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مطلــــــــــوب

عرض بناء هيگل أسود مجـــاني
أو جــــائــــزة نقــــديــــة 

مبوجب ترخيص وزارة التجارة رقم 2017/262

لال�ستعالم/هاتف: 22414351 - موبايل: 55766461

Kuwait-ecc@hotmail.com
الكويت - �سارع مبارك الكبري - عمارة رمي العقارية - دور 1- م1   

تت�سرف ال�سركة االإن�سائية الهند�سية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

اأن تقدم لعمالئها الكرام عر�ض م�سنعيات جمانية 

للهيكل اخلر�ساين اأو جائزة نقدية 

بقيمة 30 األف د.ك وذلك للمتعاقدين مع ال�سركة 

خالل الفرتة من 2017/12/04 اإىل 2018/03/04 

من خالل القرعة املزمع اإجراوؤها حتت اإ�سراف وزارة التجارة

تطبق ال�سروط والأحكام التعاقدية

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

> 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�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�ض  اأ����س���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحل���رارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات 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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�زان �سح��ي ومع�تم�د,

• م�س�ن���وع م���ن الب��ول��ي 
اأثيلني النقي.

�������س�������������د ال������ط������ح������ال������ب 

وال��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخل���ارج, خ��زان قطع��ة 

و�س��ل��ة,  ب������دون  واح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��راري.

• ق�سم خا�ض لل�سيانة.
• ت��������������سلي���ح ج���������م�ي��������ع 

اأن�����واع اخلزانات.

 أكدت لـ«األنباء» أن الهيئة نقلتها للعمل بوظيفة أخرى 

 مواطنة:«املعلومات املدنية» تتجاهل حكمًا 
قضائياً نهائياً بإعادتي لوظيفتي السابقة 

 جلــأت مواطنة تعمل 
موظفة في الهيئة العامة 
للمعلومــات املدنية إلى 
«األنبــاء» شــاكية عــدم 
تنفيذ حكم نهائي بإعادتها 
إلــى العمل رغــم صدور 
حكــم أول درجــة خالل 
ينايــر املاضي مشــموال 
بالنفــاذ املعجــل بذلــك 
وتأييد احلكم في يوليو 

املاضي.
  وأوضحت املواطنة أن 
الدائرة اإلدارية مبحكمة 
االســتئناف ألغــت قرار 
مدير الهيئة بصفته فيما 
تضمنه من إنهاء خدمتها 
مع ما يترتب على ذلك من 
آثار، وألزمته باملصروفات 
مع شمول احلكم بالنفاذ 
املعجــل بــال كفالــة، إال 
أن الهيئــة لــم تنفذ هذا 
احلكم حتى هذه اللحظة 
وجتاهلت العمل بقضائه 
رغــم أنــه صادر باســم 

صاحب السمو األمير.
التحقت  أنها    وذكرت 
الهيئــة  لــدى  بالعمــل 

بوظيفة مســجل بيانات 
واســتمرت في وظيفتها 
إال أنهــا فوجئــت الحقا 
بصدور قرار بنقلها إلى 
إدارة أخرى موجودة في 
السرداب ما يتعارض مع 
ظروفهــا الصحية حيث 
انهــا تعاني من ســرعة 
التنفس األمر الذي مينع 
عملها في مثل هذه األماكن 
وهو أمر مثبــت بتقرير 
طبي، وبعدهــا فوجئت 
بصــدور قــرار بإنهــاء 
خدماتهــا بذريعــة عدم 

التزامها بالعمل.
الهيئــة  أن    وبينــت 
اســتدعتها خالل يوليو 
املاضــي بذريعــة تنفيذ 
حكــم أول درجــة حيث 
مت إخطارهــا بإعادتهــا 
العمل بوظيفتها  لتسلم 
السابقة كمسجل بيانات 
آليــة فقامــت بالتوقيع 
العمــل في  واســتئناف 
اليــوم التالــي، وبرغــم 
ذلك إال أن الهيئة لم تقم 
بتفعيــل نظــام البصمة 

اخلاص بعملها األمر الذي 
دعاها إلثبــات احلضور 
صباحا واالنصراف ظهرا 
من خالل التوقيع وتسليم 
واستالم بطاقتها املدنية 
لدى األمــن وقد خاطبت 
الهيئــة مطالبــة  مديــر 
بتفعيــل البصمة مذيلة 
طلبها بعدم التذرع فيما 
بعــد بعــدم مباشــرتها 
العمل مبــا يترتب عليه 
مــن آثار قانونيــة تأتي 
بغيــر صاحلهــا وكأنهم 
يحيكــون لهــا مــن أجل 
إيقاعهــا فــي خطــأ عدم 

االلتزام الوظيفي.
أن  الشاكية    وأضافت 
الهيئة وبعد أسبوعني من 
إخطارهــا بزعمها تنفيذ 
احلكم وإعادتها لوظيفتها 
السابقة كمسجل بيانات، 
قامت وعن طريق مديرها 
بإصــدار قــرار مبنحهــا 
فترة جتربة جديدة ملدة 
ســتة أشــهر ونقلها إلى 
وظيفة أخرى كمســاعد 
فني ميكروفيلم، مشيرة 

إلى أن هذا القرار مبنزلة 
ضــرب عــرض احلائط 
باحلكم القضائي ومحاولة 

لاللتفاف على قضائه.
برغــم    وتابعــت: 
االتصــاالت املكثفة مني 
إال أن مدير الهيئة رفض 
تســليمي العمــل تنفيذا 
للحكــم وقــد حاولــت 
اللجوء للجهات القانونية 
لتنفيذه إال أنها أفادتني 
بأنها قامت بإخطار املدير 
بتنفيذ احلكم رغم أنه في 
الواقع منعني من تفعيل 

البصمة.
  ونوهت إلى أن الهيئة 
باإلضافة الى عدم تنفيذ 
احلكم القضائي بعودتها 
إلــى وظيفتها الســابقة، 
لم تقم بصــرف رواتبها 
منذ شــهر يناير املاضي 
حيث صدر حينها احلكم 
بالنفاذ املعجل  املشمول 
بإعادتها إلى العمل وحتى 
هذه اللحظة، ما تسبب لها 
بأضرار مادية ونفســية 

ومعنوية. 

 مباحث الفروانية تضبط فلبينية سرقت 
مجوهرات قيمتها ٩ آالف دينار من «معزبتها» 

 عبداهللا قنيص
  

  استطاع رجال مباحث 
الفروانيــة إلقــاء القبض 
على وافدة من اجلنســية 
الفلبينيــة قامت بســرقة 
«معزبتهــا» ومتــت إعادة 
املواطنة  الى  املســروقات 

التي قامت بتسجيل قضية 
قبل أسبوع.

  وقال مصــدر أمني إن 
بالغا تقدمــت به مواطنة 
قبــل نحــو أســبوع الــى 
الفروانيــة  أمــن  رجــال 
أفــادت فيــه بتعرضهــا 
للســرقة، وذكرت املبلِّغة 

أن املســروقات  مجموعة 
من مجوهــرات أملاس و٣ 
خوامت املاس، وكذلك دبلة 
أملاس. وأردفت املبلغة ان 
قيمة املسروقات تقدر بنحو 
٩ آالف دينــار، وعليه مت 
تتبع خيوط اجلرمية من 
قبل رجال املباحث الذين 

دلــت حترياتهــم على أن 
اخلادمــة هــي مــن قامت 
املواطنة وبالفعل  بسرقة 
اعترفــت اخلادمة بقيامها 
بالسرقة، وقامت بإرشاد 
رجــال املباحث عن املكان 
الذي أخفت فيه املسروقات، 
ومتت إعادتها الى املواطنة.

 عبداهللا قنيص
  

  متكن رجال مباحث الفروانية من إلقاء القبض على شــاب 
مــن مواليد ١٩٩٤ قام باالعتــداء على وافد يعمل بائعا للطيور 
وسرق منه طائرا بقيمة ٩٠ دينارا، واعترف الشاب وهو مواطن 

بالسرقة، وانه قام ببيع الطائر. 

 حرامي طيور في قبضة املباحث 

 حريق ديوانية في تيماء دون إصابات 

 األمن العام ُيفشل عملية سلب 
باكستاني وّجه له وافد فلسطيني 

٤ طعنات في الري 
 هاني الظفيري

  
  أوقف رجال األمن العام وافدا من اجلنسية الفلسطينية بعد 
أن قام بتوجيه ٤ طعنات بأجزاء متفرقة لوافد من اجلنســية 
الباكستانية في إحدى الساحات القريبة من سوق اجلمعة بعد 
محاولة لسرقته، وحاول الفرار إال أن رجال األمن العام قاموا 

مبطاردته وضبطه واحالته إلى احلجز.
  وقال مصدر أمني انه اثناء جتول دورية تابعة لألمن العام 
متت مشــاهدة شــخص يقوم بطعن آخر وعنــد االقتراب من 
الواقعة في إحدى الساحات مبنطقة الري اطلق اجلاني ساقيه 
إلــى الريح تاركا اآلخر غارقا فــي دمائه ومتت مطاردته حتى 
مت ضبطه واتضح أنه من اجلنسية الفلسطينية واعترف في 
التحقيقات األولية أنه كان يقوم بسلب الوافد الذي اتضح أنه 
باكستاني وحينما رفض وجه له الطعنات عن طريق «سكني» 
كان يحملها وعليه مت نقل املجني عليه إلى مستشفى الفروانية 

للعالج من ٤ طعنات تلقاها. 

 هاني الظفيري
  

  متكــن رجال إطفاء مركز اجلهراء احلرفي من إخماد حريق 
ديوانية خارج املنزل. ولم يسفر احلريق عن وقوع أي إصابات. 
وقــال مصــدر أمني إن بالغــا ورد فجر أمــس األول إلى غرفة 
عمليات الداخليــة عن حريق خيمة، وعلى الفور توجه مركز 
إطفاء احلرفي ومت إخماد احلريق، كما تبني أن اخليمة وضعت 

كديوانية خارج املنزل. 

 النيران تلتهم الديوانية 

 مواطن وصديقته اللبنانية
   إلى «املكافحة» بكيسي هيروين وشبو 

 هاني الظفيري
  

  أحال رجال دوريات إسناد حولي بأمر من مدير األمن اللواء 
عابديــن العابدين مواطنا ووافدة لبنانية إلــى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد ضبطهمــا في منطقة بيان وبحوزتهما 
كمية من أدوات التعاطي وكيسني من املواد املخدرة التي ضبطت 

بحوزة املواطن ومرافقته اللبنانية.
  وقال مصدر إن دورية تابعة إلســناد حولي اشــتبهت في 
مركبة فاســتوقفتها لتحرير مخالفة إثر حادث قدمي وتبني أن 
الشــخص مواطن ومرافقته لبنانية وهما بحالة غير طبيعية 
وعند ترجلهما من املركبة مت رصد ادوات التعاطي وسيجارة 
مستخدمة وملفوفة مبادة احلشيش كما عثر معهما على كيسني 
احدهما يحتوي على مادة الشبو واآلخر به هيروين باإلضافة 

إلى ٣ إبر، ومت رفع تقرير بالواقعة. 

 مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ 


