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 محمد الدشيش
  تقدم خليجي ببالغ الى مخفر الصليبية يفيد 
فيه بتعرض منزله للســـرقة على يد مجهولني، 
وقال اخلليجي الذي يقطن الصليبية ان اللصوص 
متكنوا من كسر جتوري املنزل واالستيالء على 
٢٠٠ دينار و٢٫٥ مليون دينار عراقي ومصوغات 

ذهبية تقدر قيمتها بـ ٨٠٠ دينار.

  وقال مصدر أمنـــي ان رجال األدلة اجلنائية 
توجهـــوا الى منزل اخلليجـــي وقاموا مبعاينة 
موقع السرقة وتبني ان اللصوص استغلوا غياب 
اصحاب املنزل وتسوروا اجلدار اخلارجي ومتكنوا 
من الدخول الى غرفة النوم بواسطة الكسر بآلة 
حادة، هذا ومت رفع البصمات وأحيلت القضية 

الى رجال مباحث الصليبية ملتابعتها. 

 ٢٫٥ مليون دينار طارت من منزل خليجي

 أطلق الرصاص عشوائياً ألكثر من ربع ساعة 

 مجهول يرعب سكان ق ٣ في الظهر

 ٥٠ دينارًا تشعل مشاجرة 
بالسكاكين بين مصريين 

 محمد الدشيش
  استنفرت دوريات أمن االحمدي مساء اول من امس اثر ورود عدة بالغات 
وردت الى غرفة عمليات الداخلية من مواطنني يفيدون فيه بسماع دوي اطالق 
نــــار كثيف في محيط ق ٣ مبنطقة الظهــــر، وقال مصدر امني ان الدوريات 
بدأت بتمشــــيط املنطقة بحثا عن مصدر اطالق النــــار الذي روى املبلغون 
انه كان عشــــوائيا ومتقطعا استمر لنحو ربع ساعة قبل ان يختفي متاما. 
واوضــــح املصدر ان رجال االمن لم يجدوا اي اعراس في القطعة يحتمل ان 
تكون مصدر اطالق النار الذي وصف بـ «الكثيف» وتســــبب في بث الرعب 
بني عدد من سكان القطعة التي شهدت احلادثة، وذكر املصدر انه مت تسجيل 

اثبات حالة بالواقعة. 

 عبداهللا قنيص
  أدت مشــــاجرة بني وافدين مصريني مبنطقة الساملية الى جرح احدهما 
بقطع نافذ في يده وكسر مضاعف في يد اآلخر، وفي تفاصيل املشاجرة كما 
يوردها مصدر أمني ان الوافدين يشــــتركان في سكن شقة استديو بإحدى 
بنايات منطقة الساملية ونشب اخلالف بينهما بعد ان تأخر أحدهما عن دفع 
مبلغ ٥٠ دينارا نظير نصيبه املســــتحق عن ايجار الشقة، وتطور اخلالف 
بينهما امس االول الى مشاجرة استخدم كل منهما فيها السكاكني، وبحسب 
شهود عيان رووا لرجال األمن الواقعة حال وصولهم بعد تلقيهم البالغ من 
احلــــارس ان املصريني كادا يقتل احدهما اآلخر بعد ان أحاال محيطة البناية 
الى ساحة معركة، ومتكن رجال األمن من السيطرة على املصريني والقبض 
عليهما وتبني ان احدهما اصيب بجرح قطعي عميق في ذراعه واآلخر بكسر 
في يده ومت نقلهما الى مستشفى مبارك وسجلت قضية جناية بعنوان تبادل 

الضرب واستخدام آالت حادة والتسبب في أذى بليغ. 

 كلب بوليسي يعض مواطنًا
  وبنغاليًا نائمًا في سوق الجمعة

 وصلة رقص بالنقاب
  وسط الشارع بالفحيحيل

 محمد الدشيش
  أدى انفالت كلب بوليسي من 
مربطه في احد محالت سوق 
اجلمعـــة الى إصابـــة مواطن 
وبنغالـــي بجراح اثـــر قيامه 
بعضهما بعد هجومه عليهما 
في حادثة اثـــارت الرعب بني 
مرتادي سوق الطيور بسوق 

اجلمعة.
  ووفق مصـــدر امني ونقال 
عن شـــهود عيان للواقعة ان 
الكلب انطلق من مربطه حيث 

كان معروضـــا للبيع في احد 
احملالت وشرع بالهجوم على 
مواطن ثالثينـــي وعضه في 
يده وحاول نهش وجهه قبل 
تدخل عدد من مرتادي السوق 
ليتجه الكلب بعدها الى غرفة 
كان يوجد بهـــا بنغالي نائم 
ليقوم بعضه في ساقه قبل ان 
يتدخل مرتادو السوق ويبعدوه
عنـــه باســـتخدام العصـــي 

واحلجارة.
الكلب فر  ان    وقال املصدر 

خارج الســـوق بعد أن عض 
الى  اللذين نقال  الشـــخصني 
العالج وحضرت دورية امن الى 
موقع البالغ وشرع بالتحقيق 
مع صاحب احملل الذي انطلق 
منه الكلب البوليسي الذي لم 
يعرف سبب هجومه غير املبرر 
على املواطن والبنغالي خاصة 
ان صاحب احملل افاد بأن كلبه 
سليم ١٠٠٪ وال يعاني من اي 
امراض وال يوجد في ســـجله 

مهاجمته للبشر. 

 محمد الدشيش
  «ألو يا عمليات، فيه ٤ منتقبات بداخل ســــيارة 
جيب أبيض يرقصون (يرقصن) وسط الشارع في 
إشارة مدخل الفحيحيل»، هذه اجلملة هي مختصر 
البالغ الذي تقدم بــــه مواطن الى عمليات الداخلية 
مساء أول من امس، وأوضح مصدر امني ان دورية 
توجهت الى موقع البالغ الذي حدده املتصل ولم يعثر 
قائداها على السيارة املبلغ عنها، وبإعادة االتصال 

باملواطن املبلغ أبلغهم بأن الســــيارة وهي من نوع 
جيب اللون أبيض وقدم أرقام لوحتها املعدنية قد 
توقفت بجانب احدى البنايات السكنية وترجل منها 
املنتقبات االربع الالتي كن يرقصن وســــط الشارع 
بعد ان رفعن صوت املســــجل علــــى أغنية «العنب 
العنب»، وأوضح املصــــدر ان املبلغ رفض التوجه 
لتثبيت أقواله في مخفــــر الفحيحيل وعليه اكتفى 

رجال األمن بتسجيل إثبات حالة. 

 سكران لرجال األمن بعد ضبطه مترنحًا:
  «شنو انتوا ما تاخذون إجازة ٩ أيام؟!» 

 عبداهللا قنيص
  لم يكن أمام مواطن ثالثيني 
سكران بعد ضبطه مترنحا في 
الساملية ليواجه به رجال األمن 
سوى سؤالهم: «شنو انتوا ما 
تاخذون اجازة ٩ أيام مثلنا؟!»، 
وقال مصدر أمني نقل الواقعة

لـ «األنباء» ان رجال جندة حولي 
اشتبهوا في سيارة سوداء يسير 
بهـــا صاحبها بشـــكل متعرج 
وعليه مت استيقافه ليتبني انه 
حتت تأثير الكحول، وعليه قام 
رجال األمن بانزاله من سيارته 
واقتياده للدورية متهيدا إلحالته 

الى املخفر، وذكر املصدر ان السكران لم يبد 
أي مقاومة ولم يتلفظ بأي ألفاظ خادشة، كما 
يفعل عادة السكارى واكتفى بتوجيه سؤال 
لرجـــال األمن قائال: «يا أخـــي احنا ماخذين 
اجازة ٩ أيام شـــنوا انتوا ما تاخذون اجازة 

مثلنا؟!».
  من جهة أخرى، متكن رجال أمن العاصمة 
من ضبط ٩ آسيويني في حالة سكر بّني، وقال 
مصدر أمني ان ضبط اآلسيويني جاء استجابة 
لبالغ تقدم به مواطن لعمليات الداخلية عن 
مجموعة من األشـــخاص يلعبون القمار في 
الســـاحة املقابلة حملطة الباصات في منطقة 
املرقاب، وأبلغ انهم قاموا باشعال نار في برميل 

وعلى ضوئه يرقصون 
ويصرخون، وذكر املصدر 
انه حـــال تلقـــي البالغ 
توجهت دورية للموقع 
ومت رصـــد األشـــخاص 
املبّلغ عنهم ومت ضبطهم 
وكانوا جميعهم في حالة 
سكر بّني ومتت مصادرة 
طاولة كانوا يستخدمونها 
القمار وكمية من  للعب 
األمـــوال، واحيلـــوا الى 

جهات االختصاص.
  وفي ســـياق متصل، 
كشف مصدر أمني ان مدير 
أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة كان 
قد أمر سابقا بتشديد الرقابة األمنية وتكثيف 
الدوريات في محيط منطقة العاصمة خاصة 
خالل فترة األعياد ملواجهة اي ظواهر سلبية 
خاصة ان املنطقة ستكون شبه خالية خالل 

فترة األعياد.
  وقال املصـــدر ان قطاع االمن العام قام منذ 
االسبوع املاضي بإعالن خطته األمنية ملواجهة 
فترة االعياد والعطل وتتمثل في االنتشار االمني 
املكثف في األسواق واملناطق التي ينتظر ان تشهد 
ازدحامات خالل تلك الفترة، ويهدف االنتشار 
االمني الذي وضع وفق خطة تشارك فيها جميع 

القطاعات الى مكافحة اي ظواهر سلبية. 

 ضبط ٩ سكارى يلعبون القمار في العاصمة 

 اللواء طارق حمادة 

 مركز رياض  مركز رياض 

 النصب واالحتيال 
والسرقة أنواع متعددة 
من اجلرائــــم وهدفها 
الذي تبرره الوسيلة 
في عيــــون اصحابها 
واحد، وهو سلب مال 
الغير واالستيالء عليه 
ـ أما أن يتستر النصاب 
خلف مالبس االحرام 
ولم يحترم قدسية أحد 
اركان االسالم فهذا ما 
ال ميكن السكوت عنهـ  

وآخر حيل النصب هو استغالل الدين 
وشعائره لالستيالء على اموال الراغبني 
في احلجـ  بهذه السطور املوجزة نستهل 
مقــــاال ـ خاصة ان ـ هــــذا النصاب هو 
مســــؤول عن طلبــــات حتفيظ القرآن 
مبعني أنه رجــــل دين يعلم ويفهم ما 
يتصرف من افعال فهذا الشخص قام 
باستغالل أسماء وصورة عضو االحتاد 
العاملي لعلماء املســــلمني وقام بنشر 
اإلعالن يشــــير فيه إلى احلج باالنابة 
بسعر ٢٥٠د.ك وانها حتت اشراف عالم 
جليل وتوصل بهذه احليلة إلى جمع اكثر 
من ستة االف دينار كويتي بالباطل بعد 
أن استغل صور هذا العالم اجلليل لنيل 
ثقة املتعاملني معه وتوصل إلى جمع 
املبلغ سالف الذكر منتحال اسم صاحب 
احلملة في االعالن وبعد االبالغ عن تلك 
الواقعة مت القبض على هذا النصاب الذي 
تبني أنه من احدى اجلنسيات اخلليجية 
ويقطن في منطقة اجلهراء واعترف بعد 
القبض عليه بأنه استغل تلك األسماء 
ليوهم بقدسية تلك احلملة فضال عن أنه 
ضبط بحوزته عدد من االيصاالت غير 
الرسمية وغير املرقمة ولكن مدون بها 
وزارة الشؤون ليوهم ضحاياه برسمية 
تلك االوارق وتبني من التحقيقات أن 
هذا النصاب املنتحل لم يســــتحصل ـ 
على تفويض أو موافقة من قبل حملة 
معروفــــة ليقوم بهذه احلملة اخلادعة 
لالستحصال على أموال الناس باالحتيال 
– تلك هي الواقعة التي نشرتها جريدة 
الوطن في عددها الصادر في ٢٠١٠/١١/٧ 
وبعد قراءتي لتلك الواقعة املستهجنة 

تبادر إلى ذهني عدة اسئلة:
  ١- الهذا احلد وصل التالعب بالدين 
وأركانه لالحتيال لسلب مال الغير، الهذا 
احلد وصلت األمور برجل دين مهمته 
حتفيظ القرآن الكرمي إلى خيانة تلك 
الثقــــة املوضوعة فيه والنصب حتت 
ستار الدين؟ كل تلك االسئلة البد لها من 
اجابة مقنعه وانني أري أن اإلجابة هي 
غياب الضمير وفساد االخالق والطمع 
الزائد ال لشيء سوى جمع املال احلرام 

ـ متسترا حتت ستار 
املنظار  الدين ولعــــل 
القانوني لهذه الواقعة 
يثير عــــدة نصوص 
قانونية جترم ما فعلهـ  
النصاب املتدين والذي 
يتخــــذ الدين ســــتارا 
للنصب ـ فقد انتحل 
أسماء الشخاص واضعا 
اســــماءهم وصورهم 
على اإلعالن هادفا خلف 
ثقــــة املتعاملني معه 
األمر الذي أوقعه حتت طائلة انتحاله 
لصفة، فضال عن احتياله لسلب مال 
الراغبني في احلج واســــتعماله طرقا 
احتيالية من شــــأنها ايهام الناس بأن 
هناك حملة منظمة للحج على خالف 
احلقيقة وتوصل لهذا الطريق إلى سلب 
مال الغير وذلك عمــــال باملادتني ٢٣١، 
٢٣٢ قانون اجلزاء وهي التي افرد لها 
املشرع اجلزائي عقوبة احلبس الذي ال 
جتاوز مدته ثالث سنوات ـ فضال عن 
تزويره أوراقا نسب صدورها لوزارة 
الشؤون االجتماعية وهي عبارة عن 
ايصاالت مبالغ نقدية ليس عليها اختام 
رسمية أو تخص وزارة الشؤون لاليهام 
بصدورها عنها، االمر الذي يعد تزويرا 
في اوراق عرفية وهــــو املجرم عليه 
باملادة ٢٥٨ مــــن قانون اجلزاء والتي 
افردها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس 
مدة ال جتاوز ثالث سنوات فضال عن 
انه عمد إلى اإلعالن عن تسيير حملة 
للحج من الكويت دون حصوله على 
ترخيص مخالفا ما نصت عليه املادة 
٣ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم 
حمالت احلج وهو األمر املعاقب عليه 
باملادة ٧ من ذات القانون باحلبس مدة 
ال جتاوز ثالثة اشــــهر وملا كانت تلك 
اجلرائم قد انتظمها ســــلوك إجرامي 
واحد فانه يتعني معاقبته ذلك النصاب 
بأشــــدها عقوبة عمال باملادة ١/٨٤ من 
قانون اجلزاء وهــــي جرمية النصب 
املعاقب عليها باحلبس مدة الجتاوز 
ثالث ســــنوات ـ فضال عن ابعاده عن 
البالد كعقوبة تبعية للعقوبة االصلية 
عمال باملادة ٢/٧٩ مــــن قانون اجلزاء 
واشير في نهاية مقالي الى تعجبي من 
ترك وزارة الشؤون لهؤالء النصابني 
يسرحون وميرحون دون اي محاسبة 
فيجــــب عليها أن تبــــارد بايقاف هذا 
االستهتار واالستهانة مبشاعر الراغبني 
في احلج والتالعب بسمعتهم الذي ازداد 
نتيجة الغياب الفعلي واجلاد لإلدارة 

املسؤولة عن ذلك.
  واهللا ولي التوفيق،  

 «آخر حيل النصابين .. الحج باإلنابة» 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 سائق توصيل خمور يسقط بـ ٢٥ «محلي»
  ويعترف: أقوم بتوزيعها على مقاهِي العاصمة 

 محمد الدشيش
  متكن رجال أمــــن الفروانية 
من ضبط سائق توصيل خمور 
للمنازل، وعثر بحوزته على ٣ 
كراتني حتوي ٢٥ زجاجة خمر 

محلي.
  وقــــال مصدر أمني ان رجال 
الفروانية  دورية تابعة ألمــــن 
رصدوا ســــائق تاكســــي جوال 
أثناء خروجه من منطقة خيطان، 
وأوضح املصدر ان رجال الدورية 
أوقفوه ألنه كان يسير بسرعة 
فوق املعدل في وقت متأخر، وبعد 
ايقافه بدا عليه االرتباك الشديد، 
وبالتدقيق على بياناته تبني انه 
بنغالي (٥٣ عاما) ويعمل سائق 
أجرة منذ ٥ سنوات لصالح شركة 
(...) وبتفتيش ســــيارته عثر 
في حقيبتها على ٣ كراتني خمر 
بداخلها ٢٥ زجاجة خمر محلي 

معبأة في قناني مياه معدنية.
  وأوضح املصدر انه وبالتحقيق 

القار او شرق او املرقاب، حيث 
القائمون  أو  يطلب أصحابهــــا 
عليها زجاجات اخلمور احمللية 
إلعادة بيعها الى زبائنهم الذين 

يطلبونها.
  وبإحالة البنغالي الى مخفر 
املنطقة قدم اعترافات مثيرة عن 
سوق اخلمور احمللية اجلديد، إذ 
قال: «أقــــوم بنقل بضاعتي الى 
٦ مقاه يطلــــب القائمون عليها 
هذه النوعية من اخلمور احمللية 
ويوجد سائقون آخرون ال أعرفهم 
بتوزيع اخلمــــور على مقاه في 
اجلهراء والفروانية واألحمدي 

بحسب الطلب».
انه ستتم    وكشــــف املصدر 
إحالة البنغالي الى رجال املباحث 
ملتابعة القضية وســــيتم إرفاق 
اعترافاته من اجل ضبط صاحب 
مصنع اخلمــــور والتحقق من 
جزئية اســــتيراد املقاهي لتلك 

اخلمور. 

وكشف البنغالي انه متخصص 
في توزيع اخلمور على بعض 
مقاهي العاصمة سواء في بنيد 

للخمور فــــي خيطان وانه كان 
فــــي طريقــــه إليصالهــــا ألحد 
املقاهي فــــي منطقة بنيد القار، 

األولي مع البنغالي اعترف بأنه 
يقوم بتوصيل اخلمور احمللية 
لصالح بنغالي آخر ميلك مصنعا 

 اخلمور احمللية وجدت طريقا للمقاهي في العاصمة 

 ٩ مطلوبين
  في مبارك الكبير 

 مجهول يحرق
  سيارة مواطن 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال جندة مبارك الكبير 
العقيد سعود شنار من  وبقيادة 
ضبط ٩ مطلوبني على ذمة قضايا 
مالية وذلك خالل حملة تفتيشية 
اعتيادية اجراها رجال النجدة خالل 
الـ ٤٨ ساعة املاضية، وقال مصدر 
امنــــي انه متت احالــــة املطلوبني 
وجميعهــــم مواطنــــون الى إدارة 
املدنــــي متهيدا إلحالتهم  التنفيذ 

الى جهات االختصاص.
  في سياق متصل متكن رجال 
جندة االحمدي من ضبط مواطن 
مطلوب على ذمة ٤ قضايا مالية 
وقضية خيانة أمانة خالل حملة 

تفتيشية في منطقة املنقف.
  وقال املصدر ان قضية خيانة 
األمانة املسجلة ضد املواطن رفعها 
ضده مكتب تأجير سيارات بعد ان 
قام املواطن باسئجار سيارة منه 

ومن ثم اختفى منذ ٣ أشهر. 

 عبداهللا قنيص
  تقدم مواطن ببالغ يفيد فيه 
بقيام مجهول باحراق سيارته 
عمدا، وقال املواطن في بالغه 
امام رجال مخفر الفحيحيل انه 
اوقف سيارته في احد مواقف 
املجمعات التجارية بالفحيحيل 
وبعد ان عـــاد اليها وجدها قد 
بالكامـــل ولم يوجه  احترقت 
املواطن اصابع االتهام الى احد 

وسجلت قضية. 

 شاحنة مسرعة تعانق جسر األحمدي 

 «طباخ عزايم» يبيع زبائنه «لحوماً فاسدة» 

 هاني الظفيري
  أصيب ســـائق آسيوي 
بإصابات بالغة اثر اصطدام 
شاحنته التي يقودها بجسر 
اســـطبالت األحمدي مساء 
امني  امس، ووفـــق مصدر 
فـــان بالغـــا ورد الى غرفة 
العمليات عن احلادثة، وتبني 
لرجال األمن حال حضورهم 
ان شاحنة عمالقة تسلقت 
احلاجـــز الترابي للجســـر 
واصطدمت بأعلـــى حافته 
لتظل معلقة، ما اســـتدعى 
تدخل رجال األمن والطوارئ 
الفنية إلخراج الســـائق من 

الباب اآلخر للشاحنة.
  وأوضح املصدر ان املعاينة 
األولية أثبتـــت ان احلادثة 
سببها السرعة الزائدة التي 
كان يسير بها سائق الشاحنة، 

وسجلت قضية. 

 هاني الظفيري
  كشف رجال بلدية اجلهراء 
عن قيام طباخ عراقي اجلنسية 
معروف في منطقــــة اجلهراء 
وبحوزتــــه جيفــــة جمل نافق 
القيــــام بتقطيعها  كان ينوي 
وطبخهــــا وإعــــادة بيعها الى 
زبائنه الذين يطلبون هذا النوع 
من اللحــــوم، وفي التفاصيل، 
كما يوردها مصدر في البلدية 
ان مواطنا اتصــــل على بلدية 

اجلهراء صبــــاح اول من امس 
وأبلغهــــم بان طباخا شــــهيرا 
في اجلهــــراء يقوم بنقل جيفة 
جمل بعد ان اشتراها من أحد 
البنغاليني بـ ١٥ دينارا، وأوضح 
املصدر ان رجال بلدية اجلهراء 
توجهوا على الفور الى مقر سكن 
الطباخ الذي يتخذه كمطبخ غير 
مرخص لطبخ العزائم وعثروا 
على جيفة اجلمــــل بعد ان مت 
تقطيعها، غير ان الطباخ أبلغهم 

بأنه اشترى اجلمل حيا وقام 
بذبحه بنفسه، وعليه قام رجال 
البلدية بنقل حلم اجلمل الذي 
كان قد مت تقطيع أجزاء منه الى 
املسلخ حيث أوقع عليه الطبيب 
البيطري الفحص الذي أثبت أنه 
«غير صالح لالستهالك اآلدمي»، 
وعليه مت إبالغ اجلهات املعنية 
التخاذ اإلجراءات بحق الطباخ 
وإغالق مطعمه غير املرخص.

  وذكر املصدر ان الطباخ الذي 

ألقي القبض عليه معروف في 
الوالئم  املنطقة بقيامه بطبخ 
ويضع إعالناتــــه في عدد من 
الصحــــف اإلعالنيــــة وعبــــر 
التي  البروشــــورات اإلعالنية 
يوزعهــــا في منطقــــة اجلهراء 
حتديدا، ولم يعرف ما اذا كان 
يستخدم لزبائنه حلوما فاسدة 
أم ال طوال فترة عمله، موضحا 
املصدر ان التحقيقات ستستمر 

معه. 

(محمد ماهر)   الشاحنة عانقت جسر األحمدي أمس 


