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عدد كبير من احلوادث بسبب عدم االنتباه

باقة ورد

املقطع املتداول يوم اجلمعة قدمي حسب بيان «الداخلية»

ضبط متشبهني بالنساء وعاملني جتاوزوا اخلدمات الصحية 
حتت ستار «املساج» داخل شقق وصالونات

أمير زكي

قال مصــدر في قطــاع األمن 
اجلنائــي لـ «األنبــاء» ان اإلدارة 
العامة للمباحث شنت عطلة نهاية 
األسبوع حملة على الصالونات 
وشــقق تقــدم خدمــات املســاج 
والتدليك املنزلي وغيرها، مشيرا 
إلى انه مت ضبط عاملني جتاوزوا 
األعمال الصحية املطلوب تقدميها 
للزبائن وأغلبهم من املتشــبهني 
باجلنس اآلخر، وذلك في أكثر من 

صالون ومعاهد صحية.
وأكد املصدر ان هناك متابعة 
ملا ينشر على وسائل التواصل عن 
هذه املمارسات املشبوهة، داعيا 
املواطنني واملقيمني إلى عدم التردد 
على هذه األماكن باعتبارها أوكارا 
لنقل األمراض اخلطيرة. وأشــار 
املصــدر إلــى ان جميع مــن يتم 

«اجلنائية»: نتابع ما ينشر من خدمات مريبة على وسائل التواصل

ضبطهم وبعد التأكد من ممارستهم 
املشــبوهة يتم إبعادهم للصالح 
العام وإدراج أسمائهم على قوائم 

غير املصرح لهم.
وذكر املصدر: لألســف يتخذ 
البعــض مــن خدمــات املســاج 
خاصة من قبل متشبهني ونساء 
آسيويات في تقدمي خدمات أكثر 
مــن املســاج، الفتا إلــى ان إدارة 
اجلرائــم اإللكترونية ترصد بني 
احلني واآلخر إعالنات تروج لتقدمي 
خدمات منزلية مشبوهة ومريبة 
ويتم تتبع هذا املمارسات وضبط 
القائمــني عليها، وحــول اإلجراء 
الذي يتبع من املتعاملني مع هذه 
اخلدمات، قال في حال ثبوت كونهم 
شركاء في جرمية أخالقية تتخذ 
اإلجراءت القانونية وفي الغالب 
يبعد الوافدون الذين يتم ضبطهم 

في هذه األوكار أو الشقق.

مجهولون سلبوا «دليڤري» ماله ودراجته 
ووجبة عشاء بعد الضرب في «املنقف»

عبداهللا قنيص

امر وكيل نيابة األحمدي بضبط واحضار 
اشخاص مجهولني قاموا بضرب وسلب وافد 
بنغالــي بعد اجباره على التوقف، كما وجه 
بتسجيل الواقعة باعتبارها جناية، وسجلت 
القضية في مخفر شرطة ابوحليفة حتت رقم 
٢٠٢٢/٢ جنايات. وحول تفاصيل القضية، قال 
مصدر امني ان وافدا بنغاليا من مواليد ١٩٩٦ 
ويعمل سائق توصيل طلبات مبطعم شهير، 

ذكر في افادته انه وخالل توصيل طلب في 
منطقة املنقف قطعة ٤ قام مجهولون كانوا 
على مركبة رباعية بإجباره على التوقف، ثم 
ضربوه بعنف وسلبوا حافظة نقوده، وكان 
بداخلها ٥٠ دينارا، وكذلك هاتفه النقال، وقام 
احدهــم بقيادة الدراجــة النارية والتي كان 

بداخلها وجبة عشاء.
هذا، وأرفق املجنــي عليه تقريرا طبيا 
صادرا من مستشفى العدان يفيد بحدوث 

سحجات وكدمات.

وفاة ٥ وإصابة ١٦ شخصًا في حوادث عطلة نهاية األسبوع
سعود عبدالعزيز

تواصلت احلوادث املرورية 
في عطلة نهاية االسبوع، حيث 
بلغت حصيلة الوفيات في ٣ 
حــوادث ٥ وفيات واإلصابات 
الناجمــة عنها مــا ال يقل عن 
٧ أشخاص منهم ٤ من عائلة 
واحدة. وكانت آخر احلوادث 
التــي اودت بحياة اشــخاص 
هــو الــذي وقع علــى طريق 
الشيخ زايد آل نهيان (الدائري 
اخلامس) امس واسفر عن وفاة 

مواطن واصابة آخرين.
وذكرت قوة االطفاء العام 
في بيان لها ان مواطنا في العقد 
الثاني توفير اثر حادث تصادم 
بني ٣ مركبــات صباح امس، 
مشيرة الى ان مركز الشهداء 
تعامــل مــع احلــادث واخرج 
جثــة املتوفى. وعلــى طريق 

وحول احلادثني، قال مصدر ان 
بالغــا ورد عن تصادم عنيف 
بني مركبتني في منطقة الوفرة 

قيادة ومركبة اخرى بداخلها 
اســرة كويتية، حيث توفيت 
في احلــادث طفلة من مواليد 
٢٠١٩ وأصيب ذووها بإصابات 
متفرقة، وجرى نقلهم وعددهم 
٥ من بينهم احلدث واخلادمة 
للعالج في مستشفى العدان، 
اما احلادث الثاني على طريق 
الوفرة فكان عبارة عن انقالب 
مركبة ووفاة حدث (١٥ عاما) 

واصابة مرافقه.
وإلى الدائري السادس، فقد 
وقع حادث تصادم ثنائي ادى 
الى وفاة شــخص واصابة ٨ 
اشــخاص. وقال مصدر امني 
ان احلادث عبارة عن تصادم ٣ 
مركبات وان املتوفى واحد، كما 
اصيب شاب وفتاة بإصابات بني 
متوسطة وحرجة إثر انقالب 
دراجــة نارية كانا على متنها 

في الصبية.

الزراعية، وبانتقال رجال األمن 
تبــني ان احلادث بــني مركبة 
بقيادة حدث ال يحوز رخصة 

احلوادث تنوعت بني تصادم وانقالب على «اخلامس والسادس والوفرة والصبية»

الوفــرة، وقــع حادثان فصل 
بينهما ساعات وأوديا بحياة 
حدث وطفلة حديثة الوالدة. 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«املرور»: ٤٫٠٣٠٫٦٠٨ مخالفات في العام ٢٠٢١

سعود عبدالعزيز

العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للمرورعن تسجيل اكثر من 
٤ ماليــني مخالفــة وحتديدا 
٤٫٠٣٠٫٦٠٨ مخالفات مرورية 

متنوعة خالل عام ٢٠٢١.
ولفتت عبر مقطع مصور 
الى ان عددا كبيرا من املخالفات 
واحلوادث بسبب عدم االنتباه.

واضافت في بيان الحق ان 
احلمالت املرورية في الفترة 
من األول من يناير حتى امس 
١٥ يناير أســفرت عن حترير 
٢٥٫١٠٦ مخالفــات مروريــة 

حررت ٧٨٧٨ مخالفة وحجزت 
٥٧ مركبة واحالت الى النظارة 
٢٠ مخالفا وضبطت ٤ مركبات 
مطلوبة واحالت ٣٥ حدثا الى 
االختصاص للقيادة من دون 
رخصة ســوق، كما ضبطت 

مطلوبني.
 أما مرور العاصمة، فحرر 
مخالفــة   ٣٩٩٢ منتســبوه 
وأحالوا ١٢ مخالفا الى النظارة. 
أما رجال مرور حولي فحرروا 
٤٠٥٠ مخالفــة وأحالــوا الى 
حجز مركبات: ٢٢ مركبة و٧ 
مخالفني الى النظارة وضبطوا 
٣ مطلوبني، فيما حرر رجال 

مرور الفروانية: ٣٥١٥ مخالفة 
واحالوا ٤ مخالفني الى النظارة 
وضبطــوا حدثــا واحالوا ٤ 

مركبات الى احلجز.
 أما رجال مرور األحمدي 
فحرروا ١٦١٠ مخالفات، فيما 
حرر رجال مرور اجلهراء ٢٢٤٤ 
مخالفة وأحالوا ٥ الى النظارة 
و٣ أحداث الى النيابة. وحرر 
رجال مرور مبارك الكبير ٦٨٢ 
مخالفة وضبطوا حدثني بال 
رخصة سوق. أما رجال ادارة 
املهام فحــرورا ١١٣٥ مخالفة 
وضبطوا ٦ أحداث وضبطية 

حيازة مخدرات.

إحالة ٥٣ حدثاً إلى النيابة للقيادة من دون رخصة سوق وحترير ٢٥١٠٦ مخالفات في أسبوع

وحجــز ٨٧ مركبــة في كراج 
احلجــز وضبــط وإحالة ٤٩ 
مخالفة الى احلجز التحفظي 
و٥٣ حدثا مــن دون رخصة 
ســوق الــى نيابــة االحداث 
وضبط ٨ اشخاص و٨ مركبات 
مطلوبني جلهات االختصاص، 
كمــا مت ضبــط وحجــز ٤٩ 
لقانــون  مخالفــا  شــخصا 
املرور وحتويلهم الى احلجز 
التحفظي وحجز ٨٧ مركبة في 
كــراج احلجز خالل احلمالت 
املرورية. وحول دور كل ادارة 
في املخالفات احملررة األسبوع 
املاضي فــإن ادارة العمليات  

«الداخلية»: مقطع تفريق جتمع وإطالق نار في اجلهراء قدمي
مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة باالدارة العامة 
للعالقات واالعالم االمني ان املقطع الذي مت تداوله 
امــس االول ويظهر جتمهر وجتمع اشــخاص 
مســتهترين وقيام رجال االمــن باطالق النار 
مقطــع قــدمي وان االجهزة االمنيــة قامت حال 
حدوثــه بالتعامــل معه، معربة عــن املها في 
حتري الدقة. وقال مصــدر ان املقطع املتداول 
وقــع في محافظة اجلهراء وحتديدا في منطقة 

سعد العبداهللا.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية على 
حسابها في ساعة متأخرة اول من امس عن قيام 
رجال االمن بتوقيف شابني غير طبيعيني، وقد 
عثر بحوزتهمــا على مواد يرجح انها مخدرة، 
واضافت ان الشابني قاما بالسير عكس االجتاه 
وهو ما دعا دوريات االمن الى التعامل مع البالغ 
واطالق النار حتذيرا للسيطرة على املتهمني.

يشار الى ان «األنباء» نشرت على موقعها 
االلكتروني امس عن ضبط مواطن وفلسطيني 
لقيادة مركبة عكس الســير على السادس بعد 

اطالق النار التحذيري.

ضبطت «غير طبيعيني» على «السادس» بطلقات حتذيرية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

املدير  إلــى مســاعد 
العامة  بــاالدارة  العــام 
ملباحث الســالح العقيد 
العجمي  فيصل مســلم 
حلسن استقباله جلميع 
وتعاملــه  املراجعــني 
الراقي، وكذلك العاملون 
مبكتبه لدماثة اخالقهم 
والدقة واخلبرة في مجال 

العقيد فيصل مسلم العجميعملهم.

البحث عن مجهول دهس بنغاليًا و«انحاش»

مواطن يتهم سوريًا في مكتب عمالة بسّبه

عبداهللا قنيص

شرع رجال املباحث في ضبط شخص 
مجهول أقــدم على دهس وافــد بنغالي 
وهرب الى جهة غير معلومة، تاركا املجني 
عليــه بني احلياة واملوت، ومت تســجيل 
قضيــة دهس وهروب حتت رقم ٣٢٠٢٢ 
جنح مرور الوفرة، وكانت عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا بوجود حالة دهس 

في منطقة الوفرة الزراعية وبانتقال رجال 
األمن تبني أن املدهوس بنغالديشي من 
مواليد ١٩٦٨ وفي حالة حرجة وبســؤال 
املبلغ وهو وافد بنغالي أيضا يدعى (م.ك) 
قال انه شــاهد املجنــي عليه ملقى على 
األرض والدماء تســيل منــه، حيث قام 
بنقله، هذا ولم تسمح حالة الوافد لرجال 
األمن من الوقوف على تفاصيل احلادث 

الذي تعرض له.

عبداهللا قنيص

أمــر محقــق مخفر شــرطة جابــر العلي 
باستدعاء وافد سوري للتحقيق معه في بالغ 
تقدم به مواطن قال فيه ان الســوري ســبه، 

وكان املواطن وهو من مواليد ١٩٦٤ أبلغ رجال 
األمن بأن املدعى عليه ويعمل في مكتب عمالة 
منزلية قام وخالل مكاملة هاتفية معه بسبه 
وأغلق الهاتف في وجهه وسجلت قضية إساءة 

استعمال هاتف حتت رقم ٢٠٢٢/٢.

فــي البداية أمتني حلكومة ســمو 
الشــيخ صباح اخلالــد التوفيق وأن 
تعمــل والســلطة التشــريعية نحو 
تكريس التعاون بينهمــا، ومواجهة 
جميع أنواع الفساد، ومنح ملف التنمية 
االهتمام الذي يتناسب مع مكانة دولة 
الكويت واالقتداء بالدول التي حققت 

طفرات تنموية.
 معالي نائب رئيس مجلس الوزراء  
ووزير الداخلية الشيخ أحمد املنصور 
حظي بثقة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، 
وبــإذن اهللا يخطو بالوزارة خطوات 
كبيرة ويستكمل مسيرة وزراء سابقني 
نحو ترسيخ نعمة األمن واألمان وقيم 
العدالة واملساواة والعمل نحو تطوير 
اخلدمات املقدمة وتطبيق القانون على 

اجلميع مبسطرة واحدة.
تنتظر معالي الشيخ أحمد املنصور 
ملفــات عــدة ابرزهــا إعــادة ترتيب 
البيــت الداخلــي للــوزارة وتعديــل 
اخللل في التركيبة الســكانية وملف 
املخــدرات وتكثيف اجلهود لتجفيف 
مصادرها، وملــف العنف والذي من 
الصعوبة فصلــه عن ملف املخدرات 
وملف جتار اإلقامات، وامللف املروري 
خاصة االستهتار والرعونة، وحتفيز 
الشباب الكويتي على االلتحاق بالعمل 
الشرطي ومنح العنصر النسائي دورا 
أكبر وحتفيزهم أيضا نحو االنتساب 
للــوزارة واحلّد من قضايــا االعتداء 
على رجال األمن أو إهانتهم والتعرض 
لهــم أثنــاء أداء مهام عملهــم وإلزام 
القيادات األمنية في القطاعات اخلدمية 

التواصل مع املراجعني وفتح مكاتبهم 
أمــام أصحاب املعامالت والشــكاوى 
واســتمرار التواصــل بــني املواطــن 
والوزير، ومعاجلة ملف مخالفي قانون 
اإلقامة سواء مبنحهم مهلة أخيرة أو 
تشكيل جلنة حتدد آلية عمل واضحة 
لتقليص أعداد هذه الشــريحة والتي 
تقدر بـ١٥٠ الفا، وهو رقم كبير للغاية 
في دولة مبساحة دولتنا وعدد سكانها، 
وسبق أن وصفت املخالفني بالشريحة 
اخلطرة وأملت أن تكــون في مقدمة 

اهتمامات الوزارة.
االجتماع األول ملعالي وكيل الوزارة 
الفريق الشيخ فيصل النواف، والوكالء 
املساعدين واملديرين العامني وتعليماته 
بتطبيق القانون مبسطرة واحدة وعدم 
التهاون مع املقصرين في أداء الواجب 
ومواكبة التطور التكنولوجي العاملي 
والتوسع في استخدام التكنولوجيا 
والتســهيل على املواطنني واملقيمني 
وكذلك القرارات االخيرة التي اتخذها 
وأمــر بها تؤكد علــى أن الوزير لديه 
رؤية ستضيف الكثير للوزارة وحتدث 

نقلة في األداء واخلدمات. 
آخر الكالم

إغالق رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية قضية سرقة محل ذهب في 
اجلهــراء في غضــون ســاعات رغم 
التخطيــط احملكم مــن اجلناة اجناز 
كبير يحســب للقطاع، فشكرا للواء 
محمد الشــرهان وإخوانه من ضباط 
وضبــاط صف علــى أداء عملهم بكل 
همة ادراكا وإميانا بأهمية ما يقومون 

به حلفظ أمن الوطن.

نافذة على األمن

الشيخ أحمد املنصور 
وملفات أمنية

الفريق م. طارق حمادة

من حادث الدائري السادس 

سرقة وانيت في وضعية تشغيل
 مقابل محل «بناء»

ســجلت في مخفر شــرطة القشــعانية 
قضية سرقة مركبة، وجرى حترير مخالفة 
مرورية لصاحــب املركبة وهو مواطن في 

العقد اخلامس.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا قال إنه 
ترك سيارته نوع وانيت موديل ٢٠٠٧ مقابل 
محل لبيع مواد البناء وإذ به يجد شخصا 
مجهــوال يصعد الى املركبة ويهرب بها الى 

جهة غير معلومة، ومت تعميم أوصاف املركبة 
املبّلغ عن سرقتها على عموم الدوريات. الى 
ذلك، وجه مصــدر أمني دعوته للمواطنني 
واملقيمني بعدم ترك سياراتهم في وضعية 
تشغيل والدخول لشراء أغراض حتى وإن كان 
األمر ال يستغرق دقائق، مشيرا الى أن هناك 
لصوصا يترصدون أصحاب املركبات التي 
يتركونها في وضعية تشغيل ويهربون بها.


