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اللواء متقاعد حمد السريع 

الهيئة العامة للصناعة
الهيئة العامة للصناعة دوره��ا االول املنوط بها هو 
تشجيع الصناعة ومراقبة املنشآت الصناعية ومدى 
التزام اصحابها والعاملني فيها بالقوانني احمللية. كما 
ان الهيئة لديها مهام كثر تشرف عليها ومنها مطابقة 
مواصفات السيارات املستعملة املستوردة من اخلارج 
من قبل شركات بيع السيارات او من املواطنني. من 
يقوم باستيراد سيارة من املواطنني فإنه يستوردها 
لالستعمال الشخصي وليس ليتاجر بها، ولهذا يجب 
ان تراعي الهيئة العامة للصناعة الظروف التي اجبرته 
على استيراد تلك السيارة. نحن نشد على يد الهيئة 
في تطبيق القانون والتشدد في منع دخول السيارات 
اذا لم تكن مطابقة للمواصفات اخلليجية ولكن يجب 
ان نراعي املواطن الكويتي الذي قام باستيراد سيارة 
الستعماله الشخصي من ناحية الرسوم املفروضة عليه 
والتي تبلغ )٨٠( دينارا حتى يستطيع انهاء اجراءات 
املعاملة. الهيئة تضع ثالثة مطالب او شروط ليكون 

الرسم )٦٠( دينارا بدال من )٨٠( دينارا وهي: 
- اخراج السيارة بدون لوحات من امليناء واحضارها 
الي موقع الهيئة وحينها قد يتعرض ملخالفة من قبل 

املرور وحجز الس��يارة ملدة ش��هرين لقيادة سيارة 
بدون لوحات. - جلب الس��يارة من امليناء الى مبنى 
االدارة منقولة على ش��احنة واعادتها الى امليناء مرة 
اخ��رى ملعاينتها من قبل موظف الهيئة وعملية نقل 
السيارة تكلف اكثر من )٢٠( دينارا. - انتقال موظف 
الهيئة وتصوير السيارة وذلك يكلف مالك السيارة 
)٢٠( دين��ارا قيمة التصوير. إذن، هذا املواطن مجبر 
عل��ى دفع مبلغ )٨٠( دينارا او اكثر في كل االحوال، 
ولكن السؤال االهم والذي مبوجبه يدفع املواطن ذلك 
املبلغ )هل قام موظف الهيئة العامة للصناعة مبعاينة 
السيارة والكشف عليها ملطابقة مواصفاتها باملواصفات 
اخلليجية(. اجلواب )ال( ألن املوظف لم يرهق نفسه 
بالكشف على السيارة وعلى محركها النه غير فني 
وليس متخصصا في ميكانيكا الس��يارات بل طابق 
فقط شكلها من اخلارج، اذن املواطن يدفع ذلك املبلغ 
كرسوم عالية وغير مستحقة وبدون نتيجة في حماية 
املواصفات اخلليجية. نتمنى من مسؤولي الهيئة العامة 
للصناعة مراعاة ظروف املواطن الكويتي التي اجبرته 

على استيراد السيارة من اخلارج والتخفيف عنه.

سوالف أمنية طالب تسلق السور للهرب 
من املدرسة فنقل إلى »الرازي«

محمد الدشيش

أس���عف طالب في املرحلة املتوس���طة إلى 
مستش���فى الرازي إلصابته بكس���ر في القدم 
وذلك إثر محاولته الهرب من مدرسته الكائنة 
في العدان. وكانت عمليات الداخلية قد تلقت 
بالغا عن محاولة الهروب حتى تخلي املدرسة 
مسؤوليتها القانونية، وتبني ان الطالب حاول 

الهرب بالقفز عبر السور.

استهداف 3 صالونات في حولي
أحمد خميس

سجلت مواطنة متلك صالونا في مخفر شرطة 
ميدان حولي قضية سرقة، محددة املسروقات 
ب� 15 دينارا، وفور تسجيل البالغ انتقل فنيو 
األدل���ة اجلنائية لرفع البصمات. وقال مصدر 
إن املعاينة كش���فت عن أن اللص كسر الباب 
اخلارج���ي للصالونات. كم���ا تقدمت صاحبة 
صالون آخر في منطقة الشعب البحري وأبلغت 
عن مجهول كس���ر الباب اخلارجي للصالون 
وسرق 250 دينارا كانت بداخل خزينة الصالون. 
وفي حولي أيضا تقدمت مواطنة لديها صالون 
في ميدان حولي ببالغ عن مجهول اس���تهدف 

الصالون وسرق 36 دينارا. احملامية ماجدة اخلميس

مؤمن المصري 

قض���ت دائ���رة اجلن���ح 
املس���تأنفة باحملكمة الكلية 
بتأييد حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة وافد من تهمة 

خيانة األمانة.
وتخلص واقعات الدعوى 
فيما قررته محامية الشركة 
املتهم  ب���أن  املجن���ي عليها 
استولى على مبلغ يقارب 18 
ألف دينار من أموال الشركة من 
خالل عمله كمسؤول مبيعات 
الشركة وأنه قام باختالس ذلك 
املبلغ عندما كان يتعاقد مع 
عميالت الشركة الالتي يطلنب 
العبايات بحصوله  تفصيل 

»املستأنفة« تؤيد براءة وافد من »اخليانة«

مطعون يتنازل ألجل مستقبل شقيقه
هاني الظفيري

أسعف مواطن بالعقد الثالث من عمره 
إلى مستشفى العدان بعد تلقيه طعنة في 
الكف من قبل ش����قيقه إثر خالفات أسرية. 
وقال مصدر أمني إن والدة الشابني استنجدت 

بعملي����ات الداخلية فتوجه على الفور إلى 
موقع البالغ مدير امن محافظة مبارك الكبير 
اللواء فراج الزعبي ومركبة إس����عاف، ومت 
ضبط اجلاني وأداة اجلرمية، وأبدى الشاب 
املصاب رغبته في عدم مالحقة شقيقه حفاظا 

على مستقبله.

على عربون منهن وإرس���ال 
الطلبية للمشغل الذي يقوم 
بتفصيل العباية ثم يقوم هو 
بتسليمها للعميلة ويحصل 
على باقي ثمنها دون توريده 

إلى خزينة الشركة.
ووأمام احملكمة حضرت 
احملامية ماج���دة اخلميس 
املتهم شفاهة  وترافعت عن 
فدفعت بخلو أوراق الدعوى 
من ثم���ة دلي���ل يصح معه 
إس���ناد التهم���ة ملوكلها كما 
دفعت بعدم معقولية الواقعة. 
ودفعت اخلميس بالتراخي 
في اإلبالغ ع���ن الواقعة كما 
دفعت بتضارب أقوال الشاهد 

واملبلغة.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

لإن�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69017117 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2 حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

للبيع عمارة جديدة مبيدان حولي
مؤجرة على وزارة الصحة بعقد سنوي

 �صارع واحد مقابل  �صاحة

)م�صاحة 760 م( �صرداب - 12 دور )33 �صقة - 2 غرفة - 2 حمام(

الدخل الفعلي 14010 د.ك - ن�صبة البيع 7.5 ٪ 

�ملالك/ 99332252

للبيع عمارة جديدة بالساملية
شارع واحد، مساحة 780م

�صرد�ب - حمل - 11 دور )30 �صقة - 3 غرفة - 2 حمام(

الدخل املتوقع 13000 د.ك - نسبة البيع ٪7.5
�ملالك/ 99332252

للــشــــــــرگــــــــات فــقـــــــط
لإليجار عمارة جديدة بالساملية خلف شارع عمان

�صارع و�حد - 780 م - 11 دور مكرر - 30 �صقة

)3 غرفة + 2 حمام( - لوبي - 2 م�صعد

�لت�صطيب �صوبر ديلوك�س

�ملاء و�لكهرباء على �ملالك

�ملالك/ 99332252

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيئـة العامة لإلسكـان.

* معتمــد مــن منظـمـات الغـذاء والـدواء 
العالمية.

مـقـــاومـــة  خــارجــيـــة  بطــبـقـــة  مـــزود   *
وطـبـقــة  البنفسـجيــة  فــوق  لألشعــة 
الطحــالـب  داخلـيـة ملســاء تمـنـع نمـو 

والبكتيريا.
للـمـاء  ومخارج  مداخل  علـى  يحتـوي   *
مـادة  مــن  مصنـوعـة  خـارجيــة  بوصـالت 
الصـــدأ  ضــد  الجــودة  عــالــيــة  النحــاس 

والتآكـل.

وتمتاز  المساحة  من  صغيراً  حيزاً  وتشغل  كبيراً  حيزاً  توفر 
ضعف  لمشكلة  حل  وهي  وعصري.  وأنيق  رائــع  بشكل 
بين  الــســور  خــزان  تركيب  ويتم  البيت  فــي  الــمــاء  ضغط 

الساعة والمضخة.
طرق التجميع المختلفة:

إمكانية توصيل الخزانات مع بعض بطرق 
مختلفة لزيادة السعة حسب االحتياج.

طرق االستعمال:
إمكانية استعمالها بطرق مختلفة:

- على مستوى األرض 
- في غرفة المضخات داخل البيت

�لطول- في الحديقة

1950 �صم
�لعر�س

1600 �صم
�لعمق

29 �صم
�ل�صعة

500 لرت

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

ل��������الت�����������������ص��������ال:99601733

ب�����ع�����د �ل�����������ص�����اع�����ة �ل�����ث�����ام�����ن�����ة �����ص����ب����اح����ًا

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

مطلوب ولدينا
بالــــــعدان ڤــيــا  لــاإيــجــار 

بالــــــزهراء دور  لــاإيــجــار 

بال�ســــــام دور  لـــاإيـــجـــار 

لاإيجار �سقق بال�سباحية

باملهبولة عــمــارتــن  للبيع 

55433338-55282554
مكتب التي�سري العقاري

للبيع
م������رك��������ز ف�����ح���������س �ص�ي�������ار�ت ب��������م���وق���ع م���مي���������ز 

�ص����غ�������ال ول���������ه ��ص���������م م���ع�����روف و�صمع�����ة طيب�����ة

�ل�����صع����������ر      و�ل�ص���ت���ف�ص�����ار      ب�����ع������د  �مل����ع����اين�����ة   م�����������ع 

رخ�ص������ة جت�����ارة ع��������ام���������ة ومق������اولت وب���������دونها

ت: 99223220 )�أبوحممد(

اإعـــالن
تقدم:

ال�صيد/ فرا�ض فهد البحر - �صركة اأثمان للناقالت البحرية

اأ�صحاب �صركة عارف االأهلية للتجارة العامة
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

- تعديل �لكيان �لقانوين لل�صركة لت�صبح �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

- يرجى مم��ن ل��ه �ع��رت����س يتقدم ل���الإد�رة �مل��ذك��ورة خ��الل 60 ي��وم��ًا من 

�ملديون��ي���ة  �صن������د  ب������ه  مرف��ق������ًا  ب�����اع����ت�����ر��س خط����ي  �لإعالن  ن�صر  تاريخ 

و�إل ف�����ل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �لعتبار.


