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املتهمان بكسر احلظر وإتالف دورية للنيابة

سعود عبدالعزيز

أحال محقق مخفر شرطة ميناء عبداهللا 
الــى النيابة العامة مواطنــني على خلفية 
قيامهما بكســر حظر التجول الذي فرضه 
مجلس الوزراء واتالف دورية خالل محاولة 
هروبهما من رجال االمن. وقال مصدر امني 
ان املتهمني شــابان كويتيان قاما بتسليم 
نفســيهما الى مخفر مينــاء عبداهللا عقب 

هروبهمــا اول مــن امس، وبــررا الهروب 
باخلــوف من عقوبة كســر حظر التجول 
وانهما لم يقصدا اتالف الدورية على حسب 
زعمهما. وكانت دورية تتبع امن االحمدي 
اشــتبهت مبركبة بلوحــات خليجية على 
متنها شــابان ولدى توقيــف املركبة تبني 
انهما ليــس بحوزتهما تصريح بالتجول، 
ولــدى الطلب منهما النــزول قاما بالهرب 

واالصطدام بالدورية واتالفها.

سلّما نفسيهما إلى مخفر ميناء عبداهللا

صورة للخبر الذي نشرته «األنباء» أمس

إحالة مواطن إلى «املكافحة» 
حليازته ٢٠٠ حبة كابتغون

محمد الدشيش

أحال مدير عام مديرية 
أمن األحمدي اللواء ركن 
إلــى اإلدارة  صالح مطر 
العامة ملكافحة املخدرات 
مواطنا في العقد الثالث 
مــن عمــره إلــى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
حليازته حبوبا مخدرة، 
علــى أن يخضع املواطن 
للتحقيقات لتحديد مصدر 
احلبــوب التــي ضبطت 
بحوزتــه. وقــال مصدر 
أمني إن إحــدى دوريات 

أمن األحمدي وخالل جولة لها في منطقة 
الصباحية اشتبهت في شاب مبنطقة جابر 
العلــي، ولدى توقيفه بــدت عليه عالمات 
االرتباك وبتفتيش سيارته عثر معه على 
٢٠٠ حبة  كابتغون. من جهة أخرى، أحال 
مديــر عام مديرية أمن العاصمة ٣ شــبان 

كويتيني الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
وذلك بعد أن رصدوا من قبل إحدى دوريات 
أمن العاصمة داخل منطقة الفيحاء خالل 
احلظر. وحينما رصد رجال األمن ارتباك 
الشبان الثالثة مت إخضاعهم للتفتيش فعثر 
بحوزة أحدهم على لفافة بها مادة الهيروين.

مخالفة حظر تكشف عن حيازة شاب لهيروين

املتهم وأمامه املضبوطات

قاضي التجديد يأمر باستمرار حبس 
١٩ متهمًا بتجارة اإلقامات

أربع فرق لإلطفاء تسيطر على حريق 
مهمالت في املنقف

رفض قاضي جتديد احلبس طلبا قدمه 
دفاع سبعة مواطنني و١٢ مقيما مصريا 
بإخالء سبيلهم، وقرر استمرار حبسهم 
ألسبوعني على ذمة التحقيق معهم بعدد 

من قضايا االجتار باإلقامات.
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنت 

إحالتها عددا من املتهمني إلى النيابة بعدما 
دلــت التحريات على جلبهم العمالة من 
اخلارج مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة 
العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها االجتار 
بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون 

العمل.

هرعت فرق إطفاء املنقف والفحيحيل 
وصبحان واإلســناد ظهر أول من أمس 
للتعامل مع حريق مهمالت مبنطقة املنقف 
في ســاحة ترابية تبلغ مســاحتها ٤٠٠ 
متــر، مما تســبب في حريــق أجزاء من 
غرف أملنيوم في ساحة العمارة  املجاورة 
للحريــق. وقام رجال اإلطفاء بتشــكيل 
مجموعــات إلخــالء العمــارة املجاورة 
ومكافحة احلريق حيث متت الســيطرة 
عليــه وإخماده واحلد من انتشــاره في 
وقت قياســي دون وقوع إصابات تذكر. 
هذا، وقد تواجد في موقع احلادث رجال 

رجل إطفاء يتعامل مع احلريق وزميله يسكب املاء على رأسهاألمن والطوارئ الطبية.

الصالح: إعفاء فحص املركبات منتهية التأمني 
من ١٢ مارس املاضي حتى إشعار آخر

عبداهللا قنيص

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح أمس قرارا وزاريا تضمن إعفاء أصحاب 
املركبات الذين انتهت صالحية تأمني مركباتهم من ١٢ 
مارس حتى إشعار آخر من الفحص الفني، شريطة 
تقدمي وثيقة تأمني سارية املفعول ملدة عام، وتضمن 

قرار اإلعفاء من الفحص الفني اآلتي:
ـ بعد االطالع على املرســوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ في 

شأن املرور وتعديالته.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ بالالئحة التنفيذية 

لقانون املرور وتعديالته.
ـ وعلى قــرار مجلس الوزراء املتخــذ في اجتماعه 

املنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١.
ـ وعلى كتاب وكيل الوزارة املساعد لشؤون املرور 
املــؤرخ ٢٠٢٠/٥/١٤  والعمليــات رقــم ٢٠٥٤٧٤٠١ 

ومرفقاته.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر: مادة ١: تعفى جميع أنواع املركبات ـ التي 

انتهت إجازات تســييرها اعتبــارا من ٢٠٢٠/٣/١٢ ـ 
من الفحص الفني وحتى إشعار آخر بشرط تقدمي 

وثيقة تأمني سارية املفعول ملدة سنة.
مادة ٢: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا 

من تاريخ صدوره وينشر باجلريدة الرسمية.
إلــى ذلك، قالت مصــادر أمنية إن قــرار الوزير 
الصالح بهذا اخلصوص جاء استنادا إلى إحصائيات 
تشير إلى أن عدد املركبات التي لم يتمكن أصحابها 
من جتديد رخص تسيير املركبات تصل إلى ٥٠ ألف 
مركبة، وفي حالة فتح إدارات الفحص الفني وشركات 
الفحص ســيحدث عليها تزاحم شديد من الصعب 
حتمله، خاصة أن فحص أي مركبة يستغرق فترة 
تتراوح بني ٥ و١٠ دقائق، وهو ما يعني اســتحالة 
فحص املركبات تلك، تضاف اليها املركبات التي تنتهي 
صالحية تسييرها في فترة ما بعد انتهاء احلظر.

وأشــارت املصادر الــى ان آلية تســليم الدفاتر 
وإجنازها جار الوقوف عليها، ولم تستبعد املصادر 
إضافة خدمة مؤقتة الستخراج رخص تسيير املركبات 

إلكترونيا.

وسط ترجيحات بعدم استطاعة إدارات وشركات الفحص الفني استقبال ٥٠ ألف مركبة للتجديد

وزير الداخلية أنس الصالح

املخالفات املرورية تعود إلى مرحلة السبعينيات خالل احلظر

سعود عبدالعزيز

الــذي فرضــه  احلظــر 
مجلــس الــوزراء للحد من 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
أعــاد  املســتجد بالتأكيــد 
املخالفات املرورية الى مرحلة 
السبعينيات ورمبا أقل من 
هذه املرحلة اذ سجل االسبوع 
االول من شــهر يونيو عدد 
مــن املخالفات يقــل مبعدل 
١٠٠ مرة عن العدد املماثل في 
الفترة ذاتها من العام املاضي، 
وبحســب مصدر امني فإن 
إجمالــي املخالفات املرورية 
املسجلة في الفترة من يوم 
الســبت ٣٠ مايــو وحتــى 
يوم ٦ يونيــو ٢٠٢٠ بلغت 
٣٩٥ مخالفة مباشــرة، فيما 
وصلــت املخالفات املرورية 
عــن الفترة ذاتهــا من العام 
٢٠١٩ الى نحو ٣٥ الف مخالفة 
مروريــة وهو مــا يعني ان 

ارتفــاع معــدالت املخالفات 
املرورية الــى حد ما خاصة 
املخالفــات غيــر املباشــرة، 

مبا فيها السريعة حد كثيرا 
من معدالت املخالفات املرورية 
الــى جانــب علــم املواطنني 
الذين كان يسمح  واملقيمني 
لهم بالتجول بوجود كاميرات 
مراقبة ميكن استخدامها في 

تتبع اي مخالف.
واعتبــر املصــدر األمني 
الرقم الذي سجل في االسبوع 
األخير رقما قياسيا يصعب ان 
يتحقق الحقا، معربا عن أمله 
ان يلتزم املواطنون واملقيمون 
بقواعد السير والتي وضعت 

باألساس حلمايتهم.
وعــودة الــى املخالفــات 
االســبوعية والتي ســجلها 
قطاع املرور والذي يرأســه 
اللــواء جمــال الصايغ فإلى 
جانب تسجيل ٣٩٥ مخالفة 
متت إحالة مركبتني الى كراج 
احلجــز وحتويــل شــخص 
للنظــارة وحــدث الى نيابة 

األحداث.

مشــيرا الى ان بقــاء الناس 
فــي منازلهم وإقامــة نقاط 
تفتيش على معظم الطرقات 

انخفاض قياسي في عدد املخالفات املرورية مطلع يونيو

صورة أرشيفية إلحدى احلمالت املرورية

املخالفات انخفضت مبعدل 
كبير للغاية.

إلى ذلك، رجح مصدر امني 

٣٩٥ مخالفة في أسبوع والعدد املماثل عن الفترة نفسها من ٢٠١٩ مبا يعادل ١٠٠ ضعف

«األمن اجلنائي» يحيل نائبًا آسيويًا إلى النيابة لالجتار 
بالبشر بعد ضبطه في «مشرف»

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني توقيف نائب في 
البرملان البنغالديشي بتهمة االجتار 
بالبشر، الفتا الى ان النائب اآلسيوي 
ضبط داخل منزله اول من امس بعدما 
أقر عدد من الوافدين البنغالديشيني 
وباعترافات موقعــة بأن مواطنهم 
الذي يقيم في ڤيال مبشرف تقاضى 
مقابل حضورهم الى الكويت والعمل 

مبلغا يعادل ٦٠٠٠ دوالر.
وبحســب مصــدر أمنــي، فإنه 
واستكماال لقيام قطاع األمن اجلنائي 

بتنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح 
بشأن التحقيق مع جميع املخالفني 
لقانون اإلقامة والذين قاموا بتسليم 
أنفسهم وكذلك التعامل مع اي ملف 
جديد يتعلق باالجتار في اإلقامات، 
فقد خلصت أقوال ٧ بنغالديشــيني 
الى انهم دفعوا مبلغًا ماليا للحضور 
الــى الكويــت والعمــل في شــركة 
نظافــة يديرها عضو فــي البرملان 
البنغالديشي باملشاركة مع مواطن.

وأضاف املصدر: مت عمل مزيد من 
التحريــات التي خلصت الى ثبوت 

االجتار بالبشر على عضو البرملان 
البنغالديشي، وعليه قام رجال األمن 
اجلنائي بالتنسيق مع النيابة العامة 
التي منحت إذن ضبط املتهم داخل 

مسكنه.
وأشــار املصدر الــى ان النائب 
البرملانــي نفى في اإلفــادات التي 
أدلــى بها أمــام النيابــة صحة ما 
ذكــره مواطنــوه، مشــيرا الى ان 
هناك أدلــة وإثباتــات واعترافات 
موقعة بحوزة قطاع األمن اجلنائي 
قدمــت في ملف الدعوى، الفتا الى 
ان مزيدا من العمالة في الشــركة 

سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم.
وأكد املصدر ان ملف االجتار في 
اإلقامات فتح وهناك أوامر بالتصدي 
ألي ملف بهذا اخلصوص بكل حزم 
وإحالــة كل من يتورط فيه، بغض 
النظر عن مكانته، الى النيابة العامة.

يشار الى ان تقارير إعالمية في 
بنغالديــش أكدت قيام الســلطات 
الكويتية بضبط النائب وبحســب 
التقاريــر فــإن «اخلارجيــة» فــي 
بنغالديش طلبت من سفيرها لدى 
الكويت الوقوف على سبب توقيف 

مواطنها البرملاني.

بعد اعترافات عدد من مواطنيه بتقاضيه ٦٠٠٠ دوالر مقابل حضورهم إلى الكويت

فتح حتقيق في أسباب حريق قسيمة إسفنج في اجلهراء

محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة لإلطفاء وبعد 
االســتعانة بآليات لفتح ثغرات في قسيمة 
صناعية من إحكام الســيطرة على ألســنة 
اللهــب، هــذا وانتقلت وحــدة التحقيق الى 
موقع البالغ لتحديد ســبب اندالع ألســنة 
النيران، وذلــك بعد إحكام الســيطرة على 

النيران بشكل كامل.
وبحسب مدير إدارة العالقات العامة في 
اإلطفاء العميد خليل األمير فقد ورد بالغ الى 
عمليات الداخلية باندالع حريق ضخم داخل 
قســيمة وعلى الفور مت اإليعاز الى مركزي 
إطفــاء «التحرير واجلهراء»، وبالتعامل مع 
احلريق تبني ان القسيمة تقع على مساحة 
احلريق خلف سحبا دخانية رصدت من مسافة بعيدة٢٠٠ متر وانها مخصصة لتخزين االسفنج.

ألسنة النيران تبدو واضحة من داخل القسيمة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

املمثل اآلسيوي خادش احلياء العام: 
«هاكر» سرق حسابي وبث املقطع

حققــت نيابــة شــؤون اإلعــالم 
والنشــر أمس مع املمثل اآلســيوي 
بتهــم تتعلق بخدش احليــاء العام 
وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال 

الهاتف.
وأفــاد مصدر بــأن املمثــل أنكر 
االتهامات املســندة إليــه، مدعيا أن 
«هاكر» قام بسرقة حسابه في برنامج 

سناب شات وبث املقطع اخلادش.
وكانت إدارة اجلرائم اإللكترونية 
قد ألقت القبض على املمثل وحققت 
معه بالتهم املشار إليها وقد اعترف 
أمامهــا باالتهامــات ولم يبد ســببا 
واضحا يبرر فعلته، وهو ما يرجح 
ارتكابــه الواقعة وهــو بحالة غير 

املمثل اآلسيويطبيعية.

ملشاهدة الڤيديو


