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اعتدى على رجال األمن بآلة حادة

مواطن بحالة هستيرية احتجز أسرته داخل منزله

هاني الظفيري
محمد الدشيش

وزارة  اجهــزة  متكنــت 
الداخلية وحتديدا رجال النجدة 
واألمن العام من السيطرة على 
مواطن احتجز أســرته وهدد 
بإحلاق االذى بهم، كما اعتدى 
على رجال االمن وصدرت عنه 

تصرفات غير الئقــة بحقهم.
وكانــت مواقــع التواصــل 
االجتماعــي قد انتشــر عليها 
مقطع ڤيديو لشخص مصاب 
بحالة هستيرية احتجز أسرته 
داخل منزلــه، وورد بالغ الى 
شــخص  بقيــام  العمليــات 
باحتجاز اســرته داخل منزله 
الفــور حتركــت قوة  وعلــى 

مــن رجــال االمــن الــى مكان 
البــالغ وعنــد وصولهم تبني 
ان الشــخص املذكــور مصاب 
بحالة هستيرية وعند محاولة 
اقناعه بإطالق ســراح عائلته 
قام باالعتداء على بعض رجال 
االمن بآلة حادة »ســكني« ومت 
نقلهم الى املستشفى ومتكنت 
قوة الشرطة من القبض عليه 

وتبني أنه من اصحاب السوابق 
ويتعاطى املخدرات، وأحيل إلى 

جهة االختصاص.
هــذا وكــرم وكيــل وزارة 
العام  الداخلية لشؤون األمن 
باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح 
قوة األمن التي سيطرت على 
الشــخص »املهســتر« والقت 

القبض عليه.

مجموعة من اللقطات من مقطع فيديو تظهر مراحل »هسترة« املواطن والتي انتهت بضبطه من قبل أحد رجال األمن

تركوا مركبتهم وهربوا بعد تجاوزهم إشارة حمراء

البحث عن 3 شباب اصطدموا بدورية و»انحاشوا« على »الغوص«
عبداهلل قنيص

شــرعت أجهــزة وزارة 
الداخلية في البحث عن 3 
أشخاص في العقد الثالث 
مــن عمرهــم اصطدمــوا 
بدورية أمــن وهربوا بعد 
أن جتاوزوا إشارة ضوئية 
حمراء. وبحسب مصدر أمني 
ومقطع فيديــو مت تداوله 
على وسائل التواصل، فإن 
دورية اشتبهت في مركبة 
صالون حديثة على شارع 
الغوص، ولدى الطلب من 
قائدهــا التوقــف، رفــض 
االمتثــال لتعليمات األمن 
واصطــدم بالدورية، وهو 
ما دعا رجال الدورية للحاق 

باملركبة بعد رصدها تتجاوز 
إشارة ضوئية حمراء، ومت 
إجبار السيارة على التوقف، 

ولكن الشباب الثالثة تركوا 
املركبة وهربوا على األقدام.

هذا ولم تعرف األسباب 

التــي دعــت الشــباب إلى 
الهرب وإذا ما كان بحوزتهم 

ممنوعات أم ال!

الشباب هربوا بعد االصطدام وتركوا املركبةالدورية جتبر املركبة على التوقف

وفاة 3 وافدين وإصابة 9 في تصادم »رباعية« وباص عمال

محمد الجالهمة

شهد طريق العبدلي صباح 
امس حادثا مروريا عنيفا بني 
مركبة رباعية وباص للعمال 

وهو ما أودى بحياة 3 اشخاص 
واصابة 9 آخرين، منهم اثنان  
نقــال للعالج الى مستشــفى 
اجلهــراء بحالــة حرجــة و4 
نقلــوا الى املستشــفى ذاتها 

بسيارات االسعاف، أما الثالثة 
اآلخــرون فقــد مت إســعافهم 
مبعرفة رجال الطوارئ الطبية 
في موقع احلادث. وبحســب 
مصدر امني، فإن احلادث وقع 

في ســاعة مبكرة من صباح 
امــس وهو مــا ادى الى وفاة 
سوري وبنغالديشي وهندي، 
وفتح حتقيق ملعرفة أسباب 

ومالبسات احلادث.

املركبة دمرت متاما في التصادم الباص حطمت مقدمته

aljalahmahq8@hotmail.com وجهة نظر
محمد الجالهمة 

»قرارات متسرعة«
هناك مثل عربي شائع يقول »اذا عرف 

السبب بطل العجب« وبالعودة إلى قرار وزارة 
الصحة بشأن زيادة الرسوم على الوافدين 

جند انه ينطبق عليه املثل، وإال ما هو 
التفسير لكم االستثناءات التي اعقبت خروج 

القرار إلى حيز التطبيق بأيام محدودة؟
والسبب باعتقادي في االستثناءات بدأ 

باخلدم ثم املعاقني وزوج الكويتية وأبنائها 
إلى الخ، ناجت انعكاس لقرارات جاءت بدون 
دراسة متأنية، واملاضي القريب خير دليل 

على ما اقول، ولعل في قرار وزارة الداخلية 
بشأن عدم جتديد اقامات اآلباء واالمهات 
وفق املادة ٢٢ ومن ثم التراجع عنه كليا 

خير دليل. السؤال املهم الذي يطرح نفسه: 
ملاذا تتخذ القرارات ومن ثم نعود عنها؟ 
باعتقادي ان السبب الرئيسي يتمثل في 

عدم الدراسة ويؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
ان املستشارين ال طائل منهم، والى جانب 
ما يحملونه مليزانية الدولة برواتب كبيرة 

لهم فإنهم ايضا »يوهقون الدولة« والوزراء 
في قرارات يتم التراجع عنها كليا مثل قرار 
جتديد االقامات وجزئيا مثل قرار الرسوم 

الصحية.
ايضا هناك سبب آخر ال يقل اهمية عما 

سبق في شأن القرار املتسرعة ويتمثل في 
اتخاذ قرارات مهمة حتت ضغط »الشعوبية« 
ومبعنى آخر يسايرون نواباً وحتت الضغط 
النيابي يتعجلون باستصدار قرارات وزارية 
كأنها أولويات واحملصلة خطوات متسرعة. 

من املؤكد ان املستشفيات تشهد ضغطا ولكن 
من املؤكد ايضا ان احلل ما كان يجب ان 

يكون بفرض رسوم مرهقة على الوافدين 
الذين ساهموا في بناء الكويت، ولكن كان 
يفترض ان ندشن مستشفيات على األقل 

حتى تقوم هذه املستشفيات- بعد عقدين أو 
ثالثة- بتقدمي الرعاية الصحية للمواطنني، ألن 

املؤشرات والقرارات التي تتخذ تباعا تقول 
ان اعدادا محدودة جدا من الوافدين ستبقى 
بعد عقدين، واالغلبية ستكون من املواطنني، 

اذا احللول ألي مشكلة ال يجب ان تكون 
حلوال وقتية وتتم العودة عنها بال قرارات 

تعالج املشكالت بشكل جذري. نعم اآلن 
املستشفيات ليست عليها كثافة أسوة فيما 

قبل القرار ولكن ماذا سيكون الوضع بعد ان 
تصل اعداد الكويتيني إلى اضعاف ما نحن 

عليه اآلن، وهل سنقول للمواطن ال نقدم لك 
العالج حسبما نص عليه الدستور؟ أو نفرض 

على املواطنني رسوما اسوة بالوافدين؟
نحن نثق في قدرة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك حفظه اهلل في 
تقدم الكويت واتخاذ خطوات نحو مستقبل 
واعد، وما نأمله هو قرارات وزارية لصالح 

الوطن وليست قرارات وضعت لكي تلغى أو 
قرارات تضطر القيادة السياسية بسببها إلى 
التدخل للعودة عنها ألنها ال تتسق مع كون 

الكويت مركزا للعمل اإلنساني. واسمحوا لي 
القول ان قرار الصحة يتعارض مع ذلك. اللهم 

اني بلغت، اللهم فاشهد.

بدء محاكمة حامد بويابس االثنني املقبل
عبدالكريم أحمد

حــددت محكمة اجلنايــات االثنني املقبل 
موعدا حملاكمة اإلعالمي حامد بويابس. وكانت 
األجهزة األمنية قد ألقت القبض على بويابس 

نهاية األسبوع املاضي بتهمة تدوين عبارات 
مسيئة إلى مسند اإلمارة بحسابه في موقع 
التدوين االجتماعــي تويتر. وقررت النيابة 
العامــة حجزه ملدة ٢١ يوما مــع إحالته إلى 

السجن املركزي.

3 مواطنني مطلوبني إلى »التنفيذ املدني« 
بـ 100 ألف دينار

هاني الظفيري

أسفر االنتشــار االمني لقطاع االمن العام 
خاصة رجال امن العاصمة عن ضبط 3 مطلوبني 
تبني انهم مطلوبون مببالغ مالية فاقت الـ ١٠٠ 
الف دينار. وبحســب مصدر امني فإن حملة 
امنية في العاصمة اوقفت مواطنا بعد االشتباه 

به وباالستعالم عنه تبني انه مدين مببلغ 54 
الف دينار.

وفي منطقة عبداهلل السالم مت ضبط مواطن 
آخر تبني أنه مطلوب مببلغ ٢٧ ألف دينار.

وفي بنيد القار ضبط مواطن ثالث تبني انه 
مدين مببلغ ٢3 ألف دينار وأحيل املطلوبون 

الى »التنفيذ املدني«.

جلنة الشرطة توصي برفع العالوات
وتسكني املناصب الشاغرة في »الداخلية«

مصري خاطر بحياته لينقذ تلميذة كويتية 
من الدهس بالرميثية

أحمد خميس

كشفت مصادر مطلعة ان جلنة الشرطة التي 
عقدت اجتماعها مؤخرا برئاســة وكيل وزارة 
الداخلية الفريق محمود الدوســري وحضور 

الوكالء املساعدين باالصالة اوصت برفع عالوات 
رجال الشــرطة، كما اوصت بتسكني املناصب 
الشــاغرة التي وصلت الى اكثر من 3٠ منصبا 
شاغرا منها الوكالء املساعدون واملديرون العامون 

ومساعدو املديرين العامني ومديرو ادارات.

هاني الظفيري

كاد مصري ان يضحي بنفسه من اجل انقاذ روح 
تلميذة كويتية في املرحلة االبتدائية كانت تعبر 
الطريق، فحملها املصري بعد مشاهدته ملركبة قادمة 
بسرعة فتعرض هو للدهس واصيب بكدمات في 
الرجلني بعد ان نقل الفتاة الى الرصيف في ثوان. 

وكانــت غرفة عمليــات وزارة الداخلية قد تلقت 
بالغا عن حادث دهس قرب احدى مدارس منطقة 
الرميثيــة، فتوجه رجال األمــن وفنيو الطوارئ 
الطبية ومت تقدمي االســعافات األولية للمصري 
وادخاله مستشفى مبارك للعالج، وكشف مصدر 
امني أن الوافد املصري هو عامل بناء شاهد مركبة 
مسرعة باجتاه الطفلة فأسرع اليها وحملها بعيدا.

براءة مواطنني من اقتحام مدرسة 
بعد تهديد حارسها بسكني

عبدالكريم أحمد

الدائــرة اجلزائية  أيــدت 
مبحكمة االستئناف حكم أول 
درجة ببراءة مواطنني اثنني 
من اقتحام مدرسة في ضاحية 
الزهراء ليال وسرقة مبلغ 6٠ 
دينارا بعد كسر بابها وزجاجها 

وتهديد حارسها بسكني.
وأكــد وكيال املتهــم األول 
الكندري  احملاميان عبــداهلل 
فــي  املقــدم  وعبدالرحمــن 
الدليل  مرافعتهمــا تناقــض 
القولي والفني وبطالن أقوال 
شــهود اإلثبــات والتناقض 
ومجــري  املبلــغ  بأقــوال 

التحريات.
وأشارا إلى أن موكليهما كانا 

يسيران في أرجاء منطقتهما 
السكنية فاستوقفهما ضابط 
الواقعة واقتادهما إلى املخفر 
وأرغمهما على االعتراف بالتهم 

رغم عدم عالقتهما بها.

عبداهلل الكندري عبدالرحمن املقدم

ثمّن التعاون والتنسيق بين األجهزة األمنية

الطراح كرّم محبطي تهريب املخدرات واألموال لـ»املركزي«

وزارة  وكيـــل  كــــرم 
الداخليــة لشــؤون األمــن 
العام باإلنابة اللواء إبراهيم 
الطــراح بحضــور مديــر 
عام مديريــة امن محافظة 
الفروانية اللواء ركن صالح 
مطــر عــددا من منتســبي 
الفروانية والذين  املديرية 

اسهموا في القبض على وافد 
عربي يقوم بتوريد املخدرات 
وأموال وهواتف نقالة إلى 
داخل السجن املركزي عن 

طريق طائرة السلكية.
كما كرم اللواء إبراهيم 
الطراح ومدير عام مديرية 
امن محافظة مبارك الكبير 

اللواء فؤاد األثري ضابطا 
املتميزة لنشاطه  جلهوده 
امللحوظ في ضبط ومالحقة 
القانون  اخلارجــني علــى 
وأدائه املتطــور في العمل 
ومحافظته على األمن العام.
وأثنــى اللــواء الطراح 
على جهود املكرمني جميعا 

والتعاون والتنسيق فيما 
بينهــم، مؤكــدا بذلــك أن 
تعاونهم املســتمر والبناء 
يسهم في احلفاظ على أمن 
البالد، متمنيا لهم التوفيق 
والنجاح وبــذل املزيد من 
اجلهد والعطاء حتى يكونوا 

قدوة لزمالئهم.
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