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غداً اخلميس يعقد مجلس الوزراء 
جلسته، وأمتنى ان يتم تدارس املعاناة 
التي مير بها الوطن على مدار ٦ اشهر 
للدولة بدفع  العامة  امليزانية  وأرهقت 
رواتب ملوظفي احلكومة وهم في بيوتهم 
وأغلقت البالد وحكرت العباد، وارهقت 
جميع التجار واملستثمرين دون استثناء، 
ولن اتطرق للمعاناة التي عايشها مئات 
اآلالف من الوافدين والذين تقطعت بهم 
السبل واستدان الغالبية العظمى منهم 
ووصلوا الى حد اإلفالس، فهوالء ال 
دخل لنا بهم، ألنهم خارج احلسابات 
ال فائدة منهم حسبما يروج له البعض، 
وهذه الشريحة قامت احلكومة املوقرة 
ولزيادة معاناتهم باقتراح بقانون بتمكني 
الشركات من خصم نصف رواتبهم، 
ليتخذ مجلس االمــة موقفا تاريخيا 
برفض هذا االقتــراح املجحف بحق 
الوافديــن، وكان من املمكن ان يكون 
محل ســخرية املجتمع الدولي لدولة 

العمل االنساني.
ملاذا أدعــو مجلس الــوزراء الى 
النظر الى معاناة الوطن، النني افقت 
من وهم ان االجــراءات التي تتخذها 
الدولــة حلمايتنا من ڤيروس كوررنا 
حققت ما كان يروج لها، واكتشــفت 
اننا تعرضنــا للخداع وهو ما دعاني 
الى االشادة بها من قبل، فهاهي ارقام 
االصابات ســواء في احلظر اجلزئي 
والكلي واالحظر كما هي، االرقام شبه 
ثابتة رغم االغالق ورغم احلظر ورغم 

القيود املكبلة والتي تكاد تكون االغرب 
واالطول على مستوى العالم. 

بعد نحو ٦ اشهر من الرعب املمنهج 
وتخويف الناس من التلويح باالصابة 
بكورونا وهو ما شل االقتصاد وجميع 
االنشــطة التجارية وقامت احلكومة 
باحلجر علينا ووقف حركة السفر من 
وإلى الكويت، ورغم كل ذلك بقي احلال 
على ما هو عليه، نعلم ان هناك ڤيروسا 
اسمه كورونا وهناك ضرورة للتباعد 
وجتنب االختالط الزائد، ولكن كل ذلك 
ال يعني ان نعيش في عزلة تامة لنزيد 

الضغوطات على االقتصاد والعباد.
مجلس الــوزراء مطالــب باتخاذ 
جملة مــن االجــراءات العاجلة اولها 
تــرك املواطنني يتحركــون من وإلى 
الكويت مع االكتفاء بشهادة اخللو من 
الڤيروس وال مبرر مطلقا حلجر أي 
مسافر ألسبوعني، ومطالب ايضا بفتح 
املطار بشكل كامل امام الرحالت وعدم 
افساح املجال ألي ضغوطات متارس 
عليه لوقف أي قرار بهذا اخلصوص مع 
وضع ضوابط محددة من قبل منطمة 
الصحة العاملية وليس وزارة الصحة 
الكويتية العاملية، ومع ترك احلياة تعود 
بشكل كامل الى سابق عهدها وان يتحمل 
كل شخص مسؤولية نفسه وأن ترفع 
الدولة الوصايــة على اجلميع، وكفى 
ما حلق بنا من خسائر جسيمة ماديا 

ونفسيا واجتماعيا.
واهللا ولي التوفيق.

وجهة نظر
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احتجاز عربية هددت «بنكية» بنشر صورها على التواصل

..ووكيل عريف أمام «اجلنائية»: صّورت صديقتي واعتديت عليها برضاها

التحقيق في تخزين أدوية داخل غرفتني تتبعان «األشغال» 

سرقة جهاز حتكم سرعات من محول كهربائي في «الصابرية»

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

أمر محقق مخفر شــرطة غــرب الصليبخات 
بإطالق ســراح وافدة عربية علــى كفالة مواطن 
كويتي، وذلك بعــد االنتهاء من التحقيقات معها 
وتسجيل قضية بحقها حملت اسم «إساءة استخدام 
هاتف وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله».

هذا، وأكدت املبلغة وهي موظفة في احد البنوك 
الوطنية ان لديها شهودا على ما صدر عن املتهمة، 
كمــا ان كاميرات البنك املنتشــرة في كل ارجائه 
وثقت جرميــة الوافدة العربية منذ بدايتها حتى 

حضور رجال االمن الى موقع البالغ.
وقال مصدر امني ان مواطنة من مواليد ١٩٨٢ 
ابلغت عمليات الداخلية بأنها وخالل وجودها في 
مقــر عملها وهو احد البنــوك احمللية في منطقة 
غرناطة دخلت الى مقر البنك وافدة عربية وأفادت 
بأن لديها مراجعة حيث طلبت منها االنتظار حتى 
يأتي دورها، مشيرة الى ان الوافدة وبعد انتهائها من 
املراجعة داخل مكتبها قامت برفع صوتها وإهانتها 
وحاولت اخلروج من البــاب املخصص للدخول 
وفيما طلــب منها التوجه الــى الباب املخصص 
للخروج قامت بتصويرها وهددتها بأنها ســوف 

تشتكي عليها وسوف تنشر صورها على مواقع 
التواصل.

من جهة أخرى، اتهم مواطن يعمل موظفا في 
أحــد املرافق اخلدمية مبحافظة العاصمة مواطنا 
وابنه الشاب بالتهجم عليه واالعتداء عليه وإهانته. 
وبحســب إفادة املبلــغ في أحد مخافــر محافظة 
العاصمة، فإن الشاب كان بحوزته أداة حادة. وقال 
املبلغ إن مواطنا توجــه إلجناز معاملة وحدثت 
مشــادة كالمية بينه وبني املراجــع، وإذ مبرافق 
املواطن وهو شــاب، تبني الحقا انــه ابنه، يقوم 

بالفزعة ألبيه واالعتداء على املوظف.

مبارك التنيب

احتجز وكيل عريف يعمل في احد قطاعات وزارة 
الداخلية امليدانية بعد االنتهاء من التحقيق معه 
من قبل رجــال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
واعترافه بأنه قام بتصوير صديقته واعتدى عليها 
برضاها اال انه نفى ان يكون قد قام بسرقة املدعية.

وازاء اعترافــات املتهــم مت توجيــه تهم هتك 
العرض والشروع في التشهير وإساءة استخدام 
الهاتف. واستنادا الى مصدر امني فإن فتاة تقدمت 
الى احد مخافر محافظة حولي وقالت ان عسكريا 
اعتدى عليها عنوة وقام بتصويرها خالل االعتداء 
الى جانب ســرقتها، وذلك بعد ان استدرجها الى 

شقته في محافظة حولي.

وأضاف املصدر: قام رجال االمن بضبط 
املتهم داخل نقطة امنية يعمل بها ومت اقتياده 
الى املباحث ومبواجهته مبا ادعت به املدعية 
اقــر بأنه علــى عالقة باملجنــي عليها من ٦ 
سنوات وأن خالفا وقع بينهما واعتدى عليها 
بالضــرب ولكنه نفى ان يكون قد اقدم على 

سرقتها.

أمير زكي

فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف 
على حقيقة سرقة أدوية تابعة لوزارة الصحة 
وإخفائها داخل غرفتني من األملنيوم في مبنى 

تابع لوزارة األشغال مبنطقة الشويخ.
إلى ذلــك، أكد مصدر امني ان امن العاصمة 
خاطــب وكيل النيابة لالنتقال الى املوقع الذي 
يستخدم في تخزين االدوية لتفتيشه والتأكد 

من صحة البالغ.
هذا، ومت تسجيل الواقعة باعتبارها سرقة 
حتت رقم ٢٠٢٠/٢٨٧ جنح الشــويخ وبحسب 
مصدر امني، فإن طبيبا كويتيا ويعمل في وزارة 
الصحة يدعى (ي.ع) من مواليد ١٩٨١ تقدم الى 
مخفر الشويخ، مشــيرا الى انه تلقى معلومة 
من مراقب اخلدمات االدارية في وزارة الصحة 
عن وجود ادوية غير منتهية الصالحية مخزنة 
داخل غرفتني من األملنيوم وتقع الغرفتان بني 

مركز الشويخ الصناعية الصحية ومبنى تابع 
لــوزارة االشــغال وأن الغرفتني حســب تأكيد 
الطبيب املبلغ غير مؤهلتني للعمل واالستخدام 

منذ ٤ سنوات.
وأعرب عن خشيته في أن تكون هذه الغرف 
وعلى مدار السنوات املاضية استخدمت كمقر 
لسرقة األدوية احلكومية وتخزينها قبل إعادة 
نقلها من قبل اللصــوص فور توافر الظروف 

املواتية.

سعود عبدالعزيز

فتحت اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف 
على هوية مجهول قام بسرقة قطع داخلية من جهاز 
وحدة التحكم بالسرعات وقطع كيابل داخلية من 
محول كهربائي مبنطقة الصابرية، وهو ما تسبب 
الى جانب اخلسائر املالية في اعطال جراء انقطاع 

التيــار الكهربائــي، هذا وانتقل فريــق من االدلة 
اجلنائيــة الى موقع البالغ لرفــع البصمات ومت 
تسجيل قضية حملت تصنيف جنايات ومسمى 

سرقة عن طريق حتطم حرز.
وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم ٢٠٢٠/١٠ 
فقد تقدم الى مخفر الصبية مواطن وقدم تفويضا 
من شــركة نفط الكويت، مشــيرا الى ان شخصا 

مجهوال استهدف احملول الكهربائي في الصابرية، 
وعليه قام رجال مخفر شــرطة الصبية بإخطار 
وكيل النائب العام والذي وجه بتســجيل قضية 
واخطــار مباحــث املنطقة والطلــب منهم اجراء 
حتريــات حول الواقعة، هــذا ومن غير املعروف 
مــا اذا كانــت املنطقة التي يقع فيهــا احملول في 

محيطها كاميرات امنية أم ال.

موظف خدمي يتهم مواطناً وابنه بإهانته وتهديده بأداة حادة

عقب بالغ تقدم به طبيب كويتي أكد من خالله وجود كمية كبيرة من األدوية

اخلمور جاهزة للبيعتصنيع اخلمور في أجواء بابلو اسكوبار

إغالق ٣ مصانع للخمور في «املهبولة» بإدارة نيبالية
سعود عبدالعزيز

شن رجال أمن األحمدي بقيادة مدير عام مديرية 
االمن اللواء صالح مطر ومساعده العميد وليد الشهاب 
حملة إلغــالق ٣ مصانع للخمــور احمللية جميعها 
داخل منطقة املهبولة وضبط داخل األوكار الثالثة 
كمية كبيرة مــن اخلمور اجلاهزة للتعبئة وأدوات 
ومعدات التصنيع، ومت توقيف ٨ وافدين من اجلنسية 

النيبالية.
وبحسب مصدر امني فإن مداهمة االوكار الثالثة 
جــاءت على خلفيــة معلومات مؤكــدة اعقبها عمل 
حتريات انتهت الى اســتغالل ٣ شــقق في تصنيع 

اخلمور احمللية.
وأشار املصدر الى ان جميع املوقوفني في االوكار 
الثالثة مت التحفظ عليهم واحتجازهم متهيدا إلبعادهم 
عن البالد ومنع دخولهم مستقبال مع إتالف املضبوطات 

بالتنسيق مع بلدية الكويت.
وتأتي مداهمة االوكار اجلديدة لتصنيع اخلمور 
محليا في اطار حمالت مكثفة وجهود كبيرة يقوم بها 
رجال األمن العام حتت قيادة وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون األمن العام اللواء فــراج الزعبي 
في التصدي للعديد من الظواهر الدخيلة ومالحقة 
القائمني على أوكار منافية لآلداب وأخرى لتصنيع 

اخلمور احمللية وترويجها داخل البالد.

في حملة ألمن األحمدي على األوكار املشبوهة أسفرت عن ضبط ٨ وافدين

اللواء ركن صالح مطر

حريق محدود في إنارة 
بنك الكويت املركزي

محمد الدشيش

ذكــرت ادارة العالقــات العامة واإلعالم بــاإلدارة العامة 
لإلطفاء في بيان لها امس الثالثاء عن وقوع حريق محدود 
جدا في مبنى بنك الكويت املركزي لم يؤثر على سير العمل 
فــي املبنى. وأوضحــت االدارة ان فرق االطفاء توجهت الى 
موقــع البالغ من مراكز الهاللي واملدينة، وتبني أن احلريق 

في الدور الـ ٢٠ وكان مخمـدا قبل وصول فرق اإلطفاء.
وقالـــت االدارة ان متاســا كهربائيــا في انــــارة السقــف 
آثار احلريق في احد االسقفادى الى نشـــوب احلريق احملــدود ولم يخلــف أي أضرار.

النيابة ُتخلي سبيل الوسمي
 بكفالة ١٠٠٠ دينار

اتهام مواطن وسوري بسرقة رمال من بر الوفرة

خادمة نيبالية هربت بآيباد على مركبة فضية

أخلــت النيابة العامة 
سبيل أستاذ القانون في 
جامعة الكويــت د.عبيد 
الوسمي بكفالة ١٠٠٠ دينار 
أنهــت حتقيقاتها  بعدما 
معــه بقضيــة مقامة من 

الديوان األميري.
وكان «الديوان» قد قدم 
شكواه مدعيا أن الوسمي 
دون تغريدة بحسابه في 
موقــع «تويتر» تتضمن 
اتهامات دون تقدمي أدلة.

وقال وكيل الوســمي 
احملامي عادل العبدالهادي لـ «األنباء» إن 

التحقيق مع موكله استمر 
ما يقارب األربع ساعات 
أنكــر خالله تهمة ســب 
وقذف الديــوان األميري 
ممثال بوزيـره وموظفيــه.

وأفاد العبدالهادي بأن 
الوسمي ذكر في التحقيق 
أكادميــي  أنــه كأســتاذ 
مختــص بالقانون وجه 
النصـــح  انتقادا غرضه 
للديــوان علــى خلفيــة 
قيامـــــه مبشــاريع هي 
باألصــل تختــص بهــا 

الوزارات األخرى.

مبارك التنيب

أطلق محقق مخفر شرطة الوفرة سراح 
مواطن ووافد سوري على ذمة قضية سرقة 

رمال.
وأحيلت القضية الى القضاء، وكان مدير 
إدارة الســالمة في بلدية الكويت حملافظة 
االحمدي قال ان مســؤولي البلدية وجدوا 

شاحنة تقوم بتحميل الرمال في بر الوفرة، 
وتبني ان املركبة بقيادة ســوري وبرفقته 

مواطن.
ولدى سؤالهما عن الرمال التي يقومان 
بتحميلها قاال انها لالستخدام والبناء في 

منزل املواطن.
هذا، وسجلت القضية حتت رقم ٢٠٢٠/٥٦ 

جنح الوفرة.

سعود عبدالعزيز

أدرج محقق مخفر شرطة فهد األحمد 
اســم وافدة نيبالية على قوائم القبض 
ومنع الســفر، وذلك بعد تقــدم كفيلها 
ببالغ اتهمها فيه بالســرقة. وبحســب 
مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد ١٩٦٣ 

قال في بالغ ســجل حتت عنوان سرقة 
وبرقــم ٢٥/٢٠٢٠ إن خادمتــه النيبالية 
سرقت جهاز آيباد وشاهدها وهي تهرب 
على مركبة فضية اللون بداخلها شخص 
يرجح أنه آســيوي. هذا، وقدم املواطن 
الكرتون اخلاص باآليباد املسروق وعليه 

السيريال منبر.

احملامي عادل العبدالهادي

في قضية ضرب مراهق باألحذية..
محاميته: سأطالب بأقصى العقوبات للمعتدين

األمــن  ألقــى رجــال 
القبض على مراهقني اثنني، 
فيما اليزال البحث جاريا 
عن أربعة آخرين، بواقعة 
اعتــداء وضــرب وإهانة 
صديقهــم باألحذيــة في 
مواقف إحدى اجلمعيات 
التعاونية والتي أشارت 
إليهــا «األنباء» أخيرا في 

موقعها اإللكتروني.
وتبني أن هناك خالفا 
ســابقا مع املعتدى عليه 
واملتهمني عندما كانوا في 

املدرســة وأرادوا االنتقــام بضربه بهذه 
الطريقة.

وقالت دفاع املعتــدى عليه احملامية 
حوراء احلبيب إن املتهمني تعمدوا تصوير 
موكلها ومت تداول املقطع على نطاق كبير 
عبر مواقع التواصل ما سبب االشمئزاز 

لهذه التصرفات غير األخالقية.

هــذه  أن  وذكــرت 
الواقعــة ليســت مجــرد 
اعتداء بالضرب فحسب، 
وســنصّعد ألبعــد حــد، 
بإدانتهــم  وســنطالب 
بأقصــى العقوبــات التي 

نص عليها القانون.
إلى  وأشارت احلبيب 
أن موكلها تعرض ألبشـــع 
أنـــــواع العـــذاب النفسي 
وليس اجلسدي فحســـب.

وأضافت: اليوم أصبح 
ال أحد يأمــن على أبنائه 
من شباب مراهقني غير قادرين على أن 
يكونوا منضبطني، وما يتم في الشوارع 
ســواء في هذه القضيــة أو غيرها يثير 
الرعب في قلوب أولياء األمور، وبالتالي 
ال بد من الــردع والزجر حتى يتم احلد 
مــــــن هــــذه األفعــــال املجّرمة شرعا 

وقانونــــا.

احملامية حوراء احلبيب

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم


