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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

إعالن وزارة الداخلية عن تقدمي كل أنواع 
الدعم واإلســناد األمني لفرق االشتراطات 
الصحية في حمالتهــا لتطبيق قرار إغالق 
احملالت واملجمعــات التجارية، وكذلك فرز 
عناصر من الشرطة النسائية وقوات إسناد، 
قرار صائب ألننا في أشد احلاجة إلى احلزم 
في التعامل مع االســتهتار الذي تسبب في 
ارتفاع قياسي بأعداد اإلصابات حتى جتاوزت 

حد األلف ليوم الثالثاء.
سبق وأن ناديت بضرورة تفعيل أعمال 
اللجنة الوزاريــة ودعوتي لم تكن نابعة من 
فراغ وإمنا ألمرين: األول انني من نســيج 
هذا الشــعب وبحكم عملي كصحافي أمني 
أتنقل في أماكن عدة وأرى استهتارا مروعا 
باالشتراطات الصحية وعدم املباالة بالتباعد 
االجتماعي سواء داخل األسواق أو في كافة 
التجمعات، أما في األعراس واملناسبات فحّدث 
وال حرج، وأضحى من يغامر ويضع كمامة 
على فمه وأنفه يتعرض للتنمر وتلقى عليه 
عبارات جميعها تدعوه إلى التخلص من الكمامة 
وكأنها البالء، أما السبب اآلخر فانطلق من 
إمياني بأن احلــزم في هذه املرحلة هو أمر 
نحتاج إليه بشدة، وتطبيق القانون يجب أن 
يكون على الكبير قبل الصغير وعلى املواطن 

وأهل الديرة قبل الوافدين.

في هذا التوقيت اخلطير الذي نحياه، أحتدى 
أي مواطن ال يعرف شخصا سواء كان صديقا 
او قريبا له او زميال وقد أصيب بكورنا ورغم 
ذلك استمرت حالة االستهتار والالمباالة، وحتى 
نتخلص من مسؤولية االستهتار والتراخي 
أخذنا نلقي بالتبعية على حجج غير صحيحة.

املشكلة يا سادة في عدم التزامنا نحن، فها 
هي الدواوين عامرة يوميا في كل املناطق دون 
استثناء وها هي األعراس واالحتفاالت.. إلخ.

شخصيا انا متفائل باملرحلة القادمة والتي 
استهلت بقرارات عن مجلس الوزراء وأدخلت 
حيز التنفيذ سواء من خالل الفرق األمنية التي 
أمر بتشكيلها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
وبتفعيل دور الفريق املتقاعد عبدالفتاح العلي 
واللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء 
ولدي ثقة بأن تثمــر هذه اخلطوات خفض 
معدالت اإلصابة بإذن اهللا، ولكن من املهم ان 
نلتزم باإلجراءات الصحية وأن يكون نابعا من 
حرصنا على سالمتنا وسالمة اجلميع وعلينا 
جميعا ان ندعم كل اجلهود املخلصة وأن تلقى 
كل الدعم من قبل أجهزة الدولة ويجب ان تلبى 
طلبات اللجنة الوزارية ومحاسبة أي جهة او 
وزارة تقصر في تقدمي الدعم لها وبعون اهللا 
سوف حتدث انفراجة بانحسار الوباء بإذن 

اهللا وعونه. حفظ اهللا الكويت.
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إطالق خدمة دفع املخالفات املرورية للشركات «أونالين»
قامت اإلدارة العامة لنظم 
املعلومات بإطالق خدمة دفع 
املخالفات املرورية للشركات 
عبــر موقــع وزارة الداخلية 
www.moi.gov.) اإللكتروني
kw)، وذلك استكماال لتطوير 
كل أنظمــة وخدمــات وزارة 
الداخلية. وذكرت «الداخلية» 
في بيــان لهــا، أن اخلطورة 
تأتــي بنــاء علــى توجيهات 
وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي وفي إطار عملية التطوير 
اإللكتروني باملؤسسة األمنية، 

واســتكماال ملا مت إجنازه من 
خدمات بهــدف توفير الوقت 
براءة عربي اتهمه مواطنه واجلهد وسرعة اإلجناز. ودعت 

بخيانة األمانة بـ ٢٨٠٠ دينار
قضت الدائرة اجلزائية 
ببراءة وافــد عربي من 
جرمية خيانة االمانة حيث 
اتهم املدعى عليه من قبل 
االمانة  بانه خان  مواطنه 
بأن تسلم منه ٢٨٠٠ دينار 

ولم يرد املبلغ.
وامام احملكمة حضر 
احملامي عبدالرحمن العنزي 
مدافعا عن املتهم حيث دفع 
بوجود عالقــة (مدنية ـ 
جتارية) بني املدعي وموكله 
الواقعة تتحصل في  وان 

قيام املجني عليه باتهام صديقه بخيانة االمانة 
دون ان يقدم دليال او ســندا يؤيد صحة 

الكيدية. وذكر  مزاعمــه 
احملامي العنزي ان حقيقة 
النزاع مــا هو اال خالف 
املتهم واملجني  مدني بني 
عليه وقد دفع بانتفاء اركان 
اجلرمية املادية والتي تتمثل 
باالســتيالء على مال او 
التصــرف فيه او اتالفه، 
كما دفع بعدم توافر القصد 
للمتهم وهو نية  اجلنائي 
االعتــداء على حق ملكية 
املال بأي شكل من االشكال 
مما ادى الى قناعة احملكمة 
بصحة هذا الدفاع وقضت ببراءة املتهم من 

جرمية خيانة االمانة.

احملامي عبدالرحمن العنزي

حفيد يهّدد «جّده» بتصفيته بـ «الكالش» وإحلاق األذى بأبنائه
مبارك التنيب

تسبب خالف عائلي في أن 
يقدم شاب على تهديد شخص 
فــي مقام جــده بأن أرســل 
إليه رســائل على الواتساب 
تضمنت صراحــة أنه عازم 
على تصفيته بكالش وإحلاق  
الضرر بأبنائه. الشاب ولدى 

قــال مصدر أمني ان مواطنا 
مــن مواليــد ١٩٧٣ تقدم الى 
أحد مخافــر محافظة حولي 
وأبلغ عن تعرضه إلســاءة 
استخدام هاتف من قبل حفيد 
أخته وهو من مواليد ١٩٨٨، 
حيث توعده بالقتل بواسطة 
الكالش والتعدي على أبنائه 

خلالفات سابقة.

تنفيذ تهديده، مشيرا إلى أنه 
تلقى شكوى من جدته تشتكي 
إليــه أخاها فقــام باالتصال 
على شــقيق جدته، وحينما 
جتاهل اتصاله أرســل إليه 
عدة رسائل على «الواتساب» 
حتمــل تهديــدا فقط، ومتت 
إحالة ملف القضية إلى جهة 

االختصاص.

البــالغ مت  اثــر  وعلــى 
تسجيل قضية وإحالة امللف 
الى «املباحث اجلنائية» بعدما 
قام املبلغ بتفريغ الرســائل 
الــواردة إليه، ومــن ثم قام 
املباحث باســتدعاء  رجــال 
املدعى عليه، الذي مبواجهته 
بالرسائل أكد صحة ما نسب 
إليه لكنه نفى أنه كان بصدد 

اعترف أمام «اجلنائية».. وعزا رسائل الواتساب إلى«حلظة طيش»

التحقيق معه اعترف مبا صدر 
عنه لكنه أكد  أن الرســائل 
التي أرسلها جاءت في حلظة 
انفعالية وحلظة طيش، أقوال 
الشاب مت عرضها على املبّلغ 
لرمبا يتراجع عن البالغ الذي 
سجله لكنه رفض بإصرار، 
طالبا أن يأخذ القانون مجراه.
القصة،  وحول تفاصيل 

إزالة مركبات مهملة في حملة بني «البلدية» و«الداخلية» 
عبداهللا الهاجري

أسفرت حملة نفذتها بلدية األحمدي بالتعاون مع مدير عام 
أمن محافظة األحمدي، عن إزالة العشــرات من املركبات املهملة 
والتي مت وضع اســتيكرات لإلزالة وكذلك مركبات كانت تعوق 
حركة املرور والســير، وذلك داخل مناطــق في نطاق محافظة 
األحمــدي، ومن بينهــا صناعية الفحيحيل وســاحات تقع بني 

مناطق سكنية .
وقال مصدر إن احلملة نفذت صباح أمس بناء على تعليمات 
رئيس قطاع بلدية محافظة األحمدي وحولي م.فهد الشــتيلي 
ومدير بلدية األحمدي م. سعود الرومي وحتت إشراف ميداني 
من قبل مشــرف مركز األحمــدي محمد قنيص الهاجري ومدير 

باص مهمل إلى كراج حجز البلديةإدارة النظافة واشغاالت الطريق فيصل العتيبي.

«املفوضة» تصدر أول حكم 
بـ «العنف»: براءة مواطنة من ضرب طفلها

أصدرت محكمة اجلنح 
املفوضــة أمس أول حكما 
يتعلق بقانون احلماية من 
العنف األسري منذ إقراره 
في أغسطس العام املاضي.

وقضت احملكمة ببراءة 
مواطنة من تهمة استعمال 
العنف ضد ابنها البالغ سبعة 
أعوام من خــالل التعدي 
عليه ضربا بيدها. وقالت 
وكيلة املتهمة احملامية آالء 
السعيدي لـ «األنباء»، إنها 
قدمت دفوعــا أثبتت من 

خاللها كيدية االتهام املقدم 
من والد الطفل. وأشارت 
السعيدي إلى أن األب استغل 
وجود الطفــل عنده فترة 
املبيــت واصطحبه وقدم 

هذه الشكوى الكيدية 
أن  وشــددت علــى 
قانون احلماية من العنف 
األسري جاء ليحافظ على 
األسرة ويحمي األبناء، ال 
الستخدامهم من أجل تصفية 
احلسابات الشخصية مبا 

يضر الترابط األسري.
احملامية آالء السعيدي

«القرار قرارك».. حملة لرفع مستوى الثقافة املرورية

في حال وجود أي استفسار 
بشأن اخلدمـــات اإللكترونية 
لوزارة الداخليــة التواصـــل 

علــــــى البريــد اإللكتروني 
.Infogdis@moi.gov.kw

من جهة اخرى، دشن قطاع 
املــرور والعمليات  شــؤون 
بالتعــاون مع شــركة النقل 
العام الكويتية KPTC احلملة 
املرورية التوعوية حتت شعار 
«القرار قرارك»، والتي تهدف 
إلــى رفــع مســتوى الثقافة 
املروريــة لــدى مســتخدمي 
الطريق من املشــاة وقائدي 
املركبات، وإيصال الرســائل 
التوعويــة الهادفة من خالل 

وضع العديــد من اإلعالنات 
التوعوية على حافالت النقل 
التابعة لشــركة النقل العام 
الكويتية املسيرة في مختلف 

الطرقات. 
العامة  وذكــرت اإلدارة 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية، أن احلملة 
تأتــي ضمن اســتراتيجية 
املؤسســة األمنيــة الرامية 
الشــراكة  تعزيــز  إلــى 
املجتمعية مع جميع قطاعات 

ومؤسسات الدولة.

مصدر أمني: املرتّدة عن اإلسالم إلى «اليهودية» 
عراقية األصل وحتمل اجلنسية اإلريترية

محمد اجلالهمة

نفى مصدر أمني صحة 
ما ذكرته فتاة تدعى ابتسام 
مهــدي معروفــة بـ «الفنانة 
بســمة» أعلنت ردتها عن 
اليهوديــة  إلــى  اإلســالم 
وادعت أنها كويتية، مؤكدا 
لـــ «األنباء» أنهــا عراقية 
األصــل، وقــد حاولت أن 
حتصــل علــى اجلنســية 
الكويتية لكنها لم تتمكن 
مــن ذلك، حيــث اضطرت 
حتــت وطــأة املســتندات 
التــي متــت مواجهتها بها 
لالعتراف بأنهــا عراقية، 
وأنهـــا قامــت  بتعديــــل 
أوضاعهــا إلى اجلنســية 
اإلريتريــة، وقــد حصلت 

صورة البطاقة املدنية للوافدة ابتسام مهدي

على إقامة بهذه اجلنسية 
الــى دولة  لكنها غــادرت 
اخــرى، مرجحــا املصدر 

ان تكون دولــة اوروبية. 
ان  إلــى  وأشــار املصــدر 
املدعيــة لم يســبق لها ان 

حملت اجلنسية الكويتية. 
وكانت املدعية قد ذكرت في 
املقطع أنها تدعى «بســمة 

الكويتيــة»، وأنهــا تركت 
إلــى  اإلســالم وحتولــت 

اليهودية.

ملشاهدة الڤيديو


