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املكراد: التنسيق بني املؤسسات العسكرية 
في أزمة «كورونا» عكس روح التعاون

استقبل مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
الفريق خالد املكراد صباح امس في مبنى 
اإلدارة العامة لإلطفاء وكيل احلرس الوطني 
الفريق ركن م.هاشم الرفاعي ويرافقه املعاون 
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع 
فالح بحضــور نائب املدير العــام لقطاع 
املكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ومدير 
إدارة العالقات العامة العميد خليل األمير 
ومديــر مديرية التوجيــه املعنوي العقيد 

د.جدعان فاضل اجلدعان.
من جهتــه، رحب املدير العــام لإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد بسعادة 

وكيــل احلــرس الوطني، والوفــد املرافق 
له، وأشــاد بالتنســيق األمني املتميز بني 
املؤسسات العسكرية وبقية اجلهات املدنية 
الذي عكس روح التعاون والتكامل بشكل 
عملــي تطبيقا لإلجراءات الفعلية التي مت 
تطبيقها في مترين شــامل السنوي الذي 
تقيمــه اإلدارة العامة لإلطفاء، مبشــاركة 
وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها 
احلــرس الوطني وأكد على ترســيخ مبدأ 
التعــاون والتكامل والتنســيق بني جهات 
الدولة العسكرية واملدنية في التعامل مع 

األزمات والكوارث بأنواعها.

خالل لقائه الفريق هاشم الرفاعي وقيادات من «اإلطفاء» واحلرس

الفريق خالد املكراد والفريق ركن م.هاشم الرفاعي خالل اجتماعهما بحضور قيادات من اإلطفاء واحلرس الوطني

قضت محكمة اجلنايات، 
النطق  باالمتناع عن  أمس 
أبناء األســرة  بعقاب أحد 
بقضيــة اإلســاءة هاتفيا 
لضابط قسم املركبات بإدارة 
مرور العاصمة املقدم صالح 
الراشد، وذلك بكفالة ٣٠٠٠ 
بالتزام  دينار يتعهد معها 
حسن السير والسلوك ملدة 

سنتني.
الراشد قد تقدم  وكان 
خالل أكتوبر العام املاضي 

بشكوى أفاد فيها بتعرضه للسب والقذف 
والتهديد خالل أداء أعمال وظيفته في اإلدارة 

للمرور حلمله على  العامة 
إجنــاز معاملــة باملخالفة 
لإلجراءات املتبعة في قسم 
املركبات، وذلك من خالل 
إليه  تسجيل صوتي بعثه 

املتهم.
وأنكر املتهم خالل مثوله 
أمام النيابة العامة تهما عدة 
تتعلق بتهديد موظف عام 
حلمله على اتخاذ إجراءات 
مخالفة للقانون، والســب 
الشــبكة  والقــذف عبر 
العنكبوتية، وإساءة استعمال الهاتف، مدعيا 
أن الصوت الوارد في التسجيل ليس بصوته.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

االمتناع عن عقاب شيخ أساء
إلى مقدم مبقطع صوتي

حجز طعون القيود االنتخابية
للحكم ٢١ اجلاري
حجزت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
أمــس ٨ طعون انتخابيــة بجداول قيود 
االنتخابية،  الدوائــر  الناخبني في جميع 
للحكم في احلادي والعشــرين من شهر 

يوليو اجلاري.
وذكر احملامي خالد السويفان لـ «األنباء» 
أن اجللسة شهدت تقدمي الردود على صحيفة 
احلكومة وتفنيد ردودها على مذكرة الدعوى، 

باإلضافة إلى تقدمي أدلة تدعم مطالبة املدعني.
وكان املدعون قد اعترضوا على إغالق 
اجلهات املختصة لباب تنقيح قيود الناخبني 
في أوائل شهر مارس املاضي بذريعة توقف 
العمل بسبب جائحة كورونا، مشيرين إلى 
أن ذلــك يخالف قانون االنتخاب الذي لم 
يتضمن تقديرا ألي ظروف طارئة تستوجب 

عدم تنقيح هذه القيود.

إطالق سراح طالب «كفخ» عامل «ستاربوكس»

مخالفة حظر تقود إلى ضبط متعاٍط 
و«الداخلية» تسجل أدنى عدد للمخالفني

سعود عبدالعزيز

أطلق محقق أحد مخافر اجلهراء سراح 
طالــب كويتي بكفالة ماليــة بعد أن وجه 
إليه تهمة االعتــداء بالضرب، هذا وحاول 
الطالب وأسرته تسوية القضية وديا، إال 
أن إدارة احملل الذي يعمل به الوافد أصرت 
على مالحقة املدعى عليه قضائيا، وبحسب 
مصدر أمنــي، فإن املمثل القانوني إلحدى 

شركات الســتار بوكس تقدمت ببالغ الى 
مخفر اجلهراء تضمن قيام شــاب بضرب 
أحد عمالها جراء تأخره في تسليم الطلب 
حسب اعتقاد املدعى عليه، وأضاف املصدر: 
قدم املمثل القانوني للشركة بيانات املركبة 
التي كان يستعملها اجلاني ليتم التواصل 
معــه والتحقيق معه وعرض املقطع الذي 
ظهر فيه وهو يعتدي بالضرب على الشاب، 

حيث اعترف مبا صدر عنه.

محمد اجلالهمة

أمــر مديــر عــام مديرية أمن 
العاصمة اللواء عابدين العابدين 
بإحالة مواطن إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، وذلك للتحقيق 
معه في حيازة مواد مخدرة ومصدر 
تلك املواد التي ضبطت بحوزته. 
وجاءت إحالة الشاب عقب تسجيل 
قضية مخالفة حظر التجول الذي 
فرضه مجلس الوزراء وميتد في 
الفتــرة من الثامنة مســاء حتى 
اخلامســة فجرا، وكانــت إحدى 
الدوريات العامة شــاهدت حركة 
مضاءة في مواقف إحدى املدارس 
مبنطقة السرة ولدى سؤال رجال 

األمن الشخص عما إذا كان بحوزته إذن بالتجول 
نفــى وبدا عليه االرتباك ليتبني أنه في حالة 
تعاط وعثر بحوزته على مواد مخدرة. من جهة 
أخــرى، لوحظ امس انخفاض الفت في أعداد 
املخالفــني حلظر التجول، حيث ذكرت وزارة 

الداخليــة أن عدد املخالفــني للحظر أمس هم 
مواطنان ضبطا في محافظة الفروانية. ويعد 
عدد املخالفني أمس هو أدنى عدد مت تسجيله 
منذ تطبيق نظام احلظر اجلزئي والكلي منذ 

أبريل املاضي حتى اآلن.

اعتماد البطاقة املدنية الرقمية في إجناز املعامالت 
واملرور تشتكي «تظليل» محالت الزينة لـ «التجارة»

محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية انس 
الصالح قرارا بشأن االعتداد 
بالبطاقــة املدنيــة الرقميــة 
للتعريف بهوية األشــخاص 
وإجناز املعامالت، وجاء نص 
القــرار: بعــد االطــالع على: 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ في 
شأن نظام املعلومات املدنية.

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ 
بشأن املعامالت اإللكترونية 

والئحته التنفيذية.
القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات.
قرار مجلس إدارة الهيئة 
رقــم ٢ لســنة ٢٠٠٩ بشــأن 
إعــادة إصدار بطاقــة مدنية 
إلكترونية  املزودة بشريحة 

للكويتيني.
قرار مجلس إدارة الهيئة 
١ لســنة ٢٠١٢ بشــأن  رقــم 

 Kuwait يتيــح تطبيــق 
mobile ID (هويتي) الدخول 
اآلمن للخدمات اإللكترونية 
احلكومية وغيــر احلكومية 
والتوقيع اإللكتروني املعتمد 
واملســتندات  للمعامــالت 

والوثائق اإللكترونية.
مــادة ثالثة: يتعــني جتديد 
املنتهيــة  املدنيــة  البطاقــة 
الصالحيــة، وذلــك لتفعيل 
اخلدمات املتاحة في تطبيق 

الزجــاج املظلــل  بتركيــب 
جلميع أنــواع املركبات على 
اال تتعــدى درجــة التظليل 
٣٠٪ من شــفافية الزجاج أو 
أو بكليهما  الشفافة  الرقائق 
جلميع النوافذ ماعدا الزجاج 
األمامي (مقابل السائق) فيجب 
أن يكون من النوع الشــفاف 
واملأمون حســب املواصفات 
القياسية اخلليجية ويحظر 

تركيب الزجاج العاكس».
بعــد  التكــرم  يرجــى 
موافقــة ســعادتكم باإليعاز 
حول التعميــم على محالت 
الزينة بعدم تركيب أي نوع 
من التظليــل إال وفقا للمادة 
رقم ٤٦ مكرر لقانون املرور 
والئحته التنفيذية املذكورة 
أعاله بنسبة ال تتعدى ٣٠٪.
علــى  العمــل  فيرجــى 
محاسبة احملالت التي تهدف 
في املقام األول للربح املادي 
دون مراعــاة قوانني ولوائح 

اإلدارة العامة للمرور.

Kuwait mobile ID (هويتي).
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ نشره في 
اجلريــدة الرســمية وعلــى 
اجلهات املختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.
مــن جهــة أخــرى، وجه 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايغ وزارة التجارة بإخطار 
محــالت الزينة بــأن تظليل 
املركبــات مبخالفــة لقانون 
املرور غيــر جائز وضرورة 
التنبيه على تلك احملالت بعدم 
تركيب تظليل مخالف وتضمن 
الكتاب املوجه الى وكيل وزارة 
التجارة لشــؤون الشــركات 

والتراخيص ما نصه: 
«لوحظ أن اغلب محالت 
الزينة تقــوم بتظليل زجاج 
السيارات مخالفة بذلك قانون 
التنفيذية،  املرور والئحتــه 
حيث ان املادة رقم ٤٦ مكرر 
والتــي نصت على «يســمح 

بقرار وزاري صدر عن الصالح وعبر كتاب وجهه اللواء الصايغ لـ «التجارة»

اللواء جمال الصايغوزير الداخلية انس الصالح

املــزودة  البطاقــة املدنيــة 
بشــريحة الكترونيــة لغير 
الكويتيــني. وبنــاء علــى ما 
تقتضيه مصلحة العمل، قرر:
يعتــد بالبطاقة  أولى:  مادة 
املدنية الرقمية الصادرة من 
 Kuwait mobile خالل تطبيق
ID (هويتي) وذلك في تعريف 
هوية الفرد في كافة املعامالت 
احلكومية وغير احلكومية.

مادة ثانية:

كاميرات توثِّق سرقة مركبة بأعصاب باردة في صباح السالم

.. ويترك السيارة جانبا ويترجل

املركبة املستهدفة وقد هشم زجاجها اخللفي

اللص يحوم بسيارته حول موقع اجلرمية

عبدالكرمي أحمد

وثقت كاميرات مراقبة منزل 
مواطــن فــي ضاحيــة صبــاح 
السالم، تعرض إحدى مركبات 
املنزل لإلتالف عن طريق الكسر 
بدافــع الســرقة على مــا يبدو، 
وذلك في الصباح الباكر من يوم 
السبت املاضي. وأفاد مصدر لـ 
«األنباء» بأن صاحب املنزل تقدم 
إلى املخفر مقدما تصويرا يظهر 
شخصا ال يعرفه وهو يترجل من 
مركبــة بيضاء صغيرة توقفت 
أمام مركبة املنزل وقام مبعاينتها 
ثــم عاد إلى مركبته ونقلها إلى 

مكان.
وأضاف أن اجلاني رجع على 
رجليه إلــى مركبة املنزل وقام 
بكل «برود أعصاب» و«ال مباالة» 
وعــدم خــوف بكســر زجاجها 
اخللفي والدخــول إليها وكأنه 

ال يوجد أحد في املكان ســواه، 
وبعد ثوان معدودة خرج منها 
ورجع إلى مركبته وتوارى عن 

األنظار.
وأضــاف املصــدر أن املبلغ 
أكد عــدم تعرض املركبة أو أي 
محتوياتها للسرقة، مرجحا أن 
اجلاني كان يبحث عن نقود أو 
«مــا خف وزنــه وارتفع ثمنه» 
من خالل فتحه الــدرج وعبثه 
باحملتويــات غير أنــه لم يجد 

شيئا، وعاد أدراجه.
وأشــار إلى أن املبلغ تراجع 
عن تسجيل قضية في الواقعة، 
خاصــة أن رقم املركبة ال يبدو 
واضحا في تسجيل الكاميرات، 
بيــد أن الواقعــة دفعــت رجال 
املباحث إلى بدء حترياتهم عن 
اجلانــي الــذي يرجــح ارتكابه 
جرائم مماثلة لــم يتوصل إلى 

مرتكبها.

مواصلة التحريات إلغالق قضية وفاة املصري دهسًا في الوفرة

صورة عن اخلبر الذي نشرته «األنباء» امس

محكمة اجلنايات ألزمته بـ «حسن السلوك» لسنتني

املقدم صالح الراشد

ملشاهدة الڤيديو

ال معلومات عن أن احلادث من قبل لصوص مجهولني

محمد اجلالهمة

أكــد مصدر امنــي ان رجال 
املباحــث اجلنائيــة وحتديــدا 
األحمــدي  مباحــث  رجــال 
يواصلــون حترياتهــم إلغالق 
قضيــة الوافــد املصــري الذي 
توفي داخل مستشــفى صباح 
األحمد اثر تعرضه للدهس، وقال 
املصدر األمني: إلى اآلن لم يتم 
اجلزم بأن املجني عليه تصدى 
للصوص كانوا بصدد ســرقة 
املزرعة التي يعمل بها، الفتا الى 
ان هذه االحتمالية قائمة ولكن 
األرجح ان املجني عليه تعرض 

للدهس اخلطأ من قبل شخص 
مجهول جار القبض عليه، ونوه 
املصدر الــى ان صديق املجني 
عليــه والــذي أســعفه قال في 
إفادتــه ان املجنــي عليــه كان 
يقاوم لصوصا، مشيرا الى ان 
مالبسات القضية سيتم الوقوف 
عليها عقب توقيف اجلناة وجدد 
املصدر األمني التأكيد على ان 
القانــون البــد أن يأخذ مجراه 
في اي قضية بغض النظر عن 
هوية املجني عليه، وكذلك هوية 
اجلناة، وأن دور وزارة الداخلية 
يتمثل بضبــط اجلناة وإحالة 
ملف القضية الى االختصاص.

البحث عن لصوص مساجد استهدفوا حارسًا ومؤذنًا
عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
ان رجــال مباحــث الفروانية 
قامــوا بتفريــغ كاميرات احد 
مساجد منطقة العارضية في 
محاولة لتحديد هوية شخص 
مجهول متكن من سرقة غرفة 
حارس املسجد واالستيالء على 

مبلغ ٤٠٠ دينار كان يحتفظ بها 
بني مالبسه، فيما رجح مصدر 
امني ان يكون اجلاني على علم 
بأن املجني عليه يحوز مبلغا 
كبيرا نســبيا، مشيرا الى ان 
غرفة احلارس رصدت عليها 
آثار بعثرة وهو ما يشير الى ان 
اجلاني قام بالبحث عن املبلغ 

حتى عثر عليه.

ووفــق مصــدر امني، فإن 
وافدا بنغالديشــيا يدعى ابو 
البشــر ابيدي علــي تقدم الى 
مخفر شرطة العارضية وأشار 
الــى انــه كان متواجدا خارج 
املسجد لشراء اغراض ولدى 
عودته فوجئ بأن باب الغرفة 
امللحقة باملسجد مكسور، ولدى 
تفقده الغرفة فوجئ باختفاء 

املبلغ.
في الســياق وفــي قضية 
مشابهة، ســجل وافد مصري 
يعمل مؤذنا قضية سرقة برقم 

٢٠٢٠/٤٧ جنح القيروان.
وقال مصدر امني ان املجني 
عليه ويعمل مؤذنا في مسجد 
مبنطقة القيروان ويسكن في 
املسجد ذاته، قال ان مجهوال قام 

بكسر غرفته وسرق من داخلها 
هاتف سامسونغ وحافظة نقود 
بداخلها اثباتات رسمية وبطاقة 
بنكية ومبلغ ١٠٠ دينار و٢٠٠٠ 
جنيــه مصــري و١٥٠٠ ريال، 
مشــيرا الى ان واقعة السرقة 
حدثــت بعــد صــالة العصر، 
وانتقل رجال االدلة اجلنائية 

لرفع اآلثار.

سرقوا من األول ٤٠٠ دينار ومن الثاني هاتفاً وسلة عمالت

رصدته أثناء تنفيذ جرميته في وضح النهار 


