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الروضان: ال صحة ملا نسب للمحمد
أسرة امليموني: لم تعرض علينا 

مبالغ مالية للتنازل

احلمود تفّقد اإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر ومديرية 
أمن الفروانية خالل زيارة مفاجأة

حبس مدرس اعتدى على طفل 
معاق داخل املدرسة

سرقة 4 كمبيوترات من مدرسة 
و 5 كابتي و3 هواتف ب»املركزي«

النيابة العامة تستأنف التحقيق 
مع »البدون« املتهمني 

بالتجمهر واإلضراب

أبلغت ناظرة مدرسة في منطقة أم الهيمان يتسلل مجهولني 
إلى داخل مدرستها فجرا ومتكنهما من سرقة 4 أجهزة حاسوب 
وس���جلت قضية سرقة عن طريق التس���ور ومت االستماع 
الى افادات احلارس والذي أفاد بأنه كان قائما ولم يش���عر 
باللص���وص، من جهة أخرى القى رج���ال مباحث األحمدي 
القبض على مواطن وبدون اثناء تنفيذهما لواقعة س���رقة 
محل هواتف واعترفا بأنهما نفذا قبل اسبوعني واقعة سرقة 

مماثلة استهدفت هي األخري محال للهواتف النقالة.
من جهة أخرى اس���فرت حملة مفاجئة شنها رجال امن 
الس���جن املركزي اس���تهدفت العنبر رقم 2 اخلاص بتجار 
ومتعاط���ي املواد املخدرة عن ضبط 5 حبات نوع كابتي و3 

هواتف نقالة.
محمد الدشيش  ٭

تكرمي د.حسني عمر.. 
»كاتب تقرير امليموني«

4 مخمورين في صالة بلياردو

أكدت عائلة املرحوم محمد امليموني ان قضية ابنهم حتظى 
باهتمام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو لي 
عهده األمني، ونفت أسرة امليموني في بيان لها أمس أن يكون قد 
عرض عليهم مبالغ مالية مقابل التنازل. وجاء في بيان عائلة 
امليموني: »لقد تش����رفنا مبقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الش����يخ أحمد احلم����ود وقد أكد 
لنا س����موه تطبيق القانون على 
اجلمي����ع وأخذ العدال����ة مجراها 
وأن هذه احلادثة لن تذهب دون 
عقاب من ارتكب هذا الفعل. وأكد 
لنا أيضا أن حادثة القتيل محمد 
امليموني حتظى باهتمام صاحب 
الس����مو األمير وولي عهده األمني 
ورغم أن هذه الكلمات قد خففت 
من معاناتنا ومصابنا اجللل إال أننا 
في انتظار القصاص العادل ممن 
ارتكب هذه اجلرمية النكراء. ونؤكد نحن عائلة املرحوم أن ما 
أش����يع في بعض الصحف واملنتديات من أن أسرة املرحوم قد 
عرضت عليها مبالغ مالية أن هذا األمر عار عن الصحة جملة 
وتفصيال ولم ولن نقبل س����وى بالقص����اص العادل لكي تهدأ 
انفس����نا فدم املرحوم محمد هو دم أهل الكويت جميعا واهلل 
يق����ول »ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب«. كما تطالب 
أسرة املرحوم جميع وس����ائل االعالم بتحري الدقة وعدم زج 
دم املرح����وم في ما ال عالقة لنا ب����ه ويكفي ما تعرضنا له من 
مآس وال حول وال ق����وة إال باهلل. من جهته نفى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان نفيا قاطعا كل ما ورد 
في اخلبر الذي نش����رته امس جريدة »املستقبل« في صفحتها 
األولى حول ما نسب لسمو رئيس مجلس الوزراء من عرضه 
مبالغ مالية ألس����رة املرحوم بإذن اهلل تعالى محمد امليموني 
إلقناعهم بالتنازل عن القضية مؤكدا ان هذا اخلبر ال أساس له 
من الصحة ومختلق في كافة تفاصيله. واضاف وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب 
من وزارة االعالم اتخاذ كافة االجراءات القانونية في هذا الشأن 

للحفاظ على سمعة وكرامة اسرة امليموني الكرمية.

خص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية 
امن الفروانية بزيارة مفاجأة له حيث اطلع الوزير على سير 
العمل في االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وآلية العمل 

التي تقوم بها هذه االدارة جتاه املواطنني.
الوزير مدير عام  التقى  وقد 
االدارة العامة للجنسية ووثائق 
الس���فر اللواء الش���يخ فيصل 
الن���واف ومس���اعد املدير العام 
العقيد عبدالرحمن احلقان ومدير 
اجلنسية املقدم بدر الفيلكاوي، 
باالضافة الى عدد من املسؤولني 
في االدارة حيث حثهم على العمل 
واجلهد املتواصل من اجل خدمة 
املواطن واجناز املعامالت اخلاصة 
بهم على حسب االصول، طالبا 
منهم تقدمي كل ما هو في صالح 

الوطن واملواطن.
وقام الوزير بتفقد االقس���ام والكاونترات لالطالع على 

االعمال فيها عن كثب.
وقد ش���ملت جولة الوزير احلم���ود ايضا زيارة ملديرية 
امن الفروانية حيث تفقد االدارة وس���ير العمل فيها، داعيا 
املس���ؤولني الى ان يقوموا بواجبهم على اكمل وجه والقيام 
باالعمال املناطة بهم كحف���ظ األمن في املنطقة وغيرها من 

االعمال االخرى.
فرج ناصر  ٭

أمر وكيل نيابة األحمدي باحتجاز مدرس )سوري اجلنسية( 
بتهمة هتك عرض طفل معاق، وجاءت أوامر النيابة العامة بعد 
تقدم مواطن الى مخفر ابوحليفة مصطحبا ابنه )8 س����نوات( 
والذي اخذ في س����رد ما حدث له داخل املدرسة، مشيرا الى ان 
املدرس اصطحبه داخل حمام املدرسة خالل حصة التربية البدنية 
وأجبره على ممارسة فعل فاضح. 
وقال مص����در امني انه فور تقدم 
املواطن بهذا البالغ انتقل مدير أمن 
محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي بصحبة الطفل حيث اطلعه 
الطفل على م����كان اجلرمية ليتم 
إلقاء القب����ض على املدرس الذي 
حاول إنكار التهمة، إال أنه لم يبرر 
أسباب ادعاء الطفل، هذا وسجلت 
القضية حتت رقم 2011/19 جنايات 

مخفر أبوحليفة.
أمير زكي  ٭

الشيخ أحمد احلمودروضان الروضان

اللواء عبدالفتاح العلي

نفى د.حسني عمر الذي قام بإعداد تقرير وفاة املواطن محمد 
غزاي امليموني تعرضه ألي ضغوط من اي جهة كانت في وزارة 
الداخلية اثناء صياغته التقرير، وانه قام بصياغة التقرير وفق 
ما متليه عليه أس����س مهنة الطب. جاء نفي د.عمر خالل حفل 
التكرمي في منطقة االحمدي الذي أقامه له مجموعة من النشطاء 
السياسيني من بينهم األمني العام السابق للتحالف الوطني خالد 
الفضالة والكاتب محمد الوشيحي ومراسل قناة العربية الزميل 
سعد العجمي وعدد كبير من نشطاء حركة »نريد« التي دعت 
الى تكرميه عبر ال� »تويتر« وال� »فيس بوك« قبل أيام. وأشاد 
د.عمر بالدعم الكبير الذي لقيه من وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل وإدارة مستشفى األحمدي.
هذا وقد قدم مجموعة من الشباب الدروع والهدايا للدكتور 

حسني عمر في نهاية احلفل.
عبدالهادي العجمي  ٭

احيل الى مخفر االندلس 4 احداث 3 كويتيني وصومالي 
بتهمة اتالف مال الغير وتبادل االعتداء بالضرب والس���كر 
البني وكان صاحب صال���ة بلياردو في منطقة الرقعي ابلغ 
عن وقوع مشاجرة رباعية واكبها اتالف في الصالة ليصل 
رجال االمن ويتم القبض على املتش���اجرين واحالتهم الى 

االختصاص.
من جهة اخرى الق���ى رجال جندة االحمدي القبض على 
آس���يوي في منطقة املهبولة كان يبي���ع خمورا محلية في 
منطق���ة املهبولة ومت القبض على اآلس���يوي وبحوزته 50 

زجاجة خمر.
من جهة اخرى اوقف رجال امن الفروانية ثالثة وافدين 
من اجلنس���ية الهندية وبحوزتهم 19 بطل خمر محلي اعدت 

للبيع ومتت احالتهم الى مخفر الفروانية.
وكانت دورية تابعة ملديرية امن حولي اش���تبه رجالها 
مبركبة يابانية كانت متوقفة على جانب احدى طرقات املنطقة 
وبجانبها ثالثة وافدين حينما شاهدوا الدورية سارعوا الى 
مركبتهم وانطلقوا لتتم مطاردته���م وضبطهم وتبني انهم 

يقومون ببيع اخلمور.
محمد الدشيش  ٭

)أنور الكندري( تكرمي د.حسني عمر   

اآلسيويون واملضبوطات

إخالء 4 مدارس خاصة بعد بالغ غامض عن قنبلة
قضية بالغ كاذب وبدأت اجهزة 
وزارة الداخلية ممثلة في املباحث 
اجلنائية البحث عن هوية املجهول 

الذي اتصل بالداخلية.
ورجح مصدر امني ان يكون 

املبلغ طالبا متعثرا دراسيا.
أمير زكي ـ هاني الظفيري  ٭

البالغ الغامض، اضطرت اجهزة 
وزارة الداخلية الى اخالء جميع 
ف���ي اجلهراء  املدارس اخلاصة 
وعدده���ا 4 مدارس، ث���م بدأت 
ادارتا االثر واملتفجرات متشيط 
امل���دارس دون ان تعثر على اي 
م���واد متفجرة، ليتم تس���جيل 

اضطر رجال االمن الى اخالء 4 
مدارس خاصة في محافظة اجلهراء 
بعد تلقي عمليات الداخلية بالغا 
تضمن وجود قنبلة في مدرسة 
اهلية دون حتديد اسم املدرسة 

املستهدفة.
وقال مص���در امني: ازاء هذا 

القوات اخلاصة تعاملت مع البالغ الكاذب

حّذر من مغبة استمرار املخالفني

معرفي: املغادرة طواعية متكن من العودة مرة ثانية
وش���دد العميد معرفي على 
ضرورة اس���تغالل ه���ذه املهلة 
طواعي���ة حتى ميك���ن العودة 
ال���ى البالد م���رة أخ���رى بعد 
تواف���ر االش���تراطات احملددة 
للقدوم واحلصول على تأشيرة 
الدخول، ومن ثم القيام بإجراءات 

اإلقامة.
وذك���ر العمي���د معرف���ي ان 
هناك إجراءات س���يتم اتخاذها 
بحق الكفالء الذين يتس���ترون 
أو يس���محون  عل���ى املخالفني 
لهم بالعمل لدى الغير حيث ان 
القانون يجرم ذلك ويعاقب من 

يقوم بهذا العمل.
وأش���ار الى ان هذه الظاهرة 
تضر باألمن العام والصالح العام 
ومحاربته���ا ومواجهتها واجب 
وطني من أجل أمن الوطن وأمان 

مواطنيه.

بناء على القرار الوزاري كافية 
جدا حتى 2011/6/30 وميكن خاللها 
تدبير جميع األمور املتعلقة بكل 

مخالف.
وطالب العميد معرفي الكفالء 
بعدم حجز جوازات سفر مكفوليهم 
املخالف���ني حت���ى ال يتعرضوا 

للمساءلة القانونية.
وحذر العميد معرفي مخالفي 
قانون اإلقامة من مغبة استمرارهم 
في مخالفة القانون مؤكدا ان هناك 
خطة متكاملة سيتم تنفيذها فور 
املهلة بتاريخ 2011/6/30  انتهاء 
وسيكون هناك تنسيق تام بني 
القطاعات األمنية املختلفة للحد 
من هذه الظاهرة والقضاء عليها 
في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى 
ان هن���اك العديد من اإلجراءات 
سيتم اتخاذها مع كل مخالف يتم 

ضبطه خالل املهلة املمنوحة.

دعا مدير إدارة هجرة حولي 
العميد طالل معرف���ي مخالفي 
قانون اإلقامة الى املبادرة بتعديل 
أوضاعهم أو املغادرة خالل املهلة 
املمنوحة لهم حتى ال يتعرضوا 
الى املساءلة القانونية أو حتمل أي 
أعباء مالية تترتب على مخالفتهم 

لقانون اإلقامة في الكويت.
وق���ال العمي���د معرف���ي ان 
»املكرم���ة األميري���ة« لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد والتي وجهت الى إصدار 
القرار اإلنس���اني لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود منحت فرصة 
للمخالفني اذا احسنوا استغاللها، 
وان كان لديهم نوايا صادقة في 
تعديل أوضاعهم واحلصول على 

اإلقامة.
وأشار الى ان املهلة املمنوحة 

العميد طالل املعرفي

في حفل شركة النقل العام السنوي مبناسبة األسبوع املروري 

 الدوسري: 2011 هو العام اخلامس على التوالي 
الذي يشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات احلوادث

اجل احلفاظ على سالمة وامن 
الطريق واملمتلكات.

وبني الدوسري ان هذا العام 
هو اخلامس على التوالي الذي 
يش���هد انخفاضا ملموس���ا في 
عدد وفيات احلوادث املرورية 
)2011/374(، وأوضح ان خبراء 
من اس���تراليا وأملانيا حضروا 
ليش���اركونا الرأي واملش���ورة 
لتطوي���ر التحك���م ف���ي غرفة 
العمليات ودعم االستراتيجيات 
املستخدمة حلل مشكلة االزدحام 

املروري.
وقدم اللواء الدوس���ري في 
خت���ام كلمته ش���كره للقنوات 
الفضائي���ة واالع���الم االمن���ي 
والصحافيني لتغطيتهم املستمرة 
ألنشطة أسبوع املرور، كما بارك 
الدوسري لعريف احلفل االعالمي 
الى  يوس���ف مصطفى ترقيته 

وكيل مساعد.
املثالي  الس���ائق  هذا وألقى 
كلمة رحب فيها بقيادات الداخلية 
الوف���ود اخلليجية  وأعض���اء 
املشاركة في أنش���طة أسبوع 
املرور وفي ختام احلفل مت توزيع 
التذكارية على اعضاء  الدروع 

الوفود واالعالميني.
أمير زكي  ٭

ومن يشاركه فيه لتحقيق أعلى 
معدالت االمان والسالمة حفاظا 
على ارواح وممتلكات املواطنني 

واملقيمني.
وجدد املطوع التأكيد ان شركة 
النقل العام الكويتية تظل دائما 
رافدا من رواف���د الدعم لالدارة 
العامة للمرور ورجالها، وستظل 
سباقة دائما في االلتزام بالقوانني 
واألنظمة املرورية وتوجيهات 
العامة للمرور إلميانها  االدارة 
بأهميتها في احلفاظ على االرواح 

واملمتلكات.
من جهته ق���ال وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ان أنشطة 
أسبوع املرور املوحد استكماال 
لالحتفاالت الوطنية التي شهدتها 

البالد في شهر فبراير.
وأكد الدوسري ان شركة النقل 
العام الكويتية هي مصدر للفخر 
واالعتزار لكونها شركة وطنية 
ساهمت في تطوير عملية النقل 
اجلماعي، كما أشار الى ان هذا 
العام ش���هد انخفاضا حادا في 
عدد املخالفات املرورية لسائقي 
شركة النقل العام الكويتية والذي 
يثبت التزام الش���ركة بتحسني 
وتطوير مستوى سائقيها من 

أقامت ش���ركة النق���ل العام 
الكويتية حفلها السنوي لتكرمي 
السائق والفني املثاليني بفندق 
»مارينا � قاعة س���لوى« ضمن 
أنشطة أس���بوع املرور املوحد 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي يقام هذا العام حتت شعار 
»لنعمل معا للحد من احلوادث 
املرورية« وذلك برعاية كل من 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لش���ؤون املرور اللواء محمود 
الدوس���ري ورئي���س مجلس 
االدارة والعضو املنتدب عبداهلل 

املطوع.
واس���تهل احلف���ل بكلم���ة 
العضو املنتدب لش���ركة النقل 
الع���ام عبداهلل املط���وع رحب 
فيها باحلضور وأعضاء الوفود 
اخلليجية واملشاركة في أسبوع 
امل���رور املوحد ل���دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي يقام لهذا 
العام حتت شعار »لنعمل معا 

للحد من احلوادث املرورية«.
وأكد املطوع انه حرصا من 
ش���ركة النقل الع���ام الكويتية 
على حتقيق أهداف هذا الشعار، 
ولكونها أحد العناصر الفاعلة في 
هذا املجال فإن الشركة مستمرة 
في زيادة الوعي املروري وااللتزام 
بالقوانني واألنظم���ة املرورية 
لسائقيها، وذلك من خالل دعم 
مركز تدريب السائقني بالشركة 
بالك���وادر املدرب���ة واملؤهل���ة 
الذين  السائقني اجلدد  لتدريب 
تس���تقدمهم الش���ركة للعم���ل 
على حافالتها لتخريج دفعات 
الواعني  الس���ائقني  جديدة من 
وامللتزمني بقوانني وقواعد املرور 
هذا باإلضاف���ة الى عقد دورات 
القدامى  تنشيطية للس���ائقني 

لنفس الغرض.
الش���ركة مستمرة  ان  وأكد 
مبواصلة تطوير االنظمة الداعمة 
الس���المة على  جلهود حتقيق 
اتباع أفضل  الطريق من خالل 
قواعد تشغيل حافالت النقل العام 
ومنها نظام التحصيل اآللي الذي 
صمم لتطوير عملية حتصيل 
تذاكر الركاب وملنح سائق احلافلة 
مساحة اكبر لالنتباه الى الطريق 

)قاسم باشا( الوفود اخلليجية خالل حفل التكرمي 

املطوع: »النقل 
العام« مستمرة 

في مواصلة تطوير 
األنظمة الداعمة 

جلهود حتقيق 
السالمة 

على الطريق

عدل ومحاكم

استأنفت النيابة العامة أمس التحقيق مع عدد من 
البدون املقبوض عليهم بعد تظاهرات تيماء والصليبية 
واألحمدي اجلمعة املاضي، ووجهت إليهم عدة اتهامات 

منها:
1 ـ التحريض واملشاركة على التجمهر »وهي تهمة تتعلق 

بأمن الدولة«.
2 ـ التعدي على رجال األمن.
3 ـ مخالفة قانون التجمعات.
4 ـ سب وقذف رجال األمن.

5 ــ إتالف األموال العامة وإتالف الدوريات.
وقال احملامي عيدان اخلالدي أحد املوكلني للدفاع عن 

املتهمني: يجب التعامل مع قضية البدون بإطار إنساني 
من منطلق قانوني ومبسطرة دون متييز بعد أن 

اكتشفنا في التحقيقات وجود متهمني لم يشاركوا في 
التظاهرات ومنهم كبار سن ومرضى مما يثير عالمات 
استفهام على ما قامت به القوات اخلاصة واملباحث من 

القبض عليهم دون سند قانوني.
وقد أصدر عدد من احملامني بيانا صحافيا جاء فيه: 

»إميانا منا بأن مهنة احملاماة مهنة جليلة لها قدسيتها 
وأن دور احملامي بصفة عامة أساسه دفع الظلم وحتقيق 

العدالة وأن ميثاق مهنة احملاماة ذكر من خالل البند 
الثالث أن املبدأ األساسي الذي تنطلق منه مهنة احملاماة 

هو احملافظة على كرامة اإلنسان والدفاع عن حقوقه 
وجندته بغض النظر عن اللون أو اجلنس أو اجلنسية أو 

الدين، فقد قررنا نحن احملامني التالية أسماؤنا أن نتطوع 
لتقدمي خدمات قانونية لفئة غير محددي اجلنسية دون 

مقابل مادي إمنا ابتغاء ملرضاة اهلل كما أننا نود أن 
نوضح أن دورنا كمحامني يقتصر على رفع الدعاوى 

اخلاصة باستخراج املستندات القانونية لهذه الفئة 
ومتابعتها أمام احملاكم الكويتية فقط.

املتطوعون هم احملامون: منيف جبر الظفيري، عيدان 
اخلالدي، عادل قربان، مبارك مجزع الشمري، تركي 

التركي، عادل التركي، رويشد احلربي، محمد معجون أبا 
ذراع، متعب املري، زيد اخلباز، جراح العنزي، عبدالعزيز 

الشليمي، مشاري املشعان، عايد الرشيدي، يوسف 
راشد الهاجري، خالد الظفيري، فايز مناحي الظفيري 

وعبدالعزيز العنزي.
 ٭ مؤمن المصري


