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محمد الدشيش
لقي وافد من اجلنس���ية الهندية مصرعه غرقا مقابل احد مطاعم الوجبات 

السريعة الواقعة على اخلليج العربي.
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا 
بحدوث حالة غرق تلقته عمليات الطوارئ يوم اول من امس، حيث مت توجيه 
رجلي الطوارئ اسامة النمار وكمال عبدالقادر من قبل رئيس غرفة العمليات 

ناصر السبيعي، اال ان الوافد تبني وفاته لتترك اجلثة للطب الشرعي.

غرق هندي في الخليج العربي

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

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(

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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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 للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لاليجــار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�سـركـات

97278740 - 97599283

لاليجار باملنقف
عمارة جديدة

�سقق ديلوك�س للعائات و�ساحة

لوقوف ال�سيارات - 2 غرفة وا�سعة

�سالة كبيرة وبلكونة وحمامين

ومطبخ ديلوك�س كبير - 210 دينار

94933275

لاليجــار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�سـركـات

99501761

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهات - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

للبـيــع
محـل فـي

 مجمع النقرة ال�سمالي

ت :94013705

براءة بدون و3 وافدين 
من تعاطي وتجارة المخدرات

إصابة 3 مواطنات  
في حادث تصادم على شارع الخليج

ضبط 600 حبة كبتاغون في خيطان
عبداهلل قنيص

ادارة بحث  ألقى رج���ال 
وحتري محافظة مبارك الكبير 
الدريعي  املقدم وليد  بقيادة 
ومساعده سالم اجلويسري 
القب���ض على واف���د إيراني 
اجلنس���ية يعمل ف���ي بقالة 
مبنطقة خيطان بعد ان باع 
لهم 100 حبة كبتاغون مبقابل 

180 دينارا، وعثر بحوزته على 
500 حبة أخرى، وقال مصدر 
امني ان معلومات وصلت الى 
الدريعي ومس���اعده  املقدم 
اجلويسري عن اجتار وافد 
في احلب���وب املخدرة حيث 
مت استدراجه عبر مصدر الى 
بيع احلبوب ومن ثم ضبطه، 
وبالتحقي���ق مع���ه اعترف 

بانه يتاجر في احلبوب بعد 
ان يقوم بش���رائها من احد 
السائقني الذين يتنقلون بني 
الكويت والعراق، مؤكدا على 
انه انتهج االجتار في احلبوب 
املخدرة قبل نحو 4 أش���هر 
بهدف زيادة دخله، خاصة انه 
يعمل بوظيفة عامل ويتقاضى 

شهريا 120 دينارا.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
لقي مواطن يبل���غ من العمر )23 عاما( 
مصرعه يوم امس االول اثر حادث سيارة 
على طريق الفحيحيل مقابل جسر الفنطاس 

باجتاه الكويت.
 ونقل رجال الط���وارئ ناصر العميري 
وأحمد عنبر جثة املواطن الى الطب الشرعي. 
من جهة اخرى اس���فر حادث تصادم على 
ش���ارع اخلليج العربي عن اصابة 3 نساء 
كويتيات احداهن قاصر ومت نقلهن من قبل 
رجال الطوارئ الطبية وهم محمد الروضان 

ومحمد القالف وشعيب الكندري وحسني 
البلوش���ي ومحمد الشمالي الى مستشفى 

مبارك. 
من جهة اخرى، اصيب 5 وافدين مصري، 
و4 من اجلنسية البنغالية بجروح وكسور 
متفرقة اثر انقالب ميني باص على طريق 
الفحيحي���ل باجتاه الفحيحيل وتوجه الى 
موقع احلادث لنقل املصابني الى مستشفى 
العدان 5 سيارات اس���عاف بقيادة كل من 
عبداهلل السبت وعلي اخلالدي وسالم املطوع 

وفيصل مصطفى.

قض����ت محكم����ة اجلناي����ات 
برئاسة املستشار عدنان اجلاسر 
وعضوية محفوظ رسالن وحمدي 
جمال بب�������راءة 3 وافدين عرب 
من تهمة تعاطي املواد املخ����درة 
واالجت���ار فيها، وأقرت مبص��ادرة 
املتهمني  املضبوطات. وكان دفاع 
الثالثة احملامي سعود الشحومي 
خالل جلسة احملاكمة وقبل مرافعته 
طلب استدعاء ضابط املباحث، ومت 
استجوابه ومناقشته، وقرر الضابط 
في اجابته على اسئلة الدفاع بأن 
التحريات لم تسفر عن اجلزم بأن 
املتهمني يح����وزون الكمية بقصد 
االجتار، وبعد ذلك ترافع احملامي 
س����عود الشحومي خالل جلسات 
احملاكمة ودفع ببطالن اذن النيابة 
العامة وما ترتب عليه من وقائع 
أقوال ضابط  متسارعة وتناقض 
املباحث الذي لم يقم بعمل حتريات 

كافية حول املتهمني.
من جهة أخرى، ألغت محكمة 
التمييز برئاس����ة املستشار احمد 
العجيل حكم محكمة االستئناف 
القاض����ي بحبس »ب����دون« أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت 
ببراءته من تهمتي تعاطي احلشيش 

واالجتار في املؤثرات العقلية.
كان دفاع املتهم احملامي خالد 
عاي����د العنزي وخالل جلس����ات 
احملاكمة ترافع شفاهة وطعن في 
حكم محكمة االستئناف، مطالبا 
بإلغائه على سند من القول انه قد 
أخطأ في تطبيق القانون واعتراه 
قصور في التس����بيب وفساد في 
االس����تدالل. وتخل����ص واقعات 
الدعوى في انه بتاريخ 2009/2/16 
وأثناء تواجد ضابط الواقعة بنقطة 
تفتيش شاهد املتهم مستقال مركبته، 
والحظ انه في حالة ارتباك شديد 

وبحالة غير طبيعية. فطلب منه 
إثبات الشخصية فقدمها له. ثم قام 
الضابط بتفتيش املتهم احترازيا، 
فعثر في جيب دشداشته األيسر 
على عدد ثالثة اقراص يشتبه بها. 
وبتفتيش املركبة التي كان يقودها، 
عث����ر على عدد كبير من االقراص 
يشتبه بها. وأضاف ان املتهم وقت 
ضبط����ه كان بحالة غير طبيعية 
اللس����ان.  يتلعثم بالكالم وثقيل 
ومبواجهته باملضبوطات أقر بأن 
املضبوطات التي وجدت بحوزته 
تخصه بقصد االجتار والتعاطي.

خالد العنزي سعود الشحومي
اللواء عبدالفتاح العلي

عصابة النحاس والحديد سقطت
بـ 20 ألف دينار داخل 3 شاحنات

محمد الجالهمة
ألقي رجال أمن محافظة 
األحم����دي القب����ض على 3 
وافدين من اجلنسية االيرانية 
ومتت احالته����م جميعا الى 
العام����ة للمباح����ث  االدارة 
اجلنائية بتهمة سرقة امالك 
دولة، كم����ا مت التحفظ على 
3 ش����احنات محملة بحديد 
ونحاس مس����روق، وقدرت 
كمي����ات احلدي����د والنحاس 
املس����روقة مبا يتجاوز 20 

ألف دينار.
وقال مصدر أمني ان احدى 
دوريات أمن األحمدي بقيادة 
النقيب خالد  رئيس املخف���ر 
إقامة حملة  العنزي وأثن���اء 
تفتيش���ية مت توقيف شاحنة 
محملة بحديد ونحاس وكان 
يقوده���ا ايراني ف���ي منطقة 
أبوحليف���ة حيث مت اخضاعه 
للتحقيق ليعترف بانه وشريكيه 
االيرانيني اعتادا سرقة احلديد 
والنحاس من مرافق حكومية، 

ومن ثم بيعه.
وأضاف املصدر مت اخطار 
مدير عام أمن األحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي الذي طلب 

من النقيب العنزي استكمال 
القضي����ة وضبط ش����ركاء 
االيراني في الس����رقة، ومن 
ثم قام العن����زي على رأس 
حملة باالنتقال الى مس����كن 
شريكيه وضبطهما وأرشدا 
عن شاحنتني أخريني كانتا 
محملتني مبسروقات اخرى.
من جه����ة اخ����رى تقدم 
صاح����ب بقالة ف����ي منطقة 
حول����ي وأبلغ ع����ن تعرض 
البقالة للس����رقة عن طريق 
الكسر واالستيالء على 400 

دينار من داخل البقالة.


