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«عط الخباز خبزه لو أكل نصه» 
مثل كويتي إن دل على شــيء فإنما 
يــدل على ضــرورة وحتميــة منح 
الثقة للمختصين ورغم أن الكثيرين 
يــرددون هذا المثل لكــن في الواقع 
حينمــا نمر بظروف تحتم األخذ به 
نجد األغلبية قد تحولوا الى خبراء 

وفالسفة.
العالم ونحن جزء منه مر بجائحة 
غير مسبوقة قلبت الموازين وألحقت 
خســائر ال يمكــن حصرهــا وعلى 
مختلــف األصعــدة وتســببت فــي 
وفاة نحو المليون شخص وحينما 
أجبرنــا على البقاء فــي منازلنا إما 
خوفا من الڤيروس أو بفعل اإلجراءات 
الحكومية التي اســتلزمت ذلك كنا 
ندعو مــن اهللا أن يأتي الفرج وكنا 
نعتب على الهيئات العلمية العالمية 
وكنا نعول كعرب على الدولة الغربية 
التي يصنفها البعض بمســميات ال 

أريد ذكرها.
بعد طول انتظار جاء الفرج وأطلت 
أخبار مفرحة من شأنها التخلص من 
كابوس كورونا وخروج اللقاحات الى 
النور بعد نحو ١٠ أشهر من المعاناة 
وقامت الحكومة مثل بقية الحكومات 
في دول العالم بإبرام اتفاقيات تتيح 
الحصول على كميات من اللقاحات 
وتزامن هذا مع تأكيد وزارة الصحة 

الكويتية أنها سوف تراعي االعتبارات 
العملية وأن التلقيح لن يتم إعطاؤه 
إال عقــب موافقة الصحــة العالمية 

والتأكد من مأمونيته.
حســنًا كان ذلك، ولكــن رغم أن 
اللقاح لم يصل بعد إال ونجد تباري 
التصريحات على السوشيال ميديا 
بأن اللقاح غير آمن ولن نستخدمه 
وأن وزارة الصحة تريد توريط الناس 

وان تقول انه غير آمن.. الخ.
ال أعلــم مــن أيــن أتــى الخبراء 
المحليــون بكل ذلك! وهل شــاركوا 

في التجارب واألبحاث؟!
شخصيا لست خبيرا، لكنني من 
دعــاة المثل الكويتــي «عط الخباز 
خبــزه» وبالتالــي أدعــو  وزارة 
«الصحة» إلى اتخاذ ما يلزم واالتفاق 
مع من تراه وتأتي باللقاح بأســرع 
وقت حتى نتنفس الصعداء وتترك 
الخيــار لمــن يريــد وال تنتظر آراء 
خبــراء وعلماء الدواويــن، ألنها لو 
فعلت لوجدنا العالم في واٍد ونحن 
في واد آخر وكفى النزيف الذي لحق 
باالقتصاد وأصحاب المشاريع، ولو 
اختــص كل مواطــن بعمله لوجدنا 
تطورا ملحوظا في كل إدارات الدولة، 
ولكننا لألسف نرى الجميع يتحدث 
عن كورونا أو السياسة والكل أصبح 

محلال ودكتورا وسياسيا.
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انحراف مفاجئ «غير رسمي» يصيب 
مواطنًا ومصريًا ويتلف مركبتني

تأييد احلبس مع وقف النفاذ لـ ١٤ ناشطًا 
بإحدى قضايا ترديد خطاب البراك

محمد اجلالهمة

«الوافد انحرف بشكل مفاجئ من أقصى 
اليمني إلى أقصى اليسار للدخول في فتحة 
غير رســمية، وهذا االنحراف غير املمهد 
لــه دفعني الى ارتكاب حادث ال ذنب لي 
فيه، والوافد هو من يتحمل املسؤولية». 
هذا ما ســرده مواطن الــى محقق مخفر 
شــرطة اجلهراء في ملــف قضية حملت 

عنوان تصادم وإصابة.
وقــال مصدر امنــي ان بالغا ورد الى 
عمليات وزارة الداخلية عن وقوع حادث 
تصادم ثنائي على طريق الصبية وبانتقال 
رجــال األمن الــى موقع البــالغ تبني ان 
طرفي احلــادث وهما مواطــن ومصري 
اصيبا وأنه عبارة عن تصادم بني مركبة 
املانية «شاحنة» ومركبة رباعية، ولدى 
االســتماع إلى إفادة املواطن قال انه كان 
يســير اقصى يسار الطريق وإذ مبركبة 
كانت تسير أقصى ميني الطريق «الشاحنة» 

ينحرف بشكل مفاجئ للدخول إلى فتحة 
غير رســمية أي ليست حارة مخصصة 

لاللتفاف الى اخللف.
وأضاف املصدر: مت إسعاف املواطن وهو 
من مواليد ١٩٩٨ والوافد وهو من مواليد 
١٩٨٦ إلى العالج في مستشفى اجلهراء.

من جهة أخرى، قامت وزارة األشغال 
العامــة بإصالح طريق امللــك فهد مقابل 
منطقة فهد األحمد باجتاه مدينة الكويت. 
وكانت وزارة الداخلية بثت مقطعا توعويا 
أول من أمس دعت فيه مستخدمي الطريق 
إلــى توخي احليطة نظــرا حلدوث تلف 
بالشارع، ما استدعى دوريات املرور إلى 
التوجــه إلى موقع البالغ لتنظيم حركة 
السير ومعاجلة االختناق الذي نتج عن 

هذا األمر.
وأكدت الــوزارة أن األجهزة املختصة 
تقوم باتخاذ ما يلزم نحو إعادة إصالح 
الطريق وما يعيق ســالمة مســتخدمي 

الطريق.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة التمييز أمس حكم محكمة 
االســتئناف القاضي باحلبس سنتني مع 
وقف النفاذ ملدة ٣ ســنوات بكفالة مالية 
قدرهــا ٢٠٠٠ دينار، لـ ١٤ ناشــطا متهما 

بإحدى قضايا ترديد خطاب النائب األسبق 
مسلم البراك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت املتهمني 
ومن بينهم اإلعالمي سعد العجمي والناشط 
عباس غلوم «عباس الشعبي»، إلى احملاكمة 
بتهم تتعلق باإلساءة إلى مسند اإلمارة.

ضبط ٥ أشقياء سلبوا لبنانية ١٢٣٠ دينارًا بعد ضرب عنيف
أحمد خميس

اســتطاع رجــال األمن 
اجلنائي إغالق قضية سلب 
وافدة لبنانية وذلك بتوقيف 
٥ أشـقـــياء. وتـــم عرض 
اجلناة علــى املجني عليها 
في طابور عرض وتعرفت 
الوافدة عليهم جميعا، وجار 
إحالتهم إلى النيابة العامة 

بتهمة السرقة باإلكراه.
وبحســب مصدر أمني، 
فإن وافدة لبنانية في العقد 
الرابــع مــن عمرها تقدمت 

كامال باإلصابات.
وقال املصدر: على الفور 
مت فتح حتقيق واالستعانة 
بكاميرات املراقبة وباألقمار 
االصطناعيــة ليتم حتديد 
العصابــة وضبطهم. وقد 
كشفت التحقيقات أن أحد 
أفــراد الشــبكة كان داخل 
البنك وشاهد الوافدة وهي 
تقوم بصرف شيك وتضع 
حصيلته في احلقيبة ليبلغ 
زمالءه خارج البنك الذين 
أكملوا خطة االعتداء وسلب 
الوافدة ما لديها من أموال.

الــى أحد مخافــر محافظة 
حولي ببالغ عن أنها وبعد 
خروجها من أحــد البنوك 
احمللية وبحوزتها مظروف 
به مبلغ ١٢٣٠ دينارا ومبجرد 
صعودها إلى سيارتها قام 
عــدة أشــخاص بالدخول 
الــى مركبتهــا وحاولــوا 
ســلب حقيبــة يدهــا التي 
بهــا املبلغ املالــي وحينما 
اعتــدوا عليهــا  قاومتهــم 
بالضــرب املبــرح محدثني 
بهــا إصابات عدة. وأرفقت 
املجني عليها تقريرا طبيا 

قاومتهم مقابل بنك محلي فأحدثوا بها إصابات جسيمة

املجني عليها تعرضت للضرب قبل السلب

صورة أرشيفية للغم من مخلفات الغزو

تفجير لغم وقذيفتني على «السابع» و«الساملي»
سعود عبدالعزيز

بالتزامــن مع األمطــار التي 
هطلت على البالد االسبوع املاضي 
تكشفت املزيد من مخّلفات الغزو 
العراقي ويوم امس مت التعامل مع 
لغم على الدائري السابع وعدد 
٢ قذيفة في بر الساملي كيلو ٢١ 
بعمق ٥ كيلومترات داخل البر.

وبحســب مصــدر امني فإن 
بالغــا ورد الى ١١٢ عن لغم على 
طريق الدائري الســابع باجتاه 
اجلهراء ولدى انتقال دورية من 

األمن تبني ان اجلسم املبلغ عنه 
هو لغم من مخلفــات الغزو مت 
اخطار ادارة املتفجرات للتعامل 
مع اللغم وتسجيل اثبات حالة.

وإلــى منطقــة الســاملي فقد 
ورد بــالغ الى غرفــة العمليات 
عــن وجود أجســام غريبة عند 
الكيلو ٢١ باجتاه الساملي وعليه 
انتقل رجال األمن وتبني ان البالغ 
عبارة عن ٢ قذيفة من مخلفات 
الغزو ليتم اخطار ادارة هندسة 
اجليش للتحــرك والتعامل مع 

القذيفتني.

من مخلّفات الغزو العراقي.. واألمطار وراء كشفها

أمير زكي

تداول عصــر امس عدد من اجلروبات مقطعا 
مصورا لوافد مصري قال فيه انه عثر على مبلغ 
يتجاوز الـ٣٠٠٠ دينار مقابل القنصلية املصرية 
في منطقة السالم، ويدعو صاحب هذا املبلغ الى 

التواصل معه لتسلمه.
«األنباء» قامــت بالتواصل مع صاحب املقطع 
الذي حدد رقــم هاتفه النقال وكان هذا االتصال: 
معك جريدة «األنباء»: ما صحة ما جاء في املقطع، 

عرفنا بنفسك؟
انا اســمي تامر حبيب محمد محروس اعمل 
مدرسا في مدرسة احمد الربعي في منطقة السالم 
ولدى خروجي من املدرسة ذهبت الى مقر القنصلية 
لالستفســار عن متديد جواز السفر، وفي هذه 
األثناء عثرت على حقيبة بها مبلغ كبير، حيث قمت 
باإلعالن بني املراجعني ما إذا كان احدهم فقد حقيبة 
بها مال، فلم يرد علي احد، ما دفعني الى بث املقطع.

إذن، الواقعة صحيحة؟
٭ نعم، واملبلغ بحوزتي.

هل تواصل معك احد وزعم ان املال يخصه؟
٭ بالفعل، تلقيت اتصاال هاتفيا من شــخص 
ال اريد ذكر جنســيته وأبلغني بأن املال يخصه 
وحينما سألته عن مكان وجوده قال انه يقيم في 

دولة خليجية فأغلقت الهاتف في وجهه.
وماذا تنوي فعله؟

٭ انا ســأنتظر حلني اتصال صاحب احلقيبة 
ويصف لي نوع احلقيبة وقيمة املبلغ بالتحديد، 

وإذا لم يتصل بي احد فسأقوم بتوصيل املبلغ الى 
مخفر املنطقة ألبرئ ذمتي.

هــل تريد مقابال او مكافــأة نظير هذا العمل 
االنساني؟

٭ ال، ال اريد ذلك، فأنا ال أبغي شــيئا سوى 
رضا اهللا.

«األنباء» أوصت املدرس األمني بأن يقوم بتسليم 
املبلغ الــى صاحبه داخل املخفر حتى ال يتعرض 

للنصب.
وفي وقت متأخر من يوم أمس تواصل املدرس 
األمني تامر محروس مجــددا مع «األنباء»، حيث 
قال: إن حارس بناية تواصل معه هاتفيا وحدد له 
تفاصيل املبلغ بشــكل دقيق، واتفق معه على أن 
يلتقي به مقابل مخفر الســالم، وقد تسلم املبلغ 
بحضور شاهد وأخذ منه صورة بطاقته املدنية، 
مشيرا إلى أن املبلغ كان حصيلة إيجارات، مؤكدا 
أن احلارس حدد املبلغ بشــكل دقيق جدا وكذلك 
مواصفات احلقيبة ومــكان تواجدها حيث كانت 

أعلى إحدى املركبات.
وحول ما إذا كان قد تلقى اتصاالت من آخرين 
بخالف االتصال الذي ورد اليه من دولة خليجية 
ألخذ املبلغ دون وجه حق، واشارت «األنباء» إلى 
ذلك على موقعهــا اإللكتروني، أجاب: نعم تلقيت 
اتصاالت عديدة منها لشخص زعم أنه رجل أمن 
ومن وافدين منهم سيدة، وحينما أبلغهم باحلضور 
الى املخفر وتفاصيل املبلغ كانوا مياطلون، مشيرا 
الى ان الشخص الذي زعم انه من وزارة الداخلية 
حاول اســتدراجه ملعرفة املبلغ تفصيال ولم تفلح 
محاولته. وقال املدرس األمني حول تسليمه املبلغ 
للحارس: كل ما يثبت صحة أن املبلغ للحارس فعال 
بحوزتي فلدي هاتفه وصورة مدنيته والتسليم كان 
بحضور شاهد، متابعا: جميع من حاولوا احلصول 
على املبلغ تراجعوا حينما أبلغتهم أن التسليم سيكون 
داخل املخفر باستثناء احلارس صاحب احلقيبة، 
الذي كان بصدد إجراء معاملة ونسي احلقيبة بعد 

إخراج أوراق منها مقابل القنصلية املصرية.

املدرس األمني تامر محروس

املدرس األمني بعد عثوره على ٣٠٠٠ دينار لـ «األنباء»: 
مجهول هاتفني من دولة خليجية زاعمًا أن املال يخصه!

عثر عليه مقابل القنصلية املصرية خالل تردده عليها ونشر مقطعاً يدعو صاحبه لتسلمه بشروط

ملشاهدة الڤيديو

سّلم الـ ٣ آالف دينار مقابل مخفر السالم حلارس مصري.. واملبلغ حصيلة إيجارات


