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النطق السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، لدى استقباله سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، إلحاطة 
سموه باألمر األميري بإعادة تعيني سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء 
الوزارة اجلديدة، ال يخرج عن كونه خارطة 
طريق للمستقبل أوجزت في كلمات من 
ذهب، تفضل بها سموه وتشكل خارطة، 
ومــن الطبيعي أن نتوقف أمامها ســواء 
مواطنون أو أعضاء في احلكومة أو نواب 
األمة؛ ألنها بإذن اهللا تضع أبناء هذا الوطن 
وترسخ لبداية عهد جديد ومرحلة البناء 
لكويت املستقبل كويت حافلة باإلجنازات. 
ســمو أمير البالد، حفظه اهللا، حينما 
تطرق إلى املرحلــة املقبلة حدد مالمحها 
بضرورة اإلصالح ال الهدم، محددا السبيل 
نحو حتقيق ذلك بالعمل املخلص واجلاد 
بعيدا عن التشويش وإحباط الهمم بالتشكيك 

تارة والتشويش تارة.
املرحلة املاضية كانت عليها مالحظات 
وقد حددها سيدي سمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، في خطاب املصارحة بأغسطس املاضي، 
حينما ذكر ســموه أن حل البرملان يأتي 
السياسي وما فيه  للمشــهد  «تصحيحا 
من عدم توافق وعدم تعاون واختالفات 
وصراعات وتغليب املصالح الشــخصية 
وعدم قبول البعض للبعض اآلخر»، ولوجود 
«ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية 
وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره املصير 
واالمتداد والبقاء والوجود»، أما اآلن فقد 
جتاوزنا ذلك بحكومــة جديدة ومجلس 
اختاره الشعب مبا يتسق مع تطلعات القيادة 

السياسية وآفاق أرحب.
لدينا يقني بأن رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
رجل إصالحي بكل ما تعنيه الكلمة، وقد 
شــاهدنا وملسنا ذلك، وبالتالي، يجب من 
اجلميــع أن يتعاون مع احلكومة، وأيضا 
نحن بالعمل علينا ان نلفظ كل محاوالت 

التشويش والتشكيك.
ونحن نقدر عاليا أمر صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا، بأن تعمل احلكومة على 
تنفيذ متطلبات الشعب، وفي املقابل نردد 
«سمعا وطاعة يا صاحب السمو»، وسنكون 
بإذن اهللا داعمني لها، ونقول لسموك شكرا 

على هذا االهتمام الذي عاهدناه.
أثلج صدورنا نطق سموكم حول املواطن 
حينما تفضلتم بالقول« أنا يهمني املواطن 
وراحته» و«أن النظام اجلديد جاء على أساس 
ينظم حال ويســاعد كل محتاج من شعبه 
واإلصالح اللي يبي يقدمه لشــعبه» نقول 
لسموكم جزاك اهللا خيرا وهذا عهدنا بسموكم.
سيدي سمو ولي العهد حينما رد على 
النطق السامي، فقد عبر عنا جميعا بالقول: 
«السمع والطاعة ثم السمع والطاعة مني 
ومن احلكومة ومن شعبك األصيل الوفي 
ومن اخواني الذين جنحوا نوابا عن األمة 
في مجلس األمة ما نقول إال السمع والطاعة 
وستسمع إن شاء اهللا ما يسرك من تعاون 
بني عيالك الوزراء وسمو رئيسهم واخوانك 
وأبنائك أعضاء املجلس الذين اختارتهم األمة 
وصلتهم أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة».

٭ آخر الكالم: أهنئ سمو الشيخ أحمد نواف 
الثقة األميرية  األحمد الصباح بتجديــد 
الســامية بإعادة تكليفه رئيســا ملجلس 
الوزراء، وقد أجنز سموه في الفترة املاضية 
عدة ملفات مهمة، ونسأل اهللا أن يعينه على 
حمل هذه املســؤولية واألمانة والنهوض 

ببلدنا الغالي.
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الشاحنة وقد التهمت النيران حمولتها

كفالة «توهق» مغردًا بإهانة رجال أمن في نيابة اإلعالم
عبداهللا قنيص

أحال رجال إدارة اجلرائم 
إلــى مخفــر  اإللكترونيــة 
الشــامية مغــردا  شــرطة 
كويتيا (م.ع) على خلفية 
تهمــة إهانــة رجــال األمن 
والســب والقــذف بحقهم، 
كمــا أرفق في ملف اإلحالة 

ومن ثــم إحالته إلى نيابة 
اإلعالم.

وأضــاف املصــدر: بعــد 
حتقيقــات اســتمرت نحــو 
ساعتني من قبل وكيل نيابة 
اإلعالم قرر ان يطلق سراح 
املتهم بكفالة مالية قدرها ٣٠٠

دينار على ذمة القضية احملال 
إليها. وأردف املصدر بالقول: 

الــى  وأشــار املصــدر 
ان املتهــم اقتيــد مــن مقر 
املباحث إلى مخفر شــرطة 
الشــامية للحقيق معه في 
قضية جديدة تتعلق بإهانة 
رجال األمن، مرجحا ان يتم 
احتجاز املتهم على خلفية 
الكفالة التي لم يقم املغرد 

بتسديدها أوال.

بعد خروج املتهم من غرفة 
وكيل النائب العام والطلب 
منــه ســداد الكفالــة التي 
اعتمدها وكيل نيابة اإلعالم 
أخذ يكيل الســباب ويهني 
رجــال املباحث باعتبارهم 
الســبب فــي إحالتــه إلى 
النيابــة في قضية ال ترقى 

للتجرمي، حسب اعتقاده.

أطلق سراحه مقابل ٣٠٠ دينار فثار بحضور كاتب احملضر

اسماء شــهود للواقعة من 
بينهم كاتب نيابة اإلعالم.

واستنادا الى مصدر امني 
فــإن بالغا تقدم به مواطن 
اتهم فيه املغرد باإلساءة إليه 
عبر تغريدات نشرها على 
مواقع التواصل االجتماعي 
تويتر وعليه مت التحقيق مع 
املدعى عليه من قبل املباحث 

احتجاز «بدون» جاهر ببيع اخلمور في «الويك إند» على «سنابشات»
عبد اهللا قنيص 

اإلدارة  رجــال  متكــن 
العامــة للمباحــث اجلنائيــة 
من ضبط شــخص مــن غير 
محددي اجلنسية على خلفية 
اجتاره باملشروبات الروحية 
املســتوردة، وضبــط املتهــم 
«البدون»، وهو في العقد الثالث 
من عمره، عقب استدراجه لبيع 
٢ زجاجة خمر مستوردة مقابل 
١٥٠ دينارا من قبل مصدر في 

املباحث.
الــى مصــدر  واســتنادا 
امني، فــإن رجــال اجلرائم 
االلكترونية رصدوا حسابا 
علــى سنابشــات لشــخص 
يــروج للخمــور فــي عطلة 
نهاية االسبوع ويعرض نوع 
املشروب الذي يبيعه، وعليه 
مت االيعــاز لرجــال املباحث 
بضبطه ليتم التواصل معه 

عليه مبوجب اذن من النيابة، 
تبــني انه من غيــر محددي 
اجلنســية، ومت احتجــازه 

أمنــي ان يقوم وكيــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبداهللا الرجيب 
بإبعاد ٤ وافدين مت ضبطهم في 
وكر لتصنيع اخلمور احمللية 
مــع مصــادرة املضبوطــات 
والتي متثلت في ٤٠٠ زجاجة 
خمر محليــة وكميات أخرى 
من اخلمور اجلاهزة للتعبئة 
وأدوات تصنيع تلك اخلمور 
ومواد متنوعة وبكميات كبيرة 

تدخل في اإلعداد.
أمنــي إن  وقــال مصــدر 
شــكوى وردت إلــى عمليات 
األمن العام عن استغالل أحد 
املخازن في منطقة بر كبد في 
تصنيع اخلمور وعليه مت عمل 
حتريات خلصت إلى استغالل 
املصنــع في تصنيع وترويج 
اخلمــور ليتــم مداهمة الوكر 
وضبط القائمني عليه وبقية 

املضبوطات السابق ذكرها.

الســتكمال التحقيقات معه 
وضبط داخل منزله ٤ كراتني.

من جهة اخرى، رجح مصدر 

وكر اخلمور وتبدو بداخله كميات كبيرة من مواد التصنيع

والطلــب منه عدد ٢ زجاجة 
في منطقة الســاملية، ولدى 
وصول املتهــم ألقي القبض 

ضبط ٣ شباب تخصصوا في النصب بالدوالرات على «التواصل»
محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز

ألقى رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية القبض 
على ٣ شباب امتهنوا النصب 
علــى املواطنــني واملقيمني 
وخداعهم بوجود دوالرات 
بحوزتهــم واســتعدادهم 
العملــة  مقابــل  لبيعهــا 
الوطنيــة مــع تخفيضات 
تصل إلى ٣٠٪، وما ان يقع 
في شــباكهم أحد الضحايا 
حتــى يقومــوا بتســليمه 
أوراقــا بيضــاء باعتبارها 
الدوالرات ثم يهربون بعد 

مــن قيمتها بنحو ٣٠٪ على 
وسائل التواصل مقابل العملة 
الوطنيــة، وانهــم حتصلوا 
علــى هــذه األمــوال بطرق 

الظــرف الذي بداخله أوراق 
بيضاء، ولــدى قيامه بفتح 
الظرف لالطمئنان على العملة 
بحوزتهم يقوم أفراد العصابة 
يســتطيع  وال  بالهــروب 

الضحية أن يلحق بهم.
ويأتــي ضبــط العصابة 
اجلديــدة رغــم العديــد من 
القضايا املشابهة وحتذيرات 
بهــذا  الداخليــة  وزارة 
اخلصوص وتوقيف أكثر من 
عصابة تعمل في هذا النشاط، 
وتبني من التحقيقات فيها ان 
الرأس املدبر يعمل من دولة 

عربية.

غير مشــروعة ومضطرون 
لتقــدمي هذه التنــازالت في 
الســعر وتزامــن ذلــك مــع 
بالغات عن تعرض مواطنني 
ومقيمني للنصب، وعليه قام 
رجــال املباحــث بالتواصل 
مع العصابــة واالدعاء أنهم 
يرغبون فــي التعامل معهم 
ومــن ثــم جــرى ضبطهم، 
وبالتحقيق معهــم اعترفوا 
بأنهم يستغلون رغبة البعض 
في الثراء ويقومون بخداعهم 
وأنهم يتعمــدون أن يلتقوا 
بالضحية فــي أوقات ذروة 
بحيــث يقومون بتســليمه 

أفراد العصابة الثالثة قبل اإلحالة إلى النيابة العامة

ســلب العملــة الوطنيــة. 
وقــال مصدر أمني ان رجال 
املباحث رصدوا قيام أشخاص 
بعرض دوالرات للبيع بأقل 

حريق محدود في مخزن تعاونية 
والنيران تلتهم شاحنة مواد غذائية

مبارك التنيب

متكن رجال مركزي الشويخ 
الصناعية والشهداء عصر أمس 
من السيطرة على حريق اندلع 
في مخزن مساحته ٢٠٠ متر مربع 
تقريبــا تابع جلمعيــة الفيحاء 

التعاونية.
هذا، وباشرت فرق التحقيق 
بعملها ملعرفة أسباب احلادث.

من جهة أخرى، تعامل رجال 
إطفاء مراكز مشرف والقرين مع 
حريق اندلع في شاحنة قاطرة 
ومقطورة محملة مبواد غذائية 
علــى طريق الدائري الســادس 
باجتاه مدينة اجلهراء، واقتصرت 
األضــرار فقــط على اخلســائر 

رجال إطفاء يعاينان حريق مخزن «اجلمعية»املادية.

«دليڤري ترامادول الفنادق» في قبضة أمن العاصمة
محمد اجلالهمة

أحال رجال أمن محافظة العاصمة وبإيعاز 
من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبــداهللا الرجيب وافدا مصريا 
من مواليد ١٩٩٨ الــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عقب العثور بحوزته على كمية من 
حبوب الترامادول واعترافه بأنه كان بصدد 
توصيــل تلك الســموم إلى نزيــل في فندق 
٣ جنوم في منطقة بنيد القار على ان يكشف 
مصدره من هذه احلبوب أمام رجال املكافحة.
وقــال مصــدر امني: أثناء جتــول دورية 
مخفر الدسمة بقيادة املقدم حمدان العجمي 
متت مشــاهدة مركبة متوقفــة مقابل فندق 
معروف، وعليه طلب املقدم العجمي من قائد 
املركبــة تقدمي هويته ورخصــة القيادة وإذ 
يسقط من جيبه كيس به حبوب حمراء عقب 
ارتباكه من الصدمة التي عاشها عندما شاهد 
دوريــة األمن، حيث وجد بداخله ١٠ حبوب، 

وبســؤاله عما إذا كان يحــوز حبوبا أخرى 
أخرج ١٧ حبة. وأكد انه كان سيســلمها الى 

أحد قاطني الفندق.
من جهــة أخرى، ألقى رجــال أمن حولي 
القبض على مواطن عثر بحوزته على اصبعني 
مــن مخدر احلشــيش وكمية مــن احلبوب، 
وذلــك بعد ان رصدت إحــدى دوريات األمن 
مركبة يتعرج قائدها بها وبعد ان مت توقيف 
الشخص تبني انه مواطن وبحالة غير طبيعية 
وبتفتيشــه عثر معه على املخدرات السابق 
ذكرهــا وأدوات تعاط، كما ألقــى رجال امن 
اجلهراء القبض على شخص من غير محددي 
اجلنسية في منطقة القصر وعثر معه على 
أدوات تعاط وعدد من أظرف الشبو، كما ألقى 
رجال أمن االحمدي القبض على خليجي عثر 
معه علــى ٣٠ حبة كبتاغــون، ومتت احالة 
املتعاطني الثالثة (املواطن والبدون واخلليجي) 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات للتحقيق 
احلبوب التي ضبطت بحوزة «الدليڤري»ومعرفة مصدر املخدرات واحلبوب املضبوطة.


