ضبطها قبل ان تغادر السوق املركزي.

من جهة أخرى أحيل آسيوي بتهمة السكر واتالف 
مال الدولة وكان اآلسيوي اصطدم بالشبك احلديدي، 
وبانتقال رجال األم���ن ملعاينة احلادث تبني لهم ان 

اآلسيوي في حالة سكر.

الكاميرات تكشف لصة آسيوية سرقت حقيبة مواطنة

»االستئناف« تمتنع عن عقاب طلبة بالثانوية
بعد القضاء بحبسهم 13 سنة لخطف آسيوية

ألغت محكمة االس���تئناف برئاس���ة 
املستشار محمد بو صليب حكم محكمة 
أول درجة والقاضي بحبس أربعة طالب 
ثالثة عشر س���نة وتغرمي املتهم الثاني 
مبلغ 30 دينارا، وقض���ت باالمتناع عن 
النطق بعقابهم بعدما أسندت اليهم النيابة 
العام���ة تهمة مواقعة وافدة آس�������يوية 
باإلكراه والتعدي عليها بالضرب وسرقة 
هاتفها النقال ومبلغ نقدي كان بحوزتها. 
وتخلص الواقعة فيما شهدت به املجني 
عليها من أنها ذهبت ذات يوم الى جمعية 

الى  العارضية وفوجئت بوقوف مركبة 
جانبها ونزل منها ثالثة اشخاص قاموا 
بجذبها داخل السيارة واالنطالق بها الى 
منطقة ال تعرفها ونزعوا عنها مالبس���ها 
عنوة وقام���وا مبواقعتها كرها عنها في 

مركبة املتهم الثاني.
وقام املتهم األول بسرقة هاتفها النقال 
ومبلغ يقدر ب���� 5 دناني������ر وبعد ذلك 
قاموا بإنزاله���ا مبن����طقة صح�����راوية 
الى ان عادت ملن���زل كف��يلها وأبل�����غته 

بالواقعة.

.. وتبرئ »بدون« من خطف قاصر
ألغت محكمة االس���تئناف برئاس���ة 
املستش���ار محم���د البح���ر وعضوي���ة 
املستش���ارين نصر سالم آل هيد ومحمد 
إبراهيم بيومي وأمانة سر عادل العوضي 
حكم محكمة أول درجة وبرأت ش���ابا من 
فئة البدون م���ن تهمتي خطف ومواقعة 
أنثى قاصر بينم���ا امتنعت احملكمة عن 
النطق بعقاب املتهم على أن يقدم تعهدا 
بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها 
بحسن السير والسلوك ملدة سنتني عن 
تهمة هتك عرض املجني عليها. وتخلص 

وقائع الدعوى فيما شهدت به املجني عليها 
بأنها تعرفت على املتهم خالل الفترة من 
ديس���مبر 2007 حتى يوليو 2008 وكان 
يتصل بها خالل تلك الفترة وخرجت معه 
مبحض ارادتها واصطحبها الى مسكنه، 
وحني اكتش���ف والدها هذه العالقة قام 

باإلبالغ عن الواقعة.
 وكانت محكم���ة أول درجة قد قضت 
بتاريخ 2009/3/16 بحبس املتهم عش���ر 
سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

 )محمد ماهر(»الصالون« وجها لوجه مع الشاحنة على طريق الغزالي أمس

اصطدام »صالون« بشاحنة يغلق »الغزالي« جزئيًا
أمير زكي

تعطلت حركة السير جزئيا على طريق الغزالي عصر امس باجتاه 
الشويخ اثر اختالل عجلة القيادة في يد سائق شاحنة، ما أدى بالشاحنة 
الى ان تلتف بشكل غريب لتلتف السيارة الصالون الصغيرة وتصطدم 
بالشاحنة وجها لوجه، وخلف احلادث إصابتني بسيطتني، وقام رجال 
مرور الفروانية بتنظيم حركة السير، التي لم تتأثر كثيرا نظرا ألن يوم 

امس تصادف مع عطلة رسمية.
من جهة اخرى، ش����هد شارع كندادراي في السادسة والنصف مساء 
امس االول حادث تصادم بني مركبتني أسفر عن إصابة مصري )50 عاما( 
بجروح وكويتي )18 عاما( بجروح في فروة الرأس وكلف عادل احلمدان 
وخال����د عبداجلابر من الطوارئ الطبية بنقل املصابني الى مستش����فى 
الصباح. وداخل صالة مش����رف وقع ح����ادث تصادم ونتج عن احلادث 
إصابة حدث مصري 16 عاما بكسر في الفخذ ونقله الى مستشفى مبارك 
عبداهلل عاشور ورامي حسن. وعلى طريق الغزالي وفي احلادية عشرة 
من مس����اء امس األول وقع حادث تصادم بني مركبتني أسفر عن إصابة 
مواطن ومواطنة بكسور وجروح ونقلهما الى مستشفى الفروانية من 
الطوارئ الطبية كال من احمد العمران ووليد رشيد واحمد موسى، كما 
وقع على طريق الصليبخات مقابل مضخة املياه، حادث تصادم انتهى 
الى إصابة مواطن )18 عاما( وطفل )10 أعوام( واندونيس����ية )30 عاما( 
وسارع الى مكان احلادث رجال الطوارئ الطبية محمد العازمي ومحمد 

النجدي وشريف محمد ومحمد عبدالعزيز.

العميد دليهي الهاجري

محمد الدشيش
نفذ رجال أمن الفروانية بقيادة العميد دليهي الهاجري يوم 
امس حملة على مناطق الفروانية واجلليب وخيطان وأسفرت 
عن ضبط 22 وافدا مخالفني لقانون االقامة اغلبهم من اجلنسيات 

اآلسيوية الى جانب 17 وافدا كباعة متجولني.
من جهة أخرى، اتهم مواطن 3 وافدين من اجلنسية الصينية 
باالعت���داء عليه بالضرب بعد ان طلب منه���م 3 دنانير نظير 
توصيلهم من العاصمة حتى مصفاة الش���عيبة، مشيرا الى ان 
الوافدين ارادوا دفع دينار واحد وحينما اعترض وطلب منهم 
3 دنانير اعتدوا عليه بالضرب وسجلت قضية وجار استدعاء 

الصينيني للتحقيق.

سيالنية قطعت شرايين يدها
وسيجارة تسقط هنديًا من »الثاني«

 أمير زكي
أدخلت وافدة سيالنية )23 عاما( إلى مستشفى اجلهراء مصابة 

بقطع في شرايني اليد وسجلت لها قضية الشروع في االنتحار.
وكان ب���الغ ورد إلى عمليات الداخلية عن اقدام س���يالنية على 
االنتحار ومت تكليف ابراهيم س���عيد وهاني عبداملنعم في الطوارئ 

الطبية بنقل اآلسيوية إلى مستشفى اجلهراء.
من جهة أخرى دفع آس���يوي ضريبة تدخني سيجارة في شرفة 
املنزل وكانت هذه الضريبة هي كسر في القدم اليسرى واشتباه في 
كسر باحلوض، ووفق افادات اآلسيوي وهو هندي )37 عاما( فإنه 
يقيم في شقة مش���تركة غير مسموح بالتدخني بداخلها فخرج إلى 
النافذة وجلس على السور للتدخني ولكن توازنه اختل من الطابق 

الثاني ليسقط ارضا من بناية تقع الى جوار مجمع النصرة.

ضبط 22 مخالفًا في حملة بالفروانية
و3 صينيين يضربون مواطنًا بسبب 3 دنانير

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

�سيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

العاناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

تعديل كيان قانوين

تعلن

�سـركـة العـــــــرف
لإن�ساء واإدارة وبناء

امل�ست�سفيات الأهلية

عن تعديل كيانها القانوين من 

ت�سامنية اإىل تو�سية ب�سيطة

من له اعرتا�ض مراجعة وزارة التجارة

كفالة 10 �صنوات

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

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. 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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


