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اللواء الطراح وجّه بتوثيق حوادث االستهتار والرعونة

األمن العام يالحق املستهترين خالل هطول األمطار
حتى منازلهم في سعد العبداهلل وسحب مركباتهم

إحالة 22 شركة وهمية إلى النيابة
ووضع بلوك على 104 عمال مسجلني عليها

محمد الدشيش

اإلدارة  جهــود  ضمــن 
شــؤون  ملباحــث  العامــة 
اإلقامــة لضبــط اخلارجــن 
عــن القانــون واملتغيبن عن 

كفالئهــم واملخالفــن لقانون 
العمل وقانون اإلقامة متكنت 
اإلدارة مــن ضبط ٢٢ شــركة 
مغلقة »وهمية« وعلى كفالتها 
١٠4 عمــال. وكانت معلومات 
قــد وردت إلــى إدارة البحث 

والتحــري التابعــة ملباحــث 
شــؤون اإلقامة تفيد بوجود 
عدة شركات حتمل تراخيص 
جتارية وعلــى كفالتها عمالة 
زائدة وال متارس أي نشــاط. 
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية 

متــت مداهمة هذه الشــركات 
وتبــن بالفعل أنها شــركات 
وهميــة وغيــر قائمــة وعلى 
كفالتها عمالة زائدة ما استدعى 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
بحقها حيث مت وضع قيد أمني 

مينعها من استصدار تأشيرات 
ومنح كفاالت للمقيمن. ومتت 
مخاطبة إدارة تفتيش العمل 
لــوزارة الشــؤون  التابعــة 
االجتماعيــة والعمــل التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقها.

خــالل االســتهتار والرعونة. 
ووجه وكيــل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون األمن العام 
اللــواء ابراهيم الطراح بإحالة 
جميــع مركبات املســتهترين 
الى كراج احلجز وطلب متهيدا 
الستدعاء اصحابها لإلرشاد عن 
مستخدميها. وبحسب مصدر 
امنــي فإن بالغــات وردت الى 

هاني الظفيري

لم يكتف رجال األمن العام 
خالل حملة موســعة تزامنت 
مع هطول أمطــار على التقاط 
أرقــام لوحــات املســتهترين 
وإمنــا  مخالفــات  وحتريــر 
امتدت الــى منازلهــم ومن ثم 
ســحب املركبات التي رصدت 

عمليات الداخليــة عن جتهيز 
عدد من الشــباب فجر االثنن 
وقيامهم باالستهتار والرعونة 
فــي مدينة ســعد العبــداهلل، 
وعلى الفور وجه اللواء الطراح 
بإرســال رجال أمن بزي مدني 
قاموا بتصوير جميع املركبات 
املســتهترة، ثم قامت دوريات 
األمن بفرض طوق حول مكان 

االســتهتار ومت ضبط عدد من 
املخالفــن مبركباتهم، اما بقية 
املركبات التي هربت فتم تتبع 
اصحابها وسحب املركبات من 

امام منازلهم.
وأكــد املصــدر ان جميــع 
املخالفــن وثقت اســتهتارهم 
بحيث يتم الرجوع الى التوثيق 
متى ما كانت هناك اعتراضات.

نقل مركبات املستهترين الى كراج احلجزاحدى املركبات  املخالفة محمّلة على ونش »الداخلية« اللواء ابراهيم الطراح

املستعرضون 
جار استدعاؤهم 

للتحقيق

ملفات 12 مخالفة مبواقف» املعاقني« إلى »التحقيقات«
هاني الظفيري

شــن رجــال األمــن العــام يــوم أمــس 
وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء ابراهيم الطراح 
حملة موسعة في عدد من املناطق خاصة في 
الفروانية، وأسفرت عن حترير ١٢ مخالفة 
وقوف في مواقف املعاقن. وبحسب مصدر 
امنــي، فإن جميع املخالفــات احملررة متت 
إحالتها الى االدارة العامة للتحقيقات لوضع 
بلوك على أصحابها حتى يقوموا باحلضور 
الى االدارة العامة للتحقيقات متهيدا إلحالة 

.. ومركبة أخرى احيل ملفها إلى »التحقيقات«احدى املركبات متوقفة في مواقف املعاقني ملفات املخالفات الى النيابة.

ضبط 4 مواطنين مطلوبين بـ 70 ألف دينار أحدهم من أرباب السوابق

أمر بضبط وإحضار مواطنة وزوجها وأحد أبنائها
حملاولة متكني ابنهم من الهرب وتصوير قوة من مباحث اجلهراء

»مصرفية لبنانية« تتهم زميلها بخدش حيائها قبل الغداء

محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

وجه وكيل نيابة اجلهراء 
بضبط وإحضار أسرة متهم 
املكونة من أمه وأبيه وشقيقه.

وكان رجال مباحث اجلهراء 
توجهــوا للقبــض عليه بناء 
علــى اذن نيابــي، وبحســب 
إفادات رجال مباحث اجلهراء 
والذين سجلوا قضية بعنوان 
إهانة موظف عــام واالعتداء 
عليه ومحاولــة متكن متهم 

مــن الهــرب فإنهــم توجهوا 
الى احد املنــازل في اجلهراء 
لضبط مواطن يدعى )ع.م.م( 
من مواليد ١٩٩6 حيث واجهوا 
مقاومة عنيفة من قبل والدة 

املطلوب ووالده وشقيقه.
املبلغــون وهــم  وأشــار 
)ن.س( من مواليد ١٩6١ و)م.ع( 
من مواليد ١٩٩3، و)ط.ز( من 
مواليد ١٩٩3 وجميعهم من قوة 
مباحث اجلهراء الى ان والدة 
املتهم قامت بتصويرهم خالل 

أداء مهام عملهم متوعدة إياهم 
بإحلاق األذى بهم.

من جهة أخرى، أحال مدير 
عــام مديريــة أمــن محافظة 
مبــارك الكبيــر إلــى اإلدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية 
مواطنــا مطلوبــا بدين قدره 
3٧ ألف دينار إلى جانب آخر 
مطلوب لـ 3 قضايا سرقات. 
وبحســب مصدر أمنــي فإن 
فرقــة مديرية أمــن محافظة 
مبــارك الكبير وخــالل إقامة 

حملــة تفتيــش فــي منطقة 
»املســايل« مت توقيف مركبة 
ولدى االستطالع عن قائدها 
تبن انه مطلوب إلقاء قبض 
لــإلدارة العامــة للتحقيقات 
مبخفر األحمدي، وإلقاء قبض 
آخر مبخفر العارضية وثالث 
مبخفر االندلس باإلضافة إلى 
عدة أوامــر القاء قبض مدين 
مببلــغ 3٧ ألــف دينــار، كما 
تبن انه من ارباب الســوابق 
ولديه قضايا سابقة مخدرات 

وسرقات وحديث اخلروج من 
الســجن، فتــم التحفظ عليه 

واحالته إلى مخفر العدان.
كما متكن رجال أمن مبارك 
الكبير وفي حملة لهم مبنطقة 
صباح السالم من ضبط مواطن 
تبن انه مدين مببلغ ١5 ألف 
دينار، وفي نفس املنطقة مت 
ضبط مواطن مدين بـ ١٧ ألف 
دينار كما ضبــط رجال أمن 
مبارك الكبيــر مواطنا مدينا 

مببلغ ١٠٧٠ دينارا.

سعود الدعيج ـ محمد الدشيش

ســجلت وافــدة لبنانيــة 
فــي أحــد مخافــر العاصمة 
قضية أخالقية متهمة زميلها 
بالشــروع في االعتداء عليها 
داخل موقف للسيارات قريب 
مــن البنــك الــذي تعمــل به 

واملدعى عليه.
وبحسب مصدر امني فإن 
الوافدة وهي في العقد الثالث 
مــن عمرها قالت فــي افادتها 
ان صديقها فــي العمل طلب 
منها ان ترافقه في فترة ما بعد 
الدوام الصباحي لتناول وجبة 
غــداء وخــالل وجودها معه 

في املوقف القريب من البنك 
فوجئت به تصدر منه أفعال 
خادشة للحياء وهو ما دعاها 
إلى اخلروج سريعا من املركبة. 
وأمر محقق شــرق بتسجيل 
قضية واستدعاء املدعى عليه 
والــذي نفى بشــكل قاطع ما 
ذكرته املدعية في بالغها وعليه 

مت ارفاق اقوال املدعية واملدعى 
عليه في املخفر واحالته إلى 

النيابة العامة.
على صعيد آخــر، ابلغت 
مواطنة مخفر شرطة حولي 
بتعرضهــا للضــرب من قبل 
زوجهــا املواطن مــن مواليد 
قــام  بأنــه  وأفــادت   ،١٩85

بضربهــا مبنزلهــا باملنطقة 
املذكورة بسبب خالف عائلي، 
واحضرت معها تقريرا طبيا 
يفيــد بتعرضها للضرب ومت 
تسجيل قضية اعتداء بالضرب 
وجار التحقيــق معه متهيدا 
الحالته الى النيابة الستكمال 

االجراءات القانونية.

عقب مطاردة بنغالي تخلص من كيس بإلقائه أرضاً ومحاولة الهرب

أمن حولي داهم قسيمة بسلوى حتولت لوكر لتصنيع اخلمور
هاني الظفيري

داهم رجال أمن حولي يوم 
امس قسيمة قدمية استأجرها 
وافد آسيوي وحولها إلى وكر 
لتصنيــع اخلمــور احمللية، 
ومتكن رجال األمن من ضبط 
املســتأجر ومدير الوكر وهو 
وافد بنغالي يدعى »وارشــا« 
متت مصــادرة كميات كبيرة 
من اخلمور وأدوات التصنيع. 
وبحســب مصــدر أمني فإنه 

خالل جولة اعتيادية إلحدى 
الدوريات مبنطقة سلوى متت 
مشــاهدة وافد آســيوي تبن 
الحقا انه بنغالي يترجل من 
مركبــة ميني بــاص يابانية 
فتــم توقيفه وطلــب إثباته، 
لكنه حــاول الفرار الى منزل 
قــام  وكان بحوزتــه كيــس 
بإلقائــه علــى األرض وحلق 
بها رجــال الدورية إلى داخل 
املنــزل ومطاردتــه والقبض 
عليه وباالستعالم عنه تبن 

انــه من مواليد ١٩8٠ وإقامته 
منتهية وصــادر بحقه طلب 
ضبط وإحضار مدين، كذلك 
تبن ان املنزل يوجد به مصنع 
خمور، حيث عثر بداخله على 
4٠3 زجاجات نوع الروضتن 
يشتبه في ان بها مادة مسكرة 
كذلك عدد ٩٧ برميال يوجد به 
مواد يشتبه بها انها مسكرة، 
ومت تســليم املتهم الى مخفر 
ســلوى متهيــدا إلحالته الى 

املكافحة. معدات التقطير ضبطت في الوكر

محطات أمنية
لواء/ م. إبراهيم النغيمش

إلى اللجنة املركزية للبدون
هناك مجموعة من األشخاص من البدون 

لديهم إثباتات يريدون عرضها على 
جلنة محايدة بعيدا عن اجلهاز املركزي، 

ويقولون إنها عكس ما يرى اجلهاز 
وهناك ضباط ومدنيون تقاعدوا من 

إدارة التحقيقات مستعدون للعمل بهذه 
اللجنة احملايدة، وليبتعد اجلهاز عن 

الشك واالنتقاد. امتنى أن تنشأ جلنة 
من احملققني املتقاعدين تنظر بالشكاوى 

التي يتقدم بها االخوة البدون لعرض 
مستنداتهم العكسية واللجنة ترفع توصية 
للجهاز بصحتها أو عدم صحتها، وأفضل 
أن يكون مقررها إما بإدارة التحقيقات أو 

أحد املخافر حتى تعطى خصوصيتها.

زلة لسان
من األخ الفاضل العميد عادل احلشاش 
بإبعاد كل وافد ال يربط حزامه مرتني ـ 

ال يوجد بلد بالعالم يعمل بهذا القانون ـ 
واعتقد ان الزميل عادل خانه التعبير بهذا 

التصريح.

السيارة ملك خاص
لذا أمتنى أن يتبنى أحد أعضاء مجلس 

األمة اقتراحا يتضمن تعديل املادة 
اخلاصة بسحب السيارة واستبدالها 

بتغليظ العقوبة على بعض املخالفات بدال 
من السحب.

وفاة مواطن دهسه مجهول على طريق كبد
سعود الدعيج

توفي مواطن ثالثيني في حادث دهس 
وقع على طريق كبد. وكان مواطن قد أبلغ 
غرفة العمليات بوجود حادث دهس على 
طريق كبــد أمام الــدوار، فانتقلت إحدى 
دوريات مخفر الصليبية إلى موقع البالغ، 

حيث شــوهدت جثة مواطن مــن مواليد 
١٩83 بعد دهسه من قبل شخص كان يقود 
مركبة وانيــت والذ بالفرار إلى جهة غير 
معلومة جار البحث عنه لضبطه وتقدميه 
للمحاكمة، وأمر وكيل النيابة تسجيل قضية 
دهس أدى إلى وفاة وأحيل امللف إلى جهة 

االختصاص.

حريق أعلى السطح أخلى قاطني منزل
هاني الظفيري

اضطر رجال إطفاء مركز 
اجلهــراء احلرفــي إلخالء 
منــزل من جميــع قاطنيه 
كإجراء احترازي وللحفاظ 
على حياتهم، وجاء اإلجراء 
بعد أن وصل رجال اإلطفاء 
الى موقع حريق ورد بشأنه 
بــالغ الــى العمليــات في 
منطقة الواحة، وبحســب 
مصدر أمنــي فإن احلريق 
شّب في أعلى سطح املنزل، 
وبعد السيطرة عليه فتح 
حتقيــق للوقــوف علــى 

رجال اإلطفاء خالل تعاملهم مع احلريقأسبابه.

على خلفية إدانة مواطن باحلبس 3 سنوات

»اجلنايات«: »السنة« و»الشيعة« في الكويت 
يجمعهم الدين الواحد وأواصر احملبة والنسب

عبدالكريم أحمد

سطرت محكمة اجلنايات عبارات أكدت 
تعاضد وتواد وتراحم أفراد املجتمع الكويتي 
بطائفتيه السنية والشــيعية منذ القدم، 
مشددة على عدم القبول بشيوع البغضاء 
واحلقد والكراهية من قبل بعض املغردين 

وغيرهم بدافع حرية الرأي.
وقالت احملكمة برئاسة املستشار نايف 
الداهوم خــالل حكم انتهت بــه إلى إدانة 
مواطــن بحبســه 3 ســنوات مع الشــغل 
والنفاذ لقيامه بتدوين تغريدات مســيئة 
إلى املذهب اجلعفري في حســابه مبوقع 
التدوين االجتماعي »تويتر«، إنه ال ميكن 
القــول ان ما صدر من املتهم يندرج حتت 
مظلــة حرية الرأي التي كفلها الدســتور 
الذي حدد ضوابط ملمارســة حرية الرأي 
جعلها في إطار الشــروط واألوضاع التي 

بينها القانون.
ولفتــت احملكمة إلى أنه يجب على أي 
إنسان عند ممارسة حرية الرأي أن ال يخالف 
القانون ومن ثــم فإنه ال وجه لالعتصام 
بأن حرية الرأي مكفولة دســتوريا إذ ان 

حريــة الرأي تختلف عــن باقي احلريات 
فــي أن أثرها ليس قاصرا على الفرد وأن 
بعضها يرمي إلــى تأثير الفرد في غيره، 
لذلــك كان جانب تنظيمهــا أمرا مباحا ملا 
يفضي إلى الفتنــة والفوضى واضطراب 
األمن إذا هي قامت على وجهها املطلق، وقد 
حرص الدستور على تقريرها مع اإلشارة 

إلى شأن القوانن املنظمة لها.
وأضافت أن احلرية كما جاء بتعريفها 
هي القدرة على إتيان الشيء دون اإلضرار 
باآلخرين، وما اقترفه املتهم ليس بحرية 
رأي إمنا مخالفات صريحة للقانون تضمنت 
ازدراء فئــة من فئات املجتمع واملســاس 
بكرامة األشــخاص وهو ما تأباه أبســط 
القواعد القانونية بل والقواعد األخالقية 
أيضــا، وقد قال رســولنا الكرمي »من كان 
يؤمــن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو 

ليصمت«.
وتابعت: كان األجدر باملتهم وهو الذي 
بلغ من العمر 43 عاما أال تصدر منه مثل 
تلك التعليقات، فضال عن أنه كان األجدر به 
وهو ابن هذا الوطن أن يحرص على أمنه 
واستقراره وعلى دوام الوحدة الوطنية.

..وإصابة مواطنني في انقالب على »األرتال«
هاني الظفيري

أســعف مواطنان إلى مستشفى 
اجلهراء للعالج من إصابات تراوحت 
بن بليغة ومتوسطة نتيجة انقالب 
مركبــة رباعية كانا على متنها على 
طريق االرتال. وبحسب مصدر أمني 
فإن بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
بشــأن وقوع حادث ســير وبانتقال 
رجال األمن واإلسعاف واإلطفاء تبن 
ان انقالبا كامال للمركبة تســبب في 
خروج قائد املركبة ومرافقه من النافذة 

»الرباعية« مقلوبة على طريق االرتالوسجلت قضية انقالب وإصابة.

خمسيني يتهم تونسية بسرقة ٦200 دوالر
سعود الدعيج

ابلغ خليجي خمسيني السلطات االمنية 
عن تعرض شقته الكائنة مبنطقة اجلابرية 
للســرقة، واتهم فتاة تونســية ثالثينية 

بقيامها بسرقة 6٢٠٠ دوالر وساعتن كانتا 
بالشقة وتوارت عن االنظار، ومت تسجيل 
قضية سرقة برقم ٢٠١٧/446 ضد املتهمة 
وجار البحث عنها الســتدعائها للتحقيق 

معها.


