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أبلغنــي صديــق بأنه توجــه إلى 
الطبيبة بأن حالته  املستوصف فأبلغته 
للمستشفى، ودونت  التوجه  تستوجب 
خلف ورقــة التحويل رقم هاتف ألخذ 
الواتســاب فأرسل صورة  موعد عبر 
البطاقة املدنية وصورة التحويل، ليأتي 
له الرد في غضون دقائق بتحديد تاريخ 
ومــكان املراجعة، قال باســتغراب في 
السابق كان يتطلب اإلجراء الذي مت عبر 
الواتساب االستئذان من العمل والتوجه 
الى املستشفى والبحث عن مكان للسيارة 
إلخ، هذا احلوار طــرح في ذهني عدة 

تساؤالت وهي:
ملاذا لم نوظف التكنولوجيا منذ سنوات 
خاصة بعد انتشار الهواتف الذكية وامتالك 
معظم الشــرائح لتلك الهواتف؟، وأين 
احلكومة الذكية في التعامالت الهاتفية؟، 
وهل كان البد ان يأتي ڤيروس كورونا 
حتــى نتذكر ان هناك تكنولوجيا ميكن 
االستفادة منها ونوفر الكثير من اجلهد 
والوقت؟ وهل كان البد من ڤيروس كورونا 
حتى نستغني عن جوالت مكوكية كان 
يتحتم على اي مواطن او مقيم القيام بها 
بني ادارات مختلفة ملجرد احلصول على 

توقيع او أخذ موعد؟
وهل كان البد من كارثة بحجم كورونا 
لندرك اننا منتلك تقنيات قادرة على معاجلة 
والتصدي ملشــاكلنا اإلدارية واخلدمية 
والتخلص من املعامالت الورقية وطوابير 

االنتظار والدورة املكوكية للحصول على 
توقيع مستند ما؟ في حني باإلمكان فعل 
كل هذا دون ان ننتقل الى اي مكان وذلك 
عبر الهاتف النقال او بتطبيق الواتساب 

مثلما كان احلال في موعد املستشفى.
وهــل كان البد ان يطــل ڤيروس 
كورونا حتــى تدرك وزارات الدورة ان 
هناك إمكانية للتواصل والربط إلكتروني 
فيمــا بينها؟ وهل كان البد من ڤيروس 
كورونا حتى نكتشف ان هناك إمكانية 
للتواصل املرئي بني املسؤولني بعضهم 
وبعض وهم فــي مكاتبهم ودون عناء 
التنقل وكلفة االجتماعات ووالئم اإلفطار 
والغداء وطواقــم اخلدمة الفندقية؟ هل 
كان البد من كورونا حتى تقوم وزارات 
الدولة بتدريب كوادر البشــرية كويتية 
في مجال احلاسوب؟ وأن الدول حولنا 

تتقدم ونحن محلك سر؟
حقا أثبت كورونا أننا تأخرنا كثيرا 
وحتى ال أهضم حق من أجاد ال أستطيع ان 
أغض البصر عما قامت به وزارة الداخلية 
خاصة في عهد وزير الداخلية احلالي أنس 
الصالــح ووكيل الوزارة الفريق عصام 
النهام في قطع شوط طويل في استخدام 
التكنولوجيا خاصة بالنسبة لقطاع شؤون 
اإلقامة واإلدارة العامة للمرور وغيرها من 
إدارات الداخليــة، كما أثبت كورونا اننا 
بحاجة إلى إدارة لنظم وتقنيات املعلومات 

في كل وزارة.
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الوطري: سأتطوع للدفاع عن شهيد الشهامة وورثته بال مقابل

توقيف حدث و٣ بالغني عقب مطاردة ماراثونية 
انتهت بإعطاب مركبتهم بطلقة في اإلطار اخللفي

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

احتجز ٤ شــباب أحدهــم حدث من مواليد 
٢٠٠٣ والبقيــة مواطنون بالغــون في نظارة 
مخفر شرطة الدسمة قبل ان يحال اجلميع الى 
نيابة األحداث، وذلك على خلفية الهروب من 
رجال األمن وحيازة مواد مســكرة واالشتباه 
في كونهم بحالة غير طبيعية إلى جانب متكني 
متهــم كان برفقتهم من الهــرب وكذلك إتالف 
دورية جندة والشــروع فــي دهس رجل أمن، 
هذا واضطر قائد الدورية إلى إطالق النار على 
اإلطار اخللفي ملركبة الشباب لرفضهم االمتثال 
لتعليمــات رجــال األمن، وهو ما تســبب في 
تعطل مركبة اجلناة ومتكن قائدها من الهرب. 

وتبني من االســتعالم عن الهارب انه مطلوب 
للسجن ٥ سنوات، هذا وعثر داخل املركبة على 
زجاجة مياه صحة، وقــد احتوى ربعها على 

خمر مستوردة على األرجح.
واســتنادا إلــى مصدر فإن إحــدى دوريات 
النجدة وخالل تواجدها لتفقد األمن مقابل أحد 
املطاعم الشهيرة مبنطقة الدسمة اشتبهت في 
مركبة بها ٥ شباب، حيث كان يصدر عن املركبة 
صوت موسيقى عال إلى جانب أصوات أخرى 
مزعجة نتيجة كماليات موضوعة في املركبة، 
وأضاف املصدر: قام رجال دورية النجدة بالطلب 
من قائد الســيارة وهي رباعية فارهة التوقف، 
ولدى طلب هويته الحظ رجال النجدة أن قائد 
السيارة ومرافقيه في حالة غير طبيعية، ليتم 

الطلب منهم النزول، إال أن قائد السيارة فر هاربا 
بسرعة جنونية معرضا حياة املارة للخطر، ومن 
ثــم تظاهر بالتوقف وقام بالرجوع الى اخللف 
بشكل سريع وكاد يدهس أحد رجلي األمن ومن 
ثم انطلق بسرعة جنونية على طريق القاهرة، 
ليتم تضييق اخلناق ومن ثم اضطر أحد رجلي 
النجدة الى إطالق عيار ناري على اإلطار اخللفي. 
وقال املصدر: تبني لرجال األمن أن الشباب في 
حالة غير طبيعية، وأن املوجودين في املركبة 
٤ وجار استكمال التحقيقات مع املوقوفني من 

قبل اجلهات املختصة.
هــذا وعلمت «األنباء» ان العســكري مطلق 
النار مت توقيفه عن العمل مؤقتا للتحقيق معه 

في أسباب إطالق النار على مركبة الشباب.

دعاء خطاب

أعلن احملامي عبدالرحمن 
الوطري عن تطوعه للدفاع 
بال مقابل عن الوافد املصري 
شهيد الشهامة عادل حلمي 
الذي دفع حياته ثمنا للحفاظ 
على األمانة، بعد وفاته أثناء 
مطاردتــه للصوص حاولوا 
سرقة املزرعة التي يعمل بها، 
وطالب الوطري باالقتصاص 
من املجرمني الذين قتلوه في 

مزارع الوفرة.
وقال احملامي عبدالرحمن 
الوطــري خــالل حديثــه لـ 
«األنباء»: «ساءني خبر مقتل 
الشاب املصري عادل حلمي 
الذي يعمل، كنجار مسلح في 
مزرعة الوفرة والذي ضحى 
بنفسك وفاء لكفيله ولألمانة 
التي أؤمتن عليها، ودفعت به 
شــهامته للتصدي ملنزوعي 
الضمير الذين حاولوا سرقة 
حديــدا كانوا يســتخدمونه 
لتشييد سور حول املزرعة، 
وحني رآهــم الفقيد وحاول 
التصدي لهم بالوقوف أمام 
السيارة، قاموا بدهسه بعد 
مقاومته لهم وعلى إثر ذلك 

مات شهيدا.
وأضاف: «إن املغدور عادل 
رغم ظروفه الصعبة التي مر 
بها داخل الدولة، نظرا لألزمة 
التي يعاني منها العالم كله 

األرض أمــام إحــدى املزارع 
بالوفــرة وانتقلــت قــوات 
األمن على الفــور إلى مكان 
احلادث ولكنه قد فارق احلياة 
ومت نقله إلى الطب الشرعي 

ملعرفة تفاصيل احلادث.
وبعــد االســتعالم عــن 
املتوفى، اتضح أنه مصري 
اجلنسية، ومن مواليد ١٩٨٥ 
التحــري  وبعــد إجــراءات 
واالستعالم من قبل اجلهات 
األمنية وكذلك الطب الشرعي 
وجــد أنه تعــرض للدهس، 
بســبب وجود آثار إلطارات 
في املكان أي أنه مت دهســه 
ومت تفريغ كاميرات املراقبة 
ووجــد انــه كان يدافــع عن 
املزرعــة التي يعمل بها بعد 
تعرضها إلى السرقة ومات 
شــهيدا للشــهامة، ويعكف 
رجال الداخليــة في البحث 

التحريــات والتحقيقات  ان 
لم تســفر عن جديــد مؤكدا 
ان رجال املباحــث يكثفون 
حترياتهــم لضبط املتهم او 

املتهمني.

عن اجلناة وإحالتهم جلهات 
االختصاص.

يشــار الــى ان «األنباء» 
تناولت القضية منذ ارتكابها، 
إلى ذلــك قال مصــدر امني 

أكد لـ«األنباء»: أن املغدور رفض أن ميوت جباناً مخلفاً وراءه طفلة رضيعة لم يَر سوى صورتها

ُعثر بحوزة املوقوفني على زجاجة خمر وهروب خامس مطلوب للسجن ٥ أعوام

شهيد الشهامة عادل حلمي احملامي عبدالرحمن الوطري

شهادة وفاة الوافد املصري عادل حلمي

بسبب كورونا، إال أنه رفض 
أن ميوت جبانا، مخلفا وراءه 
طفلة رضيعة بعمر الثالثة 
أشهر لم ير لها سوى صورة 
لها، فما ذنبها أن تعيش يتيمة 
في هــذه الدنيا بعد أن القى 
والدها حتفه على يد هؤالء 

السارقني؟».
وأردف الوطــري قائــال: 
«تواصــل معي محمد رمزي 
عم الشهيد عادل حلمي بعد 
وصول جثمان ابن أخيه إلى 
األراضي املصرية، وسأتطوع 
للدفاع عنه وعن ورثته في 
هــذه القضية إلــى ان يقول 
القضاء كلمته وسوف أطالب 
بإنزال أقصى عقوبة ملا اقترفه 

املجرمون من ذنب.
وكانــت الشــرطة تلقت 
بالغــا يــوم ٢٠٢٠/٧/٥ يفيد 
بوجود شــخص ملقى على 

قائـد املركبة الفارهـة اصطدم عمدًا بدورية النجدة وشـرع بدهس عسـكري في محاولة فاشـلة للهرب 

سرقة كيبالت نحاسية من ١٢ محوًال كهربائيًا بـ«القيروان»

أمر بضبط وإحضار مجهول سلب عامل نظافة بزي شرطي في اليرموك

سعود عبدالعزيز

واصل لصوص الكيبالت النحاسية استهدافهم 
احملوالت الكهربائية عقب أيام من سرقة ١٦ محوال 
كهربائيا في منطقة الساملية، وهو ما أشارت إليه 
«األنبــاء» في وقت الحق، وأمس ســجلت قضية 

جديــدة متثلت في ســرقة ١٢ محوال كهربائيا في 
منطقة القيروان. 

هذا، وانتقل رجال من األدلة اجلنائية الى موقع 
البالغ لرفع اآلثار في محاولة لضبط اجلناة، وقال 
مصدر امني ان مواطنا تقدم الى مخفر الصليبية 
وبحوزته تفويضا من وزارة الكهرباء وأبلغ عن 

سرقة ١٢ محوال كهربائيا وهي احملوالت أرقام (١، 
٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٩، ٥٤، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٦٨، ٧٥، ٧٦)، الفتا 
الى ان احملوالت املسروقة تقع في قطع ١ و٢ و٣. 
هذا، وتبني ان اجلناة قاموا بتقطيع األسالك، 
وأفاد املفوض واملبلغ بان الوزارة اكتشفت الواقعة 

عقب رصد انقطاع غير مبرر للتيار الكهربائي.

سعود عبدالعزيز

وجــه وكيل نيابــة العاصمة بســرعة ضبط 
وإحضار شخص مجهول بزي رجل أمن قام بسلب 
وافد هندي كما طلب بتصنيف القضية باعتبارها 

«جنح» وليس جنايات.
وقال مصدر امني ان كل االحتماالت بشأن املتهم 

قائمة فقد يكون من احد رجال االمن او قد يكون 
شخصا منتحال صفة امن بارتداء الزي الشرطي.
هذا وجرى تســجيل قضية في مخفر شرطة 
اليرمــوك وحملت رقــم ٢٠٢٠/١٧ جنح اليرموك، 
وبحســب مصــدر امني فــإن وافــدا هنديا يدعى 
(ح.عبدالســالم) من مواليــد ١٩٨٤ قال انه يعمل 
كعامل نظافة وخالل تواجده في منطقة اليرموك 

فوجئ مبركبة تتوقف حيث اعتقد ان الشــخص 
سوف يعطيه صدقة ولكنه فوجئ بأنه رجل أمن 
وطلب منه ان يقدم بياناته الشخصية ولدى قيام 
الوافد بإخراج حافظة نقوده فوجئ برجل األمن 
يسلب احلافظة وبداخلها مبلغ من املال وينطلق 
بســرعة كبيرة على منت سيارته دون ان يتمكن 

املجني عليه من التقاط رقم لوحة السيارة.

عقب رصد «الكهرباء» انقطاعاً غير مبرر للتيار الكهربائي

«التجارة» تغلق محلني لبيعهما أحبار طباعة إسرائيلية
التجــارة  أكــدت وزارة 
والصناعــة، ان مــا يتــم 
تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي حول سرقة مواد 
متوينيــة غير صحيح وال 

ميت للواقع بصلة.
وأوضحت «التجارة» في 
بيــان لها ان نظام التموين 
اآللي املســتخدم في فروع 
التمويــن ال يصــرف ألي 
مــن خــالل  إال  مســتفيد 
البطاقة املدنية األصلية أو 
أحد أفراد البطاقة التموينية 
املضافني للبطاقة فوق عمر 
١٨ سنة، مضيفة أن الصرف 
يتم من خالل جهاز القارئ 
للبطاقة، وال ميكن الدخول 
علــى البطاقــة نهائيا بعد 

استخراجها من القارئ.
بعمليــات جــرد مســتمرة 
من خالل فرق جلان اجلرد 

من جهــة أخرى، أعلنت 
وزارة التجــارة والصناعة 
عــن إغالق ٣ محالت أمس، 
منها محالن بناء على شكوى 
ألحد املواطنني يقومان ببيع 
أحبار للطباعة مســتوردة 
من الكيان الصهيوني، حيث 
أوضحت الــوزارة أنه لدى 
التدقيق على األحبار تبني 
انها مســتوردة من الكيان 
الصهيونــي، ومت حتريــز 
البضاعة واحالتها الستكمال 

اإلجراء الالزم.
وأشــارت «التجارة» في 
بيان صحافي، إلى أن الفرق 
التفتيشية حررت ٩ محاضر 
ضبط علــى عدد من احملال 
التجاريــة، التي لــم تلتزم 
باملعايير والنظم املعمول بها.

الدوريــة واملفاجئة جلميع 
فــي  التموينيــة  األفــرع 
الكويت، الفتة الى ان الوزارة 
طالبت اجلهات ذات العالقة 
بتكويت العاملني في فروع 

التموين.
وشــددت علــى ان فرق 
اجلرد بــاإلدارة تدقق على 
املــواد املســتلمة  بيانــات 
واملتبقيــة  واملصروفــة 
بالفعل في األفرع التموينية 
التي  ومحاسبة اجلمعيات 
توجد بها فروقات بكميات 
التموينية وإحالتهم  املواد 
الى النيابة التجارية. وأكدت 
ان نظــام التموين اجلديد 
يبني للوزارة في أي حلظة 
الفعلــي جلميع  املخــزون 

األفرع التموينية.

نفت ما يتم تداوله حول سرقة مواد متوينية

جانب من الكشف عن أحبار الطباعة املستوردة من الكيان الصهيوني

وأشارت «التجارة» إلى 
التمويــن تقــوم  إدارة  ان 

«الداخلية» مجددًا: تصريح اخلروج «الطبي»
في احلظر يوجب على حائزه تأكيد وصوله

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أنه للحصول على 
التصاريــح الطبية خالل احلظر الشــامل 
https://curfew. ميكن الدخول على الرابط
paci.gov.kw ومن ثم اختيار املستشفى أو 

املركز الصحي املطلوب.
وتوضح اإلدارة انه يتوجب على صاحب 
التصريح تأكيد الوصول من خالل تطبيق 
Curfew Permits عند الوصول الى املستشفى 

أو املركز الصحي املطلوب، والذي سيقوم 
مبقارنة موقع الشخص صاحب التصريح 
مع موقع املستشفى املوجود في التصريح 
حتى ال يتم منعه من احلصول على تصريح 

مستقبال (بلوك).
وتؤكــد اإلدارة أنه في حــال االختالف 
ســيمنع الشــخص من احلصول على أي 
تصريــح مســتقبال عالوة على املســاءلة 

القانونية.

إلزام وزارة العدل بإثبات عقد زواج 
مواطن صادر من مملكة «الدمنارك»

إصابة إطفائي خالل تعامله مع حريق شقة بحولي

وفاة إيراني في تصادم ثنائي بعد نقطة املطالع

أحمد خميس

قضت محكمة األســرة 
«اجلعفريــة» بإلزام وزارة 
العــدل بإثبــات عقد زواج 
صادر من مملكة الدمنارك 
زوجتــه  علــى  ملواطــن 
وتتلخــص  األجنبيــة. 
التــي  الدعــوى  تفاصيــل 
تقدمت بها احملامية إسراء 
بهمن في ان موكلها املدعي 
تزوج باملدعى عليها األولى 
مبوجب عقد زواج من خارج 

الكويت صادر من مملكة الدمنارك على صداق 
وقدره ١٢ ألف يورو وقد رزق منها بابنته، وملا 

كان املدعي يرغب في إثبات 
زواجــه من املدعــى عليها 
االولى وتوثيقه األمر الذي 
حدا به إلقامة دعواه بغية 
احلكم له بإثبات زواجه منها 
وتســجيله وتوثيقه لدى 
التوثيقات الشرعية  إدارة 
لــدى وزارة العدل. وقالت 
احملكمة في حيثيات حكمها 
ان املدعي قد أقام دعواه بغية 
إثبــات زواجه مــن املدعى 
عليهــا وكان التصادق مما 
يثبت به الزواج وقد شهد 
بذلك شــاهدا املدعي االمر الذي جتيب معه 

احملكمة املدعي لطلبه.

محمد الدشيش

تعاملــت فرق اإلطفــاء صباح أمس مع 
حريق عمارة مــن دورين مبنطقة حولي، 
وبحسب بيان لإلطفاء فقد ورد بالغ ملركز 
العمليات يفيد بنشــوب حريق في شــقة 
بالــدور الثاني مبنطقة حولي ومت توجيه 

مراكز حولي والساملية لإلطفاء ملوقع احلريق 
ومتكنت من السيطرة عليه وإخماده بعد أن 
مت إخالء العمارة من السكان. وتضمن البيان 
انه نتج عن احلريق إصابة رجل إطفاء بضيق 
تنفس ومت إســعافه الى مستشفى مبارك. 
هذا، ومت جانب فتح حتقيق من قبل مراقبة 

حتقيق احلوادث ملعرفة أسباب احلادث.

سعود عبدالعزيز

لقي وافد إيراني من مواليد ١٩٥٧ حتفه 
اثــر حادث تصادم ثنائي وقع بني مركبته 
وأخــرى بقيادة مواطن. وبحســب مصدر 
امني فإنه وفيما تشير عقارب الساعة إلى 
الرابعة وعشــر دقائق من يوم امس تلقت 

عمليات الداخلية بالغا يفيد بوقوع حادث 
تصادم على طريق املطالع بعد نقطة املطالع 
باجتــاه الكويت، وعلى الفــور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال االمن وتبني ان 
احلادث بني مركبة مواطن من مواليد ١٩٦٧ 
وأخرى بقيادة ايراني وأن االيراني توفي 
اثر احلادث وسجلت قضية تصادم ووفاة.

احملامية إسراء بهمن

احلريق خلف تلفيات مادية في الشقة


