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مواطنة تهني موظف بلدية بـ «ميه خوفتني.. دق على الشرطة»
أمير زكي

رغــم عدم اعتماد عقوبة مالية فورية لعدم ارتداء الكمامة، 
اال ان احلديث حول هذا املوضوع تشعب خالل األيام القليلة 
املاضية ما بني الشائعة واجلزم بأن العقوبات دخلت حيز التنفيذ 
وصوال الى قضية اهانة موظف في البلدية فقط ملجرد االقدام 
على مخالفة احد احملــالت دخل اليه زبائن دون كمامة لتقوم 
متســوقة مبالحقة موظفي البلدية واهانتهم من قبل مواطنة 
على مرأى ومســمع بـ «ميه خوفتني.. دق على الشرطة.. ال 

خايفة منهم وال من الشرطة».
الــى ذلك، اكد مصدر مطلع ان اجهــزة الداخلية والبلدية 
رصدت التزاما الفتا بارتداء الكمامة داخل املجمعات واحملالت 
التجارية اال ما ندر، مشيرة الى ان رجال البلدية شرعوا خالل 
االيام القليلــة املاضية في مالحقة ومخالفة عمال في محالت 

وليس مخالفة الزبائن.
بداية، قضايا الكمامة بدأت يوم اخلمس املاضي حينما انتشر 
رجال البلدية في عدة اسواق جتارية وداخل احد االسواق رصد 
مفتش من بلدية العاصمة سيدتني داخل احد احملالت التي تقع 
في مجمع راق دون وضع كمامة على االنف، وقال مصدر امني، 
استنادا الى ملف قضية حملت عنوان اهانة موظف عام برقم 
٢٠٢٠/٥٧٥ جنح االندلس، فإن مواطنا من مواليد ١٩٨٥ ويعمل 
في بلدية الكويت رصد ســيدتني داخل محل من دون كمامة، 
حيث دخل الى احملل وطلب من املوظفة التي تعمل داخل احملل 

بطاقتها املدنية لسماحها بدخول زبائن دون كمامات.

واضاف املبلغ: اخذت البطاقة وانصرفت، وإذ بالســيدتني 
اللتني كانتا داخل احملل تقومان مبالحقتي وتسألني ليش تاخذ 
هويــة املوظفة، انا كويتية ومالك حق تاخذ هوية املوظفة، واذا 

تبي تخالف خالفني انا.
وتابع املبلغ بالقول: قلت للسيدة ال صالح لك مبا افعل، وهذا 
عملي، وطلبت من زميلي االتصال بالشرطة، واذ بها تقول: ميه 

خوفتني، دق على الشرطة، ال خايفة منك وال من الشرطة.
الــى ذلك، قال مصدر ان املبلغة ولدى االتصال بها من قبل 

رجال مخفر االندلس قالت: شغل يهال، خله يرفع قضية.
الى ذلك، نفى مصدر امني صحة ما اشيع عن توقيف مواطنني 
ومقيمني داخل مركباتهم وحترير مخالفات فورية واستحقاق 
١٠٠ دينار منهم كعقوبة، واضاف املصدر بالقول: كيف نوقف 
اشخاصا ونحرر مخالفة لهم وباالساس لم يخرج قانون بهذا 
اخلصوص؟ وتابع بالقول: متى ما صدر قانون يتضمن عقوبة 
فورية فلن تشمل املركبات اخلاصة وستنفذ على االماكن العامة 
ووسائل النقل اجلماعي. وعلى صعيد آخر، نفت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية ما مت تداوله عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن إلقاء القبض على مقيم من جنسية 
عربية يرتدي الزي العسكري اخلاص بوزارة الداخلية أقام نقطة 
تفتيش ومخالفة املواطنني واملقيمني بعدم لبس الكمام، وتؤكد 
اإلدارة ان ما مت تداوله غير صحيح، وان وزارة الداخلية ستتخذ 
جميع اإلجراءات القانونية الالزمة حيال هذا احلساب اإللكتروني 
الذي روج للخبر، حيث يشكل جرمية إشاعة أخبار كاذبه وفقا 
صورة ارشيفية من الوكاالت الرتداء نسوة الكمامات اثناء التسوقلقانون االتصاالت وسيتم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حياله.

على خلفية طلب بطاقة مدنية ملوظفة محل سمحت لزبائن بالتسوق دون كمامة

كان لي شرف املشــاركة في برنامج 
وثائقي لسمو ولي العهد، حفظه اهللا ورعاه، 
حتت عنوان «سمو الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح «عقود من العمل املخلص».

خالل هذه املشاركة نوهت الى ان سمو 
ولي العهد قدم خالل مسيرته العملية في 
وزارة الداخلية واحلرس الوطني منوذجا 
للعطاء الال محدود وكان حريصا على ارساء 
قواعد العمل املؤسسي وتطبيق القانون.

ونوهت الى مســيرة سموه في بناء 
الكويت احلديثة إذ عاصر، حفظه اهللا، خيرة 
رجاالت الكويت وكان سندا وعونا ومشاركا 
ألمراء الكويت في العصر احلديث وهما 
املغفور لهما بإذن اهللا الشيخ جابر األحمد 
الصباح والشــيخ صباح األحمد الصباح 
وبإذن اهللا سيكون عضيدا وسندا لسيدي 

سمو األمير الشيخ نواف األحمد.
تطرقت ايضا الى اسهامات سموه في 
بناء الكويت احلديثة بعطاء ال محدود من 
وقته وجهده حيث التحق بوزارة الداخلية 
وتدرج في املناصب حتى أصبح رئيســا 
للمباحث العامة (التي حتولت في عهده إلى 
«أمن الدولة») ثم نائبا لرئيس احلرس الوطني 
بدرجة وزير. كما اشرت الى انه وبالنظر 
الى اخللفية العسكرية واألمنية لسمو ولى 
العهد، حفظه اهللا، فإننا ندرك أن الكويت 
وكما هي محفوظة من عند املوالى عز وعال 
وان اهللا سبحانه وتعالى سخر رجال اكفاء 
لديهم اخلبرة والقدرة على قيادة مسيرة 
التي  التحديات  الوطن والتصدي جلميع 
تواجه الكويت داخليــا واقليميا وتعزيز 

عالقات الكويت مع جميع الدول الشقيقة 
والصديقة والعمل على دفع مسيرة مجلس 

التعاون اخلليجي.
ايضا، كان ســموه وهذا مــا تناولته 
حريصا على ارساء قواعد العمل املؤسسي 
وتطوير العمل وتطبيق القانون. كما كان 
قائدا حازما يتمتع برؤيــة ثاقبة في كل 
خطواته وكان وسيظل بعون اهللا أحد قادة 
الكويت البارزيــن الذين ضحوا بالوقت 
واجلهد ونذروا حياتهم خلدمة وطنهم وبناء 
نهضته وحتقيق طموحات وتطلعات أبنائه. 
ندعو املولــى العلي القدير ان يكون عهد 
سيدي صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح أمير البالد املفدى وعضيده 
سيدي سمو ولي العهد حفظهم اهللا ورعاهم 
عهد خير ورخاء وأمن وأمان وبركة على 

الكويت العزيزة واهلها الكرام.
آخر الكالم 

كل الشــكر والتقدير الى رجال االمن 
اجلنائي يتقدمهم اللواء محمد الشرهان، 
جلهود هــذا القطاع في اغالق العديد من 
قضابا السرقات والسلب وآخرها ضبط 
شخص من غير محددي اجلنسية استهدف 
٨ منازل وسرق اغراضا تقدر مبليون دينار 
وضبط ٥ اشقياء ارتكبوا ٣٥ قضية سلب 
وسرقة واخيرا احباط تهريب ٢٣٠ كيلو 
من احلشيس والشبو واألفيون، كل هذه 
اجلهود املشــكورة واملقدرة تستحق ان 
نفخر بأداء هوالء الرجال االشداء والذين 

يسهرون على امن كويتنا الغالية.

نافذة على األمن

مشاركتي في «عقود 
من العمل املخلص»

الفريق م. طارق حمادة

خيانة أمانة بـ ٣ قطط في العاصمة

وفاة حدث في تصادم ثنائي 
واصطدام بعمود إنارة على «أم صفق»

سرقة ٥٠٠ دينار من موظف بجمعية خيرية

أحمد خميس

«سلمت صديقتي ٣ قطط على سبيل 
االمانة والتسلية، وحينما طلبت استرداد 
القطط رفضت وحاولت عدة مرات ولكنها 
ابلغتني بانها لم تعد تستطيع االستغناء 
عــن القطط الثــالث وانا اريد اســترداد 

قططي». بهذه االفادة تقدمت سيدة ببالغ 
الى احد مخافر محافظة العاصمة، مشيرة 
الى انها ســلمت القطط الثالثة ملواطنة 
اخرى، وازاء متسك السيدة ببالغها جرى 
تســجيل قضية خيانة امانة واستدعاء 
املدعى عليها للتحقيق او تســوية ملف 

القضية.

محمد اجلالهمة

توفي حدث كويتي من مواليد ٢٠٠٤ 
فيما أصيب شاب كويتي آخر من مواليد 
١٩٩٩ وذلك علــى خلفية حادث تصادم 
ثنائي بني مركبتني رباعيتني واصطدام 
إحداهما بعمود إنارة. وبحسب مصدر 
أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بالغا يفيد بوقــوع حادث تصادم على 

طريــق أم صفــق، وعليــه انتقل رجال 
األمــن الــى موقع احلــادث وتبــني أنه 
حدث بــني مركبة حتمــل لوحات دولة 
خليجية وبداخلها شخص محشور مت 
استخراجه من املركبة حيث أخرج من 
قبل اإلطفاء متوفى، أما املركبة األخرى 
فكان بداخلها املصاب ليتم إسعافه الى 
مستشــفى العدان، ومت تسجيل قضية 

اصطدام ووفاة.

محمد اجلالهمة

انتقــل فريق مــن األدلــة اجلنائية الى 
منطقة الصليبة ق٣، وذلك لرفع اآلثار من 
داخل مركبة تعود ملكيتها إلى موظف في 
اجلمعيات اخليرية، وذلك بعد بالغ أكد من 
خالله تعرض املركبة للسرقة واالستيالء 
على ٥٠٠ دينار وشواحن كانت داخل املركبة.

وبحســب إفــادة املُبّلغ وهــو من غير 
محددي اجلنســية ومن مواليد ١٩٧٧ فإن 
مركبته الرباعية موديل ٢٠١٢ وخالل توقفها 
مقابل منزله، فوجئ بكسر زجاجها اخللفي 
واالستيالء من داخلها على حقيبة بها ٥٠٠ 
دينار وشواحن هواتف، وبسؤاله إذا ما كان 
يعرف املتهم، أجاب بالنفي، ومت تســجيل 
قضية بعنوان «سرقة عن طريق الكسر».

نزهة بـ «بيجامة نوم» تقود مواطنًا للسجن ٥ سنوات

البدون القاتل: نصل السكني اخترق قلب السوري من الظهر!

محمد اجلالهمة

التنزه ببيجامة نوم مقابل صالة 
أفراح يقــود مواطن الى الســجن 
املركزي لقضاء ٥ ســنوات سجنا، 
ولكــن هل من عالقــة بني التجول 
ببيجامة نوم والسجن لهذه الفترة 

الطويلة؟

بالطبع اإلجابــة (ال)، ولكن ما 
هي القضية؟

يقول مصدر امني ان رجال امن 
الفروانيــة وخالل جولــة لهم في 
منطقة الفردوس مت رصد شخص 
يتجــول ببيجامة نــوم الى جوار 
صالة افراح منطقة صباح الناصر 
ولدى االقتــراب منه قام بالهروب 

على األقدام لتتــم مطاردته وبعد 
مقاومــة شــديدة مــن قبلــه متت 

السيطرة عليه.
وجاءت اخلطــوة التالية وهي 
االستعالم عنه وتكشفت احلقائق 
بشأن مالبسات الهروب، اذ تبني ان 
الشــخص مواطن وهو من مواليد 
١٩٩٥ وأنه مطلوب للسجن ٥ سنوات 

على ذمة قضايا سلب بالقوة ادين 
فيها، وكذلك تبني ان نفس الشخص 
مطلوب لديون قدرها ٥٠ الف دينار 
اذ انه مطلوب لعدد ٨ ملفات مدين 
وبإجمالي مبالغ ٥٠ الف. هذا ومت 
اقتيــاد املواطن الــى إدارة التنفيذ 
اجلنائــي متهيدا إليداعه الســجن 

املركزي لقضاء فترة العقوبة.

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

يتجــه رجــال مباحــث 
اجلهراء خالل ســاعات إلى 
إحالة ملف قضية مقتل شاب 
ســوري إلى النيابة العامة 
للتحقيق مع املتهم الرئيسي 
وهو شاب من غير محددي 
اجلنسية، كما مت التحفظ على 
٥ شباب آخرين (سوري و٤ 
من غير محددي اجلنسية) 
حتــت احلراســة املشــددة 
فــي مستشــفيي الصبــاح 
والفروانيــة، وجــار ضبط 
آخرين وسط معلومات عن 
مشاركتهم في املشاجرة التي 
أودت بحياة الوافد السوري.
إلــى ذلــك نفــى املتهــم 
الرئيســي في القضية تهمة 

التخطيط املسبق للجرمية، 
مشــيرا إلــى أن ســيناريو 
املشاجرة كان مفاجئا، وأنه 
التقــى مبحــض املصادفــة 
املجني عليــه، وأن خالفات 
ســابقة بينهمــا دفعته إلى 
مالحقتــه ركضــا وتوجيه 
طعنة في الظهر، ولكن على ما 
يبدو أن نصل السكني اخترق 
القلب فلفظ أنفاسه األخيرة.
إلــى ذلــك، قــال مصدر 
القضيــة حتمــا  امنــي إن 
ســتصنف باعتبارها قتل، 
ولكن تصنيفهــا كقتل عمد 
مع سبق اإلصرار والترصد 
سيحســم بعد التحقيق في 
القضية من قبل وكيل النائب 
العام، مشيرا إلى احتمالية 
أن يدخل أصدقاء القاتل في 

القضية كأطراف رئيسيني.
وحول تفاصيل القضية، 
قال مصدر امني إن بالغا ورد 
الى عمليات وزارة الداخلية 
عن وقوع مشاجرة في منطقة 
الصليبية، وأن هناك مصابني، 
وعلى الفور وجه مدير عام 
مديريــة امن اجلهراء اللواء 
عبــداهللا األحيمــر بتوجيه 
دوريــات الى موقــع البالغ 
ولدى وصــول رجال األمن 

تبني أن املصابني تفرقوا.
وأضــاف املصــدر: بعــد 
دقائــق وصل الــى عمليات 
الداخلية بالغ من مستشفى 
الفروانيــة يفيــد بوصــول 
ســوريني األول مــن مواليد 
١٩٩٣ وصل املستشفى وقد 
لفظ أنفاســه األخيرة بفعل 

طعنــة في القلــب اخترقته 
من جهة الظهر، والثاني من 

مواليد ٢٠٠٢ مصاب.
وأردف املصــدر: وفــي 
هذه األثناء وصل بالغ يفيد 
بوصول ٤ أشخاص جميعهم 
مــن البــدون وأفــادوا بــأن 
اإلصابات التــي حلقت بهم 
جراء مشاجرة بينهم وآخرين 
في الصليبيــة، ليتم الربط 
بني قتيل مستشفى الفروانية 
ومصابي مستشفى الصباح، 
وتبني أن هناك ارتباطا بني 
القتيــل واملصابــني ليتــم 

التحفظ عليهم.
وأضاف املصدر: مت إرسال 
فريق من مباحــث اجلهراء 
الى املصابني في مستشــفى 
الصباح، حيث أفادوا بأنهم 

كانــوا برفقة القاتــل داخل 
مركبة ووقع حادث مروري 
بينهــم وبني شــخص آخر، 
وأنهــم خــالل وقوفهــم في 
احلادث شاهدوا املجني عليه 
وآخرين من أصدقائه ووقعت 
مشاجرة بني البدون من جهة 
والسوريني من جهة أخرى.

وأكــد املصابــني أن مــن 
قتل الســوري هــو زميلهم 
الذي قــام بتوصيلهــم الى 
مستشــفى الصباح وعليه 
مت ضبــط املتهــم واعترف 
بأنــه ســدد للمجنــي عليه 
طعنة فــي الظهر. هذا، ولم 
يرشد املتهم رجال املباحث 
عن أداة اجلرمية وأنه ألقاها 
أو تخلص منها خالل سيره 

باملركبة.

ُضبط بعد مقاومة عنيفة مقابل صالة أفراح «صباح الناصر»

على خلفية مشاجرة في «الصليبية» واملتهم نفى التعمد بالقتل وبّرر اجلرمية بخالفات سابقة

تشابه األسلوب يعّجل بضبط «سوابق» سرق مركبات وشققًا

سعود عبدالعزيز - مبارك التنيب

اســتطاع رجــال اإلدارة العامــة 
للمباحــث اجلنائية وحتديدا رجال 
مباحــث العاصمة إغالق العديد من 
جرائــم الســرقات التي اســتهدفت 
منــازل ومركبــات، وذلــك بضبــط 
مواطن من ارباب الســوابق والذي 
مت ضبطــه خالل قيامه ببيع بعض 
من املسروقات، وأرشد املتهم رجال 
املباحــث عن بقية املســروقات من 
املركبات واألغــراض، فيما تبني ان 
املواطن اطلق سراحه مؤخرا وحتديدا 
قبل نحو ٣ أشــهر فــي إطار جهود 

وزارة الداخلية وبالتنسيق مع النيابة 
العامــة بالتخفيف من أعداد النزالء 

داخل السجن املركزي. 
إلى ذلك، أكد مصدر أمني ان املتهم 
مت ضبطه بناء على حتليل للجرائم 
املرتكبة وثبوت ان اسلوب السرقة 
فــي املنازل واملركبات التي اشــتهر 

فيها اللص متشابهة.
وكانت قد وردت بالغات سرقات 
املركبات والشقق واملكاتب التجارية 
ما استدعى رجال مباحث العاصمة 
لتشــكيل فريــق عمــل، حيــث قام 
الفريق بتحليل دقيق للجرائم وطرق 
تنفيذهــا، وخلص الــى ان مرتكب 

هذه اجلرائم هو شخص من أرباب 
السوابق ليتم عمل كمني اثناء قيامه 
ببيع مســروقات، وبالتحقيق معه 
اعتــرف بارتكابه العديد من جرائم 
سرقات املركبات والشقق واملكاتب.
من جهــة اخرى، أعلنــت وزارة 
الداخليــة عن توقيف شــابني تبني 
أنهما وراء سرقة العديد من املركبات 
التي يتركهــا أصحابها في وضعية 
تشغيل، وكانت «األنباء» قد نشرت 
األســبوع املاضي خبر توقيف هذه 
العصابة، وكذلــك اعترافات اللص 
الذي مت وصفه باحلريص لكونه أخذ 
١٥٠٠ دينــار وهي نصيبه في مبلغ 

مت العثور عليه داخل مركبة كورية 
تعود لوافد سوري، وقام بإيداع املبلغ 
داخل عيادة أسنان لعالج ضروسه، 
وجــاء في بيــان وزارة الداخلية ان 
ادارة مباحث حولي متكنت من ضبط 
شــخصني يقومان بسرقة املركبات 
في عدة مناطــق مختلفة من البالد 
وذلك باســتغالل نزول السائق من 
املركبــة لفترة وجيــزة وتركها في 
وضعية تشغيل، كما تضمن البيان 
انه بتكثيف التحريات مت التوصل إلى 
املتهمني اللذين ضبطا واعترفا بسرقة 
مركبات في عدة مناطق وأرشدا عن 

مركبات قاما بسرقتها.

خرج من «املركزي» في حملة تخفيف أعداد النزالء وبالتزامن مع «كورونا»

مركبات استهدفها اللصوص بالسرقة بعد ضبطها

مباحث اجلهراء تضع ٥ مصابني في املشاجرة حتت التحفظ في مستشفيي الصباح والفروانية

«الداخلية» تؤكـد خبر توقيف «اللص احلريص» سارق املركبات في وضعيـة تشغيل

«اإلعالم األمني»: سنالحق حسابًا إلكترونيًا روج لشائعة وافد يحرر مخالفة كمامة خالل حملة مصدر أمني: لم يصدر قانون بالعقوبات الفورية حتى يتم حترير مخالفات للمركبات 


