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على مدار األسابيع املاضية كان الشغل الشاغل 
ألهل الكويت األعزاء االطمئنان على صحة صاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، 
خالل وجوده في الواليات املتحدة األميركية، وكانوا 
يتابعون حالة سموه الصحية وأياديهم مرفوعة إلى 
املولى أن مين على سموه مبوفور الصحة ويعيده 

إلى وطنه وشعبه ساملا معافى.
وصول ســموه إلى بلده مشافى معافى وحالة 
الفرح التي يعيشها الوطن تتشابه إلى حد بعيد مع 
االحتفاالت بأعياد الكويت الوطنية فعودة ســموه 
أدخلت الفرحة في كل بيت كويتي، وجعلت كويت 
األسرة الواحدة تلتف حول قائدها وراعي نهضتها 
لتعبر عن مشاعرها الصادقة جتاه سموه مجددين 

الوالء والطاعة والبيعة لصاحب السمو.
لصاحب الســمو معزة كبيرة في نفوس أهل 
الكويت، ونستذكر على الدوام أفاضل هذا الرجل 
العظيمة على وطنه وأمتــه العربية والعالم اجمع 
وكيف استطاع بحكمة وحنكة سياسية مشهودة 
التدخل وحل العديد من املشكالت بنب الدول وكان 
عطاء الكويت في عهده امليمون ممتدا إلى كل بقاع 
العالم وحصد ســموه عن جدارة واستحقاق لقب 
قائد العمل اإلنساني واستطاع ان يقود سفينة هذا 
الوطن إلى بر األمــان في وقت كانت الكويت حقا 
بحاجة إلــى قائد حكيم ويحظى مبكانة رفيعة في 

قلوب هذا الشعب.
ان االستقبال الشعبي والرسمي بل وحالة الفرح 
التي تلف كل أسرة بل وفي نفس كل مواطن كبيرا 
كان أو صغيرا لداللة ساطعة على محبة هذا القائد 
الذي استطاع باألفعال أن يزرع احلب في نفوس 
أبنائه لشــخصه الكرمي، أيضا فإن تزين الشوارع 
وامليادين بأعالم الكويت  تعبير عن املعزة لهذا القائد.

وبهذه املناسبة الغالية، أود أن أهنئ شعب الكويت 
بوصول سموه إلى أرض الوطن وقد قرت عيون 

أهل الديرة.
وأدعو اهلل عز وجــل أن مين اهلل على صاحب 
السمو األمير بالصحة والعافية وطول العمر لتستظل 
الكويت وأهلها بظل حبــه وقيادته الرائدة ولتظل 
ســفينة الكويت مبحرة بأمن وأمان بربانها الذي 

نفتخر جميعا بحكمته وحنكته.
٭ آخر الكالم: كما كنــت أمتنى أن يصدر قرار من 
مجلس الوزراء باعتمــاد يوم أمس األربعاء عطلة 
رسمية حتى يتسنى للمواطنني واملقيمني اخلروج 
الستقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

واالصطفاف على الطريق الذي يسلكه سموه.

نافذة على األمن

ت أعيننا  قرَّ
برؤيتك يا صاحب 

السمو
الفريق م.طارق حمادة

إحالة املتهم باإلساءة إلى 
املقدم الراشد لـ »املركزي« 

وحجزه 21 يوماً

»اجلنايات« تخلي سبيل 
5 متهمني بـ »عتيج املسيان« 

ومتنعهم من السفر

أمرت نيابة شؤون اإلعالم 
واملعلومات والنشــر أمس 
بحجز الشيخ املتهم باإلساءة 
هاتفيا لضابط قسم املركبات 
بإدارة مرور العاصمة املقدم 
صالح الراشد، 21 يوما وإحالته 

إلى السجن املركزي.
جاء ذلك بعد انتهاء النيابة 
من حتقيقاتها مع املتهم، وبعد 
ورود تقرير األدلة اجلنائية 
بحقــه، والذي أكــد تطابق 
صوته مــع الصوت الوارد 

في التسجيل املسيء.
ويتوقع أن يلجأ دفاع املتهم إلى الطعن بالقرار أمام محكمة 
اجلنايات لتحدد جلســة قريبة للنظر في الدعوى ومحاكمته 

باالتهامات املسندة إليه.
ويواجه املتهم تهما عدة تتعلق بتهديد موظف عام حلمله على 
اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، والســب والقذف عبر الشبكة 

العنكبوتية، وإساءة استعمال الهاتف.

قررت محكمة اجلنايات إخالء ســبيل خمسة من املتهمني 
بقضية حساب »عتيج املسيان« في موقع التدوين االجتماعي 
»تويتر«، بكفالة 3000 دينار مع منعهم من السفر، وهم محام 
وصحافي وموظــف واثنان آخران، وأجلت الدعوى إلى الثالث 

عشر من الشهر املقبل.
جاء ذلك بعدما عقدت احملكمة ثاني جلساتها حملاكمة املتهمني 
وهم عشــرة بينهم اثنان متواريان، حيث مت خالل اجللســة 
استجواب ضابط الواقعة حول االتهامات املسندة إلى املتهمني.

عبدالكرمي أحمد
عدل ومحاكم

املقدم صالح الراشد

النهام: دعاوى أعضاء الشرطة فيما بينهم
مشروطة بإذن مسبق من الوكالء املساعدين

عبداهلل قنيص

أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام تعميما 
إلى عموم قوة الشرطة تضمن 
عــدم جواز تســجيل قضايا 
بحــق اعضاء قوة الشــرطة 
بعضهم ضد بعــض إال بعد 
احلصــول على إذن مســبق 
من الــوكالء املســاعدين في 
قطاعاتهم، وجاءت تعليمات 
النهــام وبحســب  الفريــق 
التعميم عقب ثبوت ان العديد 
من القضايا املسجلة بني قوة 

الشرطة كيدية.
وتضمــن التعميــم الذي 
حصلــت »األنبــاء« علــى 
نســخة منــه اآلتــي: تأكيدا 

ضد بعضهم البعض أو ضد 
رؤسائهم في العمل.

وملــا كانــت بعــض هذه 
البالغات أو الشــكاوى تبني 
أنها كيدية وتستغل استغالال 
سيئا من قبل بعض أعضاء 
قوة الشرطة سواء كانت على 
أثر عقوبات انضباطية وقعت 
على الشــاكي او ألي ســبب 
آخر، األمر الذي ُيســيء إلى 
سمعة جهاز الشرطة فضال 
عن إخالله بالضبط والربط 

العسكري الالزمني.
لذا.. يتعــني على جميع 
اعضاء قــوة الشــرطة قبل 
تقدمي بالغاتهم أو شكواهم 
عن أي خالف يقع في نطاق 
العمــل احلصــول على إذن 

مسبق من الوكالء املساعدين 
واملديريــن العامــني أو مــن 
يفوضونــه في هذا الشــأن. 
ومــن يخالف ذلــك يعرض 
نفسه للمساءلة االنضباطية 
مع األخــذ باالعتبار أنه في 
حالة احلفظ لكيدية البالغ او 
الشكوى فسوف يتم اتخاذ 
االجــراءات القانونيــة مــع 
مقدم البــالغ وإحالته جلهة 

االختصاص بالوزارة.
الوكالء املساعدين  فعلى 
واملديريــن العامني ومديري 
اإلدارات األخــرى وجميــع 
اجهزة الوزارة االلتزام مبا جاء 
بهذا التعميم وإحاطة جميع 
العاملــني لديهــم مبضمونه 
والعمل على تنفيذه بكل دقة.

عقب ثبوت أن العديد منها كيدية وبسبب إشكاليات حول العمل

الفريق عصام النهام

ملــا جاء بالتعميــم رقم )3( 
لســنة ١٩٩6 والتعميم رقم 
)88( لسنة ٢٠١6 بشأن جلوء 
بعض أعضاء قوة الشــرطة 
الى تقدمي بالغات أو شكاوى 

لص صرافة الساملية يتحدث اإلجنليزية بطالقة.. 
ارتدى »دسوس« وصافرات اإلنذار دفعته للهرب

عبداهلل قنيص

قدمــت شــركة صرافة 
كبــرى الى رجــال مباحث 
حولي مقطعا مصورا يظهر 
محاولة سطو تعرض لها 
احد افرعها في الســاملية، 
كما قدمت الشــركة مقطعا 
آخر التقط من كاميرا خارج 
احملل تظهر املتهم بشــكل 
اوضح، وفــور تقدمي هذه 
االدلة شرع رجال مباحث 
حولي في البحث عن املتهم 

الذي رمبا يكون غير عربي، 
خاصة ان حديثه كان باللغة 
االجنليزية وكان طليقا في 
التحدث. وقال املصدر: ليس 
بالضرورة ان يكون املتهم 
آســيويا او غيــر عربي او 
حتى ليس مواطنا، ورمبا 
يكون قد تعمد ذلك للتمويه، 
الفتا الى ان املتهم لم يظهر 
خــالل عملية الســطو اي 
ســالح، وان ذلك قد يعود 
الى سرعة انطالق الصافرات 
التــي دفعته إلــى الهروب 

سريعا جلهة غير معلومة.
الــى مصدر  واســتنادا 
امني، فــإن عمليات وزارة 
بالغــا  تلقــت  الداخليــة 
صباح امس من مســؤول 
في شــركة صرافة قال ان 
موظفي احد االفرع فوجئوا 
بشخص يدخل شبه ملثم 
ويرتـــــــدي »دســوس«، 
حيث طلــب منهم وباللغة 
االجنليزية تسليمهم املال 
الذي بحوزتهم ليقوم احد 
املوظفــني بوضــع قدمــه 

على اجهزة االنذار، وما ان 
انطلقت صافــرات االنذار 
التي تعلن عن حركة حتى 
فــر اجلاني هاربا الى جهة 

غير معلومة.
واكد املبّلغ ان اجلاني لم 
يتمكن من سرقة اي مبلغ 
من املال، حيث ســارع الى 
الركــض خارج احملل دون 
ان يتمكــن اي من املارة او 
موظفي احملل من االمساك 
به. هــذا وســجلت قضية 

الشروع في السرقة.

غطى وجهه إلخفاء هويته وكاميرات احملل وثقت عملية السطو

لعبة »ببجي« تُشعل مشاجرة أحداث في »سلوى«
سعود عبدالعزيز

احال رجال مخفر شرطة 
ســلوى الى نيابــة االحداث 
قضية اعتداء بالضرب واصابة 
وذلك لكون طرفــي القضية 

دون الـــ ١6 عاما. واســتنادا 
الى مصدر امني فإن مواطنا 
في العقــد اخلامس تقدم الى 
مخفر شرطة سلوى وابلغ عن 
تعرض ابنــه ذي الـ ١5 عاما 
للضرب مــن قبل حدث آخر، 

وقدم االب تقريرا طبيا يفيد 
بإصابة ابنه بجرح قطعي في 
الرأس. ولدى ســؤال املجني 
عليه عــن اجلاني واســباب 
املشاجرة قال انه كان ميارس 
لعبة »ببجي« على االنترنت 

مع شــخص يعرفــه وحدث 
خلل تطور الى ان قام املدعى 
عليه بضربه بعجرة على رأسه 
محدثا اصابة به وانصرف الى 
جهة غير معلومة، هذا وجاٍر 

ضبط احلدث املدعى عليه.

سرقة لوحة إنشائية 
في »الشويخ الصناعية«

سعود عبدالعزيز

سجلت قضية سرقة لوحات مركبة في مخفر الشويخ، 
وحملــت القضية رقم ٢٠١٩/4٢6، وقــال مصدر امني ان 
مواطنا لديه رخصة ادارة شركة نقليات ابلغ مخفر الشويخ 
ان لوحتني خاصتني بآلية انشاءات سرقت خالل وقوف 
اآللية في ســاحة ترابية مبنطقة الشــويخ، ومت تعميم 

رقم اللوحتني املسروقتني على عموم ادارات الداخلية.

طابوق أنقذ مواطنني
من ذئب في »املطالع«

سعود عبدالعزيز

لم يجد مواطنان وسيلة امامهما للدفاع عن نفسيهما 
حينمــا حاول ذئب مهاجمتهما إال أن قاما بقذفه بطابوق 
ما تسبب في إصابة الذئب بإصابة بالغة اعاقت حركته. 
هذا، وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا للذئب 

وهو على االرض بفعل االصابة التي حلقت به.

الذئب بعد اصابته

لوحة إعالنية حتول دون ارتطام 
مواطن أقدم على االنتحار من 

الطابق الثالث باألرض

محمد اجلالهمة

أنقذت العناية اإللهية مواطنا ألقى بنفسه من الدور 
الثالث في محاولة لالنتحار، حيث حالت لوحة اعالنية 
بالدور الثاني من ارتطامه باالرض، فيما تستعد اجهزة 
وزارة الداخلية للوقوف على اسباب محاولة انتحار 

املواطن.
وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا يفيد مبحاولة 
االنتحار، ولدى وصول رجال االمن شوهد رجال من 
مركــز اطفاء حولــي يقومون بعملية انقــاذ املواطن، 
وبحســب بيان لإلطفاء فقد اصيــب املواطن بجروح 
بسيطة، ومت استخدام السلم في عملية انزال املواطن 

وتسليمه الى الطوارئ الطبية.

رجال اطفاء مركز حولي خالل عملية إنقاذ املواطن

.. ويتجهون الى تسليمه لرجال الطوارئ الطبية

اجلراح: موقف الكويت راسخ إلى جانب السعودية 
في تصدّيها لألخطار اإلقليمية والدفاع عن مقدراتها

أكد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
الشــيخ خالد اجلــراح على 
الثابــت  الكويــت  موقــف 
والراسخ إلى جانب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
في تصديها لألخطار اإلقليمية 
والدفاع عن مقدراتها وحماية 
منشــآتها، وشدد في الكلمة 
التــي ألقاهــا فــي االجتماع 
الســادس والثالثني لوزراء 
داخليــة مجلــس التعــاون 
الذي عقد في مسقط عاصمة 
سلطنة عمان الشقيقة، أن أمن 
اململكة العربية الســعودية 
أمــان لنــا، وعزها عــز لنا، 
وأدعــو اهلل أن يحفظها من 

كل سوء.
أن  اجلــراح  وأوضــح 
الضروريــات التي فرضتها 
الظروف اإلقليمية احلرجة 
جتعــل مــن اليقظــة التامة 
الراهنــة  عنــوان املرحلــة 
للتصدي لألخطار التي تهدد 

دول مجلس التعاون.
وأضاف لقد قطعنا شوطا 
كبيرا في محاربــة اإلرهاب 
وحماية دولنا من شــروره 
وأخطــاره ومعركتنــا معه 

الصلة الوثيقة بني تلك اآلفة 
ومتويل اجلماعات اإلرهابية 

وتهريب السالح.
وأشار إلى أن املستجدات 
تقتضي منــا جميعا تعزيز 
التعــاون والتكامــل األمني 
في حماية منشآتنا احليوية 
حفاظا على املقدرات الرئيسية 

لشــعوبنا، مبينا أن التقدم 
التكنولوجي رغم إيجابياته 
فــرض حتديا علــى أجهزة 
األمن بعد إساءة استخدامه 
من قبل التنظيمات اإلجرامية 
اإلرهابيــة  واجلماعــات 
ونشــر  األمــن  لتقويــض 
الفوضى واإلشاعات الهدامة.

في ختام االجتماع السادس والثالثني لوزراء داخلية دول »التعاون«

الشيخ خالد اجلراح مترئسا وفد الكويت في االجتماع

الزالت مستمرة، ولن نغفل 
أهميــة الفكــر األمنــي فــي 
التصدي ألفــكاره ونتائجه 
إلــى ان  الهدامــة، مشــيرا 
مواجهــة جتارة املخدرات ال 
تقل خطورة عــن اإلرهاب، 
ومؤكدا ان هذه اآلفة تستهدف 
أمتنا فــي مقدراتها مدركني 


