
األمنية
االربعاء 7 اكتوبر 2015

13

/toshibamea
w w w. t o s h i b a m e a . c o m

Toshiba.Windows ΩGó`î`à`°SÉ`H                   á`cô`°T »`°Uƒ`J

Mob. 6 9008868 - Fax. 2 2414399

In
te

l h
 In

te
l L

og
o 

h I
nt

el
 In

si
de

 h 
In

te
l C

or
e 

h C
or

e 
In

si
de

 i
ôN

C’G 
∫h

ódG
 h I

óë
àŸG

 ä
Éj’

ƒdG
 »`

a ø
°ûj

QƒH
Qƒc

 πà
fE’

 áj
QÉŒ

 ä
ÉeÓ

Y »
g

RETAILERS:
• X-CITE by Al-Ghanim Electronics Showrooms
• Eureka Electronics • Electrozan • Best Al-Yous� 
• Carrefour • Geant •  Lu&Lu Hypermarket & Center
RESELLERS:
•  Al-Rathan Electronics • Ajyal Al-Kuwait • Kinkos
• Mina Computer Center
ONLINE:
•  souq.com • blink.com.kw • ubuy.com.kw

الوكيل المعتمد
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العودة للمدرسة
عرض حصري في معرض الشركة العربية لتجهيزات المكاتب

تتوفر أيضا باللون الفضي واألبيض تتوفر أيضا باللون الفضي واألبيض

تتوفر أيضا باللون الفضيتتوفر أيضا باللون الفضي واألبيض
L50T-B1780 C55-B868

A50-A1041

4th Gen. Intel®
CoreTM i5 - 4210M 
Processor (2.6 GHz)

Windows 8.1

4 GB DDR3L RAM

500 GB HDD 

DVD Super 
Multi Drive (D/L) 

TPM / 3D sensor
for security

15.6”

15.6" Toshiba Trubrite®

HD Display with 
LED backlighting

OS

4th Gen. Intel®
CoreTM  i3 - 4005U
Processor (1.70 GHz)

Windows 8.1

4 GB DDR3L RAM

Intel®  HD Graphic
4400

500 GB HDD 

DVD Super 
Multi Drive (D/L) 

15.6”

15.6" Toshiba Trubrite®

with HD LED backlight
Display

OS

KD 179.9

KD 159.9

4th Gen. Intel®
CoreTM i7 - 4700MQ 
Processor (2.4 GHz)

Windows 8.1

16 GB DDR3L RAM

NVIDIA® GeForce®

GT 740M 2 GB
Dedicated Graphics

1 TB + 1 TB HDD 

DVD Super 
Multi Drive (D/L) 

15.6”

17.3" Toshiba Trubrite®

FHD TFT 
LED backlighting

OS

KD 409.9

C55-B1372

5th Gen.Intel® ULV
Core™ i5-5200U 
Processor (2.2 GHz)

Windows 8.1

4 GB DDR3L RAM

Intel® HD Graphics
5500

750 GB HDD 

DVD Super 
Multi Drive (D/L) 

15.6”

15.6" Toshiba Trubrite®

HD High Brightness 
LED backlighting

OS

L50-B916

P70-A526

4th Gen. Intel® ULV
Core™ i7-4510U
Processor (2.0 GHz) 

AMD®  Topaz XT-S3
2 GB Dedicated
Graphics

DVD Super 
Multi Drive (D/L) 8 GB DDR3L RAM

Skullcandy certi�ed
Onkyo speakers

1 TB HDD 
15.6”

15.6" Toshiba Trubrite®

HD Display with
LED Backlighting

Harman Kardon
Speakers

KD 129.9

KD 169.9 KD 239.9

+
+Laser HL-1110

2 TB HDD+Laser HL-1110
1 TB HDD

+
Laser HL-1110Laser HL-1110

Laser HL-1110Laser HL-1110 + 2 TB HDD

5th Gen Intel®  CoreTM 

i5-5200U Processor
(2.2 Ghz)

4 GB DDR3L RAM

500 GB HDD 

15.6”

15.6" Toshiba Trubrite®

HD Display with 
LED backlighting

Windows 8.1OS

AMD®  Topaz XT-S3
2 GB Dedicated
Graphics
DVD Super 
Multi Drive (D/L) 

+

Skullcandy certi�ed
Onkyo speakers

Intuitive
Touch Screen

 

�إعـــــــالن

من وز�رة �لعدل

وك���اف���ة اجلهات  ال���ك���رمي  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال���ع���دل  وزارة  ت��ع��ل��ن 

احلكومية وغريها عن

مبا�سرة �ملحكمة �لد�ستورية �أعمالها 

يف مبنى معهد �لكويت للدر��سات 

�لق�سائية و�لقانونية �سابقًا

وذلك  ال�����س��امل  ف��ه��د  ب�����س��ارع  القبلة  ال��ك��ائ��ن يف منطقة 

اعتبارًا من يوم الأحد املوافق 18 اأكتوبر 2015.

وز�رة �لعــــــــدل

wizara ael- العدل - وزارات

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع  -  لواء شرطة متقاعد  

حكومة بيروقراطية
بيروقراطية احلكومة واضحة للجميع، 

فلن نتحدث عن األفعال املخالفة لألقوال، 
حيث تتحدث احلكومة عن تقشف وإصدار 

سندات عن طريق البنك املركزي لسد 
العجز القادم وبني أفعالها في الصرف 

والبذخ بالعطاء سواء على مناقصات أو 
عطاءات وهبات غير مرجتعة لدول العالم. 

بيروقراطية احلكومة األسوأ تتمثل في 
إنشاء عدة أجهزة ملراقبه أعمال الوزارات 

واجلهات احلكومية ماليا وإداريا وكأن مبدأ 
الشك هو األصل ومبدأ الثقة هو الفرع. 
األجهزة احلكومية التي انشئت بغرض 

مراقبة الوزارات احلكومية هي كثيرة، هذا 
باإلضافة إلى وجود مراقبة داخلية لكل 

وزارة، هذا الفكر في انشاء تلك األجهزة 
يعني مزيدا من البيروقراطية احلكومية 
وتعطيل العمل من خالل آلية فاشلة ال 
تخدم حماية املال العام بقدر ما تشكك 

وتعوق مصالح الوزارات في تطوير أعمالها 
وزيادة إنتاجها وتعطيل خلق تنمية حقيقية 

تخدم املجتمع الكويتي. 

ولن يستطيع أي عاقل إقناع الشعب 
الكويتي انه في وجود تلك االجهزة املراقبة 

لن حتدث أي عملية فساد أو جتاوز على 
املال ألن اجلميع لم يسمع عن وقف 

مناقصة أو احالة شركة إلى النيابة العامة 
أو احالة مسؤول بالدولة ألنه مرر مشروع 

مالي فاشل وبه جتاوزات مالية مخالفة 
للقانون. 

احلكومة ال زالت مستمرة على فكرها 
ومنطقها القدمي الفاشل ان وجود جهات 

مراقبة حكومية فإنها لن تسمح ألي جهة 
بالتعدي على املال العام بينما املبدأ وجود 

أشخاص يحملون النزاهة ووجود محاسبة 
جادة ملن يتجاوز على املال العام هي من 

توقف التعدي عليه.
وجود أجهزة مراقبة مالية وإدارية دون 

ضبط أي قضية تتعلق بالتجاوز على املال 
العام أو تتعلق بالتعيينات اإلدارية املخالفة 

يعني ذلك االستمرار التطاول على املال 
العام دون رادع ألن تلك األجهزة ال فائدة 

منها.

.. ويستمع الى بعض املالحظات والطلبات من قبل ضابط صفالفريق سليمان الفهد يطلع على شكوى أحد العسكريني

الفهد التقى ضباط صف وأفراداً لتطوير العمل وتذليل املعوقات

مؤكدا لهم دراس����تها والعمل 
على تذليلها. كما مت التنسيق 
مع القطاع����ات األمنية املعنية 
املختصة للوقوف على املعوقات 
الت����ي تواجههم  والس����لبيات 
للتأكي����د على روح األس����رة 

الواحدة ورفع الروح املعنوية 
ألبنائه منتسبي الوزارة للمزيد 
من اجلهد والعطاء. وأكد الفريق 
الفهد لكل منه����م أهمية الدور 
الذي يقوم به من اجل خدمة أمن 

الوطن وأمان املواطنني.

للتع����رف عل����ى مقترحاتهم 
واستفساراتهم والكشف عن أية 
معوقات في مجال العمل من اجل 
تطوير العمل األمني واستمع من 
أبنائه إلى بعض املالحظات التي 
يواجهونها في مقار أعمالهم، 

التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق س����ليمان فه����د الفهد، 
صب����اح امس مببن����ى وزارة 
الداخلية مبنطقة شرق، عددا 
من العسكريني من ضباط الصف 
واألفراد من مختلف القطاعات 

احلشيش امللقى في ساحة املنفذ 

اخلمور والبيرة التي ضبطت مع املواطن والوافد

عدنان القضيبي

اللواء زهير النصراهلل

مراجعة كاميرات العبدلي لتحديد هوية صاحب »النصف كيلو«

..ومطلوب سقط وصديقته بـ 270 زجاجة خمر وبيرة مستوردة

هاني الظفيري

أصدر مدير اإلدارة العامة 
للجم���ارك بالوكالة عدنان 
القضيبي تعليمات مشددة 
التفتيش مبنفذ  بتكثي���ف 
العبدلي وتكليف شعبة األثر 
للكشف عن صاحب نصف 
كيلو من مادة احلش���يش 
قام بالتخلص منها برميها 
في األرض قبل الدخول الى 

البالد.

وقال مصدر في جمارك 
العبدل���ي ان رجال  منف���ذ 
جم���ارك العبدل���ي وخالل 
التجول في ساحة املنفذ مت 
العثور على نصف كيلو من 
مادة احلشيش املخدر مساء 
امس األول ومت إخطار اجلهات 
املعنية والتحفظ على كمية 
احلشيش وجاري البحث عن 
الشخص الذي قام بإحضار 

هذه الكمية.

عبداهلل صاهود

ضب���ط رج���ال دوريات 
جندة حولي مواطنا بحوزته 
270 زجاج���ة خم���ر وبيرة 

مستوردة.
أثناء  انه  التفاصيل  وفي 
جت���وال دورية تابعة لنجدة 
حولي اشتبهت بقائد مركبة 
جتول ف���ي املنطقة، وبطلب 
إثباته الشخصي بانت عليه 
مالمح االرتباك واخلوف، وعند 

التدقيق عليه تبني انه مطلوب 
للحبس 4 سنوات في قضية 
تزوي���ر وبتفتي���ش مركبته 
عثر بحوزته عل���ى كرتون 
شيفاز وثالث كراتني هنكني 
التحفظ عليه وحتويله  ومت 

لألجهزة األمنية.
وضب���ط برفقت���ه فت���اة 

أوزبكستانية اجلنسية.
هذا، وأمر مدير عام النجدة 
بإحالة املضبوطني إلى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

انقالب مركبة حامل في قرطبة
ورد بالغ الى غرفة عمليات االدارة العامة 
لالطفاء مساء امس يفيد بانقالب مركبة في 
قرطبة، وعلى الفور توجهت فرقة اطفاء 
مركز الشهداء بقيادة الرائد سليمان املطر 
الى مكان احلادث، وعند الوصول تبني ان 
االنقالب وقع داخل احد الشوارع الداخلية 
باملنطقة.. هذا وتبني ان املركبة التي انقلبت 
بداخلها امرأة حامل مت اخراجها ونقلها الى 
املستشفى لتلقي العالج ومت تعديل املركبة 

املركبة وقد انقلبت على ظهرهامن قبل رجال االطفاء.

مؤمن المصري

ح���ددت الدائرة اجلزائية 
األولى مبحكمة االس���تئناف 
أمس برئاسة املستشار هاني 
احلمدان جلس���ة 25 اجلاري 
لنظر قضية أمن الدولة رقم 
2015/40 املعروف���ة إعالميا 
بقضية »تفجير مسجد اإلمام 

الصادق«.
الدائ���رة اجلزائية  كانت 
الرابع���ة باحملكمة الكلية قد 
قضت في 15 سبتمبر املاضي 
بإعدام سبعة من املتهمني في 
القضية وبرأت 14 ش���خصا 
م���ن التهم املنس���وبة إليهم. 
وقض���ت بالس���جن لفترات 
 متفاوتة ما بني سنتني و15 سنة

على 8 متهمني آخرين.

»االستئناف« حتدد 
25 اجلاري لنظر قضية 
»تفجير مسجد الصادق«


