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رغم املهام اجلسام امللقاة على عاتق مجلس 
الوزراء وسيل االستجوابات املقدمة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
ووزراء الداخلية واملالية والتربية، إال انه ناقش 
مشكورا مشروعاً غاية في األهمية ويالمس 
معاناة نعايشها بشكل يومي ومرتبطة بعدم 
التزام البعض بقانون املرور وتزايد الفت 
في احلوادث املرورية، حيث اعتمد املجلس 
مشروعا مقترحا للتعديل على قانون املرور.
حســب معلوماتي فإن التعديالت متت 
عقب جهد كبير للجان متخصصة ومبوجب 
احصائيات وحتليالت حلــوادث مرورية 
وجتاوزات تتزايد وتستنزف جهود رجال 
املرور نظر لضعف الرادع وتضمن القانون 
مضاعفة الغرامات على عدد من املخالفات 
وضوابط بشــأن ملكيــة املركبات خاصة 

للوافدين.
بعد انتهاء احلظر تابعنا جملة من احلوادث 
املرورية املؤسفة آخرها حادث طريق اجلهراء 
والذي متثل في انحراف شاحنة وجتاوزها 
احلاجز االســمنتي ودهسها مركبتني في 

الطريق املقابل ووفاة ٣ ونقل ٥ لإلنعاش.
حتليل احلوادث يشــير الى أن اغلبها 
ينجم عن مخالفة قواعد املرور واالستهتار 
بالقانون وهذه السلوكيات ورغم انها حتظى 
مؤخرا بجهود كبيرة من قبل قطاع املرور 
والنجدة بقيادة اللواء جمال الصايغ، ومن 
قبل رجال املــرور وبقية اجلهات األخرى، 
ولكن احملصلة ليست كما نريد نظرا لثغرات 

في القانون تتعلق بضعف الرادع.
القانون املعمول به في العام ٢٠٢٠ صادر 
في العام ١٩٧٦ ولــم يعد منطقيا أن تطبق 

عقوباته الزهيدة. 
سبق وتناولت في نافذتي على األمن أن 
تغليظ العقوبات املرورية أمر حتتمه الظروف 
وأصبح ضرورة ونوهت أيضا إلى أن الداخلية 
سبق واعتمدت مشروعا بقانون في العام 
١٩٩٩ وفيه رفعت العقوبات فأدى ذلك الى 

انخفاض غير مسبوق للمخالفات.
الداخلية أجنزت ما عليها ورفعت مقترحها 
الى مجلس الوزراء والذي حسم أمره واعتمد 
القانــون وهو اآلن في عهدة مجلس األمة، 
ونأمل ان يعتمد التعديالت على القانون القدمي 
العقوبات والغرامات  واملوافقة على تغليظ 
بصفة االستعجال لننجز خطوة مهمة نحو 

الوصول بإذن اهللا الى طرق آمنة. 

آخر الكالم
مبناســبة انتهاء احلظر بأشكاله أتوجه 
مجددا بالشــكر اجلزيل الى جميع اخواني 
وأبنائي من قيادات وضباط، وضباط الصف 
في جميع املؤسســات العسكرية يتقدمهم 
وزيــر الداخلية انس الصالح وأخوه وكيل 
الوزارة الفريق عصام النهام والى األخ الفاضل 
الفريق ركن هاشم الرفاعي وكيل احلرس 
الوطني، على جهودهم الكبيرة خالل األشهر 
القليلة املاضيــة ومواصلتهم الليل بالنهار 
لتطبيق قرارات مجلس الوزراء املوقر والقيام 
بدور تاريخي في منع ارتفاع املصابني بوباء 
كورونا. ومبناسبة انتهاء احلظر وعودة احلياة 
الى طبيعتها أدعــو جميع من يعيش على 
هذه األرض الطيبة الن يتحمل مسؤولياته 
في احلفاظ على سالمته وسالمة اآلخرين 
بتنفيذ التعليمات الصحية والتباعد ووقف 
الزيارات بشكل تام حتى نتجاوز هذه احملنة 
بعون من اهللا، السيطرة على انتشار الوباء 
ممكن وليس مستحيال، فقط علينا جتنب 
األماكن املزدحمة وترك مســافات وارتداء 
الكمامات والتعقيم واعتقد أن هذه الضوابط 
بسيطة للغاية حتى يجد العلماء لقاحا نأمل 
أن يكون هذا األمر سريعا، وال بأس ان تقوم 
الدولة بتطبيق القانون على غير امللتزمني 
باالشتراطات الصحية، السيما في األسواق 
والوزارات ولو مت تطبيق القانون والعقوبات 
املشددة لوجدنا التزما كبيرا والسوابق على 

ما أقول كثيرة.

نافذة على األمن

قانون املرور
بصفة االستعجال

الفريق م. طارق حمادة

ضبط ٦٦ كيس كيميكال وكبتاغون في «الشعب»
عبداهللا قنيص

تابعة  دورية  متكنت 
للمهــام اخلاصــة من 
ضبط مواطن في منطقة 
الشــعب وبحوزته ٦٦ 
كيس كيميكال و٨٧ حبة 
كبتاغــون. وقــال بيان 
لـ«الداخلية» انه مت اتخاذ 
االجراءات القانونية املتبعة 
الى  املتهم وإحالته  بحق 

املضبوطات من املواد املخدرةاجلهات املختصة.

وفاة مجهول الهوية في انقالب
وإصابة مواطنة و«بدون» في حريق وتصادم

وفاة مصري من سقوط وبنغالي بصعقة
و بايب حديدي أودى بحياة باكستاني

سعود عبدالعزيز

توفي وافد مصري من مواليد ١٩٥٧ اثر 
سقوطه من علو، وبحسب مصدر امني فإن 
الوافد وصل الى مستشفى العدان وأودع 

العناية املركزة ولكنه توفي.
ومت ابالغ وزارة الداخلية للوقوف على 

مالبسات سقوطه.
من جهة أخرى، توفي وافد بنغالديشي 
اثــر صعقة كهربائية حلقت به في مزرعة 

بالعبدلي.
وقــال مصدر امني ان الوافد ويبلغ من 

العمــر ٣٨ عاما وصل مستشــفى اجلهراء 
وتبني انه لفظ انفاسه االخيرة، وجار فتح 

حتقيق في الواقعة.
على صعيد آخر، لفظ وافد باكســتاني 
أنفاســه االخيرة اثر سقوط بايب حديدي 
على رأسه اثناء قيامه مبهام عمله في مشتل 
زراعي في الصليبية. وبحسب مصدر امني، 
فإن الوافد مت اسعافه الى مستشفى الفروانية 
إال ان االطباء اكدوا تهشــم جمجمته جراء 
ســقوط جســم صلب عليه، ومت تسجيل 
قضيــة وفاة باخلطأ، ومتــت إحالة اجلثة 

الى الطب الشرعي.

محمد اجلالهمة

توفي شــخص مجهول الهوية اثر حادث 
انقالب ميني باص على طريق الساملي.

وقال مصدر امنــي ان احلادث وقع امس 
األول وفــور تلقــي بالغ انتقــل رجال االمن 
والطوارئ الطبية، وتبني ان احلادث تسبب 
في وفاة قائد الباص وهو وافد. ومت تسجيل 
قضية انقالب ووفاة. من جهة أخرى، شــهد 

طريق الدائري الرابع في اجتاه الكويت مقابل 
مقبرة الصليبخات حادث تصادم بني مركبتني 
األولى اميركية بقيادة مواطنة من مواليد ١٩٩٤ 
ومركبة اخرى يابانية بقيادة شخص من غير 
محددي اجلنسية من مواليد ١٩٩٢، وتسبب 
احلادث في احتراق املركبتني وإصابة الفتاة 
وقائد السيارة االخرى ومت نقل املصابني للعالج 
الى مستشفى الصباح وتسجيل قضية حادث 

تصادم ثنائي وحريق مركبتني.

من احلادث الذي وقع مقابل مقبرة الصليبخات
ملشاهدة الڤيديو

لص الهواتف املعروضة بشركات كبرى في قبضة «اجلنائية»
مبارك التنيب

اســتطاع رجــال االدارة العامــة 
للمباحث اجلنائية إغالق ما ال يقل 
عن ٢٠ قضية ســرقة هواتف ذكية 
وذلك باعترافات تفصيلية أدلى بها 
املتهــم وهو عربي اجلنســية، فيما 
تبني من خالل االطالع على سجالت 
القضايا املسجلة أن هناك ٣ شركات 
فقط ســجلت قضايا سرقات، فيما 
هناك قضايا اخرى لم تسجل حتى 
اآلن، الفتــا إلى أنه جــار التواصل 
مع الشركات التي لم تسجل قضايا 
إلخطارهــم بضبــط املتهــم حتــى 
يستكملوا اإلجراءات القانونية، هذا، 
وحتصل رجال املباحث على مقطع 
ڤيديو مكنهم من سرعة ضبط املتهم 
رغم أنــه كان يحــرص على وضع 
كمامة تغطي جزءا كبيرا من وجهه، 
وكذلك ضبط أداة اجلرمية وهي مقص 
صغير كان يستخدمه في قطع السلك 
الــذي يربط بــني الهاتف املعروض 
للبيع وصافرات كشف السرقة، فيما 
حصلت «األنباء» على مقطع ڤيديو 
يوّثــق قيام املتهــم بارتكاب إحدى 
جرائمه. واستنادا إلى مصدر أمني، 
فإن ٣ قضايا لسرقات هواتف نقالة 
معروضة للبيع في منطقة الساملية 
وميــدان حولي كانت محــل اهتمام 

استصدار إذن نيابي ومن ثم ضبطه، 
وبالتحقيــق معه اعترف بأنه عرف 
قبل فترة وجيزة أن قطع الســلك ال 
يكشف السرقة وال يدفع أجهزة اإلنذار 
إلى إطالق صافراتها وعليه قرر أن 
يقوم بسرقة هواتف معروضة للبيع 

بهذه الطريقة. 
وأقــر اجلانــي بأنــه ارتكــب ٢٠ 
قضية مشــابهة في كل من الساملية 

والفحيحيــل وحولــي والفروانيــة 
والعاصمة.

وذكر املتهم أن بعض هذه القضايا 
ارتكبــت في غضون األيــام القليلة 
املاضيــة، فيما ارتكبــت أخرى قبل 
فترة احلظر، منوها بأنه كان يختار 
أوقاتا ال تشهد ازدحاما كبيرا بحيث 
يستطيع أن ينفذ سرقاته بعدما يتأكد 

من أن أحدا لم يشاهده.

يتخّفى بالكمامة وأداة اجلرمية «مقص»

اللص يتلفت حوله للتأكد من عدم رصده من أحد الباعة قبل ان يقص السلك لسرقة هاتف

رجــال املباحث حيــث تواصلوا مع 
الشركات التي سجلت قضايا، وجرى 
احلصول على مقطــع ڤيديو يظهر 
اللص خالل قيامه بسرقة أحد الهواتف 
بعدما تفحص محيط تواجده بالنظر 

ميينا ويسارا.
وأضاف املصدر: قام رجال املباحث 
بجهود كبيرة لتحديد هوية اجلاني 
وتبني أنه عربي من مواليد ١٩٨٦ ليتم 

مصدر أمني: مقطع دخول مجهول منازل «املنقف»
لم تسجل بشأنه قضية حتى اآلن

محمد الدشيش

أكد مصدر امني صحة املقطع الذي 
مت تداوله يوم امس لشخص مجهول 
يرتدي الزي الوطني يترصد األبواب 

املفتوحة ويدخل الى تلك املنازل ثم 
يخرج منها بعد أن يســرق أغراضا 
منها. وقال املصدر ان الواقعة حدثت 
في منطقــة املنقف لكن لم تســجل 
قضيــة حتى اآلن، الفتا الى انه جار 

التواصــل مع صاحب املنــزل الذي 
صور املجهول للوقوف عما إذا كان 

يرغب في تسجيل قضية.
يشار إلى أن املقطع تضمن جتول 
شخص على األقدام ومتابعة األبواب 

وفي حــال رصد بابا مفتوحا يدخل 
إلى املنزل باعتباره سيدخل الديوانية 
وشــوهد وهو يدخل ال يحمل شيئا 
ثم يبدو وهو خارج من املنزل وهو 

يحمل أغراضا في يده.

اللص يبدو متجوال للبحث عن باب منزل مفتوح والتسلل اليه ثم يخرج حامال على ما يبدو جهاز الب توب

ملشاهدة الڤيديو

إهانة ضابطة برتبة مالزم أول وخدش حيائها في مجمع

..وسرقة ٥ آالف دينار من مواطن بخدعة «حّدث بياناتك»

سعود عبدالعزيز

مــن  مواطــن  احتجــز 
مواليد ١٩٨٢ في نظارة أحد 
املخافر مبحافظة الفروانية 
متهيدا لعرضه على النيابة 
العامــة، وذلــك على خلفية 

سعود عبدالعزيز

الثالــث علــى  لليــوم 
التوالي يتعــرض مواطن 
للخداع رغم كل التحذيرات 
والقضايــا التي تنشــرها 
«األنبــاء» وغيرهــا مــن 
الصحــف الزميلــة، حيث 
فقــد مواطــن ٥٠٠٠ دينار 
من رصيــده البنكي وذلك 
من قبل عصابات يبدو انها 
تنشــط بشــكل الفت هذه 

أمنــي، فإن ضابطــة برتبة 
مــالزم أول من مواليد ١٩٩٤ 
قالت إنها وفيما تقوم مبهام 
عملها داخل ســوق جتاري 
راق، وحتديدا في التاســعة 
مساء، استوقفت شابا نظير 
ســلوك غير الئــق، فما كان 

تقــدم مواطن مــن مواليد 
١٩٥٠ ببــالغ قــال فيــه ان 
رســالة جاءت الــى هاتفه 
النقال تتضمن ان حسابه 
البنكي تم توقيفه وإلعادة 
تفعيــل الحســاب يرجــى 
االتصال علــى رقم هاتف 
(.....) هاتف نقال محلي، 
مشيرا الى انه تواصل مع 
الرقم الوارد اليه لتحديث 
البيانات وفوجئ بأن حسابه 
فقد منه ٥٠٠٠ ينار بواقع 

التحقيقات الى أن الواقعة ال 
تشكل فقط إهانة وإمنا أيضا 
يجب أن تتم إضافة تهمة هتك 
عرض أنثى، ومت التواصل مع 
وكيل النائب العام الذي أمر 
بعرض القضية عليه اليوم 

األحد.

منــه  إال أن قــام بإهانتهــا، 
وأضاف املصدر: مت نقل ملف 
القضية الــى احملقق والذي 
أخذ باالســتماع الــى أقوال 
املدعية وكذلك أقوال املدعى 
عليه والذي مت اإلمساك به من 
قبل أمن املجمع حيث خلصت 

عملية بنكية بقيمة ٣٠٠٠ 
دينــار وعمليتين أخريين 
كل منهما بقيمة ١٠٠٠ دينار.

هــذا، وتم اخطار وكيل 
النائــب العــام الــذي امر 

بتصنيفها جناية.
يشــار الى ان «األنباء» 
نشــرت علــى مــدار االيام 
القليلة الماضية قضيتين 
متشابهتين فقد من خاللهما 
ارصدتهمــا  مواطنيــن 

البنكية.

قيامــه بإهانــة ضابطة في 
وزارة الداخلية برتبة مالزم 
أول، وكذلــك خدش حيائها 
فيمــا صنفت القضية حتت 
عنوان هتــك عرض وإهانة 
موظــف عــام أثنــاء تأدية 
مهام عمله، وبحسب مصدر 

االيام، فيما دعا مصدر امني 
المواطنين  مجددا جميــع 
والمقيمين الى عدم التجاوب 
مع اي اتصاالت او رسائل 
تتم عبر الهاتف، وأنه وفي 
حالة اي أمر غريب يرد اليه 
ويتعلق بحســابه البنكي 
فعليــه مراجعة اقرب فرع 

للبنك الذي يتعامل معه.
وحول تفاصيل القضية 
الجديدة التي ســجلت في 
مخفر شرطة الصديق، فقد 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«اإلطفاء»: ال تأثير حلريق رافعة على ميناء الشعيبة
محمد اجلالهمة

تعامل رجال االدارة العامة لالطفاء خالل امس 
وأول من أمس مع عدة حوادث وحرائق، اذ سيطر 
رجال اطفاء مراكز الشــعيبة لإلطفاء البحري 
وميناء عبداهللا وأم الهيمان على حريق نشب في 
رافعة مبيناء الشعيبة من دون وقوع اي اصابات 
بشرية، وقد فتح التحقيق ملعرفة أسباب احلادث 

الذي لم يؤثر على سير العمل في امليناء. 
من جهة اخرى، متكن رجــال اطفاء مركز 
الفروانية فجر اجلمعة من إخماد حريق اندلع في 
كيبل أرضي للكهرباء في منطقة جليب الشيوخ، 
وقد تسبب احلادث في احتراق مركبتني بالكامل 
وتضرر جزء بســيط من مركبة ثالثة، وسيطر 
رجال االطفاء على احلريــق عقب عزل التيار 

الكهربائي عن احملول.

مراكز سيطرت على حريق الرافعة حريق احملول أتى على مركبتني وكاد أن يتلف ثالثة


