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»عالقة اإلشارات الضوئية باإلرهاب«

خادمة مدغشقرية امتنعت عن الطعام والشراب حتى املوت  
وابنة كفيلها الشابة تواجه تهمة »ضرب افضى للموت«

بعد سكب املاء احلار عليها وضربها في اليوم التالي للسرقة

أمير زكي

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية متمثلة في 
إدارة بحــث وحتري محافظة 
الفروانية من اغالق قضية وفاة 
خادمة مدغشــقرية بتسجيل 
قضية قتل وســط احتماالت 
بتعديل مســمى اجلرمية إلى 
ضــرب أفضى الــى املوت من 
قبل القضاء، فيما اعتبر مصدر 
امني حــرص وزارة الداخلية 
على اغالق القضية بعد ظهور 
احلقائق  كاملة استنادا الى ان 
الوزارة ال تفرق في تعاملها مع 
كل القضايا سواء كان املجني 
عليــه فيهــا مواطــن او حتى 
خادمة، مشيرا الى ان هذا هو 
نهج وزارة الداخلية وتعاملها 
مع كل القضايا مبسطرة واحدة، 
دون النظر الى هوية اجلاني 

او املجني عليه.
القضيــة التــي بــذل فيها 
رجال مباحث الفروانية جهدا 
كبيــرا وصوال الــى احلقيقة 
كاملة كان باإلمكان ان تسجل 

كوفاة طبيعيــة ولكن تقرير 
مستشــفى الفروانيــة الــذي 
عــززه تقرير الطب الشــرعي 
دفع رجــال مباحث الفروانية 
الى فتح ملــف القضية حتى 
الوصول الــى احلقائق كاملة 
او باألحرى اعترافات املتهمة 
وهــي فتاة مواطنــة تبلغ من 

العمر ١8 عاما.
وحول تفاصيل القضية منذ 
بدايتها حتى نهايتها قال مصدر 
امني ان مستشــفى الفروانية 
ابلغــت وزارة الداخليــة بأن 
وافدة مدغشــقرية فــي العقد 
الثالث من عمرها وصلت الى 
املستشفى وكانت في حالة اعياء 
شديد وتوفيت فور الوصول 
مباشرة، وأفاد طبيب املستشفى 
بأنه يشك في ان الوفاة ليست 
طبيعية، حيث رصد احمرارا 
في اجــزاء من جســد املجني 
عليها وعليه مت ابالغ مباحث 
الفروانية وأيضا وكيل النائب 
العام الذي وجه بإحالة اجلثة 

الى الطب الشرعي.
وأضــاف املصــدر: انتظر 

رجال مباحث الفروانية تقرير 
الطب الشرعي عن اجلثة والذي 
صــدر قبل يومني وتضمن ان 
هناك آثار احمرار وهو ما ذكره 
طبيب املستشفى وأن اآلثار تلك 
رمبا تعود الى ماء حار سكب 
على الوافدة كما تضمن تقرير 
الطب الشــرعي أن هناك آثار 
ضرب على جسد املجني عليها.
ومضــى املصــدر بالقول: 
تزايدت شكوك رجال املباحث 
حول القضية ومت الطلب من 
الطب الشــرعي الوقوف على 
حالة املجني عليها، حيث افاد 
االطباء الشرعيون بأن املجني 
عليها بدا عليها الهزال الشديد 
ورمبا كان قد منع عنها االكل 

والشرب.
وتابــع املصــدر بالقــول: 
تكاملت الصورة بدرجة كبيرة 
وعليه مت فتح التحقيق مع ابنة 
الكفيل التي كانت برفقة املجني 
عليها وهي التي نقلتها للعالج 
الى مستشفى الفروانية ومتت 
مواجهتها بآثار ماء حار وضرب 
وكذلك الهزال الذي كانت تعاني 

منه اخلادمة.
ومضى املصدر بالقول: كانت 
املفاجأة بعد تضييق اخلناق 
حول الفتاة التي تبلغ من العمر 
١8 عاما، فقالت والدي غادر الى 
خارج الكويت وترك لي مبلغا 
انفق منه وكنت احتفظ باملبلغ 
في غرفة نومي وإذا به يختفي 

متاما.
وأضافت: ايقنت ان اخلادمة 
هي التي سرقت املبلغ فواجهتها 
بالسرقة ولكنها التزمت الصمت 
وهذا مــا اكد لي انهــا هي التي 
سرقت املبلغ، ولذا قمت بسكب 
املــاء احلار عليهــا وضربها في 
اليــوم التالي، ونفــت الفتاة ان 
تكــون قــد امتنعت عــن تقدمي 
الطعام للوافدة، مشيرة الى انها 
رصدت تعمد اخلادمة عدم تناول 
الطعام والشراب طيلة اسبوع 
كامل، وحينما وجدت انها على 
وشك املوت، سارعت بها للعالج. 
هــذا، وتبني مــن معاينة غرفة 
املجنــي عليها انها كانت تخفي 
الطعام الذي يقدم لها وكأنها تصر 

على االنتحار البطيء.

مباحث الفروانية 
رفضت فرضية 

الوفاة الطبيعية 
وكشفت احلقيقة 

كاملة

تقرير أطباء 
الفروانية أدخل 
الشك فكانت 

النهاية اعترافات 
تفصيلية

خلّف سحباً دخانية كثيفة وألسنة اللهب شوهدت من مسافات بعيدة

6 مراكز إطفاء تعاملت مع حريق مصنع أخشاب في أمغرة

احلريق اتى على مصنع األخشاب

االدخنة رصدت من مسافات بعيدة 

رجال اإلطفاء يتعاملون مع النيران

»اإلنتربول« يتعقب مواطناً مطلوباً في أميركا  بسبب مواد إباحية
عبدالكريم أحمد

الشــرطة  إدارة  وضعت 
اجلنائية الدولية »اإلنتربول« 
اسم وصورة مواطن كويتي 
يبلــغ ٢8 عاما علــى قوائم 
املطلوبني دوليــا بناء على 
حكم قضائــي أميركي أدانه 
بقضيــة تتعلــق باالجتــار 
في املواد اإلباحية اخلاصة 

باألطفال.
وكشف مصدر لـ»األنباء« 
أن مكتب اإلنتربول الكويتي 

تلقى إشارة من نظيره الدولي 
تطالب بإلقــاء القبض على 
املتهــم الــذي بــات مطلوبا 
القضائيــة  للســلطات 
األميركيــة، مشــيرا إلى أن 
التحقق جار ملعرفة وجوده 
داخل البالد من عدمه متهيدا 
التخاذ الالزم بشــأنه وفقا 
التي  الدوليــة  لالتفاقيــات 
وقعتها البالد والتي انضمت 
مبوجبها إلى اتفاقية التعاون 
األمني مــع جهاز اإلنتربول 

الدولي.

وأوضح املصدر أن مذكرة 
إلقــاء القبض على املطلوب 
تأتــي بعد إدانتــه بارتكاب 
أراضــي  جرميتــني داخــل 
الواليات املتحدة األميركية، 
األولى »تلقي املواد اإلباحية 
املتعلقة باألطفال وتوزيعها« 
واألخــرى »حيــازة املــواد 
اإلباحية املتعلقة باألطفال« 
وهما تهمتان يعاقب عليهما 
قانون اجلزاء األميركي الذي 
يشــدد على ضرورة حماية 

الطفل من أي استغالل.
الشخص الذي تتعقبه السلطات األميركية

نافذة على األمن
الفريق م طارق حمادة

مع حلول شهر رمضان املبارك 
تقوم وزارة الداخلية مشكورة بحملة 

أمنية على املتسولني مبشاركة قطاعات 
األمن العام واألمن اجلنائي واجلنسية 
واجلوزات ونلمس نتائج ملموسة في 
ندرة املتسولني واملتسوالت سواء في 

املناطق السكنية، وأيضا في محيط 
املساجد واألسواق، وما ان ينتهي 

شهر اخلير حتى تعود الظاهرة وجند 
املتسولني يعاودون نشاطهم وكأنهم 
لديهم ثقة بانها حمالت موقتة، صور 

التسول التي بعد شهر رمضان 
املبارك تعود بشراسة وال تقتصر على 
االسواق وإمنا تتشعب عند اإلشارات 
الضوئية لدرجة مفزعة يندر معها ان 
جند »اشارة« في الصباح الباكر وما 

بعد العصر إال وجتد فيها اما متسوال 
بزي نظافة يتنقل بني املركبات حلمل 
ورقة في الغالب هو من ألقاها ليعاود 
انتشالها أو صبية يتسولون بطريقة 
تثير الشفقة بألعاب أطفال وذويهم 

بذلك يعرضونهم للخطر يعرضونهم 
ملخاطر الدهس ويسيئون إلى براءتهم 

ويعرضون قائدي املركبات الى مخاطر 
كما جند افغان ومينيني وآسيويني 
يتسولون ببيع مظالت أو مناشف، 

أظن ما سبق ليس خافيا عن قيادات 
الداخلية ألنهم منا وفينا ويشاهدون ما 

نراه فأين هم عن التسول املكشوف؟ 
أليس ما يحدث في التقاطعات هو 

تسول أو له مسمى آخر؟ هؤالء 
املتسولون وجبت مالحقتهم فاألطفال 
يجب مالحقة أولياء أمورهم وان توجه 
لهم تهمة االهمال في رعاية قاصر وال 

باس من إبعاد العرب منهم ألن رب 
االسرة غير قادر على الوفاء بالتزامات 

أسرته، أما بالنسبة للبالغني فال يجب 

أن نغض البصر باعتبار ان هؤالء 
مساكني وغير ذلك من التبريرات وأنا 

اقدر عشق الكويتيني لعمل اخلير 
ولكن بحكم خبرتي األمنية فان 

هؤالء من املمكن استغاللهم من قبل 
جماعات تريد السوء بهذا الوطن، ألن 
هؤالء ومن خالل تواجدهم االعتيادي، 

باستطاعتهم القيام برصد ومتابعة 
شخصيات أو غير ذلك أو استغالل 

التراخي األمني مع هذه الظاهرة 
وتنفيذ عملية إرهابية. الوضع األمني 
في املنطقة يستدعي منا اخذ احليطة 

واحلذر كما أن هؤالء يشكلون انطباعا 
سيئا عن وضع العمالة امام الزائرين، 

املطلوب هو تنسيق بني »الداخلية« 
و»البلدية« عبر حملة موسعة مستدامة 

باعتبارهم باعة متنقلني ومخالفة قانون 
العمل وصوال الي التخلص من هذه 

الظاهرة املقلقة وغير احلضارية.
آخر الكالم: في نافذتي على األمن 
االسبوع ما قبل املاضي وفي مقال 

»تطبيق القانون ليس جرمية« طالبت 
بضرورة التروي وعدم استباق 

االحداث في شأن ما ذكر حول هروب 
متهمني في خلية العبدلي، وها هي 

االيام تثبت زيف ما أشيع عن هروب 
املتهمني وان هناك جهودا كانت 

ومستمرة إلغالق ملف القضية، فكل 
الشكر على مصداقية الداخلية وأيضا 
على جهود رجال امن الدولة في ضبط 
١٢ من الهاربني، وأبارك للوزير الشيخ 

خالد اجلراح ووكيل الوزارة الفريق 
محمود الدوسري ووكيل وزارة 

الداخيلة املساعد لشؤون امن الدولة 
عصام النهام وللشعب الكويتي هذا 
اإلجناز، وبإذن اهلل البقية يتم القاء 

القبض عليهم قريبا.

إلغاء حبس مواطن اتهم باالستيالء 
على 400 ألف دينار جللب أطباء من أملانيا

عبدالكريم أحمد

ألغــت محكمــة اجلنح 
املســتأنفة حكــم محكمــة 
أول درجة القاضي بحبس 
مواطن ســنة مع الشــغل 

والنفــاذ والقضــاء مجددا 
ببراءته من االستيالء على 
4٠٠ ألف دينار مسلمة إليه 
على سبيل األمانة كوديعة 
الستثمارها بعقد مبرم مع 
وزارة الصحة جللب أطباء 

من أملانيا.
وكان الشــاكي قد أبلغ 
عن تعرضه خليانة األمانة 
من قبل املتهــم، حيث قام 
بتســليمه مبلغــا وقــدره 
4٠٠ ألــف دينــار بذريعة 
اســتثمارها كوديعــة في 
بعض املشــاريع احليوية 
مثل جلب أطباء من أملانيا 
وتوظيفهم بوزارة الصحة 
بحيث يسلمه مبلغ نصف 
مليــون دينــار بعقد مدته 
ســنة وســيقوم بتوزيــع 
األربــاح بداية من الشــهر 
الثالث على تسليمه املبلغ، 
وبالفعل سلمه بعد خمسة 
أشهر ٧٠ ألف دينار كأرباح، 
وبعد ذلك توقف عن توزيع 

األربــاح ولم يقــم بإعادة 
املبلغ املتفق عليه بعد سنة 

واحدة.
وأمام احملكمة دفع وكيل 
املتهم احملامي عبداحملسن 
القطان بانتفاء الركن املادي 
للجرمية وانعــدام القصد 
اجلنائــي بحقــه وبخلــو 
األوراق من دليل ميكن معه 
نسبة هذه الواقعة له، كما 
دفع بكيدية االتهام وتلفيقه 

ومبدينة النزاع.
وأكد القطان أن املجني 
عليه هو مــن عرض على 
املتهم أن يدخل معه كشريك 
في العقد املبرم بني موكله 
ووزارة الصحة على اعتبار 
أنــه وكيل عن مستشــفى 
خاص خارجي وميثله في 
الكويــت، وهو املســؤول 
عــن إدارة العقد املبرم بني 
املستشفى ووزارة الصحة 
الكويتية طبقــا لالتفاقية 

املبرمة بينهما. احملامي عبداحملسن القطان

املتهم أدين 
بإرتكاب جرميتني 

في الواليات 
املتحدة

ضبط هندي بعد إبالغ كفيله  عن سكره 
والبحث عن مجهول دهس باكستانياً وانحاش

محمد الجالهمة

اقتيد وافد هندي إلى األدلة اجلنائية للتأكد 
مــن إفــادة كفيله املواطن بأنه ســكران وانه 
اكتشف سكره فهرب بسيارته وانه يخشى من 
أن يتسبب في حادث مروري وبحسب مصدر 
أمني فان مواطنا ابلغ ان ســائقه الهندي قام 
بضبطه ســكران لكنه هرب بسيارته وعليه 
مت تعميــم أوصاف املركبــة ومتكنت دورية 
من ضبط الوافد ٢6عاما على طريق امللك فهد 
باجتاه النويصيب قبل جسر األحمدي وكان 
يقــود املركبــة الكورية املبلــغ عنها حتويل 
الشخص الى الطب الشرعي وسجلت قضية 
اشــتباه بحالة غير طبيعية برقم ٢٠١٧/٧86 
مرور األحمدي ومت حتويلــه وأخذ العينات 

وحجزه في نظارة الظهر.
من جهة أخرى شرع رجال مباحث األحمدي 
في البحث عن مجهول دهس باكستانيا وهرب الى 

جهة غير معلومة، وقال مصدر أمني ان باكستانيا 
من مواليد ١9٧6 ويسكن منطقة جليب الشيوخ 
تعــرض إلى الدهــس من قبل شــخص مجهول 
على طريق كبد حيث هرب اجلاني وقام مواطن 
باالتصال علــى العمليات ونقل الى مستشــفى 

الفروانية بواسطة سيارة أحد املارة.
من جهة أخرى، ضبط مواطن ٣٢ عاما وبدون 
٣4 عاما من أرباب السوابق بحوزتهما كوكتيل مواد 
مخدرة وبطل خمر محلي الصنع بعد االشــتباه 
في مركبتهما اثناء توقفها أمام بقالة متنقلة على 
طريق الهجن في كبد من قبل دوريات األمن العام 

ومت حتويلهما جلهة االختصاص.
من جهة أخرى، سرق مجهولون مكتب جتارة 
عامة ومقاوالت ميتلكه مواطن عن طريق الكسر 
فجر أمس، وتبني بعد اجلرد أن اللصوص استولوا 
علــى ١٢9٠ دينارا كويتيا، باإلضافة إلى أغراض 
شخصية تخص صاحب الشركة ومت إبالغ رجال 

األمن إلجراء الالزم.

هاني الظفيري

تعامل نحو 6 مراكز إطفاء حتى عصر امس 
مع حريق وصف بالكبير داخل مصنع لألخشاب 
في منطقة أمغرة، وبذل رجال اإلطفاء جهودا 
كبيرة إلتمام الســيطرة علــى الحريق والذي 
خّلف سحبا دخانية كثيفة في نطاق محافظة 
الجهراء ومن المقرر أن تفتح وحدة التحقيق 
في اإلطفاء تحقيقا للوقوف على سبب الحريق 

وحجم الخسائر التي سببها بالمصنع.
وكانــت غرفة عمليــات الداخلية قد تلقت 
بعد ظهر امس بالغا يفيد باندالع حريق، حيث 
توجه رجال اإلطفاء إلخماد ألسنة اللهب، فيما 
قــال مصدر في اإلطفــاء ان الحريق تم إحكام 

السيطرة عليه.
يشــار الى ان ألســنة اللهب شــوهدت من 

مسافات بعيدة.


