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ضبط ٤٧٥ حدثًا بال رخصة نهائيًا من ٢٠ إلى ٢٢ اجلاري
انــه  وأوضحــت اإلدارة 
متــت إحالة هــؤالء األحداث 
جميعا الى جهة االختصاص 
القانونية  التخاذ اإلجراءات 
في حقهــم. ونبهــت اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أولياء 
األمور من املواطنني واملقيمني 
الى ضرورة االهتمام بأوالدهم 
وحتذيرهم من قيادة املركبات 
من دون رخصة نهائيا، كما 
أن أولياء األمــور يتحملون 
مخالفات عند تسليمهم املركبة 

العامــة  اإلدارة  قالــت 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخلية إنه ضمن 
جهود قطاعات وزارة الداخلية 
امليدانيــة ممثلــة باملــرور 
والعمليات واألمن العام في 
ضبط اخلارجني على القانون 
واملخالفــني لقوانني وقواعد 
املرور، ولفت انتباه املواطنني 
واملقيمني الى االهتمام بأبنائهم 
وثنيهم عن القيادة من دون 
رخصة، قدم القطاع إحصائية 
إجمالية لضبط األحداث الذين 

املركبــات مــن دون  قيــادة 
رخصــة قيــادة حفاظا على 
ســالمتهم وســالمة مرتادي 
الطريــق واالتصال في حال 
رصد أي ســلوكيات خطرة 
على هاتــف الطوارئ ١١٢ أو 
واتساب الشــكاوى اخلاص 
باإلدارة العامة للمرور على 
الرقــم ٩٩٣٢٤٠٩٢ التخــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق املخالفــني حفاظا على 
العامة  األرواح واملمتلــكات 

واخلاصة.

لشــخص ال يحمــل رخصة 
قيــادة نهائيا وقد تصل الى 
تســجيل قضية إهمــال في 
رعاية قاصر، ملا في ذلك من 
اخلطــر على حياتهم وحياة 
مستخدمي الطرق، وتعريض 
هؤالء األحــداث للمســاءلة 

القانونية.
أوليــاء  اإلدارة  ودعــت 
األمور الى ضرورة التعاون 
مع األجهزة األمنية املعنية في 
هذا الشــأن من خالل مراقبة 
األبنــاء وتوعيتهم بخطورة 

«الداخلية»: أولياء األمور يتحّملون املخالفات عند تسليم مركباتهم ملن ال يحمل «ليسن» 

قاموا بقيادة مركبة من دون 
رخصــة نهائيا خالل الفترة 
من ٢٠ الى ٢٢ اجلاري والذين 

وصل عددهم الى ٤٧٥.
التفاصيــل، فقــد  وفــي 
ضبطت اإلدارة العامة للمرور 
٣٠٤ أحداث بقيادة مركبة من 
دون رخصــة وضبط رجال 
شــرطة النجــدة ١٦٣ حدثــا 
بقيادة مركبة من دون رخصة، 
كما مت ضبط ٨ أحداث بقيادة 
مركبة مــن دون رخصة من 

قبل قطاع األمن العام.

حجز مركبة عرقلت السير في «الساملية» وقائدها إلى «النظارة»
عبداهللا قنيص

تعامل رجال قطاع املرور والعمليات مع مقطع ڤيديو 
مت تداوله على بعض مواقع التواصل االجتماعي يتضمن 
قيام قائد مركبة بتعمد عرقلة السير واإلهمال في منطقة 

الساملية معرضا حياته وحياة اآلخرين للخطر. 
وقالــت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني في 
وزارة الداخليــة، إنه مت ضبط قائد املركبة وإحالته إلى 
نظــارة املــرور وحجز املركبة بكــراج احلجز، وحترير 
عدد مــن املخالفات املرورية بحقه، منهــا اإلهمال أثناء 
القيادة وتعريض حياته وحياة اآلخرين للخطر، وتعمد 

عرقلة السير. 
وأهابت اإلدارة بجميع قائدي املركبات لضرورة االلتزام 
بقانون املرور حلماية أنفسهم ومستخدمي الطريق وعدم 
التردد في االتصال على هاتف الطوارئ: ١١٢ ألي بالغات.

بعدما ظهر في مقطع مصور على مواقع التواصل

    إحالة مركبة املخالف إلى كراج احلجز وفي اإلطار حلظة إعاقته للسير

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد بالعفــو عن بعض 
املسجونني وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة 
في بناء املجتمع، أصدر وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي قرارا بتشكيل جلنة لوضع قواعد 
العفو األميري للعام املقبل، واعتماد مشروع 
السوار اإللكتروني، وهي إجراءات تهدف إلى 
تقليص أعداد النزالء وحتول دون انخراط 
عتاة املجرمني احملكوم عليهم باحلبس املشدد 
مع من ليست لديهم سوابق، ويقضي عليهم 
باحلبس البسيط القصير األمد، أي بعقوبات 

تقل عن ٣ أعوام.
بالنظر إلى توســع وزارة الداخلية في 
اخلدمات التــي تقدمها مبا في ذلك خدمات 
النزالء او الصادرة بحقهم أحكام جندها تعتمد 
على التكنولوجيا وتنطلق من االستراتيجية 
التي انتهجها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف، 
وتؤكد مضي الوزارة في إحداث نقلة نوعية 
في خدماتها ومبا يخفف الضغوط واملهام 
امللقاة على القوة البشرية في الوزارة ومبا 
يساعد الوزارة على االستفادة من الكوادر 

البشرية في مهام أخرى.
بتطبيق السوار اإللكتروني فإن الكويت 
تعد أول دولة في الشرق األوسط تطبق نظام 
العقوبات البديلة أثناء تنفيذ عقوبة احلبس، 
وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم 
من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة املتهم، 
وبذلك فإن مشروع السوار يعتبر إجنازا رائدا 
يسجل للكويت، وأتوقع ان تقوم العديد من 

الدول العربية واملجاورة بتطبيقه.

بحســب تصريح وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء طالل معرفي فإن الوزارة أمتت 
االستعدادات بإنشاء غرفة عمليات إلكترونية 
مرتبطة بالنظام اجلديد ملتابعة احملكوم في 
مسكنه على مدار الســاعة، على ان يلتزم 
احملكوم بالتواجد داخل نطاق مسكنه، وال 
يســمح له باخلروج عن هذا النطاق. وهو 
مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من 
قبل غيــر املختصني، ويرتبط بغرفة حتكم 
آلية لتتبع املسجون ورصد حتركاته، وفي 
حالة مغادرته النطــاق احملدد من دون إذن 
من اجلهــة الرقابية يلغى اإلفراج عنه فورا 
بقرار من النائب العام، ويعاد إلى محبســه 
الستكمال فترة حكمه بالكامل، وما تفضل 
به اللواء معرفي من شــأنه تطبيق السوار 

بصورة ناجعة حتقق الهدف منه.

آخر الكالم
نبارك للجميع عودة احلياة الطبيعية في 

كويت العطاء.
حالة االســتقرار الوبائي والتحسن وما 
وصلنا إليه من نتائج ملموسة في مكافحة 
الوباء حتققت بعون من اهللا ثم بدعم من القيادة 
السياسية وبجهد لكل قطاعات وأجهزة الدولة، 
وهذا يدعونا الى التحلي باملسؤولية واحلفاظ 

على االشتراطات واإلجراءات االحترازية. 
حفــظ اهللا الكويت من كل مكروه حتت 
قيادة أميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.

نافذة على األمن

السوار اإللكتروني 
نقلة نوعية

الفريق م.طارق حمادة

وفاة طبيعية لوافد آسيوي
في مركبته مبنطقة أبوحليفة

عبداهللا قنيص

لفظ وافد من اجلنسية اآلسيوية أنفاسه 
األخيرة داخل مركبته مبنطقة أبوحليفة. 
وفــي التفاصيــل كمــا يرويهــا مصدر 
أمني لـ «األنباء»، فإن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات الداخلية عن وجود شخص نائم 
في سيارته، ولدى وصول رجال األمن مت 
اســتدعاء اإلســعاف، وعند وصول رجال 
الطوارئ الطبية تبــني أن الوافد قد فارق 

احلياة.
وأضاف املصدر: أوضح التقرير األولي 
أن وفاة الوافد، وهو باكستاني، تبني انها 

طبيعية، ومت تســجيل قضيــة في مخفر 
أبوحليفة.

من جهــة أخرى، مت إيداع وافد مصري 
العناية املركزة بعــد إصابة خطيرة أثناء 

العمل.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن بالغا 
وصل إلى غرفة العمليات عن إصابة الوافد 
خالل عمله في مبنى قيد اإلنشاء في منطقة 
جنوب الصباحية، ليتم نقله مباشرة إلى 
مستشفى العدان وإدخاله العناية املركزة.

وأضاف املصدر: تبني أن الوافد مصاب 
بكســر في اجلمجمــة ونزيف داخلي، ومت 

تسجيل قضية في مخفر الصباحية.

مصري أودع «العناية» بسبب «إصابة عمل» في «الصباحية»

«جمارك املطار» تضبط أفريقية
حاولت تهريب كيَسي«قات»

العثور على طفلة حديثة الوالدة في« الصباحية»

سعود عبدالعزيز

فــي إطار جهودهــم املتواصلة حلماية 
البالد من تهريب أي شيء من شأنه إحلاق 
األذى بســكان هــذه األرض الطيبة، متكن 
رجال جمارك املطار من ضبط وافدة أفريقية 

حاولت تهريب كيسي «قات».

وقــال مصــدر مطلع لـــ «األنبــاء»، إن 
الوافدة وهي من اجلنسية اإلثيوبية عملت 
على إخفاء مادة القات املمنوع تداولها في 
مالبسها، لكن عناصر جمارك املطار كانوا 
لهــا باملرصاد، حيــث مت إحباط محاولتها 
وضبطهــا، ليتم بعــد ذلــك حتويلها إلى 

«مكافحة املخدرات».

مت حتويلها إلى «املكافحة»

ضبط ١٦ وافداً من مخالفي اإلقامة في الوفرة

عبداهللا قنيص 

أسفرت حملة أمنية قام بها رجال الداخلية 
عــن ضبــط ١٦ وافدا مخالفا لقانــون اإلقامة 
في منطقة الوفرة.  إلى ذلك، كشــف بالغ مت 
تقدميه إلى مخفر الصباحية، عن وجود طفل 

حديث الوالدة في منطقة الصباحية.  ووفق 
رواية مصدر أمني لـ «األنباء»، فإنه مت توجيه 
الدوريات بعد ورود البالغ إلى موقع العثور 
على الطفل، ليتبــني أنها طفلة وهي بصحة 
جيدة.  وقد مت نقل الطفلة إلى جناح األطفال 
في مستشفى األحمدي، وجرى تسجيل قضية.

الطلبة الضباط دفعة ٤٧ لدى استقبالهم في أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية

أكادميية سعد العبداهللا استقبلت الطلبة املستجدين
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، 
ان اكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية استقبلت امس السبت 
كوكبة جديدة من الطلبة الضباط دفعة ٤٧ والبالغ عددهم ٣٠٠ 
طالب من الطلبة املجتازين للقرعة العلنية التي أقيمت في ٢٦ 
اغسطس املاضي باألكادميية حتت رعاية وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي. هذا، وقد استقبل الطلبة املستجدين اللواء ناصر 
بورســلي مدير عام اكادميية ســعد العبــداهللا للعلوم األمنية 
والعميد علي الوهيب مســاعد املدير العام للشؤون االكادميية 
والعميد محمد الرومي مساعد مدير عام للشؤون اإلدارية ملعهد 
الشــرطة النســائية والعميد احمد الفرحان مساعد مدير عام 

شؤون اخلدمات وضباط كلية الشرطة.
وفي البداية رحب مدير عام األكادميية اللواء ناصر بورسلي 
بالطلبة املستجدين، مشجعا إياهم على اجلد واالجتهاد وااللتزام 
خــالل فترة الدراســة، وحثهم على التعلم واكتســاب املعرفة 
النظريــة والتقنية واالســتفادة قدر املســتطاع من التدريبات 
العلمية والبدنية، حتى يكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة 
العســكرية، ويكونوا قادرين علــى الدفاع عن الوطن وحماية 

أمنه واستقراره.

 من الضباط دفعة ٤٧ وعددهم ٣٠٠ طالب اجتازوا القرعة العلنية التي أقيمت في ٢٦ أغسطس املاضي

اللواء ناصر بورسلي وعدد من قيادات أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية لدى استقبال الدفعة اجلديدة

ملشاهدة الڤيديو


