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«الداخلية» نفذت خطة انتشار مكثف إلغالق املجمعات 
واألسواق وتعاملت بحزم مع املخالفني

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني مطلــع لـ «األنباء»، أن قطاع 
األمن العــام وقطاعات ميدانية أخرى نفذت يوم 
مساء امس االحد انتشارا مكثفا اعتبارا من الساعة 
الثامنة مساء كإســناد للبلدية ووزارة التجارة، 
لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إغالق احملالت 
واملجمعات، مؤكدا أن وزارة الداخلية قدمت وستقدم 
كل أوجه الدعم بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة، 
ومشددا على ضرورة أن يلتزم اجلميع بالقرارات 

الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأشــار املصدر الى ان التعليمــات الصادرة 
لرجــال األمــن واضحة وصريحــة وتنص على 
التعامل بــكل حزم مع املخالفــني وإحالتهم الى 

جهات االختصاص.
وردا على سؤال قوة الداخلية ومدى إمكانية 
تغطيــة كل املواقع، قال املصدر: هناك حجز كلي 
علــى قطاعات الداخلية منذ أشــهر وجميع أفراد 
القوة مت الطلب منهم التواجد في مقارات عملهم 

لتوزيعهم.
وفيما يتعلق باملخالفني لقرارات منع التجمعات، 
قــال املصدر: قام قطــاع األمن العام وفي غضون 

الســاعات القليلة املاضيــة بفض ما ال يقل عن ٧ 
جتمعات من بينها ٣ أعراس، الفتا إلى أنه مت اتخاذ 
اإلجراءات القانونية مع منظمي هذه التجمعات، 
ومزادات وجتمعات أخرى لهواة مركبات، مشددا 
علــى ان هناك تعليمات صريحــة من قبل وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي بتقدمي كل سبل الدعم 
للجهــات ذات الصلــة والتعامل وفــق اإلجراءات 

القانونية.
وكشــف املصدر أن قطــاع األمــن العام كلف 
بالتواجــد وتوفير احلراســات وتنظيم الدخول 

الى مراكز التطعيم التي مت تدشينها.

قطاع األمن العام فّض ما ال يقل عن ٧ جتمعات من بينها ٣ أعراس خالل الساعات املاضية

العرس الذي مت فضه من قبل األمن العام اللواء فراج الزعبيالشيخ ثامر العلي

كتبت أكثر من مناشدة بهذه الصفحة 
حول إقرار قانون األسلحة البيضاء بعد 
أن كثرت احلوادث اخلاصة بهذه األسلحة، 
حيث أصبح كل شاب يحمل هذا السالح 
دفاعا عن النفس. بدأت هذه األسلحة من 
طالب املدارس بالسابق بقلم الرصاص ثم 
حتول الى الدرنفيس (املفك) ثم الســكني 
الصغيرة ثم تطور األمر وأصبح كل شاب 
يحمل داخل سيارته إما سيفا أو ساطورا، 
وال نعلم ما القادم اجلديد من هذه األسلحة 
البيضاء. وقد اطلعت على مشروع قانون 
بهذه األسلحة ألحد األعضاء امتنى أن يقّر 

هذا القانون خالل هذه الدورة لألهمية.
بلد املليون مطب

غير معقول ان يصبــح لكل مواطن 
مطب صناعي أمام منزله، هناك شــروط 
مشــددة وضعتها اإلدارة العامة للمرور 
لوضع اي مطب صناعي وتخصيص هذه 
املطبات للمدارس واملستشفيات واملساجد 
فقط، وتستثنى بعض احلاالت النادرة جدا. 
ولكن ما نشاهده اآلن امام كل منزل مطب 
وأمام اي استدارة في الشارع مطب رغم 
ان األولوية للشارع العام وليس اخلارج 
من الفتحة - املطبات التي يضعها املواطن 
مســؤولية مختار املنطقة ألنه هو يعطي 
كتاب املوافقة للمرور. جولة سريعة لكل 

منطقة إلزالة هذه املطبات املخالفة من قبل 
ادارة الهندسة باملرور.

أقسام التعليم

رغم كثرة أقسام التعليم في أكادميية 
الشرطة التي تناهز الستة أقسام باإلضافة 
الى األقسام األخرى في املنافذ والقوات 
اخلاصة واملــرور والهجرة إال أنه لم يتم 
اختيار املتقدمني من حملة الشهادة اجلامعية 
«تكنولوجيا التعليم» سوى ثمانية طالب من 
اربعة وعشرين طالبا تقدموا لألكادميية - 
رغم ان هذه األقسام تستوعب جميع هؤالء 
املتقدمني. فهذه األقسام حتتاج الى ضباط 
متخصصني في هذا املجال وهو تكنولوجيا 
التعليم، حيث يستطيع هؤالء توفير البيئة 
التعليمية ملدرسي املادة العلمية من وسائل 
تعليمية وكتب وغيرها من حاجة املدرس.

مباني الوزارة

استكملت وزارة الداخلية جميع مبانيها 
تقريبا وأوقفت التأجير الذي كان يأخذ اغلب 
ميزانية الوزارة ولم يبق اال األكادميية رغم 
انتهاء البناء ولكن وجدت به عدة نواقص 
استطاعت إدارة االمداد ان تستكمل هذه 
النواقص بكل اقتدار بجهدها اخلاص - كما 
أن «هجرة العاصمة» اليزال في طور البناء 

رغم املدة الطويلة التي أخذها للبناء.

محطات أمنية

األسلحة البيضاء

إبراهيم النغيمش

املخالفات املرورية ُتبعد ٩ وافدين وُحتيل ١٤٣ مخالفًا للنظارة

سعود عبدالعزيز

واصل قطاع املرور حمالته الهادفة الى حتقيق 
انضباط والتزام في الطرقات واحلد من حوادث 
الســير، حيث أســفرت احلمالت التي امتدت في 
الفتــرة من ٣٠ يناير حتى ٥ فبراير عن ضبط ٩ 
وافدين ارتكبوا مخالفات جســيمة، ومنها قيادة 
مركبــات بدون رخصة ســوق، حيث أحيلوا الى 
اإلبعاد، كما أحيل ٥٢ حدثا و٩٣ بالغا مخالفا الى 
االحتجــاز او باألحرى الى نظارة املرور، هذا الى 
جانب حترير نحو ٣١ ألف مخالفة مرورية مختلفة، 
وضبط على خلفية هذه احلمالت ١٨ مطلوبا و١٠ 
مركبات مطلوبة ســواء كانت على قضايا خيانة 
أمانة او ســرقات وأيضا ُضبط شخصان حليازة 
مواد مخدرة، وأحيلت القضيتان الى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات. وحول دور كل إدارة من إدارات 
املرور في هذه احلمالت والتي جاءت حتت إشراف 
مباشــر ومبوجب تعليمات من قبل وكيل قطاع 
املرور اللواء جمــال الصايغ، قال مصدر امني لـ 
«األنباء»: ان ادارة العمليات حررت ٢٠٠٧ مخالفات 
وإحالــة ١٦ مخالفــا الى نظارة املــرور وضبطت 
دراجتني بدون لوحة ومطلوبا و٥ أحداث للقيادة 
بدون رخصــة قيادة وضبــط قضيتني مخدرات 

وتوقيف ٧ وافدين.
أما رجال مرور العاصمة فحرروا ٤٣٨٤ مخالفة 
وأحالوا مخالف للنظارة، فيما حرر رجال مرور 
حولي ٦٠٧١ مخالفة وأحالوا ٨ مخالفني للنظارة و٥ 
أحداث الى احلجز التحفظي وضبطوا ٩ مطلوبني 

و٣ مركبات مطلوبة ايضا.
وأضــاف املصدر: قام رجال مــرور الفروانية 

وخالل حمالته األسبوعية بتحرير ٥٠١٢ مخالفة 
وأحالوا مركبة للحجز و٢١ مخالفا للنظارة وضبطوا 
مركبة وشخصني مطلوبني وأحالوا وافدين لإلبعاد 

اإلداري.
وذكر املصدر ان رجال مرور األحمدي حرروا 
٥٤٢٢ مخالفة وأحالوا ١٥ مخالفا للنظارة وضبطوا 
٥ أحداث و٣ مركبات مطلوبني ومثلهم أشــخاص 

مطلوبون الى جهات االختصاص.
وأردف بالقول: قام رجال مرور اجلهراء بتحرير 
٤٧٠٤ مخالفات وأحالوا ٣١ مخالفا الى نظارة املرور 
وضبطوا أيضا ٣١ حدثا مخالفا ومطلوبا، وحرر 
رجال مرور محافظة مبارك الكبير ٢٢٦٢ مخالفة، 
وأحالــوا مخالفا و٤ بالغني الى احلجز التحفظي 
بالنظــارة، وأخيرا قام رجال املهام بتحرير ١٠٩٢ 

مخالفة وضبط حدثني.

خالل حمالت امتدت ألسبوع وأسفرت عن حترير ٣١ ألف مخالفة

صورة ارشيفية ملواد مخدرة مضبوطةاللواء جمال الصايغ

٣٠٫٩٥٤املخالفات

١حجز املركبات
٩٣نظارة املرور

١٠املركبات املطلوبة
٥٢األحداث

١٨األشخاص املطلوبون
٩حتويل اإلبعاد

٣ضبطية مخدرات
٢حجز دراجات نارية

٦٨أوامر اخلدمة

براءة موظفة في املرور وحبس صدام حسني 
في رشوة جتديد دفاتر السيارات

مبارك التنيب

قضت محكمة اجلنايات 
برئاســة املستشار متعب 
العارضي امس ببراءة مواطنة 
تعمل فــي وزارة الداخلية 
وحبس متهم بنغالي يدعى 
صدام حسني ٣ سنوات مع 
الشــغل والنفاذ في قضية 
رشوة جتديد دفاتر مركبات 

خالل جائحة كورونا.
وكانت النيابة العامة قد 
اتهمت االولى بصفتها موظفة 

في مرور االحمدي.
طلبت لنفسها وقبلت عطايا من آخرين 
إلجنــاز معامالت جتديد رخص تســيير 
املركبات مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بني ٥ 
و١٠ دنانير بواسطة املتهم الثاني الذي اتهم 
ايضا بالتوســط في جرمية الرشوة وطلب 
لنفسه عطية زعم انها ملوظف مختص في 

وزارة الداخلية واحتفظ بها 
إلى نفسه.

املباحث  ودلت حتريات 
علــى أن املتهــم البنغالي 
حتصل على أكثر من ٣٠ ألف 
دينار قبل القبض عليه وقام 

بتحويل ١٥ ألفا إلى بالده.
وحضر عن املتهمة األولى 
احملامي فضيــل البصمان 
وترافع شفاهة دافعا بكيدية 
االتهــام والقصور في أدلة 
الثبوت وانتفاء الركنني املادي 
الرشوة،  واملعنوي جلرمية 
ناهيك عــن أن املتهمة لم تكن موجودة في 
مسرح اجلرمية في يوم الضبط والتحريات 

كانت عن املتهم الثاني دون األولى.
واضاف البصمان ان مقاطع الڤيديو املقدمة 
من املباحث لم تظهر فيها ال صوت وال صورة 
املتهمة االولى، مشــيرا إلى أن االدلة ضد 

موكلته هي أقوال مرسلة دون دليل.

احملامي فضيل البصمان

وفاة وافد ثمانيني في تصادم بـ «صناعية أمغرة»
سعود عبدالعزيز

لفظ وافد إيراني في العقد الثامن أنفاسه األخيرة 
داخل مستشفى اجلهراء متأثرا بنزيف في الرأس 
جراء حادث تصادم بني مركبة ومركبة أخرى داخل 
صناعية أمغرة، ومت تسجيل قضية بعنوان تصادم 

ثنائي ووفاة. وقال مصدر امني ان عمليات وزارة 
الداخليــة تلقت بالغا يفيــد بوقوع حادث ثنائي 
مقابل احد األســواق في صناعيــة أمغرة، وعلى 
الفور انتقل الى موقع البالغ عدد من رجال األمن 
وتبــني ان احلادث عبارة عــن تصادم بني مركبة 
يابانيــة موديل ٢٠٠٧ بقيــادة إيراني من مواليد 

١٩٤١ ومركبة أخرى، وعليه جرى نقل الوافد الى 
مستشفى اجلهراء ولكنه توفي.

من جهة أخرى، شــهد طريق صبحان صباح 
أمس حادث تصادم ثنائي، وهو ما أدى إلى وفاة 
شخص جار االستدالل على هويته من قبل الطب 

الشرعي.

براءة ضابط وطالب ضابط من القسوة والقتل اخلطأ
عبدالكرمي أحمد

برأت محكمة اجلنح ضابطا وطالب ضابط في كلية علي 
الصباح العسكرية من تهمتي استعمال القسوة والقتل اخلطأ 

خالل متارين تدريبية. 
وأكد احملامي حسني العصفور لـ «األنباء»، وكيل املتهم 
الطالب ضابط، للمحكمة انتفاء أركان اجلرميتني املسندتني 
إلى موكله، مشيرا إلى الدليل الفني للقضية الذي حدد سبب 
الوفــاة وأن األحكام اجلزائية تبنــى على اجلزم واليقني ال 

الشك والتخمني.
احملامي حسني العصفور

عدل ومحاكم


