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محمد الدشيش
أدى انقالب س���يارة يابانية يوم امس على 
طريق الدائري الرابع الى دخول مواطن مستشفى 
اجلهراء متأثرا بإصابات متفرقة حلقت به ليتم 
تسجيل قضية، وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان مواطنة اصطدمت سيارتها باملركبة اليابانية 
التي كان يقودها الشابان لتنقلب اليابانية على 

الدائري الرابع بالقرب م���ن مقابر الصليبخات 
ويبلغ املارة عمليات الداخلية التي هرعت على 
الفور إلى مكان احلادث وقامت بنقل املركبة التي 
شلت جزءا من الطريق وتعامل رجال الطوارئ 
الطبية م���ع املصاب بينما لم يصب مرافقه ومت 
تس���جيل قضية جار البحث فيها عن املواطنة 

املتسببة في احلادث.

انقالب »يابانية« على الدائري الرابع

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

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

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

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 ...؟؟!

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

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

24839402 - 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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

»اإلطفاء« نفّذت تمريناً على مستشفى كلينك

مشاجرة دامية في مقهى بالصليبية
بسبب دخان الشيشة  

هاني الظفيري
شهد احد مقاهي منطقة الصليبية معركة دامية 
تس���ببت بإتالف أثاث املقهى. وقام العاملون في 
املقه���ى بإبالغ عمليات الداخلية حيث مت التدخل 
وضبط املتشاجرين الذين برروا مشاجرتهم  بأن 
أحدهم نفخ الدخان على أصدقائه ليتم نقلهم إلى 
املخفر لتسجيل قضية حملة مسمى تبادل بالضرب. 
ومن جانب آخر فقد تقدمت مواطنة إلى مخفر تيماء 
مصطحب���ة تقريرا طبيا يفيد بتعرضها للضرب 
واصابتها بكدمات بالكتف والساق على يد زوجها 

الذي س���جلت بحقه قضية حملت مسمى اعتداء 
بالضرب ليتم الطلب من الزوج احلضور والتحقيق 

معه فيما نسب إليه من شريكة حياته.
وفي السياق ذاته فقد تقدمت مواطنة تقطن في 
العيون الى مخفر تيماء مسجلة في حق زوجها 

قضية اهمال في رعاية قاصر.
وف����ي التفاصيل ان الزوج الس����ابق كان قد اخذ 
اطفاله بحق الرؤية ومن بني اطفاله اكتشفت طليقته 
بأن طفلتها ساقطة على األرض لتتجه بها إلى املخفر 

متهمة طليقها باإلهمال في رعاية قاصر.

أقام مركز إطفاء مشرف سلسلة من احملاضرات 
التوعوية ملوظفي مستش���فى كلينك في منطقة 
صباح الس���الم واختتم مركز إطفاء مشرف هذه 
احملاضرات بتدريب عملي على كيفية اس���تخدام 
املطفآت، حيث قام رئيس نوبة »ب« مبركز إطفاء 
مشرف النقيب علي العبدالرزاق بإعطائهم نبذة عن 
مطفآت احلريق ومدى أهميتها وطريقة استخدامها 

نظريا قبل ان يقوم بتدريبهم عليها عمليا.
وقال رئيس مركز إطفاء مشرف املقدم عبدالكرمي 
جزا العتيبي ان هذه احملاضرات التي اختتمناها 
بالتدريب العملي تأتي من منطلق الدور التوعوي 
الذي تقوم به اإلدارة العامة لإلطفاء، فاليوم دور 
رج���ل اإلطفاء ال يقف فقط عل���ى حماية األرواح 
واملمتلكات، بل تعدى ذل���ك ليصبح لزاما علينا 
ان نقوم بدور إضافي في توعية املجتمع بأخطار 
احلريق وكيفية التصرف في حال نشوب احلرائق 
وحدوث الكوارث. وأكد املقدم العتيبي ان هذا الدور 
يأتي إميانا منا بأن الوقاية خير من العالج، حيث 
ان التوعية أحد العوامل التي نعتبرها من العوامل 
الوقائي���ة ملا لها من أهمية ف���ي تعريف املواطن 
واملقيم بضرورة استخدام معدات األمان األولية 
ككاش���فات الدخان ومطفآت احلريق التي تعتبر 

اطفائيان أثناء تعاملهما مع حريق وهمياإلسعاف األولي في حال حدوث احلريق.

.. وتوقيف  لصوص مكالمات دولية

.. وسقوط حرامي حديد في الجهراء

هاني الظفيري
شن رجال أمن اجلهراء حملة موسعة على منطقة العبدلي استهدفت 
العمالة السائبة، حيث مت رصد وافدين يقومون بسرقة املكاملات الدولية 

في أوكار داخل مزارع العبدلي لتتم إحالتهم إلى جهة االختصاص.
وفي التفاصيل ان تعليمات من مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا 
صدرت الى رجاله بضرورة رصد املخالفني في منطقة العبدلي، خصوصا 
بعد ورود عدة شكاوى ليتم تشكيل فرقة بقيادة الرائد مطر سبيل الذي 
كان على رأس احلملة التي من خاللها مت ضبط باعة متجولني وآخرين 
مخالفني لقانون اإلقامة والعمل لدى الغير لتتم إحالة املضبوطني وهم 

من مختلف اجلنسيات الى اجلهات املختصة.

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من إلقاء القبض على وافد كوري ومعاونيه 
البنغالي والبدون اثناء س���رقتهم احلديد املس���لح في منطقة سعد 

العبداهلل لتتم إحالة املتهمني إلى جهة االختصاص.
وفي التفاصيل ان دورية كانت بقيادة املالزم اول فيحان املطيري 
اشتبهت مبركبة يابانية وبعد إيقافها في منطقة سعد العبداهلل تبني 
ان قائده���ا كوري وظهرت عليه عالمات االرتباك وبتفتيش املركبة، 
ووجد شخص من فئة غير محددي اجلنسية، ووافد بنغالي، باالضافة 
الى حديد مس���لح كانوا في طريقهم لبيعه في سكراب أمغرة، ومت 
إخطار الرائد مطر سبيل الذي أمر بإحالة املتهمني الى املديرية حلني 

نقلهم الى النيابة العامة.

ضبط ثالثة سرقوا شركة في حولي
محمد الجالهمة

ألقى رجال املباحث اجلنائية قسم التزوير والتزييف القبض على وافد 
مصري قام بس���رقة شركة عن طريق الكسر في األيام املاضية لتتم إحالته 

الى جهة االختصاص بعد ان ضبط في منطقة حولي.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت عن وافد مصري قام بالس���رقة قبل 
عدة ايام، لتتم مراقبته، وبضبطه اعترف لرجال املباحث اجلنائية بأنه قام 
مع ش���خصني بالدخول الى الشركة وسرقة 3500 دينار عن طريق الكسر، 
وأضاف املصدر ان الوافد برر اسباب السرقة التي أقدم عليها بسبب خالف 
جتاري بينه وبني املدير، ليتم تس���جيل قضية واحال���ة املتهم الى النيابة 

العامة وجار ضبط الشركاء في عملية السرقة.

»االستئناف« تلزم شركة مقاوالت 
بتعويض مواطن بـ 38 ألف دينار

مؤمن المصري
قضت محكمة االستئناف بالزام شركة مقاوالت 

بتعويض مواطن مببلغ 38 ألف دينار.
وتتلخص واقع����ة الدعوى في أنه وفي غضون 
ع����ام 2006 اتفق املدعي مع الش����ركة املدعى عليها 
على أن تقوم ببناء قسيمة ملكة طبقا للمواصفات 
والش����روط القياسية املتفق عليها والتي مت إثباتها 
مبوجب عقد اتفاق وتش����طيبها وتسليمها له طبقا 
للمواصفات املتفق عليها مبلحقات العقد وتسليمها 
له في خالل مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ 

حترير العقد. إال أن الشركة املدعى عليها قد اخلت 
بشروط التسليم وكذلك بشروط البناء والتشطيب 
املتفق عليها. مما حدا به الى إقامة دعواه من طريق 
محاميه مش����اري العيادة ال����ذي طالب بندب خبير 
هندس����ي من إدارة اخلبراء لبحث عناصر الدعوى. 
فقض����ت احملكمة وقبل الفصل في املوضوع بإحالة 
الدع����وى إلدارة اخلبراء لتعهد بدورها إلى اخلبراء 
الهندسيني لبحث الدعوى. وانتهى تقرير اخلبير إلى  
وجود مخالفات في الشروط واملواصفات القياسية 

املتفق عليها في انشاء املبنى.

وعكة صحية 
نقلت الجويهل إلى »األميري«

تعرض الناشط السياسي محمد اجلويهل لوعكة صحية ألزمته 
الدخول إلى املستش���فى األميري لتلقي العالج أمس األول، ونفى 
مصدر مقرب من اجلويهل ما أشيع من تعرضه لالعتداء، مؤكدا أن 
تلك اإلشاعات ال أساس لها من الصحة، وأضاف ان احلالة الصحية 

للجويهل مطمئنة واستقبل العديد ممن زاروه في املستشفى.

اجلويهل في املستشفى


