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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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بازا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

للراغبني ببيع عقاراتهم بهذا 

املوقع ما عليهم اإل الت�سال

بيت يف منطقة ال�سليبخات

750م زاوية دورين

مركز الزوم العقاري 66677519

باملجان

للبيع

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

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

قضت دائرة األحوال الشخصية باحملكمة 
الكلية برئاسة القاضي فواز السميط وبحضور 
أمني سر اجللسة محمد ابجاد بتطليق وافدة 
أميركية من زوجها املالكم األميركي بطلقة بائنة 
للضرر. وقالت الزوجة في صحيفة الدعوى 
إنها تزوجت من زوجها املالكم عام 2001 في 
 الواليات املتحدة األميركية ودخل بها ورزقا

بـ 4 أبناء إال أن الزوج يسيء معاملتها فهو 
دائم االعتداء عليها بالضرب والسب وأثبتت 
صحـــة ادعائها بتقارير طبية. وحضر دفاع 
املدعية احملامي عبداحملسن القطان من مكتب 
احملامي علي الواوان وترافع شارحا ظروف 
الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على 
التقاريـــر الطبية التي تثبت وجود إصابات 

في جسد موكلته وفي عينها ووجود أورام 
وانتفاخ بالوجه نتيجة تعدي الزوج عليها. 
وصمم القطان على طلباته بصحيفة الدعوى 
بتطليق موكلته طلقة بائنة للضرر مع أحقيتها 
في االحتفاظ بأوالدها واملطالبة بجميع حقوقها 
الشرعية وإلزام الزوج بدفع املصروفات ومقابل 

أتعاب احملاماة الفعلية.

تطليق زوجة أميركية من زوجها المالكم

احملامي عبداحملسن القطان

كونا: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان دور رجال االطفاء 
املهم واحليوي في حماية املجتمع من االخطار 
التي يتعرض لها بشكل يومي، مشيرا الى 

تضحياتهم في سبيل ذلك.
جاء ذلك في كلمة له في حفل اقيم حتت 
رعايته مساء أول من أمس لتكرمي 189 ضابطا 
إطفائيا متقاعدا بحضور مدير عام االدارة 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري وكبار 

القيادات االطفائية.
وقال الروضان ان رجال االطفاء يؤدون 
ادوارهم دول كلل متى ما طلب منهم النجدة، 
حيث سطروا مالحم بطولية، السيما ابان 
فترة الغزو الغاشم معربا عن فخره برجال 
االطفاء الذين »يحظون بإشادة من القيادة 

السياسية العليا«.
وقال ان »صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وســــمو ولي العهد الشــــيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد دائما يشيدون بدور 
رجال االطفاء في التعامل مع كل املشكالت 
واتقان عملهم بكل إخالص من أجل بلدهم، 
خصوصا انهم يضحون بأرواحهم من أجل 

اآلخرين«.
وأضاف انــــه انطالقا من هــــذا التقدير 
واالمتنان لدورهم الكبير ومتيز االطفائيني 
في كل دول العالم فانه ســــيتم إنشاء ناد 
لالطفائيني في املستقبل القريب ليكون مرفقا 
اجتماعيا لهم وألسرهم، مشيرا إلى انه جار 
التنسيق مع اجلهات املختصة لالنتهاء من 
حتديد موقع النادي. ووعد الروضان رجال 
االطفاء بتنفيذ كل متطلباتهم التي طالبوا بها 
في الفترة االخيرة ألنهم »بالفعل يستحقون 
كل ما يطلبونه«. من جانبه، أشــــاد اللواء 

املنصوري في كلمة له بجهود الروضان في 
خدمة منتسبي االطفاء وعمله على حتقيق 
مكاسب كثيرة لهم ومنها ميزة القرار الوزاري 
رقم 495 بشأن مساواة رجال االطفاء بزمالئهم 

في احلرس الوطني واجليش والشرطة.
وأشــــار املنصوري الى االهتمام الكبير 
من قبل احلكومة باالطفاء موضحا ان جهود 
الروضان دفعت نحو انشاء ناد لرجال االطفاء 
ليكون ملتقى اجتماعيا جلميع منتســــبي 

االدارة العامة لالطفاء.
ووجه اللواء املنصــــوري حديثه نحو 
انهم حتملوا  املتقاعدين قائــــال  الضبــــاط 
املسؤولية في وقت لم تكن االجهزة واملعدات 
متوافرة وان توافرت لم تكن مبثل كفاءتها 
احلالية وعلى الرغم من ذلك لم يقصروا في 

عطاءاتهم حماية لالرواح واملمتلكات.
واوضح ان الضباط املتقاعدين اصحاب 

جتربة ثرية ورائدة في عمل االطفاء يجب 
ان نحتفظ ونتعلم ونســــتفيد منها مشيرا 
الى انهم ميثلون عنوان التفاني واإلخالص 
واالنضباط وااللتزام مضيفا ان هذه هي سنة 

احلياة التي ال ميكن الوقوف أمامها.
وقال ان االدارة العامة لالطفاء وصلت إلى 
مراتب عاملية وذلك بفضل جهود منتسبيها 
من حيث التعامل وسرعة الوصول الى مواقع 
االســــتغاثة الفتا الى ان البالد مقبلة على 
مشــــاريع اقتصادية وتنموية كبيرة خالل 
الفترة املقبلة ســــيكون لالطفاء فيها دور 

ليواكبها.
وفي ختام احلفل قام الوزير الروضان 
واللواء املنصوري بتوزيع الدروع التذكارية 
على الضباط املتقاعدين وحضر حفل التكرمي 
واشرف عليه مدير العالقات العامة في اإلدارة 

العامة لإلطفاء املقدم خليل األمير.

)فريال حماد(اللواء جاسم املنصوري يلقي كلمته الوزير روضان الروضان يقدم درعاً تذكارية ألحد الضباط املتقاعدين

الروضان: إنشاء ناد خاص لإلطفائيين وأسرهم قريباً
خالل حفل تكريم 189 ضابطاً إطفائياً متقاعداً 

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

التحقيقــــات وكذلــــك خلو 
األوراق من دليل يؤكد حدوث 

الواقعة.
ودفع أيضا بعدم وجود 
ثمة شاهد على الواقعة كما 
دفع بعــــدم جدية حتريات 
ضابط املباحث وطالب ببراءة 
املتهمني مما أسند إليهم من 

اتهام.
وقد أشاد احملامي العنزي 
بنزاهــــة القضــــاء الكويتي 
الشــــامخ في جميع مراحل 

التقاضي في هذا احلكم.
 مؤكدا أن تأييد هذا احلكم 
يبني أن القضاء والعدل هما 
املالذ اآلمن جلميع الكويتيني 

واملقيمني على حد سواء.

الواقعــــة في حــــق املتهمني 
باإلضافة إلى اعتصام جميع 
املتهمني باإلنكار منذ بداية 

أيدت الدائــــرة اجلزائية 
السابعة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار سـالـم 
اخلضير حكم محكـمـة أول 
الـقاضــــي ببراءة  درجـــــة 
املتهمني الســــتة عشــــر في 
دعوى فرعية املجلس البلدي 

لقبيلة عنزة.
كان احملامي فيصل عيال 
العنزي قد حضر وكيال عن 
جميع املتهمني مبحكمة أول 
درجة واالستئناف وترافع 
وقدم مذكرة بدفاعه طلب في 
ختامها احلكم ببراءة جميع 
املتهمني مما نسب إليهم من 

اتهام.
العنــــزي بانتفاء  ودفع 

االستئناف تؤيد براءة المتهمين في فرعية »عنزة« للمجلس البلدي

النيابة أخلت سبيل الجويهل بعد التحقيق
معه في شكوى سعدون حماد

أخلـــت النيابة العامة 
محمـــد  ســـبيل  أمـــس 
اجلويهل من دون ضمان 
بعد التحقيـــق معه على 
خلفية الشـــكوى املقدمة 
ضده من النائب سعدون 

حماد العتيبي على أثر ما 
جاء على لسان اجلويهل 
من عبارات وألفاظ اعتبرها 
العتيبي سبا وقذفا في حقه 

وتعديا على كرامته.
وقد تضمنت شـــكوى 

النائب سعدون حماد بالغا 
الى النائب العام متضمنا 
بعض النصوص اجلزائية 
املراد تطبيقها على املشكو 
في حقه ومنها قانون أمن 

الدولة الداخلي.

احملامي فيصل عيال العنزي


