
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
مستخدمو هواتف «ويندوز» الخلوية يتلقون رسائل نصية من المستقبل.

ـ وأكيد العرب ال يحتاجون هكذا خدمة ألنهم يعرفون أصال ما ينتظرهم في مستقبلهم!
امتحانات نصف العام على األبواب وبعض المدارس ما سلمت جداول االمتحانات.

ـ مو غريبة نسمع عن طالب كسول.. الغريب تكون الهيئة التدريسية كسولة!

أبواللطفواحد

البقاء هللا
فيصل سعيد مبارك الهاجريـ  ٦٦ عاماـ  الرجال: العمرية 
ـ ق٤ـ  ش١٠٩ـ  م٢١ـ  ت: ٩٧٨٨٤٧٠٠ـ  ٩٧١٧١٠٠٠ 
ـ النساء: صباح الســـالم ـ ق٩ ـ ش٢ ـ مقابل 

جادة ١ ـ م٣٧ ـ ت: ٢٥٥١٦٨٤١.
خليفة عليان حالف علي احلربيـ  ١٧ عاماـ  الرجال: العقيلة 
ـ ق٢ـ  ش٢١٢ـ  م١٦١ـ  ت: ٩٩٠٢٠٧٧١ـ  النســـاء: 

العقيلة ـ ق١ ـ ش١٢٥ ـ م٢٥ ـ ت: ٩٩٧٦٧٠٧٦.
ناجي درويش صالح ضيف ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: الدعية ـ 
مسجد البحارنةـ  ت: ٦٦٤٥٨٠٦٣ـ  ٩٩٤٠٥٠٢٠ـ  
النساء: القرينـ  ق٤ـ  ش٢٤ـ  م٢١ـ  ت: ٢٥٤٣٣٨٩٤ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات  ص ٤٦

مقاالت الزمالء كّتاب األخيرة ص٥١

حدث آخر اقتحم منزًال بسيارة والده

٣ لصوص استهدفوا المركبات
في عهدة مباحث األحمدي

الرضيعة إيمان أسلمت روحها في «البابطين» 
وتدفن إلى جوار والديها وشقيقيها

نتيجة لحروق من الدرجة األولى أصابت جسدها 

أمير زكي
بعد ســـاعات من اطالق ســـراح حدث اقتحم حديقة منزل في 
محافظة مبارك الكبير من قبل نيابة االحداث وذلك على ذمة قضية 
ســـيتم تداولها، شهدت منطقة كيفان واقعة مماثلة حينما اقتحم 

حدثا ال يحوز رخصة سوق حديثة منزال في كيفان.
وقال مصدر امني ان اصحـــاب املنزل فوجئوا بصوت ارتطام 
قوي وحينما اســـتطلعوا االمر تبني لهم ان مركبة بداخل حديقة 

منزلهم واحدث احلادث تلفيات شديدة.

عبداهللا قنيص
واصــــل رجــــال االدارة العامة للمباحث اجلنائيــــة بقيادة العميد 
الشيخ مازن اجلراح مساعد مدير املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
وحتديدا رجــــال ادارة بحث وحترى محافظة االحمدي بقيادة العقيد 
عادل حمدان جهودهم لتوقيف شبكات السرقات ومتكن رجال مباحث 
االحمدي من ضبط ٣ مواطنني ارتكبوا نحو ٣٠ قضية سرقة في انحاء 
متفرقة من البالد وعثر بحوزة التشكيل العصابي على ٣ مركبات و١٥ 
بانشــــي واعترفوا اثناء التحقيقات بأن نطاق سرقاتهم امتد ليشمل 
محافظات حولي والعاصمة والفروانية. وقال مصدر أمني ان توقيف 
التشــــكيل العصابي سبق وادينوا في جرائم سرقة ومت ضبطهم بعد 
معلومات عن استغاللهم مخيما في منطقة اجلليعة ليتم االنتقال الى 

حيث يتواجدون وضبط الى جوار املخيم املسروقات.
واشــــار املصدر الــــى ان املتهمني اعترفوا بأنهم يقومون بســــرقة 
املركبات والتي يتركها اصحابها بوضعية تشــــغيل وايضا يقومون 
بسرقة البانشيات باســــتخدام املفاتيح املصطنعة وانهم قاموا ببيع 

عدد من املركبات املسروقة بعد فك اجزائها وبيعها خردة.

أمير زكي
اسلمت الطفلة اميان الناجية 
الوحيـــدة من حريـــق الواحة 
والذي أودى بحياة األم واالب 
وشقيقيها، روحها الى الباري 
عز وجل في ســـــاعة متقدمة 
من يوم امس وقال مصـــــدر 
امني ان ادارة مستشفى البابطني 
ابلغت وزارة الداخلية يوم امس 
الرضيعـــة اميان توفيت  بأن 
التي  البالغة  متأثرة بجراحها 
حلقت بهـــا جراء حريق منزل 

اسرتها.
وكانـــت الرضيعـــة اميان 
ادخلت الى مستشفى البابطني 
وكانت تنتظر عملية جراحة 
دقيقة اال انها لفظت انفاســـها 
االخيـــرة قبل ان جتـــرى لها 

العملية اجلراحية.
يذكـــر ان جثامني االم ناهد 
واالب عـــوض والطفلني احمد 
ومحمد قد غادروا الى موطنهم 
يوم امس ومن املقرر ان تلحق 
الطفلـــة اميـــان بوالديها يوم 
غد لتدفن الى جـــوار والديها 

األم ناهد قبل وفاتها وفي االطار البطاقة املدنية ألبنتها اميان التي توفيت امس متأثرة بجراحهاوشقيقيها.

أهل القانون

المحامي خليل 
القطان: أتمنى أن يتم 

إثبات نشوز الزوجة
بطريقة سهلة 

عما تضمنته المادة ٨٧
ص٢٤

«الهجرة» تنهي عالقة موظفة في «الشؤون» مع التزوير 
وتوقيف كوافيرة ومندوب وصاحبة شركة

الوصــــل تقوم باجناز هــــذه املعامالت 
وتراقــــب هذه املعلومــــات مع توقيف 
صاحبة الشركة (اخلليجية) ومندوب 

مصري وكوفيرة.
ومضى املصدر بالقول: بعد اكتمال 
احللقة وتوقيف جميع املتهمني وايضا 
توقيــــف ٥ وافدين اســــتفادوا من هذه 
العملية، تكشفت احلقيقة والتي متثلت 
في ان الوافدين يدفعون مقابل حتويل 
االقامات من زيــــارة جتارية الى اقامة 
عمل مــــادة ١٨ مببلغ ١٦٠٠ دينار، وهذا 
املبلغ يتم تقاســــمه على الوجه التالي 
٦٠٠ دينار لصاحبة الشركة اخلليجية 
و٦٠٠ دينار للكوافيرة التي تقوم بالسفر 
الى موطنها وجلب اشخاص يطمحون 
لإلقامة والعمل داخل الكويت و٢٠٠ دينار 

للموافقة ومثل هذا املبلغ للمندوب.
واشار املصدر الى ان جميع املتهمني 
في هــــذه القضية متــــت احالتهم الى 
النيابة العامة، مشيرا الى ان الوافدين 
املســــتبعدين احيلوا ايضا الى النيابة 
العامة باعتبارهم شــــريكا رئيسيا في 

قضية التزوير.

بهذه املهمة مدير ادارة التحري العقيد 
جنيب الشــــطي والرائد مشعل الشنفا 
واملالزم اول عبدالعزيز الكندري واملالزم 

مساعد املهنا.
وقــــال املصــــدر االمنــــي: بعد عمل 
التحريات، تبــــني ان هناك موظفة في 
شــــؤون اجلهراء هي التي تشكل همزة 

مؤهل جامعي باجراء عملية التحويل، 
وهو مــــا دعا العميد عبــــداهللا خليفة 
الراشد الى ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء عبداحلميد العوضي وتشــــكيل 
فريق عمل ملعرفة سر هذه العملية غير 
الشرعية، ومت االستقرار على ان يقوم 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة ملباحث  االدارة  سجل رجال 
الهجــــرة بقيادة العميد عبداهللا خليفة 
الراشــــد اجنازا جديــــدا حينما متكنوا 
من توقيف موظفة في شؤون اجلهراء 
وســــيدة خليجية وكوافيرة ومندوب 
مصريني يقومون فيما بينهم بتحويل 
كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل، 
ورغم ان موظفة شؤون اجلهراء قالت 
انهــــا ال تتقاضى اي مبالغ مالية نظير 
ما تفعله من مخالفات صريحة وقيامها 
بطباعة االقامات وانها على حد زعمها 
تكتفــــي بنيل هدايا قيمــــة، اال ان بقية 
املتهمني نفوا هــــذه التهم، مؤكدين ان 
موظفة الشؤون ال تتقاضى هدايا قيمة 
امنا تتقاضى ٢٠٠ دينار نظير كل معاملة 

تقوم باجنازها.
ووفق مصدر امنــــي فإن معلومات 
وصلــــت الى مدير عــــام االدارة العامة 
ملباحث الهجرة عن ان هناك شركة مقرها 
اجلهراء تقوم بجلب وافدين ال تنطبق 
عليهم اشــــتراطات التحويل من زيارة 
جتارية وباالخص حصول الوافد على 

حولوا الزيارات التجارية إلى إقامة مادة ١٨ نظير ١٦٠٠ دينار

العميد عبداهللا الراشداللواء عبداحلميد العوضي


