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التطاول بوسائل التواصل االجتماعي 
يزداد بني فترة وأخرى، حتى طفح الكيل 
من كلمات وعبارات جعلتنا بني الكذب 
والنفاق والفنت، وقــد يصل األمر في 
هــذا املجتمع إلى ما ال حتمد عقباه مما 
نســمعه ونقرأه في وسائل التواصل، 
ومن الالفت للنظر أن اجلميع أصبحوا 
محللني في مختلف األوضاع السياسية 
والصحية واالقتصادية وغيرها، وكل 
هذا ونحن في أزمة حتتاج الى التكاتف 
والتكافل والتواصل والترابط بني اجلميع 
دون أي جتريح بالكلمات واأللفاظ. لقد 
قامت الكويت بكل واجباتها جتاه الشعب 
ألجل االستقرار االجتماعي وحماية البلد 
من هــذه األزمة الصحية التي اجتاحت 
العالم.. فحكومة ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، وبتوجيهات 
وتعليمات من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا، تخطو خطوات 
ثابتة جتاه ما تراه مناسبا للحفاظ على 
مكونات البلد وجتنيبه أي عثرات تأتي 
جراء هذا الوباء املنتشــر.. كما اتخذت 
الدولة أيضــا خطوات بإجالء الوافدين 
وترحيلهم الى أوطانهم دون أي ضرر، 

حيث وفرت األجهزة املعنية أماكن اإليواء 
وكل اخلدمات لهؤالء الوافدين من املخالفني 
لقانون اإلقامة وغيرهم أثناء تواجدهم في 
هذه األماكن حلني مغادرتهم الى بلدانهم، 
أيضا قامت الدولة بإجالء جميع املواطنني 
الكويتيني الذين كانوا عالقني خارج الوطن 
وأعادتهم إلى البالد.  لقد بذلت وزارات 
الدولة ومنها الصحة والداخلية والدفاع 
واخلارجية والتجارة والبلدية واحلرس 
الوطني واإلطفاء وغيرها جهودا جبارة 
في هذه الفترة احلرجة والقاسية على 
اجلميع.. وأيضا ال ننسى الفرق التطوعية 
من أبناء الكويت الذين ســاندوا جهود 

الدولة.
لذلك نقــول للجميع: بارك اهللا فيكم 
وفي جهودكم، و«ال خال وال عدم منكم».

وقفة
هل يستجيب ســمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد للنداء، رغم أن األيام 
تضيق على الدارسني بالواليات األميركية، 
ويفتح لهم التجميد الستكمال الدراسة 
للكورس الصيفي املتبقي بعد دفع قيمة 
الكورس السابق للطلبة، حيث يبدأ الكورس 
الصيفي يوم ١٨ اجلاري؟ ومنا إلى سموه.

من بالدي

اركدوا.. بال تالسن

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

قاتل شقيقه خنقًا في «أمغرة» أمام «املباحث اجلنائية»:
اعتدى على زوجتي فقررت االنتقام لشرفي

محمد اجلالهمة

اســتطاع قطــاع األمن 
اجلنائــي ممثال في اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
فك لغز واحــدة من أغرب 
وأخطــر القضايــا علــى 
اإلطالق، وهي جرمية عابرة 
للحدود، إذ خطط اجلاني 
لهــا، وحضر الــى الكويت 
بجواز سفر مزور بسببها، 
ولكــن هــل جــاء اجلاني 
وعــّرض نفســه للمخاطر 
لقتل شخص غريب؟ ال، بل 
حضر لقتل شقيقه، ولكن 

ما األسباب؟
اجلانــي كان واضحا في 
هــذه اجلزئيــة، إذ أقر أمام 
رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة انه حتمــا هناك 
ظروف قاهرة دفعته لذلك. 
وعلى حد قوله فإن املجني 
عليه «اعتدى على زوجتي 
ُكرها وهرب الى الكويت ولم 
يعد، لذا كان البد لي أن أنتقم 
منه ولشرفي، ففكرت كثيرا 
حتى أنفذ جرميتي وكلفني 
ذلــك مبلغا ماليا كبيرا جدا 
وهو ٥٠٠ دينــار، ولكن ما 
كان لــي أن أتنــازل وأتركه 
حيا وكان البد لي أن أنتقم 
منــه واآلن أشــعر بارتياح 
ومســتعد ألي عقوبة ميكن 

أن توقع علّي»ز
عموما فإن هذه القضية 
هي تكرار ألقدم وأول جرمية 
في البشــرية حينمــا أقدم 
قابيل على قتل شقيقه هابيل.
ولكن ما تفاصيل القصة 
منــذ بدايتها وحتى إغالقها 

امس؟

الداخلية  استطاعت أجهزة 
فك لغــز اجلرمية من خالل 

التبصيم.
وعليه مت تشكيل فريق 
عمل من قوة املباحث ملزيد 
من التحري عن مالبســات 
الوفــاة ومــا إذا كانت فيها 
شــبهة جنائية مــن عدمه، 
التكثيــف وجمــع  وبعــد 
املعلومات مت التوصل ملعرفة 
صاحب اجلثة ويعمل حارسا 
في مصنع مبنطقة أمغرة ولم 
يكن لديه أصحاب يترددون 
عليه سوى شقيقه املوجود 
واملقيم في منطقة الفحيحيل.

شقيقه أقر واعترف بأنه هو 
من قام بقتله بسبب الشرف، 
حيث اكتشف ان شقيقه قد 
أقام عالقة غير شرعية مع 
زوجتــه مما أثــار حفيظته 
وغضبه وخطط للحضور 
بأي طريقة للكويت، وانتهز 
فرصة وجوده معه في أمغرة 
وقــام بخنقــه حتــى أزهق 

روحه.
وحتولــت القضيــة من 
وفــاة طبيعيــة إلى جرمية 
قتل محترفــة ومخطط لها 
عبر احلدود، وجــاٍر إحالة 

املتهم للنيابة.

وعليــه مت التحــري عن 
شقيقه وتوصلت التحريات 
الــى أنه دخــل البالد قبل ٣ 
أشهر بجواز سفر ال يخصه 
بل اشتراه مببلغ ٥٠٠ دينار 
وفيه إقامة صاحلة لبنغالي 
مقيــم في البلد، ومت حتديد 
مقــر ســكنه وأخــذ اإلذن 
القانونــي ملداهمــة الغرفة 
التــي يقطنهــا ومت العثور 
على محفظة صاحب اجلثة 

وموبايله.
ومبواجهة املتهم بسبب 
وجــود احملفظــة واملوبايل 
وعدم إبالغ السلطات باختفاء 

خّطط للجرمية بشكل احترافي بشراء جواز فيه صالحية ليمّكنه من دخول البالد

صورة من اخلبر الذي نشرته «األنباء» على موقعها االلكتروني األحد املاضي

البداية كانت بالعثور على 
جثة شبه متحللة، وذلك يوم 
األحد املوافق ١٠ اجلاري، وقد 
عنونــت «األنباء» اخلبر بـ 
«رابع جرمية قتل في فترة 
احلظر.. إحالة جثة مجهول 
الهوية الى الطب الشــرعي 
ووكيل نيابة اجلهراء يصنف 

الواقعة «جناية».
وقــال املصدر: لــم تكن 
اجلرمية بســيطة بل كانت 
معقدة للغايــة نظرا ملرور 
نحو أســبوع علــى الوفاة 
وشبه حتلل اجلثة، مشيرا 
الــى انــه وبعد جهــد كبير 

ُضبط فـي «الفحيحيـل» وُعثر بحوزتـه على حافظة نقـود وهاتـف املجني عليه

املكراد: نعمل جاهدين حلماية رجال اإلطفاء من ڤيروس «كورونا»
أمير زكي

أكــد الفريــق خالد املكــراد أن اإلدارة العامــة لإلطفاء تعمل 
جاهدة على توفير جميع سبل احلماية والراحة الالزمني والعمل 
على تقدمي كل ما يلزم لرجال االطفاء البواسل للحد من تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد. واشار الفريق املكراد، خالل لقاء عقده 
مع مديري املناطــق عبر تقنية االتصال املرئي، بحضور نائب 
املدير العام لشــؤون املكافحة اللواء جمــال البليهيص ونائب 
املدير العام لتنمية  املوارد البشرية اللواء محمد الشطي، الى أن 
مراقبة السالمة والصحة املهنية مستمرة في عمل الفحوصات 
داخل املراكز بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سالمة رجال 
االطفاء. يشار الى أن االدارة العامة لإلطفاء اتخذت عدة إجراءات 
وقائية في ٦ مراكز اكتشفت بها إصابة بعض العاملني بڤيروس 
كورونا املستجد، وهي مراكز الساملية والقرين واالسناد ومركز 
الطيران العام واالحمدي والعمليات، حيث متت احالة املصابني 
الى املستشفى العســكري واجراء فحوصات وتعقيم وتطهير 

املراكز دون توقف العمل بها.

خالل اجتماع بتقنية االتصال املرئي

الفريق خالد املكراد متوسطا اللواءين جمال البليهيص ومحمد الشطي

«الداخلية» تسّير طائرات درون حلث املواطنني 
واملقيمني على التباعد أثناء التريض

اســتمرارا جلهودها  في تطبيق قرار مجلس 
الوزراء بشــأن حظر التجــول ومتكني املواطنني 
والوافدين من ممارســة الرياضــة في الفترة من 
الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف، قامت 

أجهــزة وزارة الداخلية بتســيير طائرات درون 
فــي عدة مناطــق ميارس فيها التريض واملشــي 
مثل الواجهة البحرية وتضمنت الرسائل التي مت 
نقلها على الطائرات تلك ضرورة التزام املواطنني 

واملقيمني بالتباعد فيما بينهم خالل فترة السماح 
باملشــي وكذلك ارتداء الكمامات مــع عدم ارتياد 
الشواطئ والسير على األرصفة املخصصة للمشاة 
وليس في الطرقات الرئيسية حفاظا على سالمتهم.

شددت على ضرورة ارتداء الكمامات وعدم ارتياد الشواطئ

ملشاهدة الڤيديو... والطائرة الدرون تطلق رسائل توعية عبر مكبرات الصوتاحد ضباط وزارة الداخلية يوجه الطائرة عن بعد

السماح ملن انتهت إقاماتهم مطلع ٢٠٢٠ 
بعد دفع الغرامات بالتجديد

التحقيق في وفاة مجهول الهوية غرقًا بـ «العبدلي»

..والبحث عن هندي مفقود مقابل الزور

ضبط ١٤ شخصًا خالفوا حظر التجول

توقيف غير طبيعي أبلغ عن جرمية كاذبة

محمد اجلالهمة

أصدر نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا 
جاء فيه: يجوز منح إقامة لألجنبي الذي 
انتهت إقامته بتاريــخ ٢٠٢٠/١/١ والذي 
يبــدي رغبــة فــي منــح اقامــة بالبالد 
واســتعداده لدفع الغرامات دون احالة 

الى جهات التحقيــق متى توافرت فيه 
الشروط املقررة.

ومبوجــب القرار أضحى للشــركات 
احلق في جتديد اقامات عمالة مســجلة 
عليها وهم خارج البالد بعد دفع الغرامات 
رغم انتهــاء إقاماتهم منــذ مطلع العام 
لظــروف خارجة عن ارادتهــم او إرادة 

شركاتهم.

سعود عبدالعزيز

فتحت أجهــزة وزارة الداخلية حتقيقا 
للوقوف على مالبســات وفاة شخص في 
منطقة العبدلي، وقال مصدر امني انه فور 

ورود بالغ بوجود جثة داخل مسبح، توجه 
الى موقع البالغ رجال االطفاء والطوارئ 
الطبية، حيث مت انتشــال اجلثة ثم تركت 
الى الطب الشرعي وإخطار مباحث اجلهراء 

للتحقيق وتسجيل قضية غرق ووفاة.

سعود عبدالعزيز

أبلغ مصدر فــي االدارة العامة لإلطفاء 
«األنباء» بانــه مت اإليعاز الى فرقة املهلب 
البحري للتعامل مع حالة فقدان في البحر 
لوافــد هندي من مواليد ١٩٨٩ ويعمل قائد 

كرين.
وقال املصدر: فــور تلقي البالغ توجه 
رجــال اإلطفاء للبحث عــن الوافد الهندي 
ويدعــى «مهان» في البحر على مقربة من 
محطة كهرباء الزور، وحتى ظهر امس لم 

يعثر على أي أثر للوافد.

احمد خميس

أســفر االنتشار األمني في عموم البالد 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر 
التجول كليا عن ضبط ١٤ مخالفا للحظر، 
بواقع ١٠ مواطنني و٤ أشخاص من جنسيات 

أخرى، وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن 
املخالفني للحظر ضبطوا في ٥ محافظات 
بواقع مخالــف واحد في محافظات مبارك 
الكبير واالحمدي وحولي و٣ مخالفني في 
الفروانية، اما اكبر املخالفني فتم ضبطهم 

في محافظة اجلهراء بواقع ٨ اشخاص.

أحمد خميس

متكن رجال املباحث اجلنائية من ضبط 
مواطن بتهمة البالغ الكاذب وإزعاج سلطات 
. وبحسب مصدر  الى جانب الســكر البنيِّ
أمني فإن عمليات الداخلية تلقت اتصاال من 
شخص قال من خالله إنه يريد اإلبالغ عن 
جرمية قتل وحدد موقع اجلرمية املزعومة 

في الساملية، وعلى الفور توجه رجال األمن 
واألدلة اجلنائية الــى موقع البالغ وتبني 
أن البــالغ كاذب، مشــيرا الــى أن عمليات 
الداخلية تواصلت مع املُبلِّغ أكثر من مرة، 
وبعد ثبوت أن ما صدر عنه بالغ كاذب مت 
إخطار املباحث حيــث مت ضبطه، وكانت 
املفاجأة أنه واقع حتت تأثير السكر البنيِّ 

خالل الشهر الفضيل.

مواطن يتهم بنغاليًا بالنصب عليه بـ ٦ أبواب عبر شركة وهمية
محمد اجلالهمة

شرع رجال مباحث األحمدي في البحث عن 
وافــد بنغالي يدعى «ام وي» مــن مواليد ١٩٩٦ 
وذلك على خلفيــة قيامه بالنصب على مواطن 
وسرقة ٩٠٠ دينار والهرب الى جهة غير معلومة، 
هذا وثبت لرجال االمن ومن خالل االيصال الذي 
قدمــه املبلغ في ملف القضية ان الشــركة التي 

قدم عنها ايصاال وهمية وال يوجد لها اي سجل 
جتاري، هذا وقدم املبلغ الى جانب العقد املبرم 
بينــه وبني البنغالي ايصاال يفيد بتســلم مبلغ 

وقدره ٩٠٠ دينار قيمة األبواب املتفق عليها.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد 
١٩٨٠ تقدم الى مخفر شرطة جابر العلي وسجل 
قضية حملت رقم ٢٠٢٠/٣٠ وجاء فيه انه ومن 
خالل احدى املجالت اإلعالنية تواصل مع مندوب 

شركة معلنة، وذلك قبل بدء احلظر الكلي وطلب 
منــه تركيــب ٦ ابواب أملنيــوم، وحضر املدعى 
عليه وهو بنغالي وقام املواطن بتسليمه مبلغ 
٩٠٠ دينار كمقدم للتعاقد وكان ذلك في ٢ مارس 
املاضي، وفي املوعد احملدد للتركيب، قام املواطن 
باالتصال على الوافد فوجد هاتفه مغلقا، ليسارع 
الى املخفر، حيث جرى االستعالم عن االيصال 

املقدم ليتبني انه لشركة وهمية.

املتهم قدم للمجني عليه إيصاالً لشركة يخصها

انفجار سلندر غاز في الفروانية يصيب ٥ مصريني
أمير زكي

تعامل رجال اإلدارة العامة لإلطفاء في 
الفترة من الساعة اخلامسة حتى السادسة 
والنصــف مع حادثي انفجار ســلندرين 

للغاز.

وقــال مدير العالقــات العامة لإلطفاء 
العميد خليل األمير لـ «األنباء» إن حادث 
انفجــار الفروانية تســبب فــي إصابة ٥ 
وافدين مت إســعافهم، فيما خلف انفجار 
سلندر غاز في شقة مبنطقة صباح السالم 

تلفيات جسيمة دون إصابات.

إغالق «مباحث اإلقامة» و«بحث وحتري» الرقة
عبداهللا قنيص

مت إغالق مبنى اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة، وذلك عقب االشتباه بإصابة 
أحد الضباط بڤيروس كورونا املستجد، 
كما مت إغالق إدارة بحث وحتري منطقة 
الرقة للســبب ذاته. وقــال مصدر امني 
ان وجــود رجال وزارة الداخلية ســواء 
ضباط او ضباط صف بشــكل مســتمر 
ميدانيا يعرضهم خلطر اإلصابة بالڤيروس 
إلى جانب تعاملهم مع كافة اجلنســيات 

والشرائح وطبيعة عملهم التي تستلزم 
االنتشار في كافة املناطق مبا فيها املعزولة 
او املكتظــة بالوافدين، مؤكــدا ان وزارة 
الداخلية وفرت جلميع منتسبيها سواء 
داخــل مقار عملهم او أثنــاء أدائهم مهام 
عملهــم ميدانيــا األدوات التــي ميكن ان 
حتميهــم من اإلصابة بالڤيروس ســواء 
كمامات او أدوات تنظيف. وأكد املصدر ان 
تضحيات رجال األمن في خدمة الكويت 
محل تقدير من القيادة وجميع أبناء الشعب 

الكويتي.


