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احلمود: الوطن في أمّس احلاجة لتضافر ومتاسك 
اجلبهة الداخلية واحلرص على الوحدة

واحلرص عل����ى الوحدة الوطنية 
وتع����اون كل املواطنني واملقيمني 
ووقوفهم الى جانب رجال وأجهزة 
القوانني وااللتزام  باتب����اع  األمن 
بالتعليمات التي تهدف حلماية أمن 
الوطن ووقاية اجلميع من اجلرائم 
واحلوادث األمنية واملرورية مشيرا 
الى ان قوة وعزة الوطن في تالحم 
ابنائه ووقوفهم صفا واحدا ضد 
كل من يري����د تعكير صفو األمن 
الوطنية  النيل من املكتسبات  أو 
أو تعطيل مصالح الناس وخطط 
التنمية والبناء، مؤكدا على ان األمن 
مس����ؤولية اجلميع وهو ما يزيد 
رجال االمن اصرارا وعزمية على 

مواصلة اجلهد والعطاء.

من كل عام.
رافق مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجي����ه املعنوي ومدير إدارة 
االعالم االمني باإلنابة العقيد عادل 
احمد احلشاش أش����بال وزهرات 
التربي����ة وبصحب����ة املوجه����ني 
واملوجهات واملشرفني واملشرفات 
الذين اصطحبوا ابناءهم في تلك 
الزيارة االحتفالية بيوم الشرطة 

العربية.
وقد عبر الشيخ احمد احلمود 
ألبنائه أش����بال وزه����رات وزارة 
التربية عن ش����عوره بالس����عادة 
لهذه اللفتة الطيبة التي تأتي في 
وقت يكون الوطن في أمّس احلاجة 
لتضافر ومتاسك اجلبهة الداخلية 

اس����تقبل نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزير الدف����اع ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود ووكيل 
العمر  الوزارة غازي عبدالرحمن 
وذلك بحضور وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء 
الشيخ احمد اخلالد، وفود أشبال 
وزهرات مدارس شيخان الفارسي 
االبتدائية بنات وعبدالعزيز ياسني 
الغربللي بنني ومدرسة أم القرى 
بنات الذين قدموا لهما نيابة عن 
طلبة وطالبات وزارة التربية باقات 
الورود والزهور تعبيرا عن شكرهم 
وتقديرهم لرجال شرطة الكويت 
مبناسبة االحتفاالت بيوم الشرطة 
العربية الذي يصادف 18 ديسمبر 

الشيخ أحمد احلمود متوسطا وفد اشبال وزهرات مدارس شيخان الفارسي االبتدائية

اخلليفة يأمر بإخالء سبيل 20 متظاهرًا 
شاركوا في تظاهرات اجلمعة من دون كفالة 

املرفقة وذلك عل����ى النحو املبني 
بالتحقيقات.

أنهم اش����تركوا وآخرون  كما 
مجهولون في جتمهر مؤلف من أكثر 
من خمسة أشخاص في مكان عام 
الغرض منه ارتكاب جرائم واإلخالل 
باألمن العام، وبقوا متجمهرين بعد 
صدور أوامر رجال السلطة العامة 
لهم باالنصراف حال كون بعضهم 
يحمل أدوات صلبة »حجارة« تعدوا 
به����ا على بعض رجال الش����رطة 
فأحدثوا أصابتهم وذلك على النحو 
املبني بالتحقيقات. كما أسندت لهم 
أنهم نظموا واش����تركوا وآخرون 
مجهولون في مظاهرة غير مرخص 
بها ولم يستجيبوا لألمر الصادر 
لهم من رجال السلطة العامة بفضها 
وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة 
واالعتداء على رجال الشرطة وذلك 

على النحو املبني بالتحقيقات.
وأسندت لهم أنهم أتلفوا وآخرون 
مجهولون سيارات الشرطة املبينة 
بالتحقيقات وكان ذلك عمدا وبقصد 
اإلساءة وقد ترتب على ذلك ضرر 
تزيد قيمته على 37.500 د.ك وذلك 
على النحو املبني بالتحقيقات. يذكر 
أن ع����دد املتهمني في هذه القضية 
)18( متهما حضر منهم جلس����ة 
احملكم����ة )16( وهم جميعا مخلى 

سبيلهم.
مؤمن المصري  ٭

احملام����ي العيادة للدفاع عن بقية 
املتهمني.

وق����د وجهت النياب����ة العامة 
للمتهمني أنهم في يوم 2011/12/18 
بدائرة مخفر تيماء محافظة اجلهراء 
تعدوا وآخ����رون مجهولون على 
موظفني عموميني »رجال الشرطة« 
بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء 
تأديتهم لوظيفتهم في فض املظاهرة 
التي قام به����ا املتهمون وآخرون 
موضوع التهمتني الثانية والثالثة 
وذلك بقصد تعطيل مهام وظيفتهم 
وأحدثوا برجال الش����رطة املبينة 
أسماؤهم وصفاتهم بالتحقيقات 
اإلصابات املبينة بالتقارير الطبية 
الطبي الشرعي  األولية والتقرير 

أمر الوكيل املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة أمس بإطالق سراح 20 فردا 
من الب����دون كان قد ألقي القبض 
عليهم بع����د تظاهرات البدون في 
تيماء اجلمع����ة املاضية، واكتفى 
رجال املباحث اجلنائية بتسجيل 
تعهدات عليهم ب����أال يعودوا إلى 
املشاركة في مثل هذه التظاهرات 
وإخ����الء س����بيلهم بضماناته����م 
الشخصية، وكان احملامي مشاري 
العيادة قد تط����وع للحضور مع 

احملتجزين البدون.
 في سياق متصل أجلت الدائرة 
اجلزائي����ة )11( باحملكم����ة الكلية 
العتيقي  برئاسة املستشار وائل 
العبدالهادي  وأمانة س����ر عل����ي 
ثالث قضية مته����م فيها )18( من 
البدون بالتجمهر دون تصريح من 
السلطات جللسة 2012/1/22 لالطالع 

والتصوير وتقدمي الدفاع.
وقد حضر عن ثالثة من املتهمني 
احملامي مشاري العيادة الذي طلب 
من احملكمة استدعاء ضابط الواقعة 
لس����ؤاله وكذلك استدعاء املجني 
عليه من أفراد الشرطة، كما طلب 
التصريح بتوفير شاش����ة عرض 
خ����الل اجللس����ة القادمة لعرض 
الص����ور الفوتوغرافية والڤيديو 
الذي يصور جانبا من أحداث تلك 
الواقعة، وخالل اجللس����ة تطوع 

احملامي مشاري العيادة اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

نفى كل من وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر 
ومدي���ر إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة العقيد عادل احلش���اش نفيا 
قاطعا وجود حس���ابات ألي من أجه���زة وزارة الداخلية 
على شبكة التواصل االجتماعي 
تويتر، حيث أكدا على أنه في 
حال احلاجة إلنشاء حساب باسم 
الوزارة أو إلحدى اجلهات التابعة 
لها فمن الطبيعي واملنطقي أن 
يتم اإلعالن عن ذلك في حينه 
عبر جميع القنوات الرس���مية 
والقانونية، ولكن ذلك لم يحدث 

حتى اآلن.
يأت���ي ه���ذا النف���ي املؤكد 
والرس���مي الصري���ح في ظل 
وجود اعداد من املغردين الذين 
يدع���ون تراس���لهم مع تويتر 
وزارة الداخلية واألجهزة األمنية التابعة لها، حيث تبني 
عدم وجود حس���اب للوزارة أو ألجهزتها على تويتر من 
األس���اس. من جانبه، أهاب مدي���ر إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدي���ر إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العقيد عادل احلشاش بجميع االخوة املواطنني واملقيمني 
ضرورة توخي احلذر واالنتباه الدعاءات بعض مستخدمي 
تويتر وعدم االنس���ياق وراء تلك الرس���ائل أو مثيالتها 
لعدم مصداقيتها فيما تنس���به من أخبار وتعليقات غير 
صحيحة عن وزارة الداخلية واألجهزة التابعة لها وحذر 
م���ن مغبة هذه االدعاءات وما تس���ببه من بلبلة وتثيره 
من عالمات الشك والريبة في نفوس الرأي العام ألهداف 

يعلمها أصحابها جيدا وال تخدم الصالح العام.

في ظل توات���ر الدعوات لتنظيم جتمعات سياس���ية 
وشبابية غدا، تعلن وزارة الداخلية انها لن تسمح مطلقا 
بتنظيم أي جتمعات او مسيرات مبنطقة اجلهراء وغيرها 
من املناطق االخرى باحملافظات، ملخالفة ذلك القوانني املرعية 
واالجراءات األمنية وناشدت االخوة املواطنني الكويتيني 
دون غيرهم التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة املقابلة 
ملجلس األمة، وان اي مخالفات او جتاوزات لتلك التعليمات 
سيتم التعامل معها وفقا للقوانني واالجراءات املنصوص 
عليها. مناشدة اجلميع التعاون مع اجهزة ورجال األمن 

ملا فيه الصالح العام.

ش���ن رجال أمن محافظ���ة االحمدي بقي���ادة العميد 
عبداللطيف الوهيب حملة على املس���تهترين في منطقة 
الوفرة واسفرت احلملة التي امتدت ل� 4 ساعات عن ضبط 
25 مس���تهترا وحترير ما يزيد على 80 مخالفة مرورية 
ومتت احالة املستهترين الى محكمة املرور، من جهة اخرى 
اتهم عسكري يعمل في مرور حولي مواطنا باهانته اثر 
توقيفه وحترير مخالفة تظليل زجاج جانبي وس���جلت 
قضية وجار استدعاء املدعي عليه مبوجب البيانات الدالة 

عليه والتي قدمها املبلغ.
 ٭هاني الظفيري

لقيت وافدة آسيوية )36 عاما( مصرعها في حادث انقالب 
سيارة فيما اصيبت مواطنة واطفالها األربعة في ذات احلادث، 
وقال مصدر امني ان املواطنة كانت تقود س���يارتها رباعية 
الدفع على طريق الدائري السابع حينما اختل مقود القيادة 
ف���ي يدها وهو ما ادى الى انقالب املركبة ومصرع اخلادمة. 
من جهة اخرى لقي وافد آس���يوي مصرعه في حادث دهس 
في منطقة املنقف وتوقف الداهس وهو مواطن وتركت اجلثة 

للطب الشرعي فيما نقل املوطن الى املخفر.
محمد الدشيش  ٭

انتقل عدد م���ن رجال األدلة اجلنائية ال���ى احد مطاعم 
الوجبات الس���ريعة في منطق���ة أم الهيمان لرفع البصمات 
من داخله متهيدا الجراء التحريات والتي تهدف من ورائها 
لضبط لصوص مجهولني بعثروا محتويات املطعم وكسروا 
اخلزينة وسرقوا من داخلها 350 دينارا، وقال مصدر امني 
ان مش���رفا يعمل في املطعم ابلغ عملي���ات وزارة الداخلية 
بأن العم���ال ولدى قيامهم بفتح احملل صباحا وجدوا الباب 
اخلارجي مكسورا وسرقة املبالغ املالية وما بداخلها. واشار 
املشرف الى ان واقعة السرقة البد ان تكون قد حدثت ما بني 
الثالثة والرابعة فجرا خاصة وان احملل يغلق ابوابه في هذه 

احلدود ويعاود افتتاحه في السادسة صباحا.
هذا ولدى انتقال رجال املباحث الى موقع البالغ افاد آسيوي 
كان على مقربة من املطعم وقت تنفيذ اجلناة جلرميتهم بأن 
اللصوص كانوا على منت سيارة رباعية الدفاع بيضاء اللون 

وسجلت قضية سرقة مطعم.
عبداهلل قنيص  ٭

متكن رج���ال ادارة بحث وحت���ري محافظة اجلهرا ء من 
ضبط سوري وشخص من غير محددي اجلنسية تخصصا 
في سرقة مخيمات املطالع واجلهراء، واعترف املتهمان بعد 
ضبطهما باجلرم املش���هود وانهما نفذا نحو 9 قضايا سرقة 
مخيمات حيث يراقبون املخيم���ات عن ُبعد، وحال تأكدهم 
من خلوها من اصحابها وخروج حارس املخيم لزيارة احد 
اصدقئه اآلس���يويني يقومان بالدخول اليها وسرقة ما خف 

وزنه وغال ثمنه.
أمير زكي  ٭

تقدم مواط����ن ببالغ طريف الى مخفر فهد األحمد واتهم 
زوجته التي على خالف معه، بسلبه باالكراه مبعاونة اصدقاء 
ال يعرفه����م، وقال املواطن انه فوجئ بزوجته واش����خاص 
مجهولني يقتحمون غرفة نومه حيث كان مستغرقا في نوم 
عميق ولدى استيقاظه من النوم وجد زوجته وآخرين احدهما 
مس����لح حيث طلبوا منه ان يسلمهم ما بحوزتهم من مبالغ 

مالية وحتت تهديد السالح فقام بتسليمهم 500 دينار.
واض����اف املواطن في البالغ الذي حمل عنوان »س����لب 
باإلكراه« ان زوجت����ه ومرافقيها غير املرغوب فيهما طلبوا 
منه ان يزودهم مبفتاح خزنت����ه داخل غرفة النوم ومثلما 
استجاب وسلمهم ال� 500 دينار سلمهم ايضا مفتاح اخلزينة 
لينصرف املتهمون بعد ان سرقوا من داخل اخلزينة مجوهرات 
تقدر مبا ال يقل عن 6 آالف دينار بالسعر احلالي للدهب كما 
ابلغ ايضا بأن زوجته ومرافقيها سرقوا من داخل اخلزينة 

جوازات سفر.
عبداهلل قنيص  ٭

ل���م يكتفي مواطن في العقد الثال���ث من عمره باالعتداء 
بالضرب املبرح على وافد هندي بعد ان شاهده يتلمس جسد 
شقيقته ذات السنوات الست وامنا قام بحمله داخل املركبة 

الى مخفر سعد العبداهلل.
وق���ال مصدر ان رجال مخفر س���عد العبداهلل ش���اهدوا 
ش���خصا يحمل آسيويا يعاني من آثار ضرب مبرح ويتجه 
به الى داخل املخفر، ولدى سؤاله عن الواقعة قال الشخص 
الذي كان يحمل اآلسيوي انه شاهد اآلسيوي يتلمس جسد 
ش���قيقته الطفلة فقام باالمس���اك به وضربه، هذا ومت ابالغ 
محقق مخفر س���عد العبداهلل والذي أمر بنقل اآلسيوي الى 
املستش���فى لتلقي العالج متهيدا للتحقيق معه مع احتجاز 
ش���قيق الطفلة املدع���ي باالعتداء عليها من قبل اآلس���يوي 

الستكمال التحقيقات معه.
هاني الظفيري  ٭

الشيخ مشعل اجلابر

اجلابر: ال حسابات على »تويتر« 
باسم أجهزة الشرطة

»الداخلية«: لن نسمح مطلقًا بتنظيم 
أي جتمعات أو مسيرات باجلهراء

ضبط 25 مستهترًا في الوفرة 
ومواطن أهان عسكري مرور

مصرع خادمة في انقالب أسرة كويتية 
ووفاة آسيوي دهسًا في املنقف

لصوص مجهولون بعثروا 
محتويات مطعم وجبات سريعة 

وانحاشوا بـ 350 دينارًا فجرًا

ضبط »بدون« وسوري تخصصا في 
سرقة مخيمات اجلهراء واملطالع

مواطن في مخفر فهد األحمد: 
زوجتي استعانت بصديقني لسلبي 

باإلكراه داخل غرفة نومي

مواطن كسر رأس آسيوي حترش 
بشقيقته ذات الـ 6 سنوات

احملكمة تؤجل قضية 
»البدون« املعتدين على 

الشرطة إلى 22 يناير 
لسماع الدفاع

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحج��ام مختلف���ة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

97646625
23727634

لاليجار
�سرداب باملنقف  

قطعة 4

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

مفقود جواز �صفر م�صري
ن�سرين عبداللطيف 

ال�سمان �سليمان

رقم اجلواز / 1631725

الرجاء ممن يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو االت�سال على رقم

99168743


