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محمد الجالهمة
قال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت في السابعة من مساء اليوم بالغا 
بوجود لقيط حديث الوالدة في منطقة الساملية بشارع عيسى القطامي، مشيرا الى 
ان حالة الطفل وهو حديث الوالدة جيدة ونقل الى مستشفى مبارك وفتحت األجهزة 
األمنية التحقيق ويأتي العثور على لقيط الساملية بعد ساعات من العثور على لقيط 
في غرب اجلليب، وبعد هذا البالغ بأقل من ساعة تلقت عمليات الداخلية بالغا بوجود 

لقيط آخر في منطقة بيان ونقل اللقيط اجلديد الى مستشفى مبارك.

هاني الظفيري
لقي وافد آسيوي يعمل راعي غنم مصرعه صباح امس اثر انفجار لغم على طريق 
العبدلي وقال مصدر امني ان بالغا عن انفجار اللغم تلقته عمليات الداخلية صباح 

امس وتبني ان انفجار اللغم هشم رأس راعي االغنام وأرداه قتيال على الفور.
من جهة اخرى، نقل وافد آسيوي من اجلنسية الهندية الى غرفة عناية مستشفي 
الفروانية بعد ان قام وافدان بإجباره على تناول مبيد حشري ليتم تسجيل قضية 

حملة مسمى »الشروع في قتل«.

لقيطان بعد اإلفطار في السالمية وبيان لغم صرع راعي أغنام وشروع في قتل بمبيد حشري

صرح مدير ادارة االعالم األمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميد محمد هاش����م الصبر بأن 
املوقع اجلديد لالدارة على املوقع 
االلكتروني لوزارة الداخلية قد بدأ 
العم����ل بالفعل ترجمة لتوجيهات 
وزير الداخلي����ة الفريق الركن م. 
الشيخ جابر اخلالد بتفعيل التواصل 
بني املؤسسةv األمنية وبني املواطنني 
واملقيمني ووسائل االعالم املختلفة 

املقروءة واملسموعة واملرئية.
وأوضح ان الرابط اجلديد هو: 
www.moi.gov.kw/smd يح����وي 
عدة روابط فرعي����ة تتعلق بدور 
ادارة االع����الم األمني وأقس����امها 
ومهامها، وعملية التوعية االمنية 
الى  والتوعية املرورية، باالضافة 
البرام����ج التلفزيونية مثل »أمتنا 
في رمضان«، و»أمن الكويت أمننا«، 
»رسائل.. أمنية«، وكذلك البرامج 
االذاعية »أمانة ارجع لنا س����الم«، 
»مع����ا على طريق األم����ن« والتي 
ميكن ألي متصف����ح ان يرجع الى 
أي حلقة من هذه البرامج االذاعية 

والتلفزيونية تعميما للفائدة.
وأش����ار العميد الصبر الى ان 
الرابط اجلديد يشمل ايضا الفالشات 
التلفزيونية واالذاعية عالوة على 
االصدارات التوعوية املختلفة إلدارة 
االعالم األمني مثل مجلة الداخلية 
واملطويات والكتيبات والبروشورات 
وامللصقات وغيرها. وذكر ان الرابط 
يتضمن رابط����ا فرعيا هو »اتصل 
بنا«، الذي يسعى الى دعم التعاون 
املشترك والتواصل بني ادارة االعالم 
االمني وفئات املجتمع املختلفة، مبا 
يعزز عملية املشاركة واملساهمة في 
حتقيق األمن ومدى عالقتها بأمن 
الفرد واملجتمع، وتوظيف ما يطرحه 

اجلمهور من رؤى وآراء ومقترحات 
لدعم قواعد األمن في املجتمع.

ونوه بالرابط الفرعي اخلاص 
بوس����ائل االع����الم ال����ذي يتي����ح 
للصحافي����ني واالعالميني املتابعة 
املس����تمرة ألخبار وزارة الداخلية 
وامكانية حتميله����ا هي والصور 
املرفقة بها، مما يعد دفعة جديدة 
للعم����ل االعالم����ي تختصر اجلهد 
والوقت. وأضاف ان الرابط اجلديد 
الذي جاء ثمرة للتعاون البناء من 
جانب قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بقي����ادة وكيل وزارة 
القطاع  الداخلية املساعد لشؤون 
العبداهلل  الشيخ مش����عل اجلابر 
الصباح وبني ادارة االعالم االمني 
يعد ترجمة حقيقية لسعي القيادة 
الداخلية لتفعيل  ل����وزارة  العليا 
اخلدمات االلكتروني����ة في خدمة 
املواطن����ني ورجال االع����الم وبناء 
على تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد عبداللطيف الرجيب 
بشأن االستمرار في إطالق خدمات 
جديدة على موقع الوزارة االلكتروني 

على شبكة االنترنت.

جاء بتعليمات من وزير الداخلية ويضم روابط متنوعة

»اإلعالم األمني« دشنت موقعها اإللكتروني للتواصل مع وسائل اإلعالم

موقع »اإلعالم األمني« على شبكة اإلنترنت

تواجد امني مكثف مقابل مستشفى اجلهراء للسيطرة على املشاجرة

مشاجرة دامية تبدأ في تيماء وتمتد إلى مستشفى الجهراء

في قضيتين منفصلتين إلدارة العمليات

 إحالة خليجيين وموظف مدني في »الدفاع«
لنيابة المخدرات بكيلو ونصف حشيش و750 حبة

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
ألقى رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات القب����ض على خليجيني 
ومواطن ف����ي قضيتني منفصلتني 
بتهم تتعلق باالجتار باملواد املخدرة، 
وقال مصدر امني ان القضية األولى 
ألقي القبض فيها على مواطن يعمل 
مدنيا ف����ي وزارة الدفاع وخليجي 
بعد ان باع األخي����ر 3 أصابع من 
احلش����يش وعثر في منزله على 
ربع كيلو وأرشد عن املوظف املدني 
في وزارة الدفاع والذي عثر معه 
على بقية الكمية من املواد املخدرة 
وقدرت بنحو كيلو ونصف من مادة 
احلشيش، كما ألقي القبض  على 
شاب خليجي باع لرجال املكافحة 
والتي يرأسها اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة 3 أصابع من احلشيش وعثر 
في منزله بالصليبية على 750 حبة 
مخدرة وأحيل املتهمون الى جهات 
االختصاص، وحول القضية االولى 
قال مصدر امني ان معلومات وردت 
الى مدي����ر عام املكافحة عن اجتار 
ش����اب خليجي في املواد املخدرة. 
حيث كلف مدي����ر إدارة العمليات 
املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد 
محمد قبازرد مبلف القضية وعليه 
مت االستقرار على فريق عمل مكون 
من النقيب محمد القبندي واملالزمني 
أولني ناص����ر الديحاني وعبداهلل 
الربيعة وعبدالعزيز اظبيه واملالزم 
الراشد ومتكن فريق  عبداللطيف 
العمل من استدراج املتهم األول الى 
بيع صفقة من احلشيش مقدارها 3 
أصابع وبتفتيش مسكنه عثر رجال 
املكافحة على ربع كيلو وارشد املتهم 
األول عن املتهم الثاني ويعمل مدنيا 

فيها خليجيا لبيع 3 أصابع من 
احلشيش وباالنتقال الى مسكنه 
في الصليبية عثر بداخله على 

750 حبة مخدرة.

في الدفاع وعثر في مس����كنه على 
نحو كيلو من احلشيش وبالنسبة 
الثانية فق����د نفذها ذات  للقضية 
فريق ادارة العمليات واس����تدرج 

حصدت 14 مصابًا منهم ضابط

العميد محمد طنا

العميد محمد الصبر

اخلليجي واملوظف املدني في وزارة الدفاع وامامهما املضبوطات

هاني الظفيري
اخت���ار مواطن فت���رة االفطار 
القتحام منزل أسرة زوجته بسكين 
وقام بتس���ديد طعنات ل� 5 شبان 
هم من أق���ارب زوجته حيث كانوا 
يتناولون طعامهم في ديوانية منزلهم 
الكائن في منطقة تيماء مساء أول من 
أمس لينتقل المصابون الى مستشفى 
الجهراء الذي شهد تطورا للمشاجرة 
التي خلفت اصابة 14 شابا من بينهم 
النقيب غنيم الظفيري ومالزم أول 
بإصابات بين بسيطة ومتوسطة. 
وفي التفاصيل التي يرويها المصدر 
ان خالفا عائليا أدى الى اتجاه شاب 
بالعقد الثاني الى منزل شقيق زوجته 
الكائن في منطقة تيماء ليقتحم عليهم 

مصرع شاب ومصري 
 وإصابة 10 أشخاص
في حوادث مرورية

عبدالهادي العجمي
ش����هدت البالد ف����ي غضون 
الس����اعات املاضية سلسلة من 
احل����وادث املرورية التي خلفت 
مصرع شاب كويتي )18 عاما( 
ومصري يبلغ م����ن العمر )48 
عاما(، الى جانب نحو 10 مصابني 
آخرين، وقال مص����در أمني ان 
س����باقا للس����يارات في شارع 
الغوص أدى الى اختالل في عجلة 
القيادة في يد احد املتس����ابقني، 
وهو ما أدى الى انحراف املركبة 
ومصرع شاب )18 عاما( وإصابة 

اثنني آخرين.
وعلى طريق أمغرة أس����فر 
حادث تصادم بني مركبتني عن 
وفاة مصري )48 عاما( وإصابة 

4 باكستانيني.
وعلى الدائري اخلامس أصيب 
5 أش����خاص منه����م 4 مصريني 
ومواطن، وق����ام عدد من رجال 
الطوارئ الطبي����ة ومنهم خالد 
س����الم وفؤاد مصطف����ى بنقل 
املصابني للعالج في مستشفى 

مبارك.
وفي منطقة أبوحليفة، أقدم 
شاب على دهس وافدة عراقية 
وابنها )3 سنوات(، وقال مصدر 
أمني إن احلادث وقع على مقربة 

من مخفر أبوحليفة.

مواطنة اتهمت شركة بالنصب عليها بـ 45 ألفًا 
وفلبينية هددت كفيلتها بالقتل

أمير زكي
تقدمت مواطنة الى احد مخافر العاصمة وابلغت عن تعرضها 

للنصب مببلغ 45 الف دينار.
وقالت املواطنة، وهي متقاعدة، انها جمعت حصيلة تقاعدها 
واودعت كامل املبلغ لدى ش���ركة مقره���ا العاصمة، وقد ابلغت 

مؤخرا بان رأسمالها خسرته الشركة.
يذكر ان قضية مماثلة سجلت اخلميس املاضي وفيها ابلغت 
مواطن���ة ايضا عن خس���ارتها ل� 22 الف دينار في ش���ركة ولم 
يعرف ما اذا كانت املواطنتان تعرضتا للنصب من قبل ش���ركة 

واحدة او شركتني.
على صعيد آخر، اتهمت مواطنة خادمتها الفلبينية بتهديدها 
بالقتل، وقالت املواطنة ان اخلادمة هربت من منزلها وفوجئت 
باتصال هاتفي منها قالت فيه: اذا لم حتولي اقامتي على شركة 

اخرى فسأقتلك، وسجلت قضية تهديد بالقتل.

شاب سدد إلى »حماه«
طعنتين نافذتين

أمير زكي
أقدم ش���اب كويتي )17 عاما( عل���ى طعن حماه بطعنتين 

نافذتين إحداهما كادت تنحر المواطن.
وقال مصدر أمني ان بالغا عن م�ش���اجرة واصابة تلقته 
عمليات الداخلية صباح امس حيث تم توجيه عدد من دوريات 
أمن الفروانية الى منطقة الفروانية على مقربة من مدرس���ة 
خاصة وتبين ان المش���اجرة بين شاب وحماه وتم توقيف 
الجاني والتحفظ على أداة الجريمة، فيما قام رجال الطوارئ 
الطبية ومنه���م توفيق نعمة بنقل المصاب الى مستش���فى 

الفروانية.

 محامي المتهمة بحرق خيمة العيون
»mbc«يهدد بمقاضاة »طاش17« و

مؤمن المصري
توعد محام����ي املتهمة بحرق 
العيون  الع����رس مبنطقة  خيمة 
باجلهراء مبقاضاة املسيئني ملوكلته 
بعد ع����رض حلقة ف����ي برنامج 
»طاش17« تتعرض ملوكلته بالنقد 

والسخرية.
وق����ال احملامي زيد اخلباز في 
تصريح صحافي: فوجئنا مؤخرا 
بحلق����ة من مسلس����ل »طاش17« 
الذي يبث على قناة mbc تتمحور 
احداثها حول حريق حفل زفاف 
جماعي قامت به احدى السيدات 
بأسلوب س����اخر بعيدا عن النقد 

البناء في إشارة واضحة لكارثة حريق عرس العيون والتي راح ضحيتها 
العشرات وهو ما ال نقبله بتاتا.

فاملتهم بريء حتى تثبت إدانته والتزال القضية أمام محكمة التمييز 
ونح����ن بصفتنا محامني عن املتهمة بهذه القضية سنتمس����ك بدفاعنا 
الس����ابق أمام محكمتي اجلنايات واالس����تئناف في ظل ثقتنا الكاملة 

بالقضاء الكويتي العادل والنزيه.
وزاد: ال ميكن بأي حال من األحوال إيجاد األعذار للقيمني على قناة 
mbc ومسلسل »طاش17« بأن احللقة تتحدث عن قضية أو قصة أخرى، 
فما حدث من كارثة لم يحدث مس����بقا في أي دولة خليجية وال يجوز 
االستهزاء مبشاعر موكلتي وذويها أو ضحايا احلريق خاصة في هذه 
األيام املباركة من شهر رمضان املبارك. وأكد احملامي أنه يدرس حاليا 
بالتش����اور مع ذوي موكلته مقاضاة mbc ومسلس����ل »طاش17« حتى 
يكونوا عبرة لغيرهم، فال يجوز االستهزاء مبثل هذه القضايا احلساسة، 
فاحلرية لها ش����روط وضوابط معروفة للجميع والقضايا التي يعاني 
منها املجتمع اخلليجي كثيرة وتكفي لعش����رات احللقات متسائال هل 
باتت احزان الناس الذين فقوا ذويهم عرضة للتهكم والس����خرية عبر 

احملطات التلفزيونية في شهر رمضان املبارك؟

منزلهم وبحوزته سكين موجها عدة 
طعنات ألش���قاء زوجته وصديقهم 
ويل���وذ بالف���رار لينتقل الش���بان 
المصابون الى مستش���فى الجهراء 
مبلغين أقاربهم بما حصل وأش���ار 
المصدر الى ان النس���يب لم يكتف 
مع أقربائه بإصابة الخمسة ليتجه 
الى مستشفى الجهراء حيث التقى 
الطرفان الكمال المشاجرة التي تدخل 

بها المقدمان صالح الدعاس وفالح 
محسن والرائد مطر السبيل وضابط 
االرتباط ماجد الصليلي الذين قاموا 
بضبط المتش���اجرين حيث أخطر 
بالحادثة مدير األمن العميد محمد 
طنا الذي حضر الى المستشفى وقام 
بإعطاء أوامره بحجز طرف في مخفر 
النعيم والط���رف اآلخر بين مخفر 

تيماء والواحة.

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356
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احملامي زيد اخلباز


