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مصدر أمني: فقدان الهويات واملستندات وعدم توافر قاعدة 
بيانات يعوقان استفادة مئات املخالفني من مهلة املغادرة

متعاٍف عاقب بشدة ٣ خليجيني سرقوا سيارته في الساملي
سعود عبدالعزيز 

على الرغم من أن القضية ال تعدو 
سوى سرقة مركبة فإنها تشعبت 
وحتولت إلى جناية وأرفق في ملفها 
تقرير حافل بإصابات متنوعة بدءا 
بجروح وسحجات وانتهاء بكسر في 
عظام اجلمجمة، ومت تشعب القضية 
إلى قضيتني، األولى بعنوان سرقة 
مركبة وبتصنيف جنحة، والثانية 

اعتداء بالضرب وبتصنيف جنايات، 
وكانت القضية بدأت بسرقة وانيت 
من مواطن ومن ثــم قيام أصدقاء 
املســروق بفزعة انتهــت بالعثور 
على املركبة املسروقة داخل جاخور 
في الســاملي وحتديــدا خلف وزن 
الشاحنات لتبدأ شرارة مواجهة بني 
املجني عليه واملشتبه فيه بالسرقة 
وهو خليجي وكانت الغلبة الظاهرية 
انهال بالضرب  للمســروق، حيث 

العنيف على اخلليجي، وقال مصدر 
امنى ان املواطن «املتعافي» (محط) 
املتهمني وتسبب في إصابة أحدهم 

حتى أدخل العناية.
وفــي التفاصيل التــي يرويها 
مصــدر امنــي ان بالغــا تقــدم به 
مواطن أفاد بأن سيارته عثر عليها 
بجاخور في منطقة الســاملي قرب 
جاخــور يخــص ٣ خليجيني فتم 
تسجيل قضية سرقة بحق املتهمني، 

وأشار املصدر إلى أن أحد املتهمني 
بســرقة املركبة حضر شقيقه إلى 
املخفر التابــع للواقعة مصطحبا 
تقريرا طبيا يفيد بأن شقيقه أودع 
العناية املركزة نتيجة اعتداء مالك 
املركبة على شــقيقه بالضرب، ما 
تسبب له في كســر في اجلمجمة 
وسحجات مع أصدقائه الذين هربوا 
من املوقع خلف الوزن الكائن على 

طريق الساملي.

محمد اجلالهمة 

فــي الوقت الــذي تدفق 
فيه املئات من املخالفني من 
اجلنسية الهندية إلى مدارس 
االســتقبال فــي الفروانية 
في اليوم قبل األخير امس 
األحــد، كشــفت مصــادر 
أمنية النقاب عن أن فقدان 
الهويات واملستندات وعدم 
توافر قاعدة بيانات يعوقان 
اســتفادة مئــات املخالفني 
من مهلة املغادرة، مشــيرا 
إلى أن املئات منهم حســب 
التحقيقــات والتحريــات 
دخلوا البالد قبل ســنوات 
متســللني ومزقوا أوراقهم 
الثبوتية، الفتا إلى أن هناك 
تعاونا من قبل الســفارات 
اآلسيوية بهدف االستدالل 
على رعاياها واســتخراج 
وثائق سفر لهم، هذا ومن 
املقــرر أن تختتــم املهلــة 
للوافديــن مــن اجلنســية 
وتبــدأ  اليــوم،  الهنديــة 
مدارس االستقبال اعتبارا 
من غــد الثالثاء اســتقبال 

مــن ابريــل يتــاح فيها أن 
يتقــدم أي مخالــف من أي 

دولة.  
من جهتــه، ذكر رئيس 
قوة اإلجالء واإليواء بوزارة 

يحملون جوازات أو وثائق 
سفر من سفارة بالدهم، الفتا 
الــى أن ٦٠٠ مخالف هندي 

تقدموا امس.
العابديــن أن  وأضــاف 
مراكــز االســتقبال أنهــت 
إجــراءات آالف املخالفــني 
الهنديــة،  مــن اجلنســية 
ومتت إحالتهــم إلى مراكز 
اإليواء، الفتا إلى أن اجلهات 
املعنية تواصلت مع السفارة 
الهندية في البالد من أجل 
إنهــاء اجــراءات املخالفني 
الذين ال يحملون جوازات 
أو وثائق سفر، عن طريق 
اســتخراج وثائــق ســفر 
جديدة لهم كي يتسنى لهم 
تســهيل إجراءاتهم متهيدا 

لترحيلهم عن البالد.
وذكــر العابدين أنه من 
املتوقــع أن يشــهد اليــوم 
العمالة  األخير الســتقبال 
الهندية إقباال كبيرا، مشيرا 
إلى أن مدارس اإليواء معدة 
كل  الســتقبال  بالكامــل 
العمالة املخالفة من جميع 

اجلنسيات.

اللــواء عابدين  الداخليــة 
العابدين أن عدد الوافدين 
املخالفــني مــن اجلنســية 
الهندية نحو ٥٠٠٠ مخالف، 
وأن مــن بينهــم أعــدادا ال 

دخلوا البالد قبل سنوات متسللني ومزقوا أوراقهم الثبوتية والثالثاء بدء استقبال املخالفني من سريالنكا

(محمد هنداوي) املخالفون من اجلنسية الهندية ويبدو احدهما يتم فحص حرارتهمخالفون لالقامة في طريقهم الى مركز االيواء 

املخالفــني من ســريالنكا، 
إلــى أن مدرســتا  يشــار 
اجلليب تستقبالن املخالفني 
من جميع اجلنسيات، كما 
أن األيام اخلمسة األخيرة 

«الداخلية»: الوافدون املندفعون إلى 
العديلية مخالفون لإلقامة وظنوها الدعية

أكدت وزارة الداخلية أن الوافدين الذين 
رصدوا خالل دخولهم بشكل جماعي منطقة 
العديلية مخالفون لقانون اإلقامة، واختلط 
األمر عليهم بني العديلية والدعية وهي مقر 
ســفارة بلدهم، وأصدرت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
توضيحا ذكرت فيه: بشأن مقطع ڤيديو مت 
تداوله على بعض مواقع التواصل االجتماعي 
ويتضمن دخول عدد من املقيمني منطقة 
العديلية. وتوضــح اإلدارة أنه بعد تلقي 
بالغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بدخول 
عدد من املقيمني ســيرا على األقدام إلى 

منطقــة العديلية، انتقل على الفور رجال 
األمن إلى موقع البالغ، حيث شوهد عدد 
كبير من املقيمني في منطقة العديلية، ومت 
التعامل معهم وحصرهم وجمعهم في مخفر 
العديليــة، واتضح من التحقيقات األولية 
أنهم أرادوا الذهاب إلى مقر السفارة الهندية 
واستخراج وثائق سفر لالستفادة من القرار 
الوزاري الذي يتيح لهم املغادرة دون دفع 
أي غرامات مالية وقاموا بالذهاب الى منطقة 

العديلية بدال من منطقة الدعية.
وعلى الفور مت جمعهم في مخفر العديلية 

ومن ثم نقلهم إلى مقر السفارة.

مصادرة كمامات عرضها هندي على االنستغرام بربح ٣٠٠٪
محمد اجلالهمة  -  أحمد خميس

أبلــغ مصــدر امني «األنبــاء» بأن قطاع األمــن اجلنائي 
بصدد إبعاد وافد هندي إلى اإلبعاد اإلداري مع إدراج اسمه 
علــى قوائم غيــر املصرح لهم بدخول البــالد مجددا، وذلك 
ملخالفة قانون العمل وممارسة التجارة بشكل غير شرعي، 
كما متت مصادر كميات كبيرة من الكمامات والتي عرضها 
الوافد للبيع على مواقع التواصل االجتماعي بربح يصل الى 
٣٠٠٪ كما مت التوصل إلى هوية الشخص الذي باع لآلسيوي 
الكمامات واليــزال التحقيق معه ومن املتوقع إبعاد مصدر 
الهندي وهو وافد آســيوي آخر ويعمل في إحدى الشركات 

املتخصصة في بيع الكمامات.
واستنادا إلى مصدر أمني وفور رصد قطاع األمن اجلنائي 
شــخصا يعــرض كمامات للبيع بأســعار ُمبالــغ فيها عبر 
االنستغرام ليتم على الفور تكليف إدارة اجلرائم اإللكترونية 
والذين متكنوا من حتديد هوية الوافد واالتفاق معه على شراء 
كمية ومن ثم ضبطه ومداهمة منزله بعد احلصول على إذن 
نيابي والعثور على كميات كبيرة ومتنوعة من الكمامات.

واعتــرف الوافد بشــراء الكمامات مــن صديق له يعمل 
في شــركة بقصد التربح وانه ببيع الكمامات بـ ٣ أضعاف 
قيمتها وباع كميات قبل رصده وضبطه، وحذر املصدر كل 
من تسول له نفسه استغالل الظروف احلالية وبيع أغراض 
بزيادة عن قيمتها، مؤكدا وجود تنســيق ومتابعة من قبل 

وزارة الداخلية والتجارة.

«اجلرائم االلكترونية» تتجه إلبعاده ومصدره املندوب إدارياً ملخالفة قانون العمل وممارسة التجارة بشكل غير شرعي

املتبقي من الكماكات املصادرة من شقة الوافد

جناة شاب بأعجوبة عقب انقالب سيارته 
الرياضية بعد وصلة استهتار على «العبدلي»

سعود عبدالعزيز

كتبت النجاة لشــاب من موت محقق 
بأعجوبة بعد وصلة استهتار قام بها على 
طريق العبدلي يوم امس، وهو ما أدى إلى 
انقالب سيارته الرياضية عند كيلو ٦٤.

وقال مصدر امني إن دوريات النجدة 
واإلسعاف قاموا بنقل شاب إلى املستشفى 
كإجراء احترازي بعد انقالب سيارته التي 
كان يقوم باالســتهتار والرعونة بها قبل 
املركبة الرياضية عقب انقالبهاأن تنقلب ويخرج منها دون أي إصابات.

عدل ومحاكم

«اجلنايات» متّد أجل احلكم بـ «ضيافة الداخلية».. 
وتبّت بطلبات إخالء سبيل املتهمني األحد املقبل

قاضي التجديد يرفض إخالء سبيل املتهم بإدارة 
حساب «زجران سناب» ويأمر باستمرار حبسه أسبوعني

قررت محكمة اجلنايات أمس مد أجل 
املقيــدة برقم ٢٠١٨/٥٦  بالقضية  احلكم 
حصر أموال عامة ٢٠١٩/١٨ جنايات املباحث 
املعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، واملتهم 
فيها ٢٤ شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي 
الداخلية واملالية بالتزوير واإلهمال اجلسيم 
واالستيالء على املال العام وغسيل األموال، 

وذلك إلى ما بعد انتهاء العطلة.
وقررت احملكمة البت بطلبات قدمها دفاع 
املتهمني بإخالء سبيل موكليهم، األحد املقبل.

وكانت هيئة احملكمة برئاسة املستشار 
متعب العارضي قد حاكمت املتهمني بـ ٢١ 

جلســة على مدار عام كامل، حيث عقدت 
اجللسة األولى في الثالث من فبراير ٢٠١٩ 
واألخيرة في الثالث مــن فبراير ٢٠٢٠، 
تخللها االستماع ألقوال املتهمني ودفاعهم 
وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية 
وأخرى ذات صلة بعمل املتهمني وتعامالتهم، 
فضال عن االستماع ملرافعة النيابة والفتوى 
والتشــريع اللتني طالبتا بتوقيع أقصى 
العقوبــات بحقهــم، وتضمنت آخر هذه 
اجللسات إصدار أمر بضبط جميع املخلي 
سبيلهم وإحالتهم إلى السجن املركزي حلني 

النطق باحلكم.

رفض قاضي جتديد احلبس طلبا قدمه 
دفاع املتهم بإدارة حساب «زجران سناب» 
بإخالء سبيله، وقرر استمرار حبسه على 

أن يعرض مجددا بعد أسبوعني.
وكان املتهم قد أنكر في أولى جلسات 

جتديد حبسه تهما عدة وجهها إليه قاضي 
التجديــد أبرزها إذاعــة أخبار كاذبة عن 
األوضاع الداخلية للبالد على خلفية قيامه 
بنشر أخبار عن ڤيروس كورونا وتعاطي 

اجلهات احلكومية معه.

إعداد: عبدالكرمي أحمد

أبــدأ مقالي بحمد اهللا الذي وهب لنا هذا 
الوطن العظيم، ووهــب لنا فيه ومنه رجاال 
ونساء معطائني، أصحاب كفاءة وال يتوانون 
عن خدمته وعطائه، ومــا فعلوه- وما زالوا 
يفعلونه- يوازي أفعال األبطال في احلروب 

بالعصور املاضية.
«ڤيروس كورونا» أزمة جتتاح العالم منذ 
أكثر من ٤ أشهر، أظهرت العديد من املشاكل، 
فهذا الوباء قيّد حركة البشرية، وضرب اقتصاد 
العالم، وهّز العلم والعلماء، وكل هذا بسبب 

«ڤيروس».
اليوم وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي 
الهائل والتطور العاملي في شتى مناحي احلياة، 
لم يتمكن العالم مــن محاربة هذا الڤيروس 
والقضاء عليه، فأصبح الكون عاجزاً أمامه، ألن 
قدرة اهللا عز وجل أقوى من قدرة اخللق. وقد 
وصل عدد املصابني بهذا الفيروس إلى نحو 
مليوني مصاب، وبلغت الوفيات أعدادا كبيرة.

وكمــا أظهر هذا الوباء كمــا ذكرنا آنفا 
العديد من املشاكل في دول العالم أجمع، أظهر 
مشاكل متعددة في الكويت، كان أبرزها جتار 
اإلقامات، والعمالة السائبة والهامشية، والتكدس 
العشوائي، وعدم تطبيق القرارات وااللتزام 

بالقانون، وكان أهم ما أبرزته تلك األزمة هو 
سقوط األقنعة، نعم أقنعة الكثير من األشخاص 
والهيئات واملؤسسات، الذين كانوا يتشدقون 
بحب الوطن، وبالدفاع عن مقدراته واملساهمة 
في منائه، ولكن اتضح كذبهم وغشهم وزيفهم، 
وأن همهم األول واألخير كان مصلحتهم فقط، 
فعندما وقعت األزمة تواروا خلف اجلدران، 
وذرفــوا الدموع على نفوذهم وأموالهم، بل 
وطالبوا الدولة بتعويضهم عن خســائرهم 
املزعومة، على الرغم من مكاسبهم الهائلة على 

مدار سنوات وسنوات.
وعلى اجلانب اآلخر أظهرت األزمة أبطاال 
من األشــخاص واملؤسســات، خاصة دور 
اجلمعيات التعاونية الذي ظهر جليا وواضحا 
ومشرقا، واملتطوعني من أبنائنا وبناتنا الذين 
هبوا للوقوف مع وطنهم في أزمته، وساعدوا 
اجلميع، مواطنني ومقيمني، ولم يتأخروا بوقتهم 
أو جهدهم أو مالهم، وكما يقال «من احملن تأتي 

املنح»، و«في الشدائد تظهر املعادن».
هذه هي الكويت دائما منذ نشــأتها، يد 

واحدة، وقلب واحد، وروح واحدة.
حفظ اهللا الكويت وأهلها ومن يعيش على 

أرضها من كل سوء.

من بالدي

املنح تأتي 
من احملن

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

بالغ عن مصاب بـ«كورونا» يكشف 
عن انتحار نيبالي بسلك في بنيد القار

محمد اجلالهمة 

ســجلت قضية انتحار في مخفر شرطة 
الدسمة، وذلك على خلفية قيام نيبالي بإنهاء 
حياته باستخدام سلك كهربائي أعلى بناية 
في بنيد القار. وبحســب مصدر أمني، فقد 
ورد بالغ من غرفة العمليات بوجود اشتباه 

إصابة بڤيــروس كورونــا، وانتقل ضابط 
مخفــر الدســمة برفقة قوة مــن املخفر إلى 
موقع البالغ الكائن في بنيد القار ق٢ ش٧٧ 
وعند االنتقال للموقع تبني وجود شــخص 
نيبالــي (مجهول) منتحر بربط ســلك في 
رقبته، وذلك في السطح عن الباب مباشرة، 

وجار عمل الالزم.


