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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 اجلليب عالم آخر ورقابة غائبة 

  عبداهللا قنيص
  وضع وافد هندي حدا حلياته باالنتحار شنقا في شاليه كفيله الكائن في منطقة اجلليعة.

  ووفق مصـــدر أمني، فإن بالغا ورد الى العمليات من مواطـــن يبلغ فيه عن انتحار حارس 
الشاليه اخلاص به ويدعى فرانسيس بعد عثوره عليه معلقا في إحدى غرف الشاليه.

  وقال املصدر إنه مت إرسال دورية شرطة ورجال االدلة اجلنائية ومت إنزال جثة الهندي الذي 
علق نفســـه بحبل بالستيكي في ســـقف غرفته، وبني املصدر أن الوفاة حصلت قبل ٣ أيام من 

اكتشافها، ونقلت اجلثة الى الطب الشرعي، وسجلت قضية انتحار. 

 هندي ينتحر شنقًا في الجليعة

 مواطنة لرجال األمن: ما أقدر أنام
  ألن زوجي أحضر إلى منزلي ٣ كالب

 

 وسيط هندي سرق «تحويشة عمر» أصحابه
 مخيم يختفي بالكامل في الوفرة   وسافر إلى أميركا بال رجعة

  عبداهللا قنيص
  متكن رجال مباحث األحمدي 
من اغالق ملفات ٦ قضايا سطو 
ارتكبها  حتت تهديد السالح 
مواطن وســــوري استهدفوا 
بقاالت من مناطق الفحيحيل 

واألحمدي وأبوحليفة.
أمني فان    ووفق مصــــدر 
قضايا الســــطو املسلح التي 
اســــتهدفت بقاالت بدأت منذ 
نحو شهر ونصف وعليه أمر 
مدير مباحث االحمدي العقيد 
عادل احلمدان بتشكيل فرقة 
خاصة لكشف هوية اجلناة، 
وبــــدأ رجال الفرقــــة التابعة 
ملباحث األحمدي بجمع خيوط 
القضية وعمل دوريات متحركة 
وراجلة فــــي محيط املناطق 
البقاالت فيها  التي تعرضت 

للسطو.

  وقــــال املصــــدر ان رجال 
مباحث رصدوا سيارة اميركية 
امام احدى  ســــوداء تتوقف 
البقاالت في منطقة الفحيحيل 
ترجل منها شــــخصان وقاما 
باالعتداء بالضرب على عامل 
البقالة اآلسيوي، فيهرع رجال 
املباحــــث اليهمــــا ويداهمان 
القبض  البقالــــة ويلقيــــان 
على الشخصــني ويحكمــان 
الســــيطرة عليهما خاصة ان 
احدهمــــا كان يحمل ســــكينا 
هدد به رجــــال املباحث حال 

رؤيته لهم.
  وذكر املصدر انه وبالتدقيق 
على بيانات املعتديني تبني ان 
االول مواطــــن (مواليد ١٩٨٦) 
واآلخر سوري مواليد (١٩٩٦)، 
وباحالتهمــــا الى مقر مباحث 
االحمدي والتحقيق معهما اعترفا 

بقيامها بعدد من السرقات في 
االحمدي والفحيحيل واملنقف 
وابوحليفة، وحدد التحقيق ان 
املواطن والســــوري وهما من 
ارباب السوابق ارتكبا ٦ قضايا 
سرقة كانت مقيدة ضد مجهول 
حملت ارقام (٢٠١٠/٨٤ جنايات 
الفحيحيل) و(٢٠١٠/٩٥ جنايات 
الفحيحيل) و(٢٠١٠/٩٦ جنايات 
الفحيحيل) و(٢٠١٠/١٠٢ جنايات 
ابوحليفة) و(٢٠١٠/١٠٣ جنايات 
ابوحليفة) و(٢٠١٠/٦٥ جنايات 
األحمدي)، هذا ومت استدعاء 
الســــلب  ضحايــــا اعتداءات 
بالقــــوة مــن باعــــة البقاالت 
واســــتطاعـــوا التعـــرف في 
طابور عرض على اجلانيني، 
التحقيـــق  وجار اســــتكمـال 
معهما متهيــــدا الحالتهما الى 

النيابة العامة. 

  عبداهللا قنيص
  بالغ طريف تقدمت به مواطنة الى رجال 
مخفر ضاحية صباح الســـالم امس االول 
متهمة زوجها بتخويفها وزرع الرعب في 
نفسها بعد احضاره ٣ كالب بوليسية إلى 
منزلهما وهو االمر الذي حرمها النوم طوال 

٣ ايام متتالية.
  وقالـــت المواطنة في بالغها ان زوجها 
حضر قبل ٣ ايام ومعه ٣ كالب بوليسية 
ووضعها في حديقة المنزل الداخلية التي 
تقع بالقرب من المدخل الرئيسي للمنزل 
وهو االمر الذي ســـبب لها الرعب خشية 
ان تنهشـــها تلك الكالب التي وصفتها بـ 
انها طوال تواجد  «المتوحشة» واضافت 

الكالب في المنزل اصبحت غير قادرة على 
النوم بسبب نباح الكالب المتواصل اضافة 
التى خشـــيتها من ان يتسلل اي منها الى 

داخل المنزل ويعتدي عليها.
انهـــا طالبت زوجها  المواطنة    وقالت 
بنقـــل الكالب من المنزل اال انه كان يصر 
على الرفض مبـــررا ان الكالب مدربة وال 
خشية على ســـكان المنزل منها، ومضت 

المواطنة قائلة:
   «منذ يوميـــن خرجت من منزلي ولن 

اعود اليه ما لم تخرج تلك الكالب».
  وقال مصدر امني انه تم تسجيل قضية 
جنحة ضد الزوج وحملت الرقم ٢٠١٠/١٢٢ 

تحت مسمى منع حيازة عقار. 

  هاني الظفيري 
  تقـــدم ٤ مقيمني هنـــود إلى 
مخفر الصاحلية مســـاء أول من 
أمس ببالغ يتهمون فيه صديقهم 
بسرقة أكثر من ١٢ ألف دينار منهم 
والهرب بها إلى الواليات املتحدة 

األميركية.
الهنود  أفاد به    وبحســـب ما 
األربعة الذين تقدموا دفعة واحدة 
الهندي  ببالغهم بأن صديقهـــم 
والذي يسكن في ذات البناية معهم 
يرتبطون معه بعالقة متتد إلى 

أكثر من ٨ سنوات ويعمل كوسيط 
بالعمولة لعدد من شركات التجزئة 
وفي مجال الوساطة املالية أنه يريد 
أن يخدمهم باستثمار أموالهم في 
شركة أميركية جديدة بدأت عملها 
في الكويت، وحصل منهم على ١٢ 
ألف دينار بدعوى أنه سيشتري 
لهم أسهما استثمارية في الشركة 
التي ستعمل بني الكويت والعراق، 
وقدم كل واحد منهم ٤ آالف دينار، 
ولم يكتشـــفوا خدعته إال بعد ٤ 
أشهر من سفره، وكانوا يعتقدون 

أنه مسافر لعمل غير أنهم فوجئوا 
في أول يوم بالعيد بحارس البناية 
يقوم ببيع مقتنيات شقة صديقهم، 
وعندما سألوا احلارس عن سبب 
أبلغهم بأن  قيامه بإخالء الشقة 
صاحبها الهنـــدي اتصل به من 
الواليات  اخلارج وحتديدا مـــن 
املتحـــدة األميركية وأبلغه ببيع 
شقته وتأجيرها، ألنه لن يعود 
إلى الكويـــت مرة أخرى، وعليه 
تقدموا بالبالغ وسجلت قضية 

خيانة أمانة.

  عبداهللا قنيص
  «مخيمي الربيعي اختفى 
بالكامل يا حضرة الضابط..»، 
بهذه الجملة قدم مواطنا بالغا 
الى رجال مخفر الوفرة مساء 

األربعاء.
انه توجه  المواطن    وقال 
صبـــاح األربعاء الى مخيمه 
ليقضي مع عائلته بقية أيام 
العطلة ليفاجأ باختفاء المخيم 
بالكامل، موضحا: «المخيم 

عبـــارة عن ٣ خيـــام كبيرة 
وخيمة صغيرة كمطبخ ويوجد 
بـــه ٣ بقيات وموتور ضخم 
ومسور بالكامل، واعتقدت في 
البداية انني أضعت الطريق 
إليه، لكنني وبعد اقترابي من 
مكان إقامتـــي له وجدت انه 
اختفى بالكامل فال خيام وال 

مطبخ وال موتور».
  هـــذا وتوجهـــــت دورية 
تابعـــة للمخفر الـــى موقع 

المخيم «المختفي» ليتبين 
ان لصوصـــا قامـــوا بنقله 
بالكامل وســـجلــت قضــية 
وسلمت الى رجال المباحث 

لمتابعتـهـــا.
  وفي سياق متصل، تقدم 
مواطن الى مخفر كبد مساء 
أول من امس ليبلغ عن سرقة 
مولدين كهربائيين من مخيمه 
الكائن قـــرب محطة اإلذاعة 

وسجلت قضية. 

 ٥ مصابين في مشاجرة بالفردوس

 مواطنة تطرد والدتها من المنزل

 سقوط خادمة حاولت الهرب

  هاني الظفيري
  نشبت مشاجرة دامية مساء امس االول في منطقة الفردوس بني مجموعة 
من الشبان اثر خالفات سابقة، وأسفرت املشاجرة عن اصابة خمسة منهم 
ليتم تسجيل قضية في مخفر الفردوس.وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان خالفا نشــــب بني مجموعتني من الشبان تطور الى تشابك بااليدي اثر 
خالف سابق مبنطقة الفردوس واســــتخدمت فيه العصي ليتدخل املارة 
ويتم فض االشــــتباك الذي نقل على اثره خمسة مواطنني الى مستشفى 
الفروانية حيث اكمل املتشاجرون مشاجرتهم في اروقة املستشفى الذي 
خلف اصابة حارس امن وحتطم زجاج كابينة االســــتقبال ليتم تسجيل 

قضية، وجار استدعاء االطراف والتحقيق معهم. 

  هاني الظفيري
  تقدمــــت مواطنة ببالغ الى مخفر الفروانية ضد ابنتها التي ادعت انها 
قامت باالعتــــداء عليها وطردها من منزلها الكائــــن في منطقة الفروانية 
والتلفظ عليها بألفاظ نابية ثم تســــجيل قضية وجار اســــتدعاء الفتاة 
والتحقيق معها.وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان خالفا نشــــب بني 
املواطنــــة وابنتها تطور إلى اقدام الفتاة على طرد والدتها من منزلها أول 
من امس مبنطقــــة الفروانية لتتجه املواطنة الى مخفر الفروانية لتتقدم 
بشكوى ابنتها العاقة وهي في العقد الثاني واشار املصدر الى أن املواطنة 

دأبت على التوجه إلى املخفر وهي تعاني امراضا نفسية. 

  هاني الظفيري
  كتبت النجاة لوافدة من اجلنســـية الســـيالنية أول من امس بعد 
ســـقوطها من الدور الثاني ليتـــم ادخالها غرفة العنايـــة الفائقة في 

مستشفى اجلهراء.
  وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان اخلادمة كانت تنوي الفرار عن 
طريق النزول بربط الشراشف من الطابق الثاني اال انها سقطت على 
االرض ليخرج الكفيل من منزله في منطقة سعد العبداهللا بعد سماع 
صوت االصطدام باالرض ليجد خادمته ممدة على االرض ليبلغ عمليات 
الداخليـــة حيث مت نقل الوافدة التي تعرضت لعدة كســـور واصيبت 

بغيبوبة ادخلت على اثرها غرفة العناية الفائقة وسجلت قضية. 

 عصابات بنغالية.. تفرض إتاوات على اآلسيويين ونفوذها يمتد حتى بنغالديش

  هاني الظفيريـ  عبداهللا قنيص 
  مخطئ من يظن أن العصابات 
املنظمة لم تنشـــأ بني بعض أبناء 
اجلاليات اآلســـيوية وخاصة في 
اجلليب وحتديدا بني أبناء اجلالية 
البنغاليـــة، ورغم إنـــكار عدد من 
املصادر األمنية الذين حتدثنا معهم 
عبر هذا التحقيق وجود هذا النوع 
من العصابات إال أن مصادر أخرى 
أكدت وجودها ومن وقائع محاضر 
لقضايا سجلت خالل العامني املاضيني 
فـــي الفروانية وخيطان واجلليب 
والعاصمة وبعض مناطق محافظة 
حولي، كما التقت األنباء مع عدد من 
أبناء اجلاليـــة البنغالية والهندية 
الذين أكـــدوا وجود هذا النوع من 
العصابات ونشاطاتهم في فرض 
االتاوات على بائعي البقاالت والباعة 
املتجولني في األسواق العشوائية 
التي تنتشـــر في مناطق اجلليب 
واحلســـاوي وخيطان والعاصمة 

وحتديدا املرقاب.

  قضايا اتاوات

  وعـــدد مصدر أمنـــي عددا من 
القضايا التي تثبت وجود هذا النوع 
من العصابات قائال: «ال ميكن إنكار 
وجود مثل هذه العصابات خاصة مع 
تسجيل قضايا اعتداء بالضرب كان 
ضحاياها آسيويني أبلغوا رجال األمن 
خالل التحقيق معهم بأنهم تعرضوا 
للضرب على أيدي مجموعات منظمة 
من بنغاليني يطالبونهم بدفع مبلغ 
مالي معني نظير حمايتهم»، ويوضح 
املصدر وبشكل أكثر دقة: «في شهر 
أغسطس املاضي تقدم مواطن إلى 
رجال أمن اجلليب ببالغ يفيد فيه 
بتعرض بائع البقالة التي ميلكها 
للضرب على أيـــدي مجموعة من 
البنغاليني، وبالتحقيق مع الضحية 
البنغالي أفاد بأن مجموعة مشكلة 
من ٥ بنغاليني طالبوه بدفع مبلغ 
٢٠ دينارا أسبوعيا نظير حمايته، 

ولرفضه دفع املبلغ قاموا باقتحام 
بقالته وإغالق الباب عليه والتعدي 
عليه بالضرب املبرح، كما كشـــف 
البنغالي أن أفراد العصابة اخلمسة 
أنفسهم قاموا بتهديد مجموعة من 
الباعة البنغاليني في املنطقة بذات 
الطريقـــة وأن البنغاليني يقومون 
بالدفع لهم وال يستطيعون الشكوى 
خاصة أن معظمهم مخالف لقانون 
اإلقامة وهو ما يستغله أفراد العصابة 
حيث يهددونهم بالضرب أو إحلاق 

األذى البالغ أو حتى القتل».
  وأشار املصدر الى أن مثل تلك 
القضايا تصنف دائما كقضايا تعد 
بالضرب وإحلاق أذى بالغ خاصة 
أن معظم الضحايا ال يقدمون لرجال 
األمن كامل تفاصيل ما يتعرضون 
له من تهديد في مثل تلك القضايا 
ويكتفون بتقدمي إدعاء بتعرضهم 
للضرب، ولفت املصدر إلى أن بعض 
أفراد تلـــك العصابات البنغالية ال 
يكتفون بالتهديـــد بإحلاق األذى 
بالضحية بل يقومون أيضا بتهديده 
بإحلـــاق األذى بأفـــراد عائلته في 
بنغالديش حيث يوضحون للضحية 
أنهم قادرون على الوصول إلى أفراد 

عائلته في موطنه.
  وكشف املصدر أن عدد القضايا 
املســـجلة من هذا النوع وإن كانت 
ال تستحق أن حتمل مسمى ظاهرة 
خطيرة إال أنها ظاهرة تســـتحق 
الوقوف عندها والتمعن فيها خشية 

استفحالها.

  بيوت مشبوهة تحت الحماية 

  كما كشـــف مصـــدر أمني آخر 
لألنباء أن بعض البيوت املشبوهة 
في اجلليب والتي تستغل كبيوت 
للدعارة أو لتصنيع اخلمور تخضع 
أيضا لرقابة وإشراف تلك العصابات 
حيث بينت التحريات والتحقيقات 
الالحقة التـــي أجراها رجال األمن 
واملباحث بعد مداهمة تلك البيوت 

املشبوهة أنها إما خاضعة حلماية 
أفـــراد عصابـــات بنغالية منظمة 
أو مملوكـــة بالكامـــل لبعض تلك 
العصابات وهو ما كشفه عدد من 
تلك القضايا، فمثال في العام ٢٠٠٧ 
عندما متت مداهمة عدد من الشقق 
املشـــبوهة في احلساوي تبني أن 
أغلبها مملوك لشـــخص واحد مت 
القبض عليه الحقا وهو من يقوم 
بتأجير الشقق وخطف اآلسيويات 
عن طريق أفراد عصابته ليعملن في 
تلك الشقق كفتيات ليل، وتبني أيضا 
من خـــالل التحقيقات بعد القبض 

عليه أنه مت ترحيله من البالد أكثر 
من مرة ولكنه كان يعود إليها في 
كل مرة بجواز سفر مزور وباسم 
مختلف.فيما ينفـــي مصدر أمني 
ثالث حتدث إلى «األنباء» حول ذات 
القضية وجود نشاط إجرامي منظم 
بالطريقة التي يصورها البعض إال 
أنه لم ينف متاما إمكانية نشوئها 
مستقبال بشكل أكثر تنظيما، موضحا 
«نعم هناك نشاط إجرامي محدود 
وتقوده جماعـــات إجرامية ولكنه 
لم يصل بعد إلى مستوى اجلرمية 
املنظمـــة كما تذكـــرون أو كما قد 

تصوره تقارير أمنية ولكن هذا ال 
يعني أن الوضع طبيعي، ويجب أن 
يتم الوقوف عنده وإنشاء جهاز أمني 
متخصص في متابعة النشـــاطات 
اإلجرامية املنظمة ومالحقتها كإجراء 
اســـتباقي واحترازي أيضا لكون 
األرضية اآلن وخاصة في املناطق 
املضطربة كاجلليب واحلســـاوي 
مهيئة لنشوء مثل تلك العصابات 
املنظمة مستقبال، أما اآلن فالنشاطات 
محدودة ولكنها مرصودة من قبل 
رجال األمن والتزال حتت السيطرة 
خاصة مع احلمالت األمنية املستمرة 

التي يقوم بها رجال األمن على املنازل 
املشبوهة والشقق».

  وحدد املصدر النشاطات التي 
متارســـها تلك املجاميع اإلجرامية 
بالدعـــارة واخلمـــور واملتاجـــرة 
باخلادمات اآلســـيويات وبيعهن 
كفتيات ليل لتجار الرقيق من مالك 

الشقق املشبوهة.
  ويعترف املصدر بوجود سوق 
قائمة للرقيق في البالد يقودها بعض 
األشخاص الذين ال يصل مستوى 
تعاملهم إلى املستوى اإلجرامي املنظم 
قائال: «نعم قمنا بإلقاء القبض على 

سائقي تاكسيات جوالة تورطوا في 
اختطاف خادمات آسيويات واعترفوا 
ببيعهن إلى جتار رقيق مبقابل مالي، 
وسبق للصحف أن نشرت مثل تلك 
القضايا ولكنها حاالت إجرامية فردية 
وليست منظمة ولم تصل بعد إلى 

التنظيم املخيف».

  خادمات للبيع

  وحول أســـعار اخلادمات قال 
املصدر: «ال أذكر بالضبط فالقضايا 
املسجلة من هذا النوع ال تتجاوز 
العشـــر قضايا في العام وال ميكن 
أن تزيد على ١٢ قضية في أســـوأ 
األحوال وأنا أتكلم عن منطقة واحدة 
هنـــا وأعني الفروانيـــة ويتراوح 
السعر بحسب ما أذكر بني ٢٠٠ إلى 
٤٠٠ دينار والضحايا عادة ما يكن 
فلبينيات وإندونيسيات وبعضهن 
يتم اختطافهن من أمام منزل كفالئهن 
ومن مختلف مناطق البالد، وقمنا في 
كثير من تلك القضايا بالقبض على 
اخلاطفني وقدموا للعدالة ووجدنا أن 
تصرفهم اإلجرامي فردي ومن خالل 
حتريات املباحث وجدنا أن اخلاطف 
ال يتبع أحـــدا وهذه هي احلقيقة، 
وأعيـــد وأكرر ان األمـــر لم يصل 
بعد إلى مستوى الظاهرة املخيفة 
ولكن مستقبال قد تنشأ عصابات 
إجرامية منظمة لنقل وبيع الرقيق 
داخل البالد وهو كما قلت يستوجب 
إنشاء جهاز مخصص ملتابعة هذا 

النوع من القضايا».

  سكان الجليب يتحدثون

  وجالت «األنبـــاء» في عدد من 
مناطق احلســـاوي الستطالع آراء 
سكانها من اآلسيويني والذين أجمعوا 
على حقيقة وجود عصابات فرض 
االتاوات على البائعني وحتى على 
الوافدين من سكان البنايات ويروي 
محمد مياه (٢٦ عاما) ويعمل بائع 
بقالة تقـــع على طريـــق الدائري 

الســـادس أنه ســـبق أن تعرض 
شخصيا ملضايقات من قبل بعض 
أفراد تلك العصابات غير أنه ذكر 
أنهم لـــم يعودوا ملضايقته بعد أن 

أبلغ رجال األمن.
  وأمـــا حســـني مهـــدي (هندي 
اجلنسية) ويعمل حارس بناية في 
ذات املنطقة فقال: «البناية مملوكة 
بالكامل ملواطن كويتي وسبق أن 
حاول بعض البنغاليني فرض إتاوات 
على السكان وحمايتهم وأبلغوني أن 
بعضهم هددهم بتحطيم سياراتهم 
حيث ان بعـــض ســـكان البناية 
ميلكون ســـيارات ولكنني أبلغت 
مالـــك البناية والـــذي أبلغ بدوره 
رجال األمن وحضورا وســـجلوا 
إثبات حالة وتوقـــف البنغاليون 
املشاغبون عن احلضور ومضايقة 

سكان البناية».

  العصابات وبنايات العزاب

  أما املصري ســـعيد محمد (٤٦ 
عاما) ويعمل حارسا لثالث بنايات 
في املنطقة فأفاد بـــأن البنغاليني 
املشـــاغبني أو من يحاولون فرض 
اتـــاوات ال يحضـــرون للبنايات 
املخصصـــة لســـكن العائالت وال 
يقتربون منها بل يستهدفون البنايات 
التي يسكنها العزاب والتي عادة ما 
يكون معظم سكانها من املخالفني 
لقانون اإلقامة، وكشف سعيد جانبا 
آخر غير فرض االتاوات أو تهديد 
السكان قائال: «هؤالء البنغاليون 
عندما يستهدفون بنايات العزاب في 
املنطقة يقومون بالتنسيق عادة مع 
حارس البناية والذي عادة ما يكون 
من أبناء جلدتهم وليس بالضرورة أن 
يقوموا بالتهديد بل يقومون بتوزيع 
وبيع اخلمور احمللية على بعض 
السكان أو عرض خدمات االتصال 
الدولي عن طريق سرقة االتصاالت 
الدولية وإعادة بيعها لسكان البنايات 

تلك. 

 الجليب.. شيكاغو الكويت
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