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 مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية املدنية السادسة 
باحملكمة الكلية برئاسة املستشار خالد 
اخلرافي وأمانة سر محمد خميس بندب 
جلنة ثالثية من ادارة اخلبراء بوزارة العدل 
تكون مهمتها االطالع على أوراق الدعوى 
املرفوعة من احملامي رائد الوهيب موكال 

عن عدد من املواطنني ضد مجلس ادارة 
فروسية محافظة الفروانية ومستنداتها 
وما عسى ان يقدمه اخلصوم منها، وذلك 
لبيان االجراءات القانونية الالزمة التي 
قام بها رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة 
فروس���ية الفروانية إلش���هار وتسجيل 

النادي.

لجنة ثالثية من »الخبراء« لبيان إجراءات إشهار فروسية الفروانية

مواطن يشكو طبيبة مستوصف الرقة بعد أن قالت البنته 
»أنِت مريضة بمرض معدٍ سيفتك بك وبعائلتك«

 تهاني عيد
»طبيبة في مستوصف الرقة ترعب مريضة 
مواطنة وذويها« و»أسرة المواطنة المريضة 
تحتجزها يومين كاملين خوفا من انتقال العدوى 

لهم من مرض خطير«.
تفاصيل الرواية كما روتها ل�� »ألبناء« المواطنة 
والتي تدرس في الثانوية انها توجهت الى طبيبة 
للنساء في مستوصف الرقة بعد ظهور حبوب 
وبثور في كلتا ذراعيها وبشكل واضح، وحالما 
عاينتها الطبيبة قالت لها: »انت تعانين من مرض 
معد خطير وسيفتك بك وبعائلتك«. وبعدها قامت 
الطبيبة � حسب ما تروي المواطنة � بتسجيل 
ورقة تحويلها الى االمراض السارية، وهو األمر 
الذي افزع المواطنة التي لم تتمكن من الذهاب 
لمستشفى االمراض السارية النه صادف يومي 
اجازة )الجمعة والسبت(، وقالت المواطنة: عدت 
الى منزلي مرعوبة وظللت محتجزة يومين في 
غرفتي ال اقابل وال اقترب الى احد من افراد عائلتي 
خوفا من ان انقل لهم المرض الخطير المعدي 

الذي سيفتك بي ويفتك بعائلتي، وأوضحت انها 
عندما ذهبت بعد اليومين الى مستشفى االمراض 
الس���ارية ابلغوها انه���ا ال تعاني من اي مرض 
وان كل ما تعاني منه هو مجرد تحسس جلدي 
وتمت احالتها الى مستشفى الحساسية، وقال 
وال���د المريضة ل�� »األنباء« ان ابنته تعاني من 
مرض السكري، والمعاملة القاسية من الطبيبة 
والالمباالة، و ان التقصير وعدم التش���خيص 
الصحيح كان من ش���أنه ان يودي بحياة ابنته 
او تس���وء حالتها الصحية بعد ان عاش���ت في 
رع���ب لمدة يومين متتاليين خاصة ان مرضى 
السكري يجب مراعاة حالتهم النفسية النها من 

شأنها تدمير صحتهم.
وطالب المواطن )والد المريضة( بمخاطبة 
وزير الصحة شخصيا وطالب باعتذار ومعاقبة 
الطبيب���ة التي لم يعرف لم���اذا تصرفت بهذه 
الطريقة، موضحا انه س���يتقدم بشكوى الى 
مخفر المنطقة ليقاض���ي الطبيبة فيما لو لم 

تتم محاسبة الطبيبة.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تطليق مواطن من زوجته للضرر وإلزامها برّد المهر وتعويض الزوج

براءة مهندس مصري من خيانة األمانة
أيدت الدائرة االستئنافية السادسة بمحكمة 
الجنح برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي 
وأمانة سر كمال عبدالعال حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة مهندس مصري من تهمة خيانة 
األمانة. وقد مثل المهندس المتهم المحامي زيد 
جاسم الخباز من مكتب المحامي خالد العوضي 
الذي طالب ببراءة موكله من التهمة المسندة 
إليه دافع����ا بتلفيق االتهام ضد موكله وأن ما 
حصل عليه من مال هو حقه كشريك بالشركة 
المدعية.وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد 

به المجني عليه في التحقيقات في أن شريكه 
المتهم قام باالستيالء على مبلغ 5 آالف دينار 
سلمت إليه في غضون شهر مايو 2007 إلتمام 
إجراءات إقامته أمام وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل على ان يرجعها الحقا للشركة إال أنه 
لم يفعل واس����تولى على ذلك المبلغ لنفسه. 
وبتاريخ 2009/6/16 قضت محكمة أول درجة 
بب����راءة المهندس من التهمة المس����ندة إليه. 
وحيث ان االدعاء العام لم يرتض هذا الحكم 

فطعن عليه باالستئناف. 

قضت الدائرة اخلامسة مبحكمة األحوال 
الشخصية برئاسة القاضي مانع العجمي 
وأمانة سر عبدالعزيز العنزي بالتفريق 
بني مواطن وزوجته بطلقة بائنة للضرر، 
وعلى املدعى عليها العدة الش���رعية من 
تاريخ صيرورة هذا احلكم نهائيا وألزمت 
املدعى عليها برد ما قبضته من مهر )مبلغ 
4500 ينار( الى املدعي وسقوط احلقوق 

املالية املترتبة على زواجهما.
كان دف���اع املواطن احملامية س���لوى 
الطراورة قد قدمت صحيفة دعوى لصالح 
موكلها طالب���ت في ختامها أوال: بتطليق 
موكله���ا طلقة بائنة للضرر مع س���قوط 
حقوقها الشرعية املتعلقة بالزواج والطالق. 

ثانيا: استرداد املهر وقدره )4500 دينار( 
والثابت بعقد ال���زواج. ثالثا: التعويض 
اجلاب���ر للضرر الذي أص���اب املدعي من 
جراء ما فعلته املدعى عليها. رابعا: إلزام 
املدعى عليها باملصروفات وأتعاب احملاماة 

الفعلية.
على س���ند من الق���ول ان املدعي زوج 
للمدعى عليها بصحيح العقد الش���رعي 
املؤرخ ف���ي 2008/1/20 وقد طلبت املدعى 
عليها صداقا وقدره )4500 دينار(. وشرط 
سكن مستقل. فقام املدعي بدفع الصداق 
كامال واستئجار شقة سكنية وقدم الكثير 
من الهدايا والنقود واملالبس ولم يدخل بها 

حتى تاريخ رفع الدعوى.

احملامي زيد جاسم اخلباز

احملامية سلوى الطراروة

املواطنة تتحدث للزميلة تهاني عيد

رائد الوهيب

»الداخلية« ترّد : نحارب 
المستهترين

أرس���لت إدارة اإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية ردا على مانشر في 
»األنباء« بالعدد رقم 12059 الصادر 
بتاري���خ 2009/10/19 حتت عنوان 

»مستهترون رغم القوانني«.
وجاء في رد الداخلية: » تود ادارة 
االعالم االمن���ي إفادتكم بأن االدارة 
العامة للمرور ممثلة بقسم تنظيم 
س���ير الفروانية تق���وم بالواجبات 
املناطة بها على أكمل وجه من حيث 
تس���يير الدوري���ات وتنظيم نقاط 
التفتيش في أماكن االس���تهتار في 
الفروانية  بعض مناطق محافظ���ة 
وتش���كيل فرقة مباحث لضبط كل 
من تسول له نفسه العبث بأمن البالد 
أو اخلروج عن القانون واحالته الى 
جهات االختص���اص، واتخاذ الالزم 

بشأنه«. 

كما ردت إدارة اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية  على ما نش����ر في »األنباء« 
بتاري����خ 2009/10/17 حت����ت عنوان 
»خووش حچي« حول االزدحام املروري 

الشديد الذي شهده الدائري الرابع.
وجاء في الرد: »تود إدارة اإلعالم 
األمني ب����وزارة الداخلية افادتكم بأن 
اإلدارة العامة للم����رور أفادت بأنه ال 
توجد أي بالغات عن أعطال في اإلشارة 
الضوئية، اما االزدحام الذي حدث يوم 
اجلمع����ة املوافق 2009/10/16 فقد كان 
نتيجة وقوع حادث مروري عند التقاطع 
وكانت اإلشارة الضوئية تعمل بصورة 

سليمة.

..وترّد على »خووش 
حچي«: ال أعطال في 

إشارات المرور
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

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

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

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

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

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

1- با�سم/ نزار بول�س احلاج 

رقم اجلواز / 0917695

2- با�سم/ �سينتيا ريا�س داغر 

رقم اجلواز / 1369051

الرجاء ممن يجدهما 

ت�سليمهما لل�سفارة اللبنانية

اأو الت�سال67072252

مفقود عدد 2 جوازات �سفر لبنانية

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


