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تنويع الدوامات
بعدما طرحت في نافذتي على االمن قضية 
االختناقات املرورية وأشرت الى ان من 
بني احللول تنويع الدوامات باعتباره حال 
يحدث فارقا كبيرا، سارعت عدة قنوات 
تلفزيونية بإجراء حوارات معي، والحظت 
ان التركيز انصب علــى جزئية »تنويع 
الدوامات«. تناولــت املقترح وذكرت ان 
توجه شريحة من املوظفني ملهام عملهم 
في السابعة والنصف وأخرى في الثامنة 
والشريحة االخرى في الثامنة والنصف 
الى جانب حلول اخرى سيخفف بنسبة 
كبيرة من حدة املشكلة وكان لدي ثقة في 
جتاوب مجلس الوزراء مشكورا مع طرحي 
والذي هو امتداد لطرح قيادات كانت تدير 
الوضع املروري وتعايش معاناة املواطنني 
الذي  الذروة كأخي  واملقيمني في أوقات 
أعتز بصداقته وأقدر إخالصه وجهده معالي 
محافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا وأخي 
اللواء د.مصطفى الزعابي وأيضا الفريق 
اول عبدالفتاح العلي والذي أحدث فارقا في 
الوضع املروري والتزال بصماته وأفكاره 
إضاءات للحلحلة مثل الســير في حارة 
االمان وامتدادا ايضا جلهود أخي اللواء 
عبداهلل املهنا واللواء فهد الشويع وبحكم 
تواجدي لسنوات عدة مديرا ألمن العاصمة، 
الوضع احلالي صعب،  بصراحة شديدة 
ونلمس معاناة لها مــا يبررها، فالطاقة 
االستيعابية للطرق ال تستطيع بأي حال من 
األحوال امتصاص الكم الضخم للسيارات 
باعتبار ان حد الطرقات االقصى هو ٩٥٠ 
الف سيارة فيما عدد السيارات في الكويت 
يفوق املليوني سيارة وإذا ما انطلقت ٦٠% 
من املركبات اململوكة للمواطنني واملقيمني 
في توقيت واحد ألحدثت شــلال يصعب 
السيطرة عليه. بقرار مجلس الوزراء والذي 
نشرته جريدة »األنباء« األسبوع املاضي 
واخلاص بتنويــع الدوامات تكون الدولة 
قد اتخذت خطوة مؤثرة لتخفيف معاناة 
مستخدمي الطرق على االقل مع بدء الدوام 
ونهايته وال ميكن جتاهل البصمة والتي 

ســتكون محركا الندفاع البعض ورمبا 
جتاوز قانون املرور حتى يصل املوظف 
الى مقر عمله في التوقيت املقرر، الدولة 
ممثلة فــي مجلس الوزراء اتخذت قرارا 
نشكرها عليه ولكن املطلوب هو التطبيق، 
فحسب علمي االوضاع على حالها فاملدارس 
تدخل جميعها فــي توقيت واحد، وبقية 
الوزارات واملطلوب صدور قرار من ديوان 
اخلدمة املدنية كالــذي يصدر مع حلول 
شهر رمضان يكون واضحا. هناك جهود 
ضخمة تبذلهــا قطاعات املرور والنجدة 
واألمن العام في القضية املرورية وكذلك 
هناك حملة اعالمية لإلدارة العامة للعالقات 
العامة والتوجيــه املعنوي بخبرة كبيرة 
للعميد عادل احلشاش مرفقة بنصائح آمل 
األخذ بها، ولكن ومن واقع خبرتي االمنية 
وجب ان تترجم قرارات مجلس الوزراء 
بشكل عاجل مع االسراع في تدشني شبكة 
النقل  للمترو وحتفيز استخدام وسائل 
العام مع التشــدد في استخراج رخص 
التي  الشريحة  للوافدين وإعطاء  السوق 
حتتاج فعليا لوسائل نقل خاصة وال بأس 
وعقب تدشني شــبكة للمترو من اتخاذ 
خطوات اضافية لتقنني استخدام املركبات 
اخلاصة كفرض رسوم بعد اتخاذ االجراءات 
الدستورية على حيازة السيارات اخلاصة 
وجتديد املركبات. القضية املرورية تالمس 
حياة اجلميع وتستحق ان تكون من بني 
الوزراء ونشكره على  اهتمامات مجلس 

التفاعل مع اطروحات احلل. 
آخر الكالم..

ضبط قطاع البحث اجلنائي معمال يحتوي 
على محميتــني مجهزتني بأجهزة حديثة 
و١٠٠٠ شــتلة لبــذور املاريغوانا اجناز 
ويبرهن على يقظة االجهزة االمنية ولكن 
زراعة املخدرات بهذه الطريقة املتقدمة وفي 
اجواء مناخية غير مناســبة لزراعة هذه 
السموم في الكويت، تدعونا الى تكثيف 
اجلهود ألنها داللة على وجود سوق رائجة 

وإنذار خطر.

براءة 5 آسيويني من سرقة أدوات 
ميكانيكية وكهربائية مبنطقة اجلليب

قضت محكمــة اجلنايات 
ببــراءة ٥ وافديــن مــن 
اجلنســية اآلســيوية من 
تشــكيل عصابة للسرقة 
أدوات ميكانيكية  وسرقة 
وكهربائية من مركبة إحدى 
الشركات وبيعها في إحدى 
البقاالت مبنطقــة جليب 
الشيوخ، كما قضت احملكمة 
بتغرمي املتهمني األول والرابع 
٣٠٠ دينار لكل منهما عن 

تهمة انتهاء اإلقامة. 
العامة قد  النيابــة  وكانت 
أســندت للمتهمــني أنهم 
املبينة  املنقوالت  ســرقوا 
بالوصف والقيمة واململوكة 
لشركة ميكانيكية وكهربائية، 
وذلك عــن طريق حتطيم 
حرز بأن كسروا قفل باب 
املركبة األيسر واستولوا عما 
بداخلها من املسروقات، كما 
املتهمني األول  إلى  أسندت 
والرابع وهما أجنبيان أقاما 
بالبالد بدون ترخيص من 

اجلهة اإلدارية املختصة. 
وتتلخص الواقعة فيما شهد 
الذي يعمل في  الشاهد  به 
الشركة أنه اكتشف سرقة 
اململوكة  التكييــف  أدوات 
إليه،  بها  للشركة واملعهود 
وذلك عن طريق كسر الباب 

للمركبة  اخللفي األيســر 
اليه بها، كما شهد  املعهود 
ضابط الواقعة بأن حترياته 
اتفاق  السرية أسفرت عن 
املتهمني جميعا على تشكيل 
تنظيــم عصابي في مجال 
السرقات عن طريق الكسر، 
حيث يقوم املتهمون األول 
والرابع واخلامس بكســر 
قفل باب املركبة واالستيالء 
على ما بداخلها ويقوم املتهم 
الثاني بتخزين املسروقات 
في مخزنه إلــى أن يقوم 
الثالث ببيعها عن طريق جهة 
عمله في »بقالة«، وأضاف 
املتهمني عما  انه مبواجهة 
أســفرت عنــه التحريات 
اعترفوا بصحتها وبارتكاب 

الواقعة.
وأمام احملكمــة حضرت 
احملامية عصمت اخلربوطلي 
عن جميع املتهمني مترافعة 
شــفاهة ودفعت ببطالن 
القبض النتفاء حالة التلبس 
باجلرمية وبانعدام عالقة 
بالواقعة وبتلفيق  موكليها 
االتهام املســند اليهم، كما 
دفعت بعدم جدية التحريات 
بأقوال  وعــدم االعتــداد 
محررها وبطالنها، وخلو 
األوراق مــن األدلة وعدم 

توافــر أركان اجلرمية في 
حــق موكليهــا، وطالبت 
اخلربوطلي من هيئة احملكمة 
املتهمني مما  ببراءة جميع 

اسند اليهم من اتهام.
وأخــذت احملكمــة بدفاع 
احملامية اخلربوطلي وقضت 
ببــراءة موكليهــا، وقالت 
احملكمة إنها ال تطمئن إلى 
أقــوال الشــاهد التي جاء 
مرسلة ولم يساندها دليل 
أو قرينة باألوراق، السيما 
أن الواقعة غير مشــهودة 
من أشخاص فضال عن أن 
الشرطة ال ترقى  حتريات 
ملرتبة الدليل، اذ لم يؤيدها 

دليل باألوراق.

عدل ومحاكم

عبدالكرمي أحمد

احملامية عصمت اخلربوطلي

إرجاء »دخول املجلس«
و»ترديد اخلطاب« إلى 2 أكتوبر

»اإلدارية« تلزم »التحقيقات« بقبول وتعيني محققني

أجلــت الدائــرة الثامنــة مبحكمــة 
االستئناف برئاسة املستشار علي الدريع 
دعوى دخول مجلس األمة املتهم فيها ٧٠ 
مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون 
وناشطون إلى الثاني من أكتوبر املقبل 
إلعالن الشــهود. جاء ذلك بعدما طلب 
عضو هيئة الدفاع عن املتهمني بطلب 
شهود رأى أن شهادتهم تصب في صالح 

املتهمني.

كما أرجأت احملكمة نظر دعوى ترديد 
خطاب النائب األسبق مسلم البراك املتهم 
فيها ٢١ مواطنا بينهم ناشطون ونواب 
سابقون وحاليون إلى الثاني من أكتوبر 
املقبل. وتخلل اجللســة حضور دفاع 
عدد من املتهمني احملامي محمد احلميدي 
الذي طلب رد الهيئة القضائية وإرجاء 

الدعوى الستكمال إجراءات الرد.

أصدرت الدائــرة اإلدارية باحملكمة 
الكليــة حكمــني بإلــزام اإلدارة العامة 
للتحقيقات بتعيني محققني اثنني بعدما 
اســتبعدتهما من القبول بذريعة عدم 

انطباق الشروط املطلوبة عليهم.
وقــال احملامــي محمــد األنصاري 

لـ»األنباء« إن عــدد األحكام القضائية 
الصادرة بهذا الشأن ضد اإلدارة العامة 
للتحقيقــات منذ بداية هذا العام حتى 
اآلن وصل إلى ٥6 حكما بتعيني محققني 
ومحققات مت استبعادهم رغم استحقاقهم 

الوظيفة.

محمد الدشيش

وصـل العاصمة الصينـية بكيـن أمس وكيـل وزارة 
الداخلية الفريق محمود الدوسري على رأس وفد أمني 
رفيع الـمستوى وذلك حلضور الدورة )8٦( للجمـعية 

الـعامة لالنتربول التي بدأت اعمالها أمـس وتسـتـمـر حتى 

االحد املقبل.
وكان الدوسري قد غادر البالد صباح امس وكان في وداعه 
على أرض املطار مدير عام اإلدارة العامة ملكتب وكيل وزارة 

الداخلية باإلنابة اللواء وائل الرومي ومدير عام االدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني العميد عادل احلشاش، 

وعدد من القيادات األمنية.

الدوسري إلى بكني حلضورالدورة 86 لإلنتربول الدولي

الفريق محمود الدوسري

ضبط آسيوي وعربي يزوّران معامالت إصدار تأشيرات

صورة املتهم املتداولة على مواقع التواصل االجتماعي محرّفة

6 مواطنني بثالثة أكياس كيميكال وسيجارة في قبضة »املهام اخلاصة«

شاب سلب سيارة صديقه بعد طعنتني حتت نفق الصليبية

مشاري المطيري

متكنت اإلدارة العامة ملباحث شــؤون اإلقامة بالتعاون 
مع إدارة شــؤون اإلقامة مبحافظة الفروانية من ضبط عدة 

معامــالت للعمالة املنزلية مادة )٢٠( وذلك لوجود شــبهة 
تزوير بالتوقيع. وكانت معلومات قد وردت بهذا الشأن الى 
ادارة املباحث، فتم تكثيف التحريات الالزمة بهدف التأكد من 
صحتها، وبعد اتخاذ اإلجراء القانوني مت ضبط مقيمني أحدهما 

آسيوي وآخر من إحدى اجلنسيات العربية، ومبواجهتهما مبا 
نسب اليهما اعترفا بأنهما يقومان بتسليمها ألحد املواطنني، 
وذلك إلصدار تأشيرات دخول العمالة البنغالديشية. وسجلت 

قضية، وأحيل املتهمان الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

نفت وزارة الداخلية الصورة التي نشرت في وسائل 
التواصل االجتماعي ملتهم في قضية تزوير وحيازة مواد 
مخدرة محكوم عليه بأول درجة بالســجن ١٠ سنوات 
وهــو مكبل اليدين، مبعاونة املتهم الثاني والذي كان 
يعمل ضابطا في وزارة الداخلية برتبة مقدم واحملكوم 

عليه بخمس ســنوات ووصفت الصورة بانه شــابها 
التحريف وعــدم املصداقية. وأوضحت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بالداخلية أن املتهم األول هو 
من قام بنشر هذه الصور احملرفة على مواقع التواصل 
االجتماعــي بعد فراره مــن قاعة احملكمــة أثناء نظر 
القضيــة بهدف التأثير على مجريات احلكم لصاحله. 
ونفت اإلدارة نفيا قطعيا تعرض املتهم ألي شكل من 

اشكال العنف اثناء التوقيف، حيث عرض على النيابة 
العامة ومت حجزه وحبسه ولم يبادر باتهام أحد بضربه 
أو االعتــداء عليه، مشــيرة الى أن الصــورة املتداولة 
بوســائل التواصــل االجتماعي غيــر دقيقة من حيث 
البنية اجلســمانية والشكل العام للمتهم، هذا اضافة 
الــى ان املكان الذي يدعيه ال ميت أصال لإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وهي املعنية مبتابعة هذه القضية.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

أحال رجال دوريات سرية 
املهــام ٥ مواطنــني الى اإلدارة 
العامــة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطهم وبحوزتهم 3 أكياس 
حتمل مادة الكيميكال املخدر، 

ومت رفع تقرير بالواقعة.
كما ضبط رجال سرية املهام 
مواطنا متت مشــاهدته داخل 
ســيارته وهو يدخن سيجارة 
حتتوي على مادة احلشــيش، 

وعليــه احيــل الشــخص الى 
جهة االختصاص. على صعيد 
متصل، فقد أســفر االنتشــار 
األمني لسرية املهام في عدد من 
املناطق عن ضبط وافد هندي 
مدين إلحدى شركات االتصاالت 
مببلغ ١4٠ دينارا، كما مت ضبط 
وافد مصري مطلوب إحضاره 
مدين مببلغ ١٧٠٠ دينار، ووافد 
نيبالي مطلوب أيضا لشــركة 
مببلــغ 6٠٠ دينــار، وأحيلوا 

جميعا الى التنفيذ.

هاني الظفيري

انتهت الصداقة بني شابني من فئة البدون بطعنتني 
وجههما احدهما إلى اآلخر فــي نفق الصليبية بعد 
خالف نشــب بينهما ليقوم اجلاني بســلب سيارة 

املجني عليه الذي ظــل غارقا في دمائه حتى حضر 
رجال اإلسعاف ونقلوه إلى املستشفى، وجار التحقيق 
بالواقعــة. وقال مصدر امني إن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات وزارة الداخلية عن وجود شاب ملطخ بالدماء 
في نفق الصليبية، وعند وصول الدوريات واإلسعاف 

أفاد الشــاب الذي اتضح انه »بدون« في التحقيقات 
األولية بأن صديقه وجه له طعنتني وســرق سيارته 
وهرب بعد خالف نشب بينهما، وأردف املصدر بأن 
التحقيقات ستستمر فور حتسن حالة املجني عليه، 
وان اجلاني قام بتسليم املركبة إلى ذوي املجني عليه.

.. وإتالف ممتلكات الدولةآثار املشاجرة

إصابة وافد في انقالب على »السالمي«

وفاة آسيوي واثنان إلى »عناية اجلهراء« نتيجة حادث على »العبدلي«
عبداهلل قنيص

شــهد طريــق العبدلــي 
الســريع حادث تصادم بني 
مركبتني راح ضحيته وافد 
من اجلنسية اآلسيوية، فيما 
نقل اثنان إلى غرفة االنعاش 

مبستشفى اجلهراء.
أمنــي،  مصــدر  وقــال 
ان بالغــا ورد إلــى غرفــة 
عمليات الداخلية من املارة 
يفيد بوقوع حادث تصادم 

بني مركبتني عند كيلو ٢٧، 
وعند توجه رجال االسعاف 
بتعليمــات من قائد منطقة 
الطــوارئ الطبيــة عبداهلل 
حساب، تبني ان أحد الوافدين 
توفي باملوقع نتيجة تهشم 
جمجمته، فيما تعرض وافدان 
إلى إصابــات حرجة ونقل 
أحدهما عن طريق االسعاف 

اجلوي إلى املستشفى. 
ومن جانب آخر، أصيب 
وافد عربي في حادث انقالب 

مركبة على طريق الساملي، 
وكان بالغ قد ورد إلى غرفة 
العمليــات بشــأن احلادث 
فانتقلــت دوريــات األمــن 
والنجدة واملرور، باإلضافة 
إلــى الطــوارئ الطبية إلى 
البــالغ وشــوهدت  موقــع 
املركبــة التــي انقلبت على 
جانب الطريق وتولى رجال 
الطــوارئ الطبية إســعاف 
وعالج املصــاب الذي تبني 

أن إصابته طفيفة. مركبة الوافد العربي بعد انقالبها على »الساملي«

أكياس الكيميكال الثالثة  السيجارة امللغومة باحلشيش

بعد انتشار مقطع ڤيديو وثّق »هوشة« بين أفراد أسرة مريض

»الداخلية«: خالف عائلي في مستشفى اجلهراء
أسفر عن إصابات وإتالف مرافق وتسجيل قضية

جاسم التنيب - حنان عبد المعبود

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
فــي بيان لهــا، أن ما مت تداوله 
على وسائل التواصل االجتماعي 
حــول مقطع ڤيديو ملشــاجرة 
داخــل مستشــفى اجلهــراء، 
يعود إلى مشاجرة عائلية بني 
شقيقني ووافد وشقيقهما اآلخر 
وأبنائه أثناء زيارتهم لوالدهم 
في مستشفى اجلهراء لوجود 

خالفات سابقة بينهم.
وأوضحت اإلدارة أن املجني 
عليهمــا تقدمــا ملخفر شــرطة 
النعيــم وســجال قضية حتت 

رقم 339/٢٠١٧ جنح النعيم.
وجــار اســتدعاء األطراف 
الثالــث  )الشــقيق  األخــرى 
وأبنائه( من قبل إدارة مباحث 
اجلهراء وحصر األضرار املادية 
وحتديــد اإلصابــات الناجتــة 
عن املشــاجرة. وكانــت إدارة 
مستشــفى اجلهراء قد أعلنت 
أمس األحد أن املشاجرة جرت 
في قسم الباطنية، مشيرة إلى 
أنها »متت بني أفراد أسرة مريض 
في املستشــفى أثنــاء مواعيد 
الزيــارة«، الفتــة الــى أنه »مت 

التعامل مع املشــاجرة، حسب 
اإلجراءات املعتمدة، وبعد عالج 
املصابني مت حصر املتشاجرين 
وحتويلهم إلــى املخفر التخاذ 

الالزم«. وأعربــت الوزارة عن 
اســتنكارها ملظاهر العنف في 
منشآتها، وعن أسفها للتصرفات 
والسلوكيات السلبية. وأكدت 

التزامها بتحويل حاالت مماثلة 
إلــى اجلهــات األمنيــة التخاذ 
الالزم، وأن ذلــك يأتي حرصا 
على سالمة املرضى واملراجعني.


