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اليوم حكايتي مشبعة ومتشعبة إلى درجة 
يصعب فهمها ونبدأها ببعض الكلمات »طار 
الطير وحط الطير« و»عماكور طاح بالتنور« 
ومن هذه الكلمات أيضا نقول »كركشنجي 
ذبح كبشه« وهناك عبارات عديدة وكثيرة 
بها الهموم التي يعانــي منها املواطن في 
وطنه والتي جتعل اإلنسان من الصعب ان 
يفهم ماذا يحدث له في هذه األيام العصيبة، 
ونقول في حديثنا وحكايتنا ان الفساد طال 
العظام في جسد املواطن، ونتساءل: هل هذا 
الفســاد هو فساد حكومي بحت ام فساد 
شعب؟ ولذلك علينا النظر الى أدوات الفساد 
من اين آتية؟ هل هي آتية من احلكومة من 
خالل املؤسســات والدوائر احلكومية من 
خالل القرارات التي تصدر او التالعب في 
مضمون هذه القرارات ألجل االســتفادة 
للبعض من هذه القرارات التي تفّصل لهم؟ 
ولذلك البد من الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
أن يكون لها دور كبير في الكشــف عن 
هذا التالعب والفساد في هذه املؤسسات، 
وايضا حول القطاع اخلاص الذي يســعى 
البعض فيه ألجل االحتكار لهذه القرارات 
الوزارية والتي يستفيد منها أصحاب نفوذ 

في هذا الوطن.
ونتساءل ايضا: هل احلكومة جادة في 
محاربة الفساد الذي استشرى في وطننا 

وأصبح غوال من الصعب الوقوف أمامه؟ 
ولذلك البد من إنشاء نيابة إدارية ملثل هذه 
احلاالت للكشف والتحقيق حول األمور املالية 
واإلدارية، وأيضا مراقبة جلنة املناقصات 
املركزية للتأكد من عدم العبث في املناقصات 
التي تطرح من قبل احلكومة، فإن الرقابة 
اإلدارية واملالية حــق للدولة، كما نتمنى 
ان تخضــع جميع الوزارات ملراقبة الهيئة 
العامة ملكافحة الفســاد )نزاهة( وإحالة كل 
من يتالعب بالقــرارات او تعطيل مصالح 

املواطنني الى النيابة اإلدارية.
ومن ضمن الفساد، النفوذ والسيطرة 
على قرارات الوزارات واإلدارات اخلدماتية، 
فالهيئــة العامة للقوى العاملة مخترقة من 
مافيات تســيطر على قراراتها، حيث يتم 
وضع عمليات بلوك على بعض امللفات او 
العمالة لصالح أشخاص آخرين، وهذه جرمية 
بحق املواطنني الذين يريدون العمل بنظافة.
وأيضا يجــب تعديل قوانني وقرارات 
وزارة التجارة، على ســبيل املثال إنشاء 
شركة أو إدخال شركاء، عليك االنتظار عامني 
ألجل تغيير الكيان القانوني لهذه الشركة.

لألسف، الهيئة العامة للقوى العاملة بني 
اجلابرية والرقعي عذاب في عذاب حتى وصل 
األمر الى ان عدم العثور على مواقف حول 
هذا املبنى، إلى متى ونحن في دوامة الفساد؟!

مصادرة مخدرات وأدوات تعاٍط من مركبة مطلق النار 
عشوائياً وصوّب على دورية أمن في غرناطة

.. وتقرير عن إطالق ديبلوماسي النار من سالح هوائي

محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

يكثف رجال مباحث العاصمة 
حترياتهم لسرعة ضبط مواطن 
مسلح حسب املعلومات االولية. 
وحسب مصدر امني فإن تعليمات 
صدرت الى رجال املباحث بتوخي 
احليطــة واحلــذر مــع امكانيــة 
االســتعانة بالقوات اخلاصة في 
حــال حتديد مكان املتهم بشــكل 
دقيق وذلك حرصا على ســامة 
رجال االمن واملواطنني بشكل عام. 

واكد املصدر ان مسألة ضبط املتهم 
مجــرد وقت، مشــيرا الى ان كل 
املؤشرات تؤكد ان الشخص املسلح 
متعــاٍط ملواد مخــدرة، الفتا الى 
انه مت التحفظ على ادوات تعاط 
ومواد مخدرة داخل مركبته والتي 
ترجل منها وهرب الى جهة غير 

معلومة وبحوزته ساح ناري.
واستنادا الى مصدر امني، فإن 
احدى دوريات االمن العام وخال 
تفقدها االوضاع االمنية في منطقة 
غرناطة، اشتبهت مبركبة يقودها 

شــخص يبدو انه في حالة غير 
طبيعية، وعليــه مت الطلب منه 
التوقف، فما كان منه اال ان خرج 
واطلق النار باجتاه رجال االمن.

واردف املصــدر بالقــول: قام 
الشــخص بالهــرب ليقوم رجال 
االمن بتتبعه بحذر ورصد املركبة 
التــي كان على متنهــا، حيث مت 
العثور عليها، وبتفتيشــها عثر 
بداخلها على مواد مخدرة وادوات 

تعاط.
وقــال املصــدر: تبــني مــن 

االستعام عن املركبة انها تعود 
ملواطن جــار التأكد مــن انه هو 

الشخص مرتكب الواقعة.
واشــار املصدر الى ان رجال 
املباحــث ولــدى معاينــة مكان 
الواقعة وخط سير الهروب ابلغوا 
من مواطنني ان الشخص املعني 

كان يطلق النار عشوائيا.
هذا ومن املتوقع ان يحال املتهم 
بعد توقيفه الــى النيابة العامة 
بجملة تهم قد تصل عقوباتها الى 

السجن لسنوات عديدة.

محمد اجلالهمة

بعــد مشــاورات بــني قيادات 
امنية مت االكتفــاء بإعداد تقرير 
ورفعــه الــى وزارة اخلارجيــة 
بشأن إقدام آسيوي يحمل الصفة 
الديبلوماســية بإطاق النار من 

ســاح هوائي في منطقة الزور، 
وجــاء االكتفــاء بإعــداد التقرير 
التزامــا باتفاقيــات دوليــة بهذا 
اخلصوص ونظــرا لعدم وقوع 
اي اصابــات جراء هذا التصرف. 
واســتنادا الى مصــدر امني فإن 
عمليات وزارة الداخلية ابلغت عن 

سماع صوت اطاق نار في الهواء، 
وعلــى الفور قامــت دوريات من 
امن االحمدي بالتوجه الى موقع 
البــاغ ومتشــيط املنطقة حتى 
حددت هوية مطلق النار، وأضاف 
املصدر: اظهر الشخص الذي امر 
بإطاق النار هوية ديبلوماسية 

مبديا اعتذاره، مؤكدا انه ال يعلم 
ان بهــذا التصــرف يرتكب عما 
مخالفا للقانون، وأردف املصدر: 
مت التواصل مع قيادات امنية والتي 
وجهت بإعداد تقرير بالواقعة وما 
صدر عن الوافد الذي يحمل صفة 

ديبلوماسية.

ترك مركبته وهرب على األقدام بسالحه الناري

فتح حتقيق في حريق مستشفى قيد اإلنشاء باملهبولة
متكنت ٤ فرق اطفاء من السيطرة 
علــى حريــق اندلع في مستشــفى 
خاص قيد اإلنشاء مبنطقة املهبولة. 
وأوضحــت إدارة العاقــات العامة 
واإلعــام بــاإلدارة العامــة لإلطفاء 
في بيان لها مســاء أمــس ان غرفة 
عمليــات اإلطفاء تلقــت باغا يفيد 
بانــدالع حريــق مببنى مكــون من 
أدوار،  ســردابني وأرضي وتســعة 
وعلى إثــره مت توجيه فرق اإلطفاء 
من مراكز املنقف والفحيحيل والبدع 
والعمليــات واإلســناد بقيادة مدير 

إطفــاء محافظــة األحمــدي باإلنابة 
العقيــد عمــر بورســلي، حيث كان 
احلريق بالدور الثاني، وقد نشب في 
مواد إنشائية متنوعة، ومتكنت فرق 
اإلطفاء من السيطرة على احلادث من 
دون وقوع أي إصابات بشرية، ومت 
فتح حتقيق ملعرفة أسباب احلادث.
حضــر الى موقــع احلادث نائب 
املدير العام لقطــاع املكافحة اللواء 
إدارة  البليهيــص ومديــر  جمــال 
العمليــات املركزيــة العقيد ســعد 
احلريق خلف سحبا دخانية كثيفةاألنصاري ورؤساء املراكز املشاركة.

وفاة مواطنة في تصادم بـ »السالم«

سرقة 7 آالف دينار من »جهراوي«

سعود عبدالعزيز

شــهد أحد طرق منطقة الســام حادث 
تصادم ثنائي بني مركبتني اسفر عن وفاة 
مواطنة متأثرة بإصابتها ومت تسجيل قضية.

وقال مصدر امني إن باغا ورد عن وقوع 
حادث تصادم وعند توجه رجال اإلسعاف 
تبني أن احلادث بني مركبتني وأحد أطرافه 

مواطنة وعند إسعافها إلى املستشفى لفظت 
أنفاسها جراء اإلصابات التي حلقت بها، فيما 
مت أخذ بيانات الطرف اآلخر وهو مواطن، 

وجار التحقيق بالواقعة.
ومن جانب آخر، فقد شهد طريق الدائري 
الرابع حادث تصادم ثنائي نتج عنه إصابة 
شخص ونقل إلى مستشفى اجلهراء ووصفت 
حالته باحلرجة ومت إدخاله العناية املركزة.

سعود عبدالعزيز

أمر محقق أحد مخافر محافظة اجلهراء 
بإدراج اسم وافدة هندية على قوائم املطلوب 
القبض عليهم، كما وضع اسمها في قوائم 
غير املصــرح لهم مبغادرة البــاد. وكان 
مواطــن تقدم إلى املخفر، مشــيرا إلى أنه 
فوجئ باختفاء الوافدة الهندية والتي تعمل 
لديــه خادمة منذ ٤ ســنوات، مشــيرا إلى 

أنه ســارع إلى فحص خزينة كان يحتفظ 
داخلها بأموال وإذ به يجد أن هناك 7 آالف 
دينار قد سرقت من داخل اخلزينة. وأضاف 
املبّلغ أن اخلزينة فتحت بواســطة مفتاح 
مصطنــع، موضحا أن اخلادمــة ميكن أن 
تكون قد استخرجت مفتاحا آخر في غفلة 
منه. هذا، وســجلت قضية سرقة، وانتقل 
رجــال األدلة لرفع اآلثار من على اخلزينة 
التي قال املبلّغ إنها سرقت من قبل اخلادمة.

»الطوارئ الطبية«: نقل 1158 حالة عاجلة إلى املستشفيات

أمن اجلليب لسوري: »ال تصارخ مرنا باچر.. احنا في عطلة«

عبدالكرمي أحمد

الطــوارئ  إدارة  أعلنــت 
الطبيــة في بيــان صحافي، 
تلقت »األنباء« نسخة منه، 

أنهــا تعاملت خــال عطلة 
الوقوف بعرفة وعيد األضحى 
مع ١٤6٢ باغا، مشــيرة إلى 
أن هــذه الباغات نتج عنها 
نقــل ١١58 حالــة عاجلة إلى 

املستشفيات واملراكز القريبة، 
بينما مت عاج 3٠3 حاالت في 

مواقع احلوادث تلك.
وأشــارت إدارة الطوارئ 
الــى ان من بني األشــخاص 

للعــاج  أســعفوا  الذيــن 
مصابون في حوادث مرورية 

ومشاجرات وحرائق.
وأشــارت الى ان طيران 
اإلســعاف اجلوي قام بنقل 

6 حاالت للعاج نظرا لبعد 
املســافات، مؤكدة ان جميع 
مراكزها املنتشرة في ربوع 
الباد كانت على أمت استعداد 

خال العطلة.

أحمد خميس

»ال تصارخ علينــا.. ترى 
احنا في مخفر، وممكن نسجل 
قضية بحقك، مرنا باچر.. اليوم 
عطلــة« هكــذا كان رد رجــال 
مخفــر جليب الشــيوخ على 
وافد سوري تعرض للشروع 

في القتل والسب والقذف إلى 
جانب استهتار موثق بكاميرات 
من قبل املدعــى عليه.. الوافد 
الســوري نقل لـــ »األنباء« ما 
حــدث لــه، حيث قــال: خال 
تواجدي وأسرتي داخل سيارتي 
فــي منطقة اجلليــب فوجئت 
بشــخص يســتعرض أمامي 

وكاد أن يدفعنــي الى ارتكاب 
حادث مــروري، وأضاف: من 
شدة املوقف الصادر عن قائد 
املركبة فقــدت زوجتي الوعي 
لبعض الوقت، وأضاف: تعمدت 
ماحقة قائد السيارة األخرى 
حتى وصــل الى محطة وقود 
وداخل احملطة تعمد االستهتار 

أمام الكاميرات. وأردف بالقول: 
أخذت رقم اللوحة وتواصلت 
مع العمليات وحتى ال أمكنه من 
الهرب توجهت خلفه الى منطقة 
عبداهلل املبارك ووصلت دورية، 
وبالفعل طلبت من قائد املركبة 
التوجه معهــم، وداخل مخفر 
عبداهلل املبارك قام بالصراخ 

علي ومن ثم حولوني الى مخفر 
اجلليب، وبداخل املخفر عاود 
الصراخ علي، وحينما طالبت 
بتسجيل قضية بحقه، أبلغني 
رجال األمن في مخفر اجلليب 
بأنهم في عطلة وطلبوا مني عدم 
التحدث بصوت عال وإال فإنهم 

سيوجهون لي تهمة إهانة.

إبعاد آسيوي جترّد من مالبسه في العاصمة
محمد الدشيش

أن  أمنــي »األنبــاء«  أبلــغ مصــدر 
وزارة الداخليــة تتجه إلى إبعاد وافد 
آسيوي جترد من مابسه في العاصمة. 
واســتنادا إلــى املصــدر فــإن عمليات 
الداخلية تلقت باغا بوجود شــخص 
عــار مقابل إحدى دورات املياه، وعلى 
الفور توجهت دورية وأمسكت بالوافد 

وتبني انه مضطرب نفسيا ليتم حتويله 
الى الطب النفسي، على أن يتم إبعاده 

الباد الحقا. عن 
من جهة أخرى، أحال رجال إســناد 
الفروانيــة حدثــا كويتيــا الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عقب ضبطه 
وبحوزته 3 قطع حشــيش، وذلك بعد 
االشــتباه فيه وتبني أن السيارة التي 
كان يقودها تخص والده وهي با تأمني.

ضبط حشيش مع حدث على مركبة بال تأمني


