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املنظومة األمنية

في زيارة رسمية لدبي عام 1983 اطلعنا على منظومة أمنية تراقب كل 
الطرقات واملباني واملواقع املهمة بواسطة الكاميرات وتنقل األحداث 

واحلوادث مباشرة لغرفة الكاميرات في وزارة الداخلية ومثل هذه املنظومة 
شاهدناها في األردن واليابان واجنلترا والصني وكل تلك املنظومات 

مهمتها احلد من اجلرائم وضبط اجلناة عبر متابعة حتركاتهم.  قدمت 
العديد من الدراسات في الكويت لتنفيذ مشروع املنظومة األمنية وقفزت 
التكلفة املالية لتقارب نصف املليار دينار ورغم ذلك فان التحرك في هذا 

اجلانب يعتبر شبه متوقف.  حجم اجلرائم ونوعيتها وقساوتها التي 
تقع وما نراه أو نسمعه يوميا عن وحشية املجرمني في تنفيذ أعمالهم 

اإلجرامية من خالل استخدام السالح ليس للتهديد كما كان بالسابق بل 
للقتل دومنا سبب ارتكبه املجني عليه كاملقاومة أو الهروب يدل ذلك على 

أن اجلناة أصبحوا ينفذون جرائمهم دومنا خوفا من مالحقة.  جهود 
رجال املباحث مشكورة ولكنها ليست كافية ألسباب عديدة فنقص األفراد 

والدوريات واضح مقابل زيادة كبيرة ومتنوعة باجلرائم املرتكبة يوميا 
لهذا فان أعداد اجلرائم املجهولة تتزايد كل عام كما أن أعداد احملكومني 
بجرائم جنائية والهاربني من تنفيذها يتجاوز الستة آالف شخص وهم 
بالتأكيد ميثلون خطورة كبيرة على املجتمع ألن الغالبية منهم ال تبالي 

بأحكام جديدة قد تصدر ضدهم إضافة إلى األحكام الغيابية السابقة 
الصادرة بحقهم فيستمرون في ارتكاب املزيد من اجلرائم العنيفة انتقاما 

من املجتمع وأفراده.  ما يحدث اآلن هو أمر بعيد كل البعد عن العمل 
األمني احملترف فأي جرمية تقع تتوجه أجهزة األمن للبحث عن كاميرات 
لبعض احملالت أو األسواق أو البنوك القريبة من املوقع القتباس معلومة 

منهم.  وزير الداخلية مطالب أمام الشعب الكويتي بالسعي احلثيث واجلاد 
في وضع التصورات الكاملة أمام مجلس الوزراء للحصول منهم على 

املوافقة النهائية باعتماد امليزانية املطلوبة للمنظومة األمنية الشاملة لتغطي 
كل أرجاء الكويت حتى لو بلغت املليار دينار في سبيل حماية هذا البلد من 

اجلرمية التي باتت تشعر املواطن باخلطر على نفسه وماله وعرضه.

حجارة على الساملي تتسبب في انقالب ووفاة خليجية
وإصابة وافد في حادث تصادم رباعي

تسجيل قضية وجار التحقق 
من االدعاء بشأن أن حجارة 
الكاميرا  تركها سائق مركبة 

وضعها في الطريق العام.
من جهة اخرى، أصيب وافد 
بإصابات متفرقة مساء امس 
بحادث تصادم وقع بني اربع 
مركبات مقابل نادي التضامن 
الرياضي في منطقة خيطان، 
وكانت غرفة عمليات اإلدارة 

العامة لإلطفاء تلقت بالغا يفيد 
بوجود شخص محشور إثر 
حادث تصادم هرعت على اثره 
الفروانية  فرقة اطفاء مركز 
بقيادة الرائد مشاري التورة 
ومت اخراج املصاب وتسليمه 
لفنيي الطوارئ الطبية، تواجد 
في موقع احل����ادث لتنظيم 
احلرك����ة املروري����ة دوريات 

وزارة الداخلية.

بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلي����ة عن انقالب مركبة 
الس����املي ومت  على طري����ق 
إلى مستشفى  نقل املصابني 
إلى  اجلهراء، وأشار املصدر 
أن أحد املصابني وهو خليجي 
أفاد بان سيارة كاميرا املرور 
قام قائدها بوضع حجارة على 
الطري����ق واصطدمنا بها مما 
تسبب في انقالب سيارتنا ومت 

هاني الظفيري

لقي���ت س���يده خليجية 
مصرعها في انقالب سيارتهم 
على طريق الساملي وادخلت 
طفلتان )3 � 4( غرفة العناية 
الفائقة بحال���ة حرجة فيما 
أصيب 3 رجال من نفس العائلة 

وكانت إصاباتهم طفيفة.
أمني إن  وق����ال مص����در 

حادث التصادم مقابل نادي التضامن  املركبة بعد احلادث 

تركا 200 ألف دينار في السيارة وظفرا بـ 12.412 ديناراً

مسلحان بكالشينكوف أمطرا عاملني على مركبة حتصيل أموال فقتال 
آسيويني بـ 4 طلقات في الظهر وطلقتني بالرأس والكتف

انفاس���ه االخي���رة  لف���ظ 
لتصل حصيلة السطو الى 

قتيلني.
ومضى املصدر بالقول: 
مت سؤال السائق الذي كان 
متواجدا داخل الس���يارة اذ 
قال انه وجد مركبة تتوقف 
خلف مركبته ولم يستطع 
حتديد نوعها وترجل منها 
شخصان وبعد ثوان فوجئ 
بأن زميليه يتعرضان لوابل 

من الطلقات النارية.

200 ألف تركها المسلحان

وتابع الوافد الناجي من 
املوت ان سيارته كان بداخلها 

200 ألف دينار.
وقال املصدر: بعد التنسيق 
مع ادارة الس���وق التجاري 
والذي خرج منه اآلسيويان 
وتوفيا رميا بالرصاص فقد 
خرج الوافدان ب�نحو 12.500  

الف دينار.
هذا، وصدرت التعليمات 
الى عموم الدوريات األمنية 
بالتجول في محيط اجلرمية 
وإقامة حمالت تفتيشية في 
محاولة لضبط اجلناة، كما 
تواجد ف���ي موقع اجلرمية 
كل من املقدم راكان العتيبي 
والرائد جاسر عماش والنقيب 
شايع املطيري ووكيل ضابط 
سعد عاش���ق وإلى جانب 
العقي���د س���عد العدوان���ي 
حضر مس���اعده املقدم عمر 

الرشيد.

وحتديد اجلن���اة، هذا ومن 
املرج���ح ان يك���ون اجلناة 
قد نفذوا مبركب���ة يابانية 
مت حرقه���ا عمدا ف���ي نفق 
الصليبية، وقال مصدر امني 
ان املركبة التي تلقت بشأنها 
عمليات الداخلية بالغا عن 
حريقها املتعمد مت التحفظ 
عليها لدى األدلة اجلنائية 
لرفع اآلثار منها لرمبا تكون 
هي التي استخدمها اجلناة.

وحول تفاصيل القضية 
فان عمليات الداخلية تلقت 
بالغا عن اط���الق نار على 
وافدين يعمالن على مركبة 
لتحصيل االم���وال كانا قد 
خرجا للتو من سوق مركزي 

داخل السوق.

الشبرة ثكنة

وما ان تلق���ت عمليات 
الداخلية البالغ حتى حتول 
س���وق الش���برة الى ثكنة 
عس���كرية، حي���ث تواجد 
عدد كبير م���ن رجال األمن 
واألدلة اجلنائية ومباحث 
اجلهراء ومنهم العقيد سعد 

العدواني.
وأضاف املصدر: شوهد 
ف���ي موقع اجلرمي���ة وافد 
هندي وهو غارق في دمائه 
حيث تلقى 4 طلقات فيما مت 
اسعاف وافد هندي مصاب 
بطلقتني في الرأس والكتف 
وبعد دقائق م���ن وصوله 
الفروانية  الى مستش���فى 

اذ اصابت  نحو 30 طلق���ة 
الوافدين منهم ب� 6 طلقات 
فيما ضلت الطلقات االخرى 
طريقها في محيط مس���رح 
الشبرة  اجلرمية في سوق 

اجلديد في منطقة كبد.

كاميرات ال تعمل 

مدير أمن اجلهراء اللواء 
ابراهي���م الط���راح كان في 
مقدمة احلضور وحرص على 
التحفظ على جميع الكاميرات 
التي كان يعتقد انها وثقت 
اجلرمية او التقطت اوصاف 
اجلناة او مركبتهم، ولكن كل 
هذا لم يحدث، وبقي لرجال 
املباح���ث املهمة الكبرى في 
كشف طالسم هذه اجلرمية 

الل���واء محمود الطباخ فإن 
اجلناة خططوا جلرميتهم 
بش���كل متقن وعن س���بق 
رص���د إذ يرجح أن يكونوا 
قد تواجدوا في سوق الشبرة 
امام  ابواب���ه  الذي يغل���ق 
املتسوقني قبل موعد تنفيذ 
ان  اجلرمية بفترة، السيما 
توقيت اجلرمية هو العاشرة 
و5 دقائق مساء، فيما السوق 
يغل���ق االبواب الرئيس���ية 
نحو العاشرة، رجال األدلة 
اجلنائية الذين حضروا الى 
موقع البالغ اكدوا ان السالح 
املستخدم في هذه اجلرمية 
البشعة نوع كالشينكوف 
وان اجلناة اطلقوا وابال من 
االعي���رة النارية تصل الى 

هاني الظفيري

ع���ادت جرائم الس���طو 
املس���لح لتطل برأسها من 
جديد وتزهق حياة وافدين 
من اجلنس���ية اآلس���يوية 
أحدهما تلق���ى طلقتني في 
الرأس والكتف ومات داخل 
مستشفى الفروانية واآلخر 
توف���ي في م���كان اجلرمية 
مباش���رة، اثر اصابته ب� 4 
طلقات في الظهر، فيما جنا 
ثالث كان على منت س���يارة 
حتصيل االموال من املوت 
احملقق، حينما اخفى نفسه 
اس���فل مقود القي���ادة، أما 
املتهمان بالسطو على سيارة 
حتصيل االم���وال فيرجح 
بنسبة كبيرة حسب السوابق 
في مثل ه���ذه النوعية من 
اجلرائم، فاليزاالن حتى إعداد 
اخلبر للنشر طليقني، بعد 
ان ظفرا جراء هذه العملية 
االجرامية مبا يقارب ال� 12.412 
ألف دينار و720 فلسا، تاركني 
داخل سيارة حتصيل األموال 
200 ألف دينار كان الوافدون 
الثالثة العاملون على املركبة 
املخصصة لتحصيل األموال 
قام���وا بتحصيلها من عدة 

اماكن وأسواق.

سبق إصرار وتخطيط متقن

التحلي���الت  وبحس���ب 
األولية لرجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يتقدمهم 

 احد املجني عليهما توفي على بعد امتار من سيارة حتصيل االموال 

 املركبة احملروقة عقب اجلرمية مت التحفظ عليها  مراجعة كاميرات السوق لم تقدم جديدا 

)أسامة أبوعطية( نقاط امنية ثابتة ومتحركة نفذتها اجهزة الداخلية عقب اجلرمية مباشرة  

٭ كشفت التحقيقات ان سيارة حتصيل االموال تتردد 
على السوق في هذا التوقيت من كل يوم، وحتديدا يوم 
اجلمعة والذي يشهد فيه سوق شبرة اخلضار تواجدا 

كثيفا.
٭ لم تتمكن كاميرات السوق من تقدمي اي صور واضحة. 

وجميع الصور امللتقطة مشوشة وغير واضحة بالنسبة 
للجناة او بالنسبة للمركبة املستخدمة.

٭ قال مصدر امني من مباحث اجلهراء ان لديهم خيطا 
قويا قد يقود الى ضبط اجلناة اال انهم رفضوا التحدث 

عن هذا املوضوع حلني ضبط اجلناة.
٭ الداخلية حينما اعلنت عن تشكيل فرقة لضبط 

االسلحة كانت على حق، سيما وان تواجد هذه االسلحة 
بني ايدي األسوياء وغير االسوياء يشكل خطورة بالغة، 

ومن املتوقع ان تزيد وزارة الداخلية من جهودها ملالحقة 
حائزي االسلحة املتنوعة.

٭ اكد مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد ما ان علم باجلرمية حتى 

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي بسرعة ضبط اجلناة وتفريغ 
قوة للقيام بهذه املهمة على ان يسمح لكل ادارات البحث 
والتحري بالعمل في هذه القضية بسرعة لضبط اجلناة.

٭ املخدرات قد تكون وراء هذه اجلرمية. هذا ما أكده 
مصدر امني، مشيرا الى ان القضايا املماثلة مثبت ان 

وراءها في الغالب اشخاص يتعاطون املخدرات ويريدون 
اموال بأي طريقة لتوفير احتياجاتهم من هذه السموم 

املخدرة.
٭ حملت قضية السطو والقتل رقم »2014/107« وقد 

وقعت اجلرمية مقابل البوابة رقم 3.
اسماء املتوفني والناجني: فاليا بارا انبيل هندي من 

مواليد 1957 »توفي«، سيد عبو رحمن »هندي« مواليد 
1989 »توفي« اماندا كابوار سيرالتلي من مواليد 1966 لم 

يتوف

اللواء محمود الطباخ وعدد من رجال املباحث في موقع اجلرمية

سيارة حتصيل االموال كان بداخلها 200 الف دينار بخالف املبلغ املسروق 

من اجلرمية

3 أبلغوا آسيوية بأنهم قتلوا وافدين قبل
دقائق وسلبوها سيارتها وهربوا

تقدمت وافدة آسيوية برفقة زوجها وهو مواطن إلى مخفر 
الصليبية ببالغ قالت فيه إنها وفيما كانت موجودة بداخل 

منزلها فوجئت بطرق على باب املنزل حيث اعتقدت ان 
زوجها وصل، وحينما فتحت الباب وجدت 3 أشخاص في 
حالة اضطراب وهددوها بالقتل وابلغوها أنهم قتلوا قبل 

دقائق شخصني وطلبوا منها أن تقدم لهم سيارة وإال قاموا 
بقتلها.

 وأضافت انها وحتت التهديد اضطرت إلى تسليمهم مفتاح 
سيارتها وكان بداخلها هواتف مستعملة تخصها وأبناءها 

وآيباد، وسجلت قضية سلب بالقوة.


