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التواصل االجتماعي خالل  تداولت وسائل 
األيام القليلة املاضية واقعتني وجب اإلشارة 
إليهما والتحذير منهما، األولى تعلقت بابتزاز 
مواطنني ووافدين من قبل نساء عربيات يدعني 
التسول بالتوقف على مقربة من مكائن السحب 
اآللي ومن ثم الطلب من شباب ورجال صدقة 
ويتحول األمر بشــكل دراماتيكي لالبتزاز 
واالدعاء بالتحرش وما أدراك ما تهمة التحرش 
في القانون؟ الواقعة الثانية التي أدعو للحذر 
منها مرتبطة بترك أطفال حتت أشعة الشمس 
احلارقة ودرجات حرارة تتعدي الـ ٥٠ درجة 

مئوية الى جانب كمية من الرقي.
صور التسول تلك لألسف نتعامل معها بحسن 
نية ونظن واهمني اننا نتصدق ونساعد هذه 
املتسولة او هذا الطفل ولكن في احلقيقة فإننا 
نساعد العصابات التي تستغلهم ونكافئ أسر 
األطفال كي يستمروا في استغاللهم أسوأ 
اســتغالل، أرجو عدم خلط األوراق وسرد 
تبريرات بأن هناك أسرا تعاني من أوضاع 
صعبة خاصة في هــذا التوقيت ونتجاهل 
املشكلة األهم وهي ابتزاز إخواننا وأبنائنا 
واســتغالل األطفال. واقعة خلط التحرش 
بالتسول في منطقة الشامية قامت مواطنة 
مشكورة بسردها وشرح ما حدث لزوجها 
من قبل إحدى املتسوالت أمام عينها وأمام 
شهود، وذلك مبقطع صوتي، ولوال مساندة 
السيدة لزوجها ألنها كانت شاهدة ملا حدث 
لوقع ضحية لالبتزاز خاصة ان املتسولة وكما 
جاء في املقطع كانت تتلقى الدعم من شريك 

لها يدعي انه زوجها او أخيها.

خالل عملي في قطاعي األمن اجلنائي واألمن 
العام مرت على قضايا قريبة من واقعة ابتزاز 
منطقة الشامية، ولألسف كانت تنتهي بأن 
يدفع املجني عليه مقابل عدم مالحقته قانونيا 

جتنبا للتشهير والفضيحة.
املقطــع الصوتي أمتنى ان يصل الى معالي 
وزير الداخلية انس الصالح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهام واللواءين جمال الصايغ 
وفراج الزعبي وبإذن اهللا يتم حترك فاعل 
ملالحقة املتسولني رغم املسؤوليات واملهام 

على وزارة الداخلية في هذا التوقيت.
كمواطنني علينا دور مهم في احلد من هذه 
القضايا بعدم التعاطف وتقدمي اي مساعدة 
لهؤالء وتقدمي الصدقات الى اجلمعيات اخليرية 
والتي أظهرت الصورة احلضارية لدولة العمل 
اإلنساني مبساعدة األسر املتعففة وقاطني 
املناطق املعزولــة، وأدعو بلدية الكويت الى 
تكثيف جهودها في التعامل مع الباعة املتجولني 

وعدم ترك هذه املهمة على عاتق الداخلية.
٭ آخر الكالم: ما ان تداولت معلومات كاذبة 
عن حصول النائب البنغالي املتهم باالجتار في 
اإلقامات على اجلنسية الكويتية كنت على يقني 
بأنه سيتم التحقق من هذه األخبار سريعا 
وسيتم إخطار الرأي العام باحلقائق خلطورة 
ما ذكر وبالفعل صدر نفي بعد ساعات، فشكرا 
للعالقات العامة فــي وزارة الداخلية والى 
العميد توحيد الكنــدري والعقيدين صالح 
الســهيل وناصر أبوصليب واملقدم عثمان 
الغريب على موافاة الرأي العام باملعلومات 

الصحيحة أوال بأول.

نافذة على األمن

ابتزاز متسوالت 
بالتحرش!

الفريق م. طارق حمادة

السيطرة على حريق مخزن بطانيات في أمغرة

انتحار آسيويني شنقًا وقفزًا من علو 
ووفاة خمسيني غرقًا مقابل «الفنطاس»

عبداهللا قنيص

شهدت منطقتا عبداهللا املبارك واملطالع 
قضيتني جديدتني النتحار وافدين آسيويني، 
وذلــك في تواصل لقضايــا االنتحار في ظل 
الظروف التي تتزامن مع انتشار تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، وبحسب مصدر أمني، فإن 
مواطنا أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن إقدام 
هندي يعمل لديه عامال منزليا على االنتحار 

بشنق نفسه داخل منزل األسرة في عبداهللا 
املبــارك.  وفي «املطالع» أقدم وافد آســيوي 
علــى القفز من علو من أعلى أحد اجلســور 
التي كان يعمل بها، وسجلت قضية انتحار، 
وانتقل الى موقع البالغ رجال األمن واألدلة. 
من جهة أخرى، توفي مواطن في العقد اخلامس 
من عمره غرقا مقابل مسنة الفنطاس، وقام 
رجال اإلنقاذ البحري بانتشال جثة املواطن 

وتسليمها الى الطب الشرعي.

سعود عبدالعزيز

متكن رجال ٥ فرق اطفاء وهي اجلهراء 
احلرفية والتحرير والعارضية وصبحان 
واالسناد من السيطرة على ألسنة اللهب التي 
اندلعت في مخزن للحقائب والبطانيات في 
منطقة امغرة، وبحسب مصدر في «اإلطفاء» 
فإن احلريق اندلع في الساعة الثالثة وعشر 
دقائق اال ان مساحة املخزن تبلغ ٢٠٠٠ متر 
مربع وجرت السيطرة عليه وفتح حتقيق 

في مالبسات احلريق وأسبابه.

إسعاف لص يحتمي بالضباع  والكالب املفترسة إلى«اإلنعاش»

االكتفاء بتحرير مخالفة بيئية لـ«مشهور التواصل»
و النصب على مواطن مبزاد على اإلنترنت

محمد اجلالهمة

أنقذت مداهمة رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية لصا 
من موت محقق. هذا ما حدث 
مع مواطن في الصليبخات مت 
نقلــه من قبل رجال املباحث 
اجلنائية وبالتنسيق مع إدارة 
الطوارئ الطبية وإيداعه غرفة 
اإلنعاش مع وضع حراســة 
مشددة عليه متهيدا للتحقيق 
معــه في ٥ قضايا ســرقات، 
وقضية أخرى مرتبطة بحيازة 
حيوانات مفترســة. لكن ما 
القصة الكاملة لضبط اللص 
واحليوانات املفترسة واحلالة 
التي كان عليها وقت ضبطه؟ 
التفاصيل يســردها  هذه 
مصــدر أمنــي لـــ «األنبــاء» 
بالقول: «وردت معلومات إلى 
رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة عن أن مواطنا في 
منطقــة الصليبخــات يضع 
أمام منزله عددا من الطرادات 
التي سرقت من مناطق عدة، 

والتي متثلت في وجود املدعى 
عليه أو اللص في حالة حرجة 
للغاية داخل ديوان منزله وال 
يقــوى على احلركــة، وعلى 
الفور مت التواصل مع رجال 
الطوارئ الطبيــة لنقله إلى 
مستشــفى الصباح وإيداعه 

غرفة اإلنعاش.
وبشأن املضبوطات التي 
مت العثــور عليها في محيط 
املنزل، قــال املصدر إنه عثر 
على ٥ طرادات منها ٣ مسجل 
بحقهــا قضايــا ســرقات في 
مخفــري الرميثيــة وصباح 
السالم، وهناك طراد مسروق 
من منطقة صباح السالم رفض 
صاحبه توجيــه التهمة إلى 
اللص مكتفيا بعودة الطراد 
املســروق إليه، كما تبني أن 
اللتني يســتغلهما  املركبتني 
اللص في السرقات ُمبّلغ عن 
ســرقتهما أيضا. هذا، ومتت 
مصادرة احليوانات من قبل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.

وكذلك مركبتني مسجل عليهما 
قضايا سرقات، وان املركبتني 
تستغالن في جرائم سرقات».

وتابع املصدر: فور وصول 
هذه املعلومات والتأكد منها 
مت التواصل مع النيابة العامة 
الستخراج إذن بضبط املتهم، 
مشيرا إلى أن رجال املباحث 
ولدى قيامهــم بالدخول إلى 
املنزل كانــوا على موعد مع 
مفاجأة أولى متثلت في وجود 
عــدد مــن الضبــاع والكالب 
املفترسة التي يستفيد منها 

املواطن في حمايته.
وأضاف املصدر: كان من 
الصعوبة البالغة التعامل مع 
هــذه احليوانات املفترســة، 
وعليه مت التواصل مع الهيئة 
العامــة للزراعــة والثــروة 
السمكية التي أرسلت فريقا 
متخصصــا للســيطرة على 

احليوانات املفترسة.
وأردف املصدر بالقول: بعد 
هذه اخلطوة كان رجال األمن 
اجلنائي مع املفاجأة الثانية 

سعود عبدالعزيز ـ محمد الدشيش

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
بأن املواطن «املشــهور» الذي 
أهان أحد رجال خفر السواحل 
لفظيــا أمس األول في جزيرة 
كبر، ونشرت «األنباء» اخلبر 
أمس على موقعها اإللكتروني، 
قام باالعتذار إلى رجل األمن، 
وهو ما دعــا األخير إلى عدم 
استكمال مالحقته قضائيا، فيما 

مت االكتفــاء بتحريــر مخالفة 
بيئية وفق املادة ١٠٣ من قانون 
البيئة بحق هذا املواطن. وكانت 
حملة أمنية مكونة من شرطة 
البيئة ورجال خفر السواحل 
وخالل وجودهــا على مقربة 
من جزيرة كبر في السادســة 
مساء رصدت جتمعا ألشخاص، 
ولدى الطلب منهم االبتعاد عن 

الشاطئ.
إال أن رجال احلملة فوجئوا 

بشخص يهني احد رجال االمن 
لفظيا ويتعمد إلقاء ســجائر 
في البحر على مرأى من األمن 
ليتم توقيفه، وتبني انه مواطن 
مشهور على وسائل التواصل 

االجتماعي.
يشار الى ان املواطن سبق 
ووقع خالف بينه وبني شابني 
على طريق الوفرة قبل فترة.
مــن جهــة أخــرى، تقدم 
مواطن من مواليد ١٩٩٨ إلى 

مخفر شرطة مبارك الكبير اثر 
تعرضه للنصب بعد أن شارك 
في مزاد عبر اإلنترنت لشراء 
ساعة فارهة وإذ به يكتشف 
أن ما وصله ليس سوى مجرد 
علبة الساعة فقط. هذا، ومت 
ابالغ املواطن من قبل املخفر 
بأنه غيــر مختص بالواقعة 
وعليه مراجعة الشركة التي 
تسلم منها الساعة. واستنادا 
إلى إفــادات املواطن التي مت 

تسجيلها كإثبات حالة فإنه 
شــارك في مزاد على ساعة 
فارهة واســتقر عليه املزاد

بـــ ١٥٠٠ دينــار، وقــد قــال 
املواطن املبلغ: قمت بإرسال 
الســاعة وأبلغتنــي  قيمــة 
الشركة بأن الساعة ستصلني 
بالبريد السريع، لكن فوجئت 
لــدى عودتي إلى البيت بأن 
الطرد يحتوي فقط على علبة 

فارغة!

خالل مداهمة «اجلنائية» ملنزله في الصليبخات.. والعثور عليه مستلقياً أرضاً وال يقوى على احلركة

كاميرا منزلية وثقت إحدى جرائم اللص

حريق أمغرة خلف سحبا دخانية كثيفة

ضبط سالح ناري و١١ ألف دينار و٤ «حساس» ومخدرات
محمد اجلالهمة

متكــن قطــاع األمــن اجلنائــي ممثال في 
رجــال اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات من 
ضبط مواطن بحوزته سالح ناري وكو كتيل 
من الهيروين والشــبو واملاريغوانا وادوات 
تســتخدم في االجتار بالسموم املخدرة الى 
جانب مبلغ مالي كبير اقر املتهم بأنه حصيلة 

االجتار في املواد املخدرة.
وكانت معلومات وردت الى رجال املكافحة 
عن حيازة مواطن ملواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطــي، وعليه مت إصدار االذن القانوني 
وضبطه في مسكنه في اجلهراء، ومت العثور 
بحوزتــه على نحو كيلو من مادة الهيروين 
و٤٠ غرامــا من مادة الشــبو و٥٠ غراما من 
املاريغوانــا باإلضافــة إلى كميــة كبيرة من 

احلبــوب املؤثــرة عقليا وســالح ناري غير 
مرخــص و٤ ميزان حســاس ومبلــغ ١١ ألف 
دينار. وقــد مت حتويله مع املضبوطات إلى 

جهات االختـــصاص لعمل الالزم.
مــن جهــة أخرى، ألقــى رجــال املكافحة 
بالتنسيق مع اجلمارك القبض على شخص 
حاول إدخال مؤثرات عقــــــلية مخدرة عبر 

٨ طرود بريدية إلى البالد.
وتؤكد اإلدارة انه مت عمل التحريات الالزمة 
ورصد الشــخص صاحب الطرود وضبطه، 
وكانت الطرود حتوي ١٠٤ كيلوات من بودرة 
حبــوب الالريــكا و٦٠٠٠ قــرص من حبوب 
الالريكا وكمية كبيرة من الكبسوالت الفارغة 
املعــدة للتعبئة. وبنــاء على ذلك مت حتويل 
املتــهم مع املضبوطات الى اجلــهات املخـــتصة 

الهيروين والسالح الناري واملضبوطات من املخدرات بعد ضبطهاالتخاذ اإلجراءات القـانونية الالزمة.

ملشاهدة الڤيديو


