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30 ألفاً!
منذ عقود وكل حكوماتنا تعمل بسياسة ردة 

الفعل فتنتظر حتى تظهر املشكلة وتتفاقم وفجأة 
تستيقظ وتبدأ في تضخيم املسائل واألمور وتضع 

احللول، وفي الغالب فإنها حلول ترقيعية ضعيفة 
ال ترتقي الى حجم املشكلة وهذا بالطبع ينطبق 
فقط على القضايا البسيطة، اما القضايا املهمة 

املصيرية فإن السياسة الدارجة تتمثل في وضع 
رؤوسنا في الرمال السيما لو تعلق االمر بالكبار 

او حينما يرتبط األمر مبتنفذين، قبل سنوات 
وقضية التسول قائمة في البالد حتى حتولت الى 

ظاهرة، ولكن مع حتفظي على التصريحات بأن 
املتسول يتحصل على 30 ألف دينار كويتي خالل 

هذا الشهر، ألن صحة هذا الرقم سيدفع اجلميع 
الى التسول مبن فيهم اغلب املواطنني من ذوي 

الدخل احملدود وعددهم اكثر من 85% من الشعب، 
وحتصيل ثروة.

 قضية التسول لم تأت إلينا من السماء وإمنا خلفها 
مافيا مثل مافيا مكاتب اخلدم، ولألسف من يدير 
املافيا هم منا وفينا، وكما حدث في املواطن الذي 
جلب اإليدز عن سبق وإصرار بجلب شواذ دون 
ان ينظر الى أي مصلحة سواء ضخ مبالغ مالية 
الى جيبه اخلاص وليمت من ميت او ان يتحول 
الشعب كله الى مرضى »قضية التسول وراءها 

أناس منعدمو الضمير يجلبون العشرات من هذه 
النوعية الى الديرة بشكل سنوي ويتقاضون مقابل 

كل شخص مبلغا يتجاوز األلف دينار على اقل 
تقدير«، ورغم علم وزارة الداخلية بتجار اإلقامات 
وجتار املتسولني ولكنها تغض البصر عنهم حتى 

اصبح لدى هؤالء قناعة بأنه ال احد سيحاسبهم، 
وبالتالي فلماذا يكفون عن استدعاء هؤالء سنويا؟ 

لو كانت وزارة الداخلية جادة في التصدي للتسول 
لفعلت منذ زمن مبعاقبة هؤالء، ولكن حتى في 

السنوات املاضية والتي كشرت الوزارة عن انيابها 
كان اإلجراء هو معاقبة املتسول بإبعاده عن البالد 

أما رأس البالء او الكفيل فهو حر طليق ينتظر 
كل رمضان بل ينتظر كلما سنحت له الفرصة 

الستدعاء هذه الشريحة وأخذ األموال. 
ما استوقفني في األيام األخيرة التعامل مع ظاهرة 

التسول وكأنها مسألة أمن وطني وعقدت اجتماعات 
على مستوى الوزير، نعم الوزير للتعامل مع 

التسول، وكذلك اصدار تصريحات بأن الوزير 
مهتم وأعطى اوامر باإلبعاد.. الى آخره، اعتقد ان 

إقحام اسم الوزير في قضية ميكن لبعض من 
رجال املباحث التعامل معها ومعاجلتها متاما هو 
امر معيب، فللوزير مهام اخرى اكبر بكثير من 

ترؤس اجتماع للتصدي للمتسولني، وأدعو االخ 
عادل احلشاش الى عدم تعلية نبرة التعامل مع 

املجاهرين باإلفطار ألننا جميعنا مسلمون ونصوم 
رمضان والعالقة بني العبد وربه ليست بحاجة الى 

التذكير بالقانون والتهديد والوعيد، وأمتنى من 
الوزارة االهتمام بقضايا اخلاليا النائمة وأمن الوطن 

وتشكيل فرقة برئاسة عقيد من العسكريني الذين 
جمدتهم الوزارة وهم أكفاء ومشهود لهم بالعمل 
لتولي رئاسة فرقة تتعامل مع املتسولني وجتار 

اإلقامات وحل هذه املشكلة البسيطة وااللتفات الى 
قضايا اهم من ذلك بكثير.

كانت بائعة هوى.. نحرها وحرقها باكستاني وسيالني في يناير املاضي

»اجلنائية« تكشف خيوط جرمية غامضة لفلبينية في منطقة عبداهلل املبارك
ثم بدأوا في البحث عن وسائل 
لكي تتخلص املجني عليها من 
حملها وترددوا على سيالني 
يعمل مسؤول عمال باحدى 
املستشفيات وعرضوا عليه 
املش���كلة فقدم له���م حبوبا 
تس���تخدم في من���ع احلمل 
اعتقادا منه انها سوف تؤدي 

الى االجهاض.

 حبوب منع الحمل 
تؤدي إلى نزيف

واستطرد املتهم في اقواله: 
 اش���ترينا احلب���وب مقابل 
30 ديناراً وقمنا بتقدميها الى 
املجني عليها لكنها اصيبت 
بنزي���ف حاد ولم نس���تطع 
النزيف فقررنا عالج  ايقاف 
املشكلة بالكي، وعليه مت نقل 
الى منزل باكستاني  الوافدة 
كان في اج���ازة خارج البالد 
مبنطق���ة اجلليب، وهناك مت 
نحر الوافدة ثم وضع اجلثة 
في سيارة تخص الباكستاني 
الذي ابعد عن البالد ووضع 
املقع���د األمامي  ف���ي  اجلثة 
وصب جركن بنزين وحرق 
السيارة وبداخلها املجني عليها 
املنحورة. وكشف املصدر ان 
املتهم الباكستاني والذي تعود 
له السيارة التي احرقت الوافدة 
الفلبينية بداخلها بعد نحرها 
كان على علم باجلرمية وشارك 
فيها وم���ع ذلك ابعد من قبل 

ادارة اجلرائم االلكترونية.

الفروانية وتضمنت  مباحث 
املعلومة أن اللغز في جرمية 
عبداهلل املبارك يكمن في وافد 
سيالني يدعى »ستحيو« من 
مواليد 1988 وعلى الفور انطلق 
مدير مباحث الفروانية ورجاله 
الى منطق���ة اجلليب لضبط 
اجلاني والذي تبني أنه ليست 
لديه إقامة صاحلة  في البالد، 
وبالتحقيق مع���ه حاول في 
البداية إبعاد الشبهة عنه ولكن 
مبواجهته مبعلومات إضافية 

أقر باحلقيقة كاملة.

حمل سفاح

الوافدة  إن  الواف���د  وقال 
املجني عليه���ا فلبينية وانه 
وواف���دا باكس���تانيا يدعى 
»فويرز« يقومان بجلب زبائن 
لها وتقدم لهم خدمات محرمة 
وانهما فوجئا بأن املجني عليها 
حامل في شهرها الثالث ومن 

إغالق ملف صاحبة اجلثة 
املتفحمة.

القتلة األشرار

وتاب���ع املص���در بالقول: 
وصل���ت معلومة مهمة ملدير 

الفروانية وباطالع  مباحث 
وعل���م م���ن وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
األم���ن اجلنائ���ي يجمعون 
الى  حتري���ات للوص���ول 
أي معلوم���ات متكنهم من  

أنفسهم لفك طالسم القضية 
املعقدة.

5 أشهر

ومضى املصدر بالقول:
خالل 5 أشهر كان رجال 

االدل����ة اجلنائي����ة حاولوا 
الى أي معلومات  الوصول 
عن صاحب����ة اجلثة ولكن 
دون ج����دوى ليدخل رجال 
مباحث الفروانية في صراع 
ويدخل����ون في حت����د مع 

هاني الظفيري - عبداهلل قنيص

االدارة  اس����تطاع رجال 
العامة للمباحث اجلنائية، 
وحتدي����دا رج����ال مباحث 
محافظة الفروانية إغالق ملف 
جرمية قتل مروعة لوافدة 
فلبينية ومتثلت اجلرمية 
في نحر املجن����ي عليها ثم 
حرق جثتها للتخلص من 
اآلث����ار الدالة على اجلرمية 
ولتضلي����ل العدالة، وعلى 
هامش قضية مقتل الوافدة 
والتي تبني أنها فلبينية، مت 
إغالق مل����ف قضية أقل ما 
توصف به أنها قضية شديدة 

التعقيد.
بداي����ة، القضي����ة تعود 
الثامن عشر من يناير  الى 
املاضي حينما تلقت عمليات 
الداخلية بالغا بوجود جثة 
متفحمة في منطقة عبداهلل 
املبارك داخل سيارة أميركية 
رباعية الدفع، حيث توجه 
عدد من رجال األمن واملباحث 
اجلنائية واالدلة اجلنائية، 
الس����يارة تعود  وتبني أن 
لوافد آس����يوي، أنكر خالل 
استجوابه معرفته باجلثة 
وزعم أن سيارته سرقت منه، 
كما تبني وجود جثة متفحمة 

ألنثى داخل السيارة.

ال أدلة

وأضاف املصدر: أن رجال 

املتهمون املتورطون في القضية احدهم ابعد الى موطنه وتبدو املركبة التى نقلت بها املجنى عليها اقصى اليسار

شائعات

٭ وقعت اجلرمية يوم 18 يناير املاضي وكان هناك 
اعتق����اد ان املجني عليها مواطن����ة او عربية ودارت 

شائعات كبيرة حول الواقعة.

30 ديناراً

٭ قال مصدر امني ان معظم القضايا االخالقية جند 
ان وراءها عمال نظافة في مستش����فيات حكومية، 
مش����يرا الى ان املتهمني الرئيسيني في هذه القضية 
هو رئيس عمال النظافة والذي قدم لهم حبوب منع 
حمل باعتبارها حبوب اجهاض لتكون هذه احلبوب 
مقدمة للنزيف ومن ثم النحر، مشيرا الى ان املتهم 

باع احلبوب ب� 30 دينارا رغم ان سعرها زهيد جدا 
في الصيدليات.

النحر ثم الحرق

تأكد لرجال مباحث الفروانية صحة ما س����رده 
املتهمان من ان الوافدة مت نحرها ومن ثم حرق جثتها 
في منطقة عبداهلل املبارك وذلك باس����تخدام جركن 

بنزين.

ال معلومات عن المجني عليها

اكد مصدر امني انه حتى اآلن لم يتم االس����تدالل 
على هوية املجني عليها وكل ما رسخ من معلومات 
حولها جاءت من اجلناة وانها فلبينية وانها بائعة 

هوى وال يعرفون اسمها كما ال توجد بالغات تغيب 
عن الوافدة.

المتهمون 

املتهم االول: س���نجيو براسنا كومار - سيالني 
اجلنسية ليست لديه اقامة صاحلة في البالد.

املتهم الثاني: س���يد زيوهوم عباس - باكستاني 
اجلنسية مغادر البالد 2016/2/6.

املته���م الثالث: فوريز اختر محمد - باكس���تاني 
اجلنسية مبعد عن البالد 2016/3/16 من قبل ادارة جرائم 

املال خالل فترة اجرائهم التحريات بالواقعة.
املتهم الرابع: سوريش انديكا دي - سيالني اجلنسية 

يعمل مسؤول عمال النظافة في مستشفى الصباح.

وقال املصدر ان شحنة 
اخلمور وصلت في حاوية 
يفترض ان به����ا مولدات 
كهربائية موضوعة بطريقة 

الكونتر،  معق����دة داخ����ل 
وتأكد لرجال املكافحة ان 
امللغم  الهدف  الشحنة هي 
باخلمور، ولضبط املتهم مت 
السماح للشحنة باخلروج 
ومتابعتها بشكل دقيق من 
قبل رجال مكافحة املخدرات، 
وما ان تسلمها املتهم متهيدا 
لوضعها في مخزن مبنطقة 
الشويخ حتى مت ضبطه، 
وتبني انه من ارباب السوابق 
وسبق تورطه في قضايا 
متعلقة بحيازة املخدرات 
واخلمور، واعترف املتهم 
بأنه جلب اخلمور من دولة 
خليجية وقام بشحنها وكان 
يستعد لضخ اخلمور في 

عيد الفطر.

العقيد محمد قبازرد مبتابعة 
الضبطية والتنس����يق مع 
رجال جمرك الشويخ وادارة 

التحري اجلمركي.

محمد الجالهمة - أحمد خميس

»كنت اعتقد ان ضباط 
الداخلية وق����وة مكافحة 
املخدرات منشغلة بشراء 
احتياجات ش����هر رمضان 
ولك����ن خاب����ت توقعاتي، 
وه����ا ان����ا اخس����ر معظم 
مدخراتي واخسر بضاعة 
كنت س����أبيعها بنحو ربع 
مليون دين����ار«، هذا ابرز 
ما قال����ه مواطن من ارباب 
الس����وابق بعد ضبطه من 
قبل رج����ال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واحباط 
ضخه الى الس����وق احمللي 
خمورا مس����توردة عددها 

2800 زجاجة ريد ليبل.
وف����ي التفاصي����ل فان 
معلومات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة 
املخ����درات باالنابة العقيد 
ولي����د الدريع����ي ع����ن ان 
مواطنا بصدد ضخ كمية من 
اخلمور عبر ميناء الشويخ 
بع����د ان اش����تراها من بلد 
خليجي وان موعد خروج 
الشحنة سيتزامن مع آخر 
ايام شهر شعبان، ومضى 
املصدر بالقول: مت االيعاز 
ملدير ادارة املكافحة احمللية 

كراتني اخلمر احلاوية تضم شحنة اخلمور

تقدر قيمتها السوقية بربع مليون دينار وهُرّبت في حاوية مولدات

مصادرة 2800 زجاجة ريد وصلت بحراً لبيعها في العيد

سكران ذهب بقدميه إلى أمن الدولة
هاني الظفيري

قاد حظ مواطن العاثر الى الذهاب ملبنى 
ادارة أمن الدولة بعد ان فقد عقله نتيجة 
تناوله املشروبات املسكرة، ومتت احالة 

الشخص الى جهة االختصاص.
وقال مصدر امني: ان بالغا ورد الى 
غرفة عمليات الداخلية مساء امس االول 

من شخص يفيد بوجود شخص يجلس 
ويقوم بتصرفات غريبة مقابل مبنى ادارة 
امن الدولة، وعليه توجه رجال األمن الى 
موقع البالغ في منطقة الزهراء واتضح 
ان الشخص متعاط للمواد املسكرة، حيث 
احيل على اثرها الى املخفر متهيدا إلحالته 
الى االدلة اجلنائية لسحب عينة من الدم 

ورفع تقرير بالواقعة.

الواقعة الذي قام باإلجراء 
الباطل كم����ا دفع ببطالن 
تقري����ري األدلة اجلنائية 
املس����تمدين م����ن اإلجراء 

الباطل.
وقال����ت احملكم����ة في 
حيثيات حكمها: وملا كان 
ذلك وكان ضابط الواقعة 
قد استوقف املتهمني حال 

استقاللهم مركبة األول.
 وقام بتفتيش املركبة 
وعثر عل����ى املضبوطات 

دون وج����ود حالة تلبس 
أو إذن من النيابة العامة، 
فإنه يكون قد قام بإجراء 
تفتي����ش باطل وال يجوز 
قانونا. وبالتالي تستبعد 
احملكمة شهادته وتقريري 

األدلة اجلنائية.
وه����و ما يرس����خ في 
ادان��ة  قناعته����ا ع������دم 
املته����م االتهام������ات التى 
وجه��ت اليه م�ن قبل رجال 

األمن.

البالد عقب تنفيذ العقوبة 
وقضت ببراءتهم من تهمة 
تعاطي املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
كان دفاع املتهمني الثالثة 
احملامي س����لطان الطوالة 
خالل اجللسة السابقة قد 
ترافع شفاهة فدفع ببطالن 

القبض والتفتيش.
 وبطالن الدليل املستمد 
الطوالة  منهم����ا. ودف����ع 
باستبعاد شهادة ضابط 

مؤمن المصري

ألغت الدائرة اجلزائية 
باحملكمة الكلية برئاس����ة 
املستش����ار محمد يوسف 
الغيابي  جعف����ر احلك����م 
الصادر من محكمة اجلنايات 
القاضي بحبس 3 وافدين 
من اجلنسية الفلبينية 3 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
وتغرمي كل منهم مبلغ 1000 
دين����ار م����ع إبعادهم عن 

هاني الظفيري - محمد الدشيش 

لقي شخص من غير محددي اجلنسية مصرعه في 
حادث تصادم ثنائي، وكانت غرفة عمليات اإلطفاء قد 
تلقت بالغا عن حادث تصادم على الدائري الس���ابع 
وعلى الفور حتركت فرقة إنقاذ مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة بقيادة الرائد حسني الصفار ورجال الطوارئ 
الطبية والداخلية وتبني ان احلادث تصادم بني مركبتني 
احداهم���ا وانيت واالخرى صال���ون وعلى الفور مت 
التعامل مع احلادث واستخراج االشخاص وتبني وفاة 
صاحب الوانيت وهو من غير محددي اجلنسية بعد 
انشطار املركبة بعمود إنارة ومت نقل الشخص الثاني 

عبر االسعاف اجلوي وهو في حالة حرجة.
من ناحية اخرى، لقي وافد بنغالديشي مصرعه 
دهسا مبنطقة الشويخ الصناعية وانتقل الى موقع 
احلادت رجال ش���رطة مخفر الشويخ حيث تبني ان 
خليجي���ا كان يقود مركبة ودهس البنغالي الذي مت 
اس���عافه الى مستش���فى الصباح لكنه لفظ أنفاسه 

االخيرة.

 احملامي سلطان الطوالة

الوانيت والصالون املتصادمتان على »السابع«

استبدال السجن بالبراءة لـ 3 وافدين ضبطوا في حالة تعاطٍ

مصرع بدون بعد أن انشطرت مركبته بعمود إنارة

تعليمات بأن تكون جميع القوات بكامل جتهيزاتها التسليحية

تعزيز اإلجراءات األمنية حول املساجد 
خالل صالة التراويح والقيام

علمت »األنباء« ان تعليمات مكتوبة صدرت 
الي عدة قطاعات أمنية تشترط تعزيز اإلجراءات 
األمنية حول املس���اجد في البالد خالل صلوات 
العش���اء والتراويح والقيام طوال شهر رمضان 

املبارك.
وتضمنت التعليمات ان تكون جميع القوات 
بكامل جتهيزاتها األمنية احملمولة وتسلح باألسلحة 
املخصصة لها، ويتم التقيد بقواعد االشتباك وإطالق 
النار املعتمدة والتنسيق مع االدارة العامة املركزية 
للعمليات حول أي مستجدات أو مالحظات. مع 
تواجد قطاع أمن الدولة وقطاع الشؤون املعنوية، 
االدارة العامة لشرطة النجدة واالدارة العامة للدفاع 
املدني وقطاع ش���ؤون األمن العام مديريات أمن 

احملافظات، وقطاع شؤون املرور، وقطاع شؤون 
األمن اجلنائي االدارة العامة للمباحث اجلنائية، 

واالدارة العامة للرقابة والتفتيش.
وجاءت الترتيبات األمنية ممثلة في عدة مهام 
وواجبات في مقدمتها فرض السيطرة األمنية من 
خالل الثب���وت األمني ومالحظة ما حول منطقة 
الواجب. وتكثيف اإلجراءات األمنية مع أخذ احليطة 
واحلذر. وإبالغ قوة الواجب بواجباتها األمنية 
خالل فت���رة الثبوت. كما مين���ع منعا باتا ترك 

املوقع بدون بديل.
أما عن توقيتات الثبوت األمني فجاءت خالل 
صالة العشاء والتراويح والقيام لشهر رمضان 

املبارك.

مشاري المطيري

ضمن احلمالت األمنية املستمرة في محافظة 
األحمدي وأثناء جتول إحدى الدوريات شوهدت 
مركبة أميركية تترنح في أحد شوارع األحمدي وعند 
استيقاف صاحب املركبة وهو كويتي اجلنسية تبني 
أنه بحالة غير طبيعية وبعد التفتيش االحترازي 
مت العثور على 3 أصابع حش����يش وكذلك كيس 
شفاف به مادة كيميكال وكيس آخر به مادة مجهولة 

املواد املخدرة املضبوطةومت حتويله إلى اجلهات املختصة.

ضبط 3 أصابع حشيش في األحمدي


