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أمير زكي ـ محمد الجالهمة
ش���هد طريق املقوع في ساعة متقدمة من 
يوم امس حادثا مروريا مأس���اويا عبارة عن 
تصادم بني شاحنة وباص لنقل العمال، وأسفر 
احلادث عن مص���رع 3 وإصابة 8. وقال فني 
اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
جثتني لوافدتني هنديتني وجثة لوافد تركوا 

للطب الشرعي وقامت 9 سيارات اسعاف بنقل 
املصابني الى مستش���فى العدان ومستشفى 

الفروانية.
من جهة اخرى، اعلنت ادارة االعالم األمني 
في وزارة الداخلية ان قطاع املرور سجل في 
الفترة من 11 وحتى 17 اجلاري 5 وفيات جراء 

حوادث السير.

مصرع وإصابة 11 في تصادم و5 وفيات في أسبوع

الهجرة تُبعد عربية مادة 22 تعمل في »األشغال«

..وضبط موظف في »خدمة« يتقاضى 10 دنانير رشوة

نزيل فندقي تحرش بعاملة نظافة
وحمل سفاح بالقرين وخطف أنثى في الجليب

إتالف دوريتين 
في حادث ومطاردة

هاني الظفيري
اتلفت دوريتني إحداهما تتبع 
أم����ن اجلهراء واألخ����رى تتبع 
دوريات مب����ارك الكبير، وجاء 
اتالف دورية أمن اجلهراء بعد 
االشتباه في مركبة والطلب من 
قائدها التوقف وحني رفض مت 
مطاردتها والتصادم بها وتوقيف 
من فيها وكانا شابني حتت تأثير 
املس����كرات. وفي مبارك الكبير 
جتاوزت مركبة اإلشارة الضوئية 

لتصطدم مبركبة مرور.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
في واحدة من القضايا شديدة 
الغرابة، متكن رجال مباحث الهجرة 
بقي����ادة وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد للجنس����ية واجلوازات 
بالوكال����ة ومدي����ر ادارة البحث 
والتح����ري ملباح����ث الهجرة من 
توقيف سيدة عربية تعمل لدى 
وزارة االش����غال رغم ان كفالتها 

وفق املادة 22 التحاق بعائل، فيما 
كشفت التحقيقات مع السيدة انها 
تتقاضى راتبا شهريا من احدى 
الش����ركات املتعاقدة بالباطن مع 

وزارة االشغال.
وكانت معلومات وردت للعميد 
الراشد بشأن هذا التجاوز اخلطير 
في اح����د وزارات الدولة، وعليه 
مت تكلي����ف مدي����ر ادارة التحري 

العقي����د جنيب الش����طي واملقدم 
حمدان اخلش����م بعمل التحريات 
والتي انتهت الى ان الوافدة تعمل 
سكرتيرة مدير ادارة براتب 250 
دينارا وتش����رف على كشوفات 
احلض����ور واالنص����راف واعداد 
التقارير بشأن اداء املوظفني، كما 
ان زوجها الذي يعمل مهندسا هو 

من توسط لها.

واض����اف املص����در: ازاء هذه 
التحري����ات، مت توقيف الس����يدة 
العربي����ة واحالته����ا ال����ى ادارة 
االبع����اد االداري ملخالفتها قانون 
العمل، فيما افاد مصدر امني بأن 
واس����طات مورست على مباحث 
الهجرة الغالق ملف القضية دون 
االبعاد، اال ان العميد الراشد متسك 

باتباع االجراءات القانونية.

أمير زكي
إذا كان رجال مباحث الهجرة قد أوقفوا وافدة 
تعمل في »األشغال« فإن فريقا آخر من مباحث 
الهجرة ايضا متكن من توقيف مواطن يعمل 
في احد مراكز اخلدمة بجرم الرشوة املشهود، 
اما مبلغ الرشوة فكان زهيدا للغاية لدرجة 

أثارت استغراب رجال مباحث الهجرة، اال ان 
اعترافات املواطن املوظف أزالت االستغراب 
اذ اعترف بأن مدخوله اليومي يتجاوز ال� 100 
دينار وانه يقدم خدماته تلك منذ عامني. وقال 
مصدر امني ان معلومات وصلت الى مباحث 
الهجرة عن تقاضي موظف في مركز خدمة 10 

دنانير مقابل اجناز معامالت من دون حضور 
الكفيل، وعليه مت إرسال مصدر سري وزوده 
بعشرة دنانير مرقمة بعلم مدير عام مباحث 
الهجرة وجرى ضبط املواطن بجرم الرشوة، 
فيما تدخلت واسطات أيضا لعدم إحالة املوظف 

املرتشي الى النيابة العامة.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
ألقى رجال امن العاصمة القبض على وافد مصري 
يقيم ف����ي أحد الفنادق بعد حترش����ه بعاملة نظافة 
داخل غرفته اكثر من مرة، وقال مصدر امني ان وافدة 
آسيوية ابلغت مسؤوليها بأن وافدا يقطن في احدى 
الغ����رف حترش بها عدة مرات، وانها كانت تخش����ى 
االبالغ عن تصرفاته خش����ية من االستغناء عنها اال 
ان الوافد على حد تأكيدها جتاوز كافة احلدود ونزع 
مالبسه بالكامل لدى قيامها بتنظيف غرفته. وقالت 

الواف����دة ان الوافد كان يطل����ب تنظيف الغرفة أثناء 
وج����وده وفي كل مرة تصدر عن����ه تصرفات مريبة 
وجاءت واقعة امس لتعصف بسكوت الوافدة حينما 
نزع مالبسها. من جهة أخرى تقدم مدرس وابلغ عن 
حمل مخدومته واتهمت اخلادمة سائق اجليران بإقامة 
عالقة غير مشروعة معها اسفرت عن حمل، وسجلت 
القضية في مخف����ر العدان. على صعيد آخر، يجري 
رجال مباحث الفروانية حترياتهم لضبط سائق جوال 

حاول اختطاف وافدة آسيوية اثناء ركوبها معه.
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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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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(

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

يف منطقة ال�سديق اأو منطقة اأ�سبيلية
من املالك مبا�سرة والدفع كا�ش

مطلوب اأر�ش للبيع

99077719

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تبرئة طبيبة عربية من التزوير

.. والبراءة لمواطن من تهمة القتل الخطأ

احملكمة س���ئلت املتهمة عن 
التهمة املسندة إليها فأنكرتها. 
فقضت احملكمة بإلغاء حكم 
أول درجة وتبرئة املتهمة من 

التهمة املسندة إليها.

في أن املجن����ي عليها بتاريخ 
2008/9/20 دخلت بسيارتها أحد 
التقاطعات واملنظم باإلشارات 
الضوئي����ة في نف����س الوقت 
الذي دخل فيه املتهم التقاطع 
من الناحية العكسية فاصطدم 
كل منهم����ا باآلخر مما أدى إلى 
إحداث األضرار املادية مع إصابة 
املجني عليها بإصابات أدت إلى 

وفاتها.

احملامي فيصل العتيبي

احملامي علي العلي

للموظف املختص بالشركة 
فتسلمت أمر الدفع املصرفي 
من���ه العتماده م���ن البنك. 
وأضاف أن املتهمة قامت في 
اليوم التالي بإعادة النسخة 
الكربونية معتمدة من البنك 
وقامت بالتوقيع على العقد 
مببلغ، 15.210 د.ك. بقسط 

شهري يسدد على عامني.
وقد قض���ت محكمة أول 
درجة بحبس املتهمة غيابيا 
س���نتني ونصف مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد. قدمت املتهمة 
معارضة في احلكم عن طريق 
محاميها فيصل العتيبي. وفي 

املجموعة القانونية للمحاماة: 
القالف � اخلش����تي � خريبط( 
قد ترافع شفاهة خالل جلسة 
الدليل  املرافعة ودفع بانعدام 
على إدانة املتهم خللو األوراق 
من الدليل اليقيني على ذلك، كما 
دفع بالش����ك في ارتكاب املتهم 
إليه وطالب  للتهمة املس����ندة 
ببراءة موكله مما أسند إليه من 
اتهام. وتخلص واقعة الدعوى 

املستندات املنسوب صدورها 
وتوقيعها من موكلته كما دفع 
بعدم جدية حتريات ضابط 
الواقعة وطلب أصليا البراءة 
واحتياطيا التقرير باالمتناع 

عن النطق بعقابها.
الواقعة فيما  وتخل���ص 
ذك���ره موظف بش���ركة دار 
االس���تثمار م���ن أن املتهمة 
قامت بتقدمي ش���هادة راتب 
منس���وب صدورها لوزارة 
التربية وكش���ف حس���اب 
منسوب صدوره ألحد البنوك 
احمللية بقصد شراء سيارة، 
وأنها قدمت ه���ذه األوراق 

قضت دائرة املرور مبحكمة 
األحم����دي اجلزئية برئاس����ة 
القاضي جابر الهاجري وأمانة 
الدوس����ري ببراءة  سر خلف 
القتل اخلطأ  مواطن من تهمة 
بع����د أن تب����ني للمحكمة عدم 
اجلزم مبس����ؤولية املتهم عن 
ال����ذي أودى  وقوع احل����ادث 
بحياة املجني عليها. كان دفاع 
املتهم احملامي علي العلي )من 

ألغ���ت محكمة اجلنايات 
برئاسة املستش���ار عدنان 
اجلاس���ر وأمانة سر محمد 
عبد اللطي���ف حكما غيابيا 
يقضي بحب���س طبيبة من 
جنسية عربية سنتني ونصف 
مع الشغل والنفاذ واإلبعاد 
وقض���ت ببراءتها من تهمة 

التزوير.
وخالل جلس���ة املرافعة 
ترافع دفاع الطبيبة احملامي 
فيصل العتيبي ودفع بانتفاء 
ركن االشتراك في اجلرمية كما 
دفع بانتفاء القصد اجلنائي. 
ودفع العتيبي بتزوير جميع 


