
األمنية
االربعاء 8 يونيو 2016

12

المسابقة الدعوية الرمضانية لعام1437 هــ
   بالتعاون مع جريدة           

هذه املسابقة برعاية  للمساهمة

22444117
ميكن التبرع واملساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان

  http://ipc.org.kw/shop :أو عبر املوقع االلكتروني 
@ipcorgkw :والتواصل االلكتروني

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@ipcorgkw »متابعة حساب اللجنة على »تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى »تويتــر« مع عمــل منشـــن
.@ipcorgkw لحسـاب اللجنة   

>  يتم السحب إلكترونيا في 15- 8 - 2016 م.
• جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وتحديد الفائزين عن طريق

  السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

جوائز المسابقة:
>  30 جائزة مالية مقدمة من شركة الهدف الذكي للتسويق واالستثمار العقاري.

س3: ما هو موقع جلنة التعريف باإلسالم على شبكة االنترنت؟
      ipc–kw.com -أ 

     ipc.kw.net -ب 

 ipc.kw.org -ج 

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

3- أمي غير مسلمة .. تصوم رمضان
إحــدى املهتديــات العــرب تذكــر أن أمهــا كانــت تصــوم رمضــان وتســتمتع بأجوائــه وإميانياتــه التــي كانت 
تراهــا فــي وجــوه املســلمن الصائمــن، وتنتظــر األذان مثلهــم، ممــا زاد حــب اإلســام فــي قلبــي وهــي ال 

تشــعر، خاصــة وأننــي كنــت فــي طريقــي لدخولــه، ثــم أســلمت، وأســلمت أمــي بعــدي بثاث ســنوات.. 

بالتعاون مع جريدة

رقم الهاتف : االســــم :    

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1437هـ/ 2016م

الوعي  املرضى على نشر  إعانة  انطالقـــا من حرص جمعيـــة صنــدوق 
الصحي بني كل شرائح املجتمع ، تقوم اجلمعية بعمل مسابقة صحية 
مع  املشكور  وبالتعاون  الفضيل  الشهر  مبناسبة  عــام  كل  في  توعوية 
جريدة »األنباء« تقدم من خاللها معلومة طبية أو صحية مفيدة من 

خالل اختيار اإلجابة الصحيحة. 

www.phf.org.kw

شروط املسابقة:
1-جمع كوبونات املسابقة الثالثني من صفحات اجلريدة وإرسالها في مغلف مغلق الى 

مقر اجلمعية في غضون أسبوعني بعد انتهاء شهر رمضان. 
2- ال يلتفت للكوبونات املصورة. 

3- ال يلتفت للكوبونات التي ال يكتب عليها العنوان والبيانات واضحة.
4- كتابة رقم الهاتف واالسم ثالثيا.

5- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز 
الكوبونـات وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

جوائز املسابقة: 
للفائزين بعد اجراء السحب  الراعية  الشركات  تقدم اجلمعية جوائز نقدية وعينية من 
بحضـــور عضــو مجلـــس االدارة ورئيـــس اللجنة االعالمية ويتم نشر أسماء الفائزين في 

الصحف الرئيسية.

السؤال الثالث
السامة،  املواد  من  قليلة  كميات  على  نتناولها  التي  األطعمة  حتتوي 
وهذه املواد تضاف للطعام أثناء إعداده أو حفظه؛ كالنكهات، واأللوان، 
واملخصبات  احليوية،  واملضادات  احلافظة،  واملواد  األكسدة،  ومضادات 
للجسم  وتعالى(  )سبحانه  الله  جعل  السموم  هذه  كل  مشتقاتها.  أو 
منها فرًجا ومخرًجا؛ فهناك جهاز عظيم خلقه الله لنا يقوم بتنظيف 
اجلسم من السموم- وبإبطال مفعول كثير من هذه املواد السامة، بل 
قد يحولها إلى مواد نافعة، كما يقوم هذا اجلهاز بتحويل مجموعة 
في  الذوبان  تقبل  ما  غالًبا  -والتي  السمية  اجلزيئات  من  واسعة 
،..... فما اسم هذا  املاء،  إلى جزيئات غير سامة تذوب في  الشحوم- 

اجلهاز العظيم الذي حبانا الله إياه؟
أ - الكبد

ب - البنكرياس

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

التلفون

الرقم املدين

@Capitalgovkwt

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2016 

بالتعاون مع جريدة

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع 

على �لع�صرة �الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون 

�الأ�صلي للم�صابقة.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2016/7/21 على �لعنو�ن �لتايل:  

حمافظة �لعا�صمة – �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 – �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية) �أو ت�صلم مبحافظة   

�لعا�صمة يدويا - ق�صر نايف .

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات 

وحتديد �لفائزين  عن طريق �ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

 لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763

بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

كوبون اليوم الثالث

كم عدد اللرتات التي يحتاجها الدماغ الب�ش��ري 

من الدماء يوميا لكي يعمل ؟

1- 2000 لرت
2- 1000 لرت
3- 1500 لرت

اللواء ابراهيم الطراح

الطراح: اتخذنا كل اإلجراءات األمنية 
استعداداً لشهر رمضان املبارك

انسيابية احلركة املرورية 
واحلد من االزدحامات.

الل���واء الطراح  ودعا 
املواطن���ني واملقيمني في 
إل���ى احلفاظ على  البالد 
القيم والعادات املرتبطة 
بهذا الشهر الفضيل والى 
احترام مشاعر الصائمني 
بعدم املجاه���رة باإلفطار 
نه���ارا، مش���يرا ال���ى أن 
القانون رقم )44( لسنة 
1968 ن���ص على املعاقبة 
بغرامة ال تتج���اوز مائة 
دين���ار وباحلبس مدة ال 
أو بإحدى  تتجاوز شهرا 
هاتني العقوبتني على كل 
من جاهر ف���ي مكان عام 
باإلفطار في نهار رمضان 
وكل من اجبر أو حرض أو 
ساعد على تلك املجاهرة مع 
جواز إضافة عقوبة غلق 
احملل العام الذي يستخدم 
لهذا الغرض ملدة ال جتاوز 
شهرين.. كما نصت املادة 
الثاني���ة من القانون على 
انه يجوز لوزير الداخلية 

إص���دار ق���رار بإغالق ما 
يرى ض���رورة إغالقه من 
احمل���ال العامة ف���ي نهار 
رمضان حتقيقا ألغراض 
القان���ون ويعاقب  ه���ذا 
إدارة احملل  املسؤول عن 
العام إذا خالف قرار وزير 
الداخلية املذكور بالعقوبة 
املنصوص عليها في املادة 

السابقة.
وأش���ار اللواء الطراح 
الى أن أجهزة قطاع األمن 
العام سوف تقف باملرصاد 
أمام جميع أشكال التسول 
واملتسولني الذين يتخذون 
من أيام الش���هر الفضيل 
فرصة الس���تغالل عطف 
املسلمني والتحايل عليهم 
بذريع���ة احلاجة، وكذلك 
التبرعات  أم���وال  جم���ع 
والصدقات، منوها إلى أن 
هذه األم���وال والتبرعات 
يج���ب أن يتم تس���ليمها 
للجهات املختصة واملعتمدة 
بالدولة لضمان وصولها 

للمحتاجني إليها.

اكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
ابراهيم  الل���واء  باإلنابة 
الطراح أن وزارة الداخلية 
اتخ���ذت كل اإلج���راءات 
األمني���ة واالحتياج���ات 
الالزمة اس���تعدادا لشهر 
رمضان املبارك. وقال انه 
بناء على توجيهات نائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير الداخلية الش���يخ 
محمد اخلالد، وتعليمات 
وكي���ل وزارة الداخلي���ة 
الفريق سليمان الفهد، مت 
تش���كيل فريق عمل أمني 
من جميع إدارات العمليات 
والدوريات التابعة ملديريات 
األم���ن العام ف���ي جميع 
احملافظات لفرض السيطرة 
األمنية وإحكامها في جميع 
املناطق وخاصة التي تتميز 
بتواج���د جماهيري كبير 
التجارية  مثل األس���واق 
واملتنزهات والشواطئ كما 
التنسيق مع اإلدارة  يتم 
العامة للم���رور لضمان 

قال: املجاهرة 
باإلفطار جرمية 

وسنقف باملرصاد 
للمتسولني

ادوات التعاطي

جلسة تعاٍط متحركة لـ 4 وافدين في األحمدي
وحبوب وقطرات وملبات للتعاطي مع مطلوب للسجن

تع���اط و7 حبات لول و2 
محل���ول مخ���در وأدوات 

تعاط.

كم���ا ألقى رج���ال أمن 
األحمدي القبض على وافد 
آسيوي بحالة سكر شديدة 
ومبالبس غير محتشمة في 
منطقة أبوحليفة اول من 
امس. ووفق مصدر أمني، 
ف���إن بالغا ورد إلى غرفة 
عملي���ات وزارة الداخلية 
يفيد بوجود شخص يرتدي 
مالب���س غير محتش���مة 
وبحالة غير طبيعية قرب 
مجمع سكني تابع لشركة 
أجنبية مبنطقة أبوحليفة، 
وبعد وصول رجال األمن 
إلى م���كان البالغ تبني أن 
الش���خص آسيوي بحالة 
سكر شديدة ومت حتويله 
إلى جه���ات االختصاص 
الالزمة  التخاذ االجراءات 

بحقه.

عبداهلل القنيص - مشاري المطيري   
محمد الدشيش

أحال مدير عام مديرية 
أمن الفروانية العميد صالح 
إدارة مكافحة  ال���ى  مطر 
املخ���درات 4 وافدين بعد 
ان ضبطوا في حالة تعاط 
داخ���ل مركبة مت توقيفها 
من قب���ل وكي���ل ضابط 
تركي اخلالدي والعريف 
الظفيري في  عبدالرحمن 

منطقة الفروانية.
من جهة اخرى، متكن 
رجال ام���ن االحمدي من 
انه  ضبط مواط���ن تبني 
مطلوب للسجن 4 سنوات 
وعثر بحوزته على كيس 
ش���بو وكيس به 12 حبة 
مخدرة وقطرة و4 ملبات 

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

إيقاف قبول الطلبة الضباط
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق 

سليمان الفهد قرارا بإيقاف قبول الطلبة 
الضباط املستجدين من االلتحاق بكلية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية ملدة عامني 
وذلك بناء على كتاب مرفوع من وكيل 

الوزارة املساعد لقطاع التعليم، وأوضحت 
الوزارة في مؤمترها الصحافي مبررات 

هذا القرار وهي:
٭ وجود معاناة من بعض مخرجات 
األكادميية مع بعض الضباط حديثي 

التخرج ومت تسريح البعض منهم.
٭ قرار وقف قبول خريجي الثانوية ملدة 
عامني ال يتعلق باالنتخابات بأي شكل من 

األشكال. 
٭ فتح باب القبول لضباط االختصاص.

٭ فتح باب قبول الطلبة الضباط للجهات 
التالية: خفر السواحل - األدلة اجلنائية 

- الطيران العمودي وكذلك البعثات 
اخلارجية.

كل تلك التصريحات مقبولة، ولكن 
اإلعالن ان خريجي األكادميية دون 

مستوى الطموح فهذا األمر مرفوض 
ألنه يبني تأثير الواسطة التي تدّخلت 
في إحلاق طلبة ضباط غير مؤهلني 

وغيرالئقني دراسيا وطبيا وال ميلكون 
الشخصية القيادية التي تؤهلهم ليكونوا 
ضباطا باالضافة الى وجود حاالت تعاط 

للمخدرات بني بعض الطلبة.
هناك جانب آخر وهو رغبة الوزارة في 

تشجيع خريجي الثانوية العامة على 
االلتحاق بدورات الرقباء األوائل وأنا 
من املؤيدين لهذا التوجه، لكن اذا لم 

يوضع برنامج واضح مع وجود ضباط 
كفاءة يدركون واجباتهم ومهامهم 

فإننا سنستمر في فقد غالبية الطلبة 
املستجدين لدورة الرقباء.

وقد عايشت هذه التجربة حني اصر 
ابني على الدخول بدورة رقيب اول قبل 

عدة سنوات، وقد تعرض خالل عشرة 
أيام من التحاقه الى تسلّط واضح من 
بعض الضباط، وأدى ذلك الى هروب 

اكثر من ثالثني طالبا خالل الثالثني يوما 
دون اي تدّخل من االدارة العامة او 

محاسبة الضباط عن هروب الطلبة، وهذا 
األمر يجب ان يتوقف، فأسلوب العقاب 

اجلماعي والشخصانية بالعقوبة دون 
مسببات امر مرفوض وال يحقق طموح 

القيادة األمنية في استقطاب دفعات 
الطلبة، خصوصا ان من يشرف عليهم 
هم نفس الضباط الذين يشرفون على 
دورة الرقباء التابعني للحرس الوطني 

دون ان يتعرضوا لآلخرين بتلك الطريقة 
االستفزازية التي يتعرض لها الطلبة 

املستجدون لدورة الرقباء.

العلي يطالب بإعدام املتهم بتفجير 
مسجد الصادق يوم ارتكابه اجلرمية

»نارية« وقائدها بال أوراق أو لوحات إلى احلجز
هاني الظفيري

متكن رجال امن اجلهراء بقيادة الرقيب 
خالد الشمري من ضبط وافد مصري يقود 
دراجة نارية الحتمل لوحات وبدون اثبات، 
وأمر اللواء علي ماض����ي بإحالة الوافد الى 
احلج����ز متهيدا للتحقيق معه. وقال مصدر 
امني ان دورية امن اجلهراء اشتبه رجالها 

في واف����د وعند توقيفه اتضح أنه ال يحمل 
اثباتا فأحيلت الدراج����ة الى احلجز كونها 
ال حتم����ل لوحات وجار التحقيق مع الوافد 
ملعرفة كيفي����ة احلصول على الدراجة التي 
قد تكون مسروقة. كذلك ورد بالغ الى غرفة 
عمليات الداخلية عن س����قوط مركبة داخل 
حفرة ما اسفر عن اصابة قائدها الذي نقل الى 

املستشفى، ووصفت حالته باملستقرة.

فالش����عب الكويتي فطن 
وميتل����ك حس����ا وطنيا 
ووعيا متقدما وسيدحر 
بوحدته من تس����ول له 
نفس����ه العبث باستقرار 

وأمن الوطن«.
وقال العلي إن محكمة 
التمييز اجلزائية طوت 
مل����ف قضي����ة تفجي����ر 
املسجد، الذي راح ضحيته 
العام  26 مواطنا ووافدا 
املاضي أثناء تأديتهم صالة 
اجلمعة، وأصاب أكثر من 
250، عبر تأييدها حكم 
»االس����تئناف« بتصديق 
حكم إعدام خمسة متهمني، 
أولهم عبدالرحمن صباح 
ق����اد املفج����ر فهد  الذي 
أربعة  القباع، فضال عن 
في السعودية وسورية.

احملامي علي العلي وزارتي 
العدل والداخلية بتنفيذ 
حكم اإلعدام الصادر بحق 
املتهم عبدالرحمن صباح 
الذي قاد املفجر فهد القباع 
في ذات اليوم الذي مت فيه 
تفجير املسجد واملوافق 
ي����وم اجلمعة 26 يونيو 

وذلك ليأخذ جزاءه.
العلي: »إن  وأض����اف 
عقوب����ة اإلع����دام لهؤالء 
العقوبة  املجرمني ه����ي 
العادلة لكل من تس����ول 
له نفس����ه قتل األبرياء 
ومحاولة خلق فتنة بني 
الواحد،  أبناء املجتم����ع 
مضيفا: ملثل هؤالء املجرمني 
إنكم لن تستطيعوا ولن 
ف����ي الوصول  تفلح����وا 
ملآربك����م ومخططاتكم، 

مؤمن المصري

طال����ب دفاع ش����هداء 
مس����جد اإلمام الصادق 

احملامي علي العلي

احملامي د.خالد الكفيفة

استبدال عقوبة السجن 10 سنوات بالبراءة في قضية سلب
بعدة دفوع قانونية منها 
بط���الن التفتيش الواقع 
املته���م ومتعلقاته  على 
الشخصية النتفاء حالة 
التلبس وعدم وجود إذن 
الس���لطة املختصة.  من 
أركان  كما دفع بانتف���اء 
جرمية تزييف أوراق النقد 
وخل���و األوراق من ثمة 
دليل ادانة للمتهم. ودفع 
الكفيفة بع���دم معقولية 
الواقعة واستحالة تصور 

حدوثها.
وقال���ت احملكم���ة في 
حيثي���ات حكمه���ا: »لم 
يقم الدلي���ل في األوراق 
على ثبوت قي���ام املتهم 
النقدية  بترويج األوراق 
املزيفة أو استعماله لها أو 
طرحها للتداول. ولم تأت 

األوراق بثمة حتريات أو 
دالئل تثبت قيامه بذلك، 
أو ضبط���ه وهو يتعامل 

بها«.
وأضافت احملكمة: »وإن 
كان تقليد األوراق النقدية 
وترويجه���ا يعتب���ران 
مشروعا إجراميا واحدا، 
إال أن القان���ون قد فصل 
بينهما وعاقب كال منهما 
على حدة، وهو ما يستلزم 
إسباغ الوصف الصحيح 
الواقع���ة والقضاء  على 

ببراءة املتهم«.
وأكد احملامي د.الكفيفة 
أن ذلك القضاء العادل قد 
جاء إرساء للمبادئ التي 
الكويتي  الدستور  كفلها 
املتعلقة بقانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.

مؤمن المصري 

ألغت الدائرة اجلزائية 
الكلية  الرابعة باحملكمة 
برئاسة املستشار محمد 
الدعيج حكم محكمة أول 
القاض���ي بحبس  درجة 
مواط���ن غيابيا عش���ر 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
وقضت ببراءته من تهمة 
تزييف وتقليد أوراق النقد 
كما قام بترويج األوراق 
النقدي���ة املزيفة بقصد 
استعمالها على نحو يوهم 

بأنها مطابقة للحقيقة.
وأثناء اجللسة املاضية 
تراف���ع دف���اع املواط���ن 
الكفيفة  احملامي د. خالد 
وقدم مذكرة تكميلية لذلك 
الدفاع متسك من خاللها 

أبلغت مواطنة تعمل 
بوزارة الداخلية بتعرضها 
لالعتداء من قبل مواطن 
ومواطنة خ����الل تأدية 
عملها، وقدمت بياناتهما 

كاملة.
املدعية  وأوضح����ت 
ان االعتداء وقع بأرض 
ف����ي منطقة  املع����ارض 

مشرف.

ابلغ مواط����ن مخفر 
س����عد العبداهلل بفقدان 
ابنه البالغ من العمر 16 
سنة، واوضح ان املفقود 
غير م����درك لتصرفاته 
وذك����ر مص����در امني ان 
دوريات املخف����ر قامت 
بعملية متشيط للمنطقة 
التي حددها البالغ وهي 
أرحية الصحراوية، لكن 
لم يتم العثور عليه وجار 

البحث عنه.

اعتداء في أرض 
املعارض

مراهق مفقود 
في أرحية

موجز أمني

متكن رجال اإلطفاء من 
إخماد حريق نش���ب في 
مح���ول كهربائي بجانب 
عمارة مبنطقة ميدان حولي 
أمس األول دون وقوع أي 

إصابات بشرية.
إلى  ب���الغ ورد  وكان 
مرك���ز عملي���ات اإلدارة 
العام���ة لإلطف���اء يفيد 
بوج���ود حري���ق محول 
كهربائ���ي بجانب عمارة 
مبنطقة مي���دان حولي، 
وعلى الفور توجه مركزي 
إطفاء الساملية وحولي إلى 
موقع احلادث ومت التعامل 
مع احلادث وإنهاء احلريق 
العمارة  إلى  امتداده  قبل 
دون وق���وع أي إصابات 

بشرية.
كما متكنت فرقة إطفاء 
مركز العارضية أمس األول 
إنقاذ مواطن انحشر  من 
في غرفت���ه نتيجة خلل 
الب���اب مبنطقة  في قفل 
الف���ردوس، حيث قامت 
الفرقة بفت���ح الباب بعد 

كسر قفل الباب.

إخماد حريق محول 
كهربائي مبيدان حولي

العامة  أعلنت اإلدارة 
للمرور أنه بالتعاون مع 
العامة  وزارة األش���غال 
سيتم افتتاح جسر التفاف 
عكسي علوي على طريق 
النويصي���ب )امللك فهد( 
عن���د الكيلو )68(، وذلك 
فجر يوم الثالثاء املوافق 
2016/6/7، حيث سيتمكن 
قائدو املركبات املتوجهون 
من منفذ النويصيب باجتاه 
الكويت استخدام  مدينة 
اجلسر والعودة مرة أخرى 
في االجتاه املعاكس باجتاه 
منف���ذ النويصي���ب، مما 
يساهم في تأمني سالمة 
حركة االلتفاف العكسي.

حيث س���يمنع مرور 
الشاحنات التي يزيد طولها 
عن )10 متر( أو وزنها عن 
)60 طن( على اجلسر، إال 
ملن يحمل تصريح خاص 
بذلك م���ن اإلدارة العامة 

للمرور.

آس����يوي  تع����رض 
للدهس وتوفي، فيما هرب 
الداهس وه����و مجهول 
الى جه����ة غير معلومة، 
كما نقل����ت جثة مواطن 
في العق����د اخلامس الى 
الطب الشرعي للوقوف 
على اسباب وفاته، وكان 
املتوفى برفقة آخرين الى 
اجلزيرة في نزهة وتوفي، 
ومت طلب اإلسعاف الطائر 
ولك����ن الفنيني تأكد لهم 
وفاته فتركت اجلثة للطب 

الشرعي.

افتتاح جسر التفاف 
عكسي علوي على 

طريق النويصيب

دهس آسيوي 
على »السادس«

أحمد خميس - أحمد الدشيش


