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عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
تعرض طبيب يعمل في مستشفى األحمدي 
لالعتداء بالضرب على ي���د ثالثة مواطنني بعد 
ان تضايقوا من طول االنتظار لدورهم للدخول 

على الطبيب.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان الشبان 
الثالثة وجميعهم احداث قام���وا باقتحام غرفة 

الطبي���ب فور خ���روج املريض منه���ا ليقوموا 
باالعتداء على الطبيب بالضرب ما تس���بب في 
اصابته بإصابات متفرقة، األمر الذي دعا الطبيب 
لالجتاه الى مخفر االحمدي، وقام بتسجيل قضية، 
وجار البحث عن االح���داث الثالثة الذين قاموا 
باالعتداء على الطبيب الذي قدم أوصافهم لرجال 

املباحث.

3 أحداث يضربون طبيباً في »األحمدي«

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�صتاليت الكويت
�سيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�ساأل عن ر�سيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�سائم

عة
�سا

24
ة 

خدم

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

العانات��كم في دل�ي���ل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحكم بإعدام قاتلة كفيلتها اللبنانية

مواطنة تتهم خادمة والدتها إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث مرورية
بسرقة مصوغات بـ 2000 دينار

محمد الدشيش
تقدمت مواطنة وابلغت عن قيام خادمة آسيوية بسرقة 

300 دينار ومصوغات ذهبية بقيمة 2000 دينار.
وقالت املواطنة انها اصطحبت خادمة والدتها املريضة 
لتنظيف منزلها، وبعد ان عادت وجدت اغراض منزلها 
مبعثرة، كما اكتشفت هروب اخلادمة، وسجلت قضية 
في مخفر الروضة ومت ادراج اسم اآلسيوية على قوائم 

املمنوعني من السفر.
من جهة اخرى، احيلت وافدة آسيوية الى املباحث 
اجلنائي����ة بعد اعترافها باقامتها عالقة غير ش����رعية، 
وكانت ابنة صاحبة املنزل قد شاهدت اآلسيوية تدخل 
من����زل العائلة في الرابعة فجرا، وبس����ؤالها عن مكان 
وجودها قالت انها كانت في حديقة املنزل مع شخص 
ميارسان »الزنا«، واعترف���ت على واف���د بنغال��ي جار 

ضبط��ه.

آسيوي يتهم 3 من مواطنيه بسرقة »رسيفر«

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تعرض مواطن إلى اصابة بالغة في اليد جراء تصادم 
مركبت���ه مع اخرى نوع جيب على الطريق الفاصل بني 
الصناعية وجنوب اجله���راء. والى طريق الغوص فقد 
وقع حادث تصادم بني مركبتني خّلف 3 اصابات لثالثة 
مراهقني اعمارهم بني 13 و16 عاما ومت نقلهم عن طريق 
رجال الطوارئ الطبية مساعد العازمي ونزار ربيع وعلي 

الشمري الى مستش���فى العدان. وعلى طريق الدائري 
السادس فقد خلف حادث تصادم اصابة مواطن 19 عاما 
بخل���ع في الكتف ومت نقله عن طريق محمد اخلباز إلى 
مستشفى الفروانية كما وقع حادث تصادم في منطقة 
مب���ارك الكبير تعرض احد قائدي املركبتني إلى كس���ر 
في الكاحل األيس���ر ونقل إلى مستشفى العدان إلجراء 

الالزم.

عبداهلل قنيص
تقدم وافد آسيوي وأبلغ عن اقتحام منزله من قبل 3 
آسيويني وسلبوا من داخله رسيفر وسجلت قضية سلب 
بالقوة في مخفر الساملية.  من جهة اخرى تقدم صاحب 

صالون في الس����املية وابلغ عن تعرض الصالون للكسر 
وس����رقة 700 دينار من داخله. من جهة اخرى تقدم وافد 
مصري الى مخفر الساملية وابلغ عن سرقة مجوهرات قيمتها 

2000 دينار من منزله في الساملية وسجلت قضية.

قضت محكم����ة اجلنايات 
أم����س برئاس����ة املستش����ار 
عبدالرحم����ن الدارمي وأمانة 
س����ر وليد منص����ور بإعدام 
اخلادم����ة األثيوبية )أماكيل. 
م( بعد إدانتها بذبح كفيلتها 
اللبنانية )ص.أ( وأمرت بإحالة 
إلى محكمة  الدع����وى  أوراق 
االستئناف العليا خالل ثالثني 
يوما من صدور احلكم مع إحالة 
الدع����وى املدنية إلى احملكمة 
املدنية املختصة. وعقب صدور 
احلكم صرح دفاع املجني عليها 
واملدعني باحلق املدني احملاميان 
نواف ساري املطيري وعلي 
صالح الرشيدي ل� »األنباء« بأن 
حكم اهلل في القتل هو إنزال 
القصاص العادل باملتهمة التي 
أنكرت على نفسها حق احلياة 

حينما أنكرته على غيرها.
وأشاد احملامي نواف ساري 
بقضائنا العادل النزيه الذي ال 
يضيع حق عنده وهو الكفيل 
برفع الظلم ودفع اجلور، والذي 
يحكم بالرحمة في مقامها تارة 
وبسيف احلزم في مقامه تارة 

أخرى.
وخالل جلسة ماضية ترافع 
احملام����ي الرش����يدي وطالب 
احملكمة بأال تأخذها باملتهمة 
رحمة وال شفقة وأن تنزل عليها 

احلكم الرادع الذي يثلج صدور 
أهل املجني عليها ويهدئ من 
روعهم ويطيب جراحهم. وقرر 
احملامي الرشيدي أن الواقعة 
املتهمة وطلب  ثابتة في حق 
تعديل القيد والوصف مبعاقبة 
املتهمة بنص امل����ادة 150 من 
قانون اجلزاء والتي تنص على 
أنه »يعاقب على القتل العمد 
باإلعدام إذا ما اقترنت اجلرمية 

بسبق اإلصرار والترصد«.
أم����ا عن الدع����وى املدنية 
فقد أكد الرش����يدي أن اخلطأ 
ثابت مبا ال يدع مجاال للشك 
في����ه، وبالتالي ف����إن احلكم 
بالتعويض املؤقت الصادر من 
احملكمة اجلزائية إمنا يحيطه 

باملس����ؤولية التقصيرية في 
مختلف عناصرها فضال عن 
أن الضرر األدبي الذي يلحق 
بالزوج واألق����ارب هو ضرر 
ش����خصي قصره املشرع إلى 
الدرجة الثانية، كما أن الضرر 
املادي ه����و اإلخالل مبصلحة 

مالية للمضرور.
كانت املتهمة قد قامت بقتل 
املجني عليها في يوليو 2008 
أنحاء  بطعنها بالس����كني في 
متفرقة من جس����دها وعندما 
حاول����ت اله����رب مت القبض 
التحقيقات  عليها. وتبني من 
أن املتهمة ب����دأت العمل لدى 
املجن����ي عليها قب����ل الواقعة 

بخمسة أيام فقط.

احملامي علي الرشيدي

مطالبة بنقل المتهمين الستة للسجن المركزي

)س.ك.( بعد أن أنكر اتهامه بالتخطيط لتفجير معسكر عريفجان
عاد بعد 12 ساعة واعترف أمام النيابة العامة بكل ما نسب إليه

مؤمن المصري
علمت »األنباء« أمس من مصادر مطلعة 
على التحقيقات في قضية »اإلرهاب« أن 
كتابا قد قدم للنائب العام يتضمن طلبا 
بنقل املتهمني ال� 6 إلى السجن املركزي أو 
أي سجن آخر بعيدا عن مباحث أمن الدولة 
بعد أن جاء هذا الطلب على لسان املتهم 
)س.ك.( عندما مت عرض���ه على النيابة 

العامة أمس األول.
وأكدت املصادر ان املتهم )س.ك.( قد 
رفض طلب النيابة العامة أول من أمس 
بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا 

كانت به إصابات بعد أن تبني أنه تراجع 
عن أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة 
ثم عاد واعترف بها بعد 12 ساعة من إنكاره 

جلميع التهم املسندة إليه.
ووفقا للمصادر ف���إن اعتراف املتهم 
)س.ك.( بنيته وشركائه القيام بتفجير 
معس���كر عريفجان ومبنى مباحث أمن 
الدولة وعدد من املواقع احلساسة واملواقع 
النفطية بالبالد، يضع عالمات استفهام 
كبيرة ويضع النياب���ة العامة في حيرة 
من أمر املتهم الذي أنكر جميع االتهامات 
املسندة إليه صباح األحد ثم جاء واعترف 

بها مساء نفس اليوم وبعد 12 ساعة فقط 
من إنكاره. وعلق���ت املصادر على طلب 
املتهم من النيابة العامة نقله من مباحث 
أم���ن الدولة إلى الس���جن املركزي أو أي 
سجن آخر بأن ذلك قد يكون بسبب إكراه 
تعرض له جعله يعترف بالتهم املسندة 
إليه وفي نفس الوقت يطلب نقله من أمن 

الدولة إلى السجن املركزي.
وأضافت املصادر ان هناك اعتقاد بأن 
املتهم قد يعود إلى إنكار التهم املس���ندة 
إليه إذا ما متت االس���تجابة لطلبه ونقل 

إلى السجن املركزي.

يذكر ان املتهم���ني الذين مت التحقيق 
معهم حتى يوم أمس األول كانوا قد أدلوا 
باعترافات تفصيلية أمام أمن الدولة إال أن 

)س.ك.( أنكر أمام النيابة العامة.
وقد صرح مصدر مسؤول في الداخلية 
في وقت سابق بأن اعترافات املتهمني جاءت 
طواعية منه���م ودون أي إكراه مادي أو 
معنوي، ما يزيد األمور تعقيدا أمام جهات 
التحقيق بعد رفض املتهم االستجابة لطلب 
النيابة العامة بعرضه على الطبيب الشرعي 
لبيان ما إذا كانت هناك إصابات بجسده 

من عدمها.

احملامي نواف ساري


