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العميد العدواني يتبرع بالنخاع 
لشقيقته اخلميس املقبل

أحمد خميس 

يجري العميد علي العدواني مســاعد مدير عام 
شؤون اإلقامة يوم اخلميس املقبل عملية تبرع بالنخاع 
لشقيقته، وذلك في مستشفى امللك فيصل التخصصي 
في الرياض، نســأل اهللا له األجر والعافية ولشقيقته 
الشفاء التام والعاجل.. والعودة إلى البالد وهما بأمت 

صحة وعافية.. سالمات يا بوسعود.

العميد علي العدواني

إلغاء حبس املتهم باختراق «كونا» 
عبدالكرمي أحمد

ألغت محكمة االســتئناف أمس حكم 
محكمــة اجلنايات القاضــي باحلبس ٧ 
سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد للمتهم 
باختراق املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء 
الكويتية «كونا»، وقضت مجددا ببراءته 

من االتهام.
وكان املتحدث الرســمي للحكومة قد 

أعلن أوائل شــهر يناير العام ٢٠٢٠ عن 
تعرض املوقع الختراق وبث خبر كاذب 
عن انسحاب القوات األميركية من الكويت.

وقامت اجلهات األمنية املختصة بعمل 
التحريات الالزمة وضبط املتهم وهو مقيم 
مصري ومتت إحالته إلى احملاكمة بتهم 
تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة عن األوضاع 
الداخلية للبالد والدخول غير املشروع 

للموقع اإللكتروني.

مصري يتهم مواطنًا بسرقة محتويات 
محل مرطبات في «العدان»

سعود عبدالعزيز

وجــه محقــق مخفــر شــرطة العــدان 
باستدعاء مواطن للتحقيق معه في ادعاء 
وافد مصري بسرقة محل مرطبات مبنطقة 
العدان. وجاء قرار احملقق بعدما تقدم الوافد 
ويعمــل «كاشــير» في احــدى اجلمعيات 

التعاونية وأبلغ عن انه يوجد بينه وبني 
مواطن عقد استثمار داخلي مبحل مرطبات، 
مشــيرا الى ان شــريكه (أي املواطن) قام 
باالستيالء على احملل ومحتوياته، الفتا الى 
ان املدعى عليه أخذ الى جانب ما سبق ذكره 
من حصيلة بيع احملــل مبلغ ٦٨٠ دينارا، 

وسجلت قضية سرقة.

«الداخلية»: تخصيص فرق لتطبيق قرار مجلس الوزراء
عبداهللا قنيص

أكــدت وزارة الداخليــة 
أنه وفــور إعــالن مجلس 
الوزراء عن قراراته بإغالق 
كل المنشآت التجارية من 
الســاعة الثامنة مساء إلى 
الخامســة فجــرا ومنع كل 
التجمعــات، وذلك  أنــواع 
للحد من انتشــار ڤيروس 
المســتجد، وبناء  كورونا 
على تعلميات وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي بتقديم 
كل أنواع الدعم واإلســناد 
األمنــي إلى وزارة التجارة 

بفرز عناصر من الشــرطة 
النسائية وفرز قوات إسناد 
في كل مديرية من مديريات 
األمن بالمحافظات الست، 
وذلك لمراقبة تنفيذ قرارات 

مجلس الوزراء.
وأهابت اإلدارة باملواطنني 
واملقيمــني إلى التعاون مع 
رجال األمن وعــدم التردد 
في اإلبالغ عن أي جتمعات 
سواء كانت عامة أو خاصة، 
وذلــك حفاظا على الصحة 
العامــة والســيطرة علــى 
انتشــار ڤيــروس كورونا 

املستجد.

بالمحافظات الست  بتقديم 
الدعم والمساندة من خالل 
أمنيــة  تخصيــص فــرق 
الفــرق المختصة  لمرافقة 
ومســاندة البلديــة للقيام 
خالل حمالتهــا وجوالتها 
تفتيشية لتطبيق قرارات 
الــوزراء بشــأن  مجلــس 
إغالق المحالت والمجمعات 
التجارية من الساعة الثامنة 

مساء إلى الخامسة فجرا.
العامة  وأشارت اإلدارة 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بــوزارة الداخليــة إلى أن 
عمليــات األمن العام قامت 

فــراج الزعبــي بالتعميــم 
على عموم مديريات األمن 

والصناعة، قام قطاع األمن 
العــام الذي يرأســه اللواء 

تقدم الدعم واإلسناد األمني خالل احلمالت واجلوالت التفتيشية

اللواء فراج الزعبي الشيخ ثامر العلي

العلي: تزايد إصابات «كورونا» لـ «التهاون» في املناسبات

محمد اجلالهمة 

واصــل الرئيــس امليداني 
ملتابعة تطبيق االشــتراطات 
الصحية الصادرة من مجلس 
متقاعــد  الفريــق  الــوزراء 
العلــي حمالتــه  عبدالفتــاح 
التفقديــة علــى املجمعــات 
التجارية واحملالت في محافظة 

واجلوالت حتى انخفاض أعداد 
اإلصابات واحلد من ڤيروس 
كورونا، مشــيرا إلى أن هناك 
تعاونا مــن أصحاب احملالت 
االلتــزام باالشــتراطات  فــي 

الصحية».
الفريــق متقاعــد  وقــال 
عبدالفتاح العلي في تصريح 
للصحافيني على هامش جولته: 

نســعى للحفاظ على الصحة 
العامــة مــن خــالل تطبيــق 

االشتراطات الصحية.
وتابع الفريق متقاعد عبد 
الفتاح العلي: ســنتجه أيضا 
إلزالة املخيمــات القريبة من 
النفطيــة  الشــركات  مواقــع 
والضغط العالي كونها تشكل 

خطرا على الناس.

لدينا جدول في تكثيف احلمالت 
لتطبيق االشتراطات الصحية، 
مؤكدا أن الدولة تكلفت مببالغ 
عالية للحد من هذا الڤيروس، 
والحظنــا وجود تهــاون في 
املناســبات االجتماعية وعدم 
االلتزام بتطبيق االشتراطات 
الصحية، األمر الذي أدى إلى 
تزايد أعداد االصابات، فنحن 

أكد وجود توجه إلزالة املخيمات القريبة من مواقع الشركات النفطية والضغط العالي

احلملة شارك فيها رجال من «الداخلية» و«التجارة» والبلدية الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي والزميل محمد اجلالهمة خالل احلملة

األحمــدي، والتــي مت خاللها 
حترير ٤ تعهدات بحق أصحاب 
محالت لم يلتزموا باإلغالق في 

الساعة الثامنة مساء.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
امليدانيــة خــالل جولتــه في 
مجمع الكوت وبعض املجمعات 
التجارية في محافظة األحمدي: 
«إننا مستمرون في احلمالت 

األمن العام يداهم جاخورًا  حتول إلى مصنع للخمور في كبد
أمير زكي

متكن رجال قطاع األمن العام والذي يرأسه 
اللواء فراج الزعبي أمس من إغالق وكر ضخم 
لتصنيع اخلمور احمللية في منطقة كبد، ومت ضبط 
٣ وافدين من اجلنسية البنغالية، وجار توقيف 

الرأس الكبيرة للوكر وهو وافد بنغالي أيضا.
 وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت 
إلى قطاع األمن العام عن وجود جاخور في بر 
كبد ومعظم  مكوناته من األملنيوم، وأنه يستغل 
في مصنع اخلمور وعليه جرى مداهمة وضبط 
٣ وافدين بنغاليني واعترفوا على رابعهم الهارب.
وأشاد املصدر إلى أن وكر اخلمور ضبطت 
بداخله كميات كبيرة من اخلمور اجلاهزة للبيع 
وأخرى قيد التصنيع إلى جانب معدات وأدوات 
التصنيع سواء كانت أدوات تقطير أو سلندرات 

غاز.

ضبط ٣ وافدين بنغاليني وجاٍر البحث عن الرأس الكبيرة

ملشاهدة الڤيديوبراميل اخلمور وجراكن ممتلئة

اتهم بنشر أخبار كاذبة عن انسحاب القوات األميركية

الصالح: خدمات «اإلطفاء» اإللكترونية 
تبسط اإلجراءات

مبارك التنيب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء أنس 
الصالح ان اخلدمات االلكترونية اجلديدة 
التي أطلقتها قوة االطفاء العام تهدف الى 
تبسيط اإلجراءات إلنهاء املعامالت بشكل 
أسرع مما يسهل على املواطنني واملقيمني 
إجناز تراخيصهم بأوقات زمنية قصيرة.

كان ذلك في جولة تفقدية قام بها الصالح 
امس في مقر قطاع الوقاية الرئيسي الكائن 
بضاحية مبارك العبداهللا اجلابر ويرافقه 
رئيس قوة االطفاء العام الفريق خالد راكان 
املكــراد ونائب رئيس قــوة االطفاء العام 

لقطاع الوقاية اللواء خالد عبداهللا فهد.
وخالل اجلولة، استمع الصالح الى شرح 
مفصل عن األنظمة االلكترونية التي دشنتها 
قــوة اإلطفاء العام وآلية اســتخدامها عن 
طريق بوابة قوة اإلطفاء العام االلكترونية 
وبوابة الكويت االلكترونية لتتسارع وتيرة 
االجناز والتحول الرقمي بدال من املعامالت 
الورقية متاشيا مع خطة الدولة العامة، كما 
اطلع على األجهــزة اإللكترونية احملمولة 
املخصصة لالستخدام في عمليات التفتيش.

واطلع على مركز تدريب أنظمة الوقاية 
من احلريق الذي انشــئ لتدريب العاملني 
اجلدد واجلهات احلكومية ويستخدم الختبار 

وتقييم املقاولني.

الوزير أنس الصالح والفريق خالد املكراد خالل اجلولة


