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أجلت محكمة اجلنايات دعوى ضابط 
وزارة الداخلية (برتبة عقيد) وسبعة من 
شــركائه املصريني، املتهمني بالتسبب 
بتجمهر عدد من عمال احلراسة في منطقة 
الفروانية للمطالبــة بحقوقهم، إلى ٢٠ 

اجلاري لتقدمي املرافعة.
أعلنت  الداخلية قد  وكانــت وزارة 

إحالتها عددا من املتهمني إلى النيابة بعدما 
دلــت التحريات على جلبهم العمالة من 
اخلارج مقابــل مبالغ مالية وتركهم في 
البالد بال إقامة أو رواتب، ووجهت نيابة 
العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها االجتار 
بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون 

العمل.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

املرافعة بدعوى عقيد «جتارة اإلقامات» 
وشركائه السبعة ٢٠ اجلاري

احلكم في قضية املتهم بإدارة 
حساب «زجران سناب» ٢٧ اجلاري

حجزت محكمة اجلنايات أمس دعوى 
املتهم بإدارة حساب «زجران سناب» للحكم 
في السابع والعشرين من يوليو اجلاري.

ورفضت احملكمــة طلبا قدمه وكيل 
املتهم بإخالء سبيله بعدما استمعت إلى 
مرافعتــه في الدعوى، حيث دفع بانتفاء 

التهم املسندة إليه.
وكان املتهــم قد أنكر في التحقيقات 
تهما عدة وجهت إليه أبرزها إذاعة أخبار 
كاذبة عن األوضاع الداخلية للبالد على 
خلفية قيامه بنشــر أخبار عن ڤيروس 
كورونا وتعاطي اجلهات احلكومية معها.

ضبط «غير طبيعي» اصطدم
بدورية رادار على «اخلامس»

وكيل مساعد يتهم مواطنًا باالعتداء 
اللفظي في «الوزارات»

مباحث األحمدي تضبط عربيًا
طعن صديقه خلالفات مالية

وفاة عامل في سقوط من علّو

انقالب باص على «املطالع» يخّلف نحو ١٩ مصابًا

سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن من مواليد ١٩٦٩ في نظارة 
أحد مخافر محافظة العاصمة، وذلك على 
خلفية قيادة مركبة في حالة غير طبيعية، 
وهو ما كاد يودي بحياة رجل أمن، وبحسب 

مصدر أمني فإنه أثناء ثبوت دورية الرادار 
التابعة إلدارة العمليات رقم ١١٠٠٥ بقيادة 
وكيل عريف في مفرزة أمنية تعرض حلادث 
تصادم من قبل شخص بحالة غير طبيعية، 
وبحســب املصدر فإن اخلسائر اقتصرت 

على مادية.

أحمد خميس

احتجز مواطن في العقد الرابع من عمره 
داخل مخفر شرطة الصاحلية للتحقيق معه في 
واقعة اعتداء لفظي على موظف عام وإهانته، 
وبحســب مصــدر امني فإن عمليــات وزارة 

الداخليــة تلقت من ضابط في قســم حماية 
السفارات قال فيه انه جرى إبالغه بتعرض 
موظــف عام بصفة وكيل مســاعد في احدى 
الوزارات بتعرضه لالعتداء اللفظي، وتضمن 
البالغ ان الشخص املدعى عليه وهو مواطن 
من مواليد ١٩٨١ فيما املدعي من مواليد ١٩٧٥.

عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث األحمدي من ضبط 
وافد عربي في العقد الثالث من عمره عقب 
هروب لم ميتد اال لساعات، وذلك على خلفية 
طعن صديقه بطعنة نافذة. وقال مصدر أمني 
إن بالغــا ورد الى عمليات وزارة الداخلية 
عن وقوع مشاجرة وتلقي أحد املتشاجرين 

طعنة نافــذة في اليد، ونقــل املصاب الى 
املستوصف ومن ثم الى املستشفى، وأضاف 
املصدر: انتقل رجال األمن ولم يعثر على 
الطاعــن، وعليه مت إخطــار رجال مباحث 
األحمدي والذين متكنوا من ضبط اجلاني 
واعتــرف بأن هنــاك خالفــات مالية متت 
مناقشتها وتطور النقاش الى تشابك باأليدي 
فقام على اثر الشجار بطعن زميله في يده.

عبداهللا قنيص

ســجلت قضية قتــل باخلطأ في مخفر 
شــرطة اجلليب وذلك على خلفية سقوط 
وافد من علو خالل قيامه بأعمال إنشائية 
في مبنى مطار الكويت الدولي، وقال مصدر 

أمني إن وافدا عربيا أبلغ عمليات «الداخلية» 
عن أن زميله وهو من جنسية غير عربية 
ســقط من علو، وعلــى الفور انتقل رجال 
األمن واإلسعاف، وجرى نقل الوافد في العقد 
الثالث من عمره الى مستشــفى الفروانية 

ولكنه وصل متوفيًا.

سعود عبدالعزيز

شــــهد طـــــريق 
املطالع حادث انقالب 
باص يقل عمال احدى 
الشركات، مما اسفر 
عن وقوع إصابات بني 

الركاب.
وقال مصدر امني 
إن بالغا ورد عن وقوع 
حــادث انقالب باص 
على طريق املطالع، 
وعلى الفــور انطلق 
رجــال دوريات األمن 
إلى  العــام واملــرور 
موقــع االنقالب، ومت 
إسعاف املصابني من 
قبل رجال اإلسعاف. 
وأفاد املصدر بأن عدد 
الركاب نحو ١٩ عامال 
اغلبهم من جنسيات 
إلى  آسيوية، مشيرا 
أن هنــاك مصابــني 
طفيفــة  بجــروح 
وآخريــن إصابتهــم 

خطيرة.

توقف الرواتب منذ بداية «كورونا»
يدفع بعمال مطعم للتجمهر

أحمد خميس

متكن رجال مخفر شــرطة الساملية من 
إقناع نحــو ١٥٠ عامال بالبقاء في منازلهم 
مع وعد بحل مشكالتهم املالية مع الشركة، 
كما مت التواصل مع وزارة الشؤون وإدارة 
املطعم الذي يعمل به الوافدون، وبحسب 
مصــدر امني فإن عمليات الداخلية أبلغت 

بوجود جتمع ملا بــني ١٥٠ ـ ٢٠٠ عامل في 
منطقة الســاملية وعلى الفــور مت توجيه 
دوريات من األمن، وتبني ان التجمهر عائد 
لعدم تســلم العمال لرواتبهم ألكثر من ٣ 
أشهر، حيث ما ان توقف العمل في املطاعم 
حتى توقفت اإلدارة عن دفع رواتبهم، وأكد 
العمال عدم وجود ما يكفي لسداد مطالبهم 

املعيشية. هذا ومت تسجيل إخطار حالة.

من جتمهر عمال سلسلة املطاعم في الساملية

من حادث انقالب الباص ويبدو رجال األمن

الصالح: التنقالت بني قوة الشرطة مرة كل سنتني 
والضباط حتى «رائد» يجري نقلهم بني القطاعات امليدانية

«الداخلية»: املطلوبون «للتنفيذ» ملزمون بتسوية أوضاعهم 
ال دخول لإلدارات دون «باركود» مسبق

املتعلقة بهذا الشأن.
مادة ٦: يتبع بشــأن النقل اإلجراءات 

التالية:
١ - مع مراعاة التسلســل العســكري 
تقدم طلبات النقل من ذوي الشأن الى 
جهة عملهم على النموذج الذي تعده 
اإلدارة العامة لشــؤون قوة الشــرطة 
لهذا الغرض، وفقا ألحكام هذا القرار.
القطــاع  النقــل خــارج  إذا كان   - ٢
تتأكد جهة العمل املقدم لها الطلب من 
استيفائه الشروط الالزمة للنقل وعليها 
ان ترفعه مشــفوعا برأيها الى اإلدارة 
العامة لشؤون قوة الشرطة الستكمال 

إجراءات النقل.
٣ تخطر اإلدارة العامة لشــؤون قوة 
الشــرطة بصــور عــن كافــة النماذج 
والقــرارات املتعلقــة بنقل عضو قوة 
الشرطة مع إخطارها مبباشرة العمل 

من عدمه في اجلهة املنقول إليها.
مــادة ٧: ال تخــل أحــكام هــذا القرار 
باختصاص وكيل الوزارة بنقل الضباط 
مــن غير شــاغلي املناصــب القيادية 
وضباط الصف واألفراد واملهنيني دون 
التقيــد باملواعيد احملــددة للنقل بهذا 
القرار في حالــة التوصية بالنقل من 
قبــل جهة حتقيــق او توصية بالنقل 

لعذر طبي.
مــادة ٨: يلغى العمل بالقرار الوزاري 
رقم ٢٠١٩/٥٣٨ املشار إليه، ويلغى كل 
حكــم يخالف او يتعــارض مع أحكام 

هذا القرار.
مادة ٩: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 

القرار.

وكيل الوزارة.
مادة ٤: ال يجوز نقل عضو قوة الشرطة 

في احلاالت اآلتية:
١ - قبــل مضي ٣ ســنوات من تاريخ 
تعيينــه او تطوعه او مــن آخر قرار 

صادر بنقله.
٢ - إذا كان مكلفا خارج مقر عمله او 

منتدبا خارج الوزارة.
٣ - اذا كان في إجازة مرضية.

٤ - اذا كان موفــدا في بعثة او إجازة 
رسمية او في دورة تدريبية تزيد مدتها 

على سنة.
٥ - اذا كان متغيبا او موقوفا عن العمل.

٦ - اذا كان محاال للتحقيق االنضباطي 
او اجلزائي.

٧ - اذا كان متجــاوزا في طلبه للنقل 
للتسلسل العسكري.

٨ - من األعمال امليدانية او التخصصية 
الى األعمال اإلدارية إال بعذر طبي صادر 

من جلنة طبية مختصة.
٩ - اذا كان قــد متت التوصية بنقلة 
مبوجب عقوبة انضباطية ال يعاد الى 

مقر عمله السابق.
مع مراعاة ان يتم النقل ببديل الى 
خــارج القطــاع او اإلدارة العامة على 
حسب األحوال من ذات الرتبة او برتبة 

مناسبة في حالة النقل.
مــادة ٥: مع عدم اإلخالل بالبند رقم ٨ 
من املادة ٤ مــن هذا القرار يكون نقل 
الضباط من رتبة (مالزم) حتى رتبة 
(رائد) الى األعمال امليدانية فقط دون 
األعمــال اإلدارية ويســتثنى من ذلك 
ضبــاط االختصاص وفقــا للقرارات 

سوف يصدر فيها قرار النقل).
مادة ٢: يتولى وكالء الوزارة املساعدون 
واملديرين العامون نقل الضباط من غير 
شاغلي املناصب القيادية أو اإلشرافية 
وضباط الصف واألفراد واملهنيني خالل 
شهر مايو من كل عام في ذات القطاع 
او اإلدارات العامة واإلدارات على حسب 
األحوال بعد استيفاء الشروط املقررة 

إلمتام إجراءات النقل.
مادة ٣: يتولى وكالء الوزارة املساعدون 
واملديــرون العامون الترشــيح لنقل 
الضبــاط مــن غير شــاغلي املناصب 
القيادية او اإلشرافية وضباط الصف 
واألفــراد واملهنيــني من قطــاع آلخر 
العامــة لشــؤون  ومخاطبــة اإلدارة 
قوة الشــرطة لتتولــى تدقيق الطلب 
واســتيفائه للشــروط املقررة إلمتام 
إجراءات النقل ويصدر قرار النقل من 

أحمد خميس 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية أنــس الصالح قرارا 
وزاريا لتنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة 
بني أجهزة الوزارة. وتضمن القرار حتديد 
ضوابط النقل وكذلك قواعد تطوع غير 
محددي اجلنسية، ومن بني بنود القرار 
ان تكون التناقالت مرة واحدة كل سنتني، 
ويكلــف الــوكالء املســاعدون بإجراء 
املناقــالت مــن غير شــاغلي الوظائف 
اإلشرافية وضباط الصف واملهنني في 
شهر مايو من كل عام، كما ال يجوز نقل 
عضــو قوة قبل ٣ ســنوات من تاريخ 
تعيينه وتطوعه وفيما يلي القرار والذي 

صدر في العشرين من مايو املاضي:
بعــد االطالع علــى القانــون رقم 
١٩٦٨/٢٣ بشــأن نظــام قوة الشــرطة 
وتعديالته. وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٤١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيكل والدليل 
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديالته.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٧/١٦٣٧ 
بشــأن تطوع غير الكويتيني في قوة 

الشرطة وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٩/٥٣٨ 
بشأن تنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة 

بني أجهزة الوزارة وتعديالته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

مــادة ١: جترى حركــة التنقالت بني 
أعضاء قوة الشــرطة مرة كل سنتني، 
وذلك في شــهر نوفمبر على ان يكون 
تقــدمي طلبــات النقــل خالل شــهري 
ســبتمبر وأكتوبــر (في الســنة التي 

محمد اجلالهمة

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل 
التواصل االجتماعي بشــأن رفع القيد اإلداري 
عن جميع األحكام اخلاصة باملواطنني واملقيمني 
خــالل الفترة من االحــد املوافق ٢٠٢٠/٧/٥ الى 
يوم اخلميس ٢٠٢٠/٧/١٦ إذ توضح اإلدارة انه 
مبناسبة العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
وعودة العمل مبؤسسات الدولة فقد متت اعادة 
القيد باإلدارة العامة لتنفيذ األحكام للمواطنني 

واملقيمني والعودة للعمل مبا كان سابقا.
وأن مــن لديه اجنــاز معاملة فــي االدارات 
اخلدميــة التابعة لــوزارة الداخلية وتبني انه 

مطلــوب لتنفيذ أحــكام، عليــه مراجعة ادارة 
تنفيذ االحكام أو االقسام التابعة لها في جميع 

احملافظات وذلك إلمتام معاملته.
وشــددت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعالم 
األمني على ضرورة االلتزام من قبل املواطنني 
واملقيمني باالشتراطات الصحية وااللتزام بآلية 
حجز املوعد املسبق عند مراجعة اإلدارة العامة 
لتنفيذ االحكام ملن يرغــب في انهاء املعامالت 
اخلاصة به، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية 

.www.moi.gov.kw اإللكتروني
من جهة اخرى، ذكرت اإلدارة ذاتها أن املنصات 
الرقمية باإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات 
حلجــز املواعيد املســبقة اخلاصــة مبعامالت 
املراجعــني الراغبــني فــي إنهــاء معامالتهم قد 

اســتقبلت ١٨٠٩١ مراجعا خالل الفترة املاضية 
وذلك ضمن حرص املؤسسة االمنية على صحة 
وســالمة االخــوة املواطنــني واملقيمني في ظل 
الظروف االســتثنائية التــي متر بها البالد في 
مواجهة انتشــار ڤيــروس كورونا املســتجد، 
وتطبيقــا لالرشــادات الصحية الصــادرة من 
الهيئات واملؤسسات الطبية فيما يخص تطبيق 
التباعد االجتماعي وارتداء الكمام الواقي. وأهابت 
باجلميع الى االلتزام باملواعيد مسبقة احلجز 
www.moi. عبر املوقع الرسمي لوزارة الداخلية

gov.kw واالحتفاظ (بالباركود) اخلاص باملعاملة 
إلبرازه عند الطلب تسهيال لسرعة إجناز وإنهاء 
املعامالت، حيث لن يســمح بدخول أي مراجع 

ال يحمل موعدا مسبقا.

في قرار وزاري تضمن عدم جواز نقل عضو قوة الشرطة  قبل مضي ٣ سنوات من تاريخ تعيينه أو من آخر قرار صادر بنقله

أكدت أن عودة العمل مبؤسسات الدولة توجب إعادة القيد باإلدارة العامة لتنفيذ األحكام للمواطنني واملقيمني

وزير الداخلية أنس الصالح

«اجلنائية»: تكثيف التحريات لضبط املتهمني بدهس مصري في الوفرة
عبداهللا قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية 
متمثلــة فــي إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي حتقيقا لسرعة 
ضبط مجهولني قاموا بدهس وافد 
مصري داخــل مزرعة في منطقة 
الوفــرة. وأشــار مصــدر الى ان 
املعلومات حول اجلناة مجهولة، 
وكذلك مالبسات الواقعة، الفتا الى 
ان هناك معلومات أولية غير مؤكدة 
تشــير الــى ان املتهمــني ارتكبوا 

اجلرمية بدافع السرقة، مؤكدا ان 
كامل األسباب سيتم الوقوف عليها 
فــور توقيف اجلنــاة والتحقيق 
معهم، مشيرا الى ان هناك شهود 
رجحوا ان يكــون مركبة اجلناة 

هاف لوري.
الــى املصــدر فإن  واســتنادا 
عمليات وزارة الداخلية تلقت في 
الرابعة من فجر امس بالغا يفيد 
بوقــوع جرمية دهس في منطقة 
الوفرة، وعلى الفور مت نقل املجني 
عليه الى مستشفى صباح األحمد 

ولكنه لفظ أنفاسه األخيرة.
هــذا وتداولت وســائل إعالم 
مصريــة واقعة الوفاة وبحســب 
عم املجني عليــه فإن الوافد (٣٥ 
عاما) شاهد مجموعة من اللصوص 
يقومون بسرقة حديد من املزرعة 
وحينمــا قاومهم قاموا بدهســه 

والهرب الى جهة غير معلومة.
وبحسب وســائل اإلعالم فإن 
املجني عليه متزوج منذ أقل من 
عام داخــل موطنــه وأن زوجته 

حامل.

املعلومات األولية: اجلناة يستقلون هاف لوري والدوافع جاٍر الوقوف عليها

املجني عليه


