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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

الكـــادي

للطلب : 60911960

�سغل بيت

%100

قـر�س وحـلــو

�إعــــالن

پ خــــروج/ �ــســركــة زهــــرة الــ�ــســرق لــلــتــجــارة الــعــامــة و�ــســركــة زهور 

اخلريف للتجارة العامة.

پ دخول �سامل عكيدان هذال الدو�سري ) كويتي اجلن�سية (، 

اأمينة �سالح حممد جمعه )كويتية اجلن�سية (.

م�سوؤولية  ذات  من  لل�سركة  القانوين  الكيان  تعديل  پ 

حمدودة اإىل ت�سامنية.

هذال  عكيدان  �سامل  ال�سيد/  بتعيني  االدارة  بند  تعديل  پ 

الدو�سري )مديرًا منفردًا باالدارة(.

پ اعادة توزيع احل�س�ص �سامل الدو�سري 50٪ - امينة ٪50.

يرجى ممن له اعــرا�ــص ان يتقدم لـــاإدارة املــذكــورة خــال املدة 

القانونية من تاريخ ن�سر االعان باعرا�ص خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

تــــــقــــــدمــــــت :

�سركــة الت�سامح الوطنية للتجــارة العــامــة 

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة :

مؤمن المصري
امر قاضي التجديد امس بتجديد حبس املصري 
)ع.م.( املتهم بقتل زوجته الفلبينية في احد الصالونات 

مبنطقة اجلابرية حتى 14 سبتمبر املقبل.
ومت عرض املتهم عل���ى قاضي التجديد وترافع 
محامي املتهم بش���ار النصار شارحا مأساة موكله 
وطلب اخالء س���بيله بأي ضم���ان النتفاء مبررات 

احلبس االحتياطي. يذكر ان النيابة العامة اسندت 
للمتهم تهمة القتل العمد مع س���بق االصرار، وهي 
تهمة تصل عقوبتها الى حد االعدام في حالة االدانة 
وقد تأخذ احملكمة املتهم بالرأفة اذا اقتنعت بالظروف 
التي صاحبت اجلرمية والتي رواها املتهم امام النيابة 
العامة من انه اكتشف عالقة زوجته بأحد اصدقائه 

مما افقده توازنه وجعله يرتكب جرميته.

تجديد حبس قاتل زوجته الفلبينية بالجابرية أسبوعين

ينتحل شخصيات.. تاجر خليجي وطيار ومهندس بحري

مصدر أمني: المتهم بابتزاز فتاة كويتية بصورها الخاصة
سبق أن هدد 7 فتيات بصورهن وحصل على عشرات اآلالف

عبداهلل قنيص
كش����ف مصدر أمني ل� »األنباء« أن الشاب 
البدون املته����م بابتزاز فتاة كويتية بصورها 
اخلاصة والذي ألقى القبض عليه رجال مباحث 
العاصمة مس����اء األحد سبق أن ابتز 7 فتيات 
أخريات بذات الطريقة وحصل منهن على عشرات 
اآلالف من الدنانير وهو اخلبر الذي أش����ارت 

إليه »األنباء« في عددها أمس.
وق����ال املصدر الذي نق����ل وقائع التحقيق 
مع الش����اب البدون الذي متكن رجال مباحث 
العاصم����ة من القبض عليه بعد متابعة دامت 
أكثر من أس����بوعني أنه اعترف بأنه سبق أن 
مارس االبتزاز بالصور اخلاصة على عدد من 
الفتيات الالتي كان يوهمهن بالزواج تارة وبأنه 
تاجر خليجي تارة أخرى، وكان يحرص على أن 
يحصل من ضحاياه على صور خاصة ويقوم 
بعدها بتهديدهن بها ما لم تقم الضحية مبنحه 

مبلغا من املال.
وذكر املصدر انه أوهم إحدى الفتيات بأنه 
تاج����ر خليجي وتعرف عليه����ا وحصل منها 
بطريقته على صور خاصة جدا لها، واحتفظ 
بها على جهاز كمبيوت����ر ميلكه، وبعدها قال 

لها انه بحاجة إلى 10 آالف دينار ألنه خس����ر 
جتارته في األزم����ة املالية العاملية، مدعيا انه 
مستثمر في البورصة، وعندما أبلغته الفتاة 
أنها ال متلك املبلغ، بدأ يهددها بصورها وأنه 
سيقوم بنشرها على مواقع التواصل االجتماعي 
كالفيس بوك والنيت ل����وغ ومواقع الڤيديو 
اليوتيوب، ورضخت الفتاة لتهديداته ومنحته 
مبلغ 6 آالف دينار نقدا وقامت باقتراض مبلغ 

4 آالف أخرى من البنك.
ومضى املصدر بالقول انه س����بق وحصل 
على مبلغ بحدود ال����� 7 آالف دينار أيضا من 
فتاة أخرى كان قد تعرف عليها مدعيا رغبته 

الزواج منها.
وأوض����ح املصدر ان الفت����اة األخيرة التي 
سجلت ضده القضية حصل منها على 30 ألف 
دينار، وأنها رضخت له ف����ي البداية وقدمت 
املبلغ له، غير أنه استمر في مالحقتها وطالبها 
باملزي����د، ما حدا بالفتاة اللج����وء إلى عائلتها 
وتوجهت إلى مخفر الصليبخات، حيث قامت 
بتس����جيل قضية ابتزاز وأحيلت القضية إلى 
رجال املباحث ورفعت إلى مدير مباحث العاصمة 
منصور العتيبي ومساعده املقدم خالد خميس 

اللذين أمرا بضرورة تشكيل فرقة إليقاف املبتز 
البدون الذي يستهدف الفتيات، وتبني من خالل 
حتريات رجال مباحث الصليبخات أن البدون 
متم����رس في هذا العمل وأنه س����بق أن أوقع 
عددا من الضحايا، وتوصل رجال املباحث إلى 
أنه يقطن في شقة مبنطقة حولي ومت رصده 
ومراقبته، وبعد استصدار إذن نيابي داهم رجال 
املباحث شقته وقاموا باإللقاء القبض عليه في 
عملية مداهمة سريعة وحتفظوا على هواتفه 
النقالة وجهاز الب توب وعدد من األش����رطة 
املمغنطة التي يحتفظ بها في شقته وحتوي 
صورا لعدد من الفتيات الالتي كان يهددهن، 
وبإحالته للتحقيق اعترف بجرميته أو باألصح 
بجرائمه وقدم ش����رحا مفصال لطريقة عمله 
في النصب واالبتزاز حيث اعترف بأنه يقوم 
بتعريف نفسه على الفتيات أنه تاجر خليجي 
أو مواطن يعمل كمهن����دس بحري راغب في 
الزواج وأنه حصل بطريقته القذرة تلك على 
عشرات اآلالف من الدنانير التي يصرفها على 
ملذاته، وقال املصدر ان الشاب تبني انه بدون 
ثالثيني وال ميتلك حتى بطاقة أمنية صاحلة 

ومتت إحالته إلى النيابة العامة.

جوالة المطار يسقطون أفغانيًا بنصف كيلو هيروين 
وضبط سائقين يوزعان المخدرات  في حولي والدعية والدسمة

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء 
الش���يخ احمد اخلليفة يوم امس ال���ى نيابة املخدرات 
وافدين من اجلنسية البنغالية بتهمة االجتار في املواد 
املخدرة وارف���ق في محضر االحالة نحو 250 غراما من 

الهيروين.
وق���ال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير عام 
املكافحة عن آسيويني يعمالن كسائقني يتاجران في املواد 
املخ���درة ويقومان ببيعها للمدمن���ني في مناطق حولي 
والدعية والدس���مة وبعد عمل التحريات من قبل ادارة 
املكافحة الدولية بقيادة املقدم يوسف اخلالدي ومساعده 
الرائد مشعل القحطاني والنقيبني حمد احلمد وفهد البدر 

مت استصدار اذن نيابي لضبط املتهمني وعثر معهما على 
الهيروين واقرا باالجت���ار وانهما يعمالن لصالح جتار 

مخدرات جار ضبطهم. 
عل���ى صعيد آخر متكن رجال فري���ق اجلوالة التابع 
جلمارك املطار من القبض على وافد من اجلنسية األفغانية 
وعث���ر في امعائ���ه على نحو 500 غرام م���ن الهيروين 
وقال مراقب عام مطار الكويت س���ليمان الفهد ان فريق 
اجلوالة اش���تبه في افغاني قادم من موطنه عبر دولة 
ثالثة وبتفتيش أمتعته لم يعثر بحوزته على مخدرات 
وباحالته الى املستشفى اكتشف األطباء وجود كبسوالت 
هيروين في امعائه، ومت عمل غس���يل معدة الستخراج 

الكبسوالت.

فتاة بدون حاولت االنتحار بـ »الحبوب«
هاني الظفيري

نقلت فتاة من غير محددي اجلنسية الى مستشفى اجلهراء وسجلت قضية لها حملت 
عنوان »الش���روع في االنتحار« وكانت الفتاة وصلت الى املستشفى في حالة إعياء وتبني 

ان حالة االعياء ناجتة عن محاولة االنتحار بحبوب.
من جهة اخرى تقدمت مواطنة الى مخفر تيماء واتهمت زوجها باالعتداء عليها بالضرب 
لتأخرها في اعداد طعام االفطار، مش���يرة الى انها شعرت باالرهاق واستغرقت في النوم 

واستيقظت لتجد زوجها يوبخها على عدم جتهيز طعام االفطار وضربها.

صاحب مطعم يتصل بالعمليات
»سرقة خروف محشي

 و15 دجاجة«
محمد الدشيش

تقدم صاحب مطعم ش��هير ببالغ الى 
مخفر خيطان متهما شخصا مجهوال بسرقة 

خروف مشوي و15 دجاجة.
وقال صاحب املطعم انه تلقى طلب توصيل 
خروف مع عيش و15 دجاجة ولدى انتقال 
موظف التوصيل الى العنوان خرج ش��اب 
وكان على ما يب��دو في حالة غير طبيعية 
حيث ادعى تأخر الطلب ثم قام بأخذ الطلب 

ورفض اعطاءه قيمة الطعام.
من جهة اخرى تقدم مواطن وأبلغ عن 
سرقة 3 حمامات نادرة قيمتها 3000 دينار 

وذلك عن طريق تسور جاخور في كبد.

القبض على حدث ارتكب جرائم سلب بالقوة
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة حولي من توقيف حدث كويتي وجار القبض على 
3 من اصدقائه لتورطهم في تنفيذ عدة قضايا سلب بالقوة عن طريق »اخطف واجري« وقال 

مصدر امني ان رجال املباحث حتفظوا على دراجة نارية تستخدم في عمليات السلب.
من جهة اخرى تقدم مواطن وابلغ عن سرقة 1000 دينار بواسطة 3 أشخاص ال يعرفهم، 
مش���يرا الى انه س���حب املبلغ املالي ولدى خروجه من البنك اش���هر اللصوص آالت حادة 

وسلبوه املبلغ املالي وسجلت قضية سلب بالقوة

الراكب االفغاني وأمامة املضبوطاتاالسيويان وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة


