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استمرار حبس قيادي «الداخلية» و«شبكة الغسيل» لـ ٦ املقبل

اتهام ٤ وافدين بخيانة أمانة مبليون وربع املليون دينار

عبد الكرمي أحمد

قالت وزارة الداخلية إن املتوارية 
األخيرة بقضية الضيافة «ا.خ» قامت 
بتسليم نفسها صباح امس إلدارة تنفيذ 
األحكام، ومت إيداعها في السجن املركزي 
تنفيذا للحكم الصادر بحقها. واملعنية 
هي مســؤولة في وزارة املالية وتعد 
املتهمة الثانية بالقضية، حيث اتهمت 

مع آخرين بالتزوير والتســهيل بغير 
حق لفنادق وشركات، االستيالء على 
٣١ مليونا و٩١ ألفا و٧١٣ دينارا اململوك 
لوزارة الداخلية قيمة املبالغ املصروفة 
من بنــد الضيافة للجهــات املذكورة،

باستغاللهم سلطات وظائفهم.
وقد قضت محكمة اجلنايات بحبسها 
١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامها 
مــع متهمني آخرين برد املبلغ املذكور 

وتغرميهم ضعفه، وعزلها من الوظيفة.
وقال احملامي جاســر اجلدعي في 
تغريدات دونها بحسابه في «تويتر»، 
إن موكلته ليست هاربة وتثق بالقدر 
خيره وشره وحتترم األحكام والقضاء، 
مؤكدا أنها لم تختلس فلسا واحدا من 

املال العام وسيثبت ذلك.
وأشار اجلدعي إلى أن موكلته مجرد 
موظفة ويوجــد فوقها وكالء ووزراء 

أعطــوا تعليماتهم بتســهيل إجراءات 
الضيافة، دون أن تعلم عدد الضيوف 
ولم تستقبلهم أو تتأكد من وجودهم 

بذريعة السرية.
وأضاف: أقســم باهللا لو ساورني 
الشــك بارتــكاب موكلتــي جرمية ما 
تشــرفت بتمثيلها قانونا، فهي سيدة 
كويتية طيبة ومن أسرة ميسورة احلال
ومستورة، وتكالب عليها الفهم اخلاطئ.

عبدالكرمي أحمد

رفض قاضي جتديد احلبس، أمس 
إخالء ســبيل قيــادي وزارة الداخلية 
املتهــم بقضية النائب البنغالديشــي، 
وقرر استمرار حبسه على أن يعرض 
عليه مجددا في السادس من سبتمبر 
املقبل. ويعتبر هذا العرض هو الثالث 
للمتهــم  بعد صدور قــرار من النيابة 

العامــة بحجزه ٢١ يومــا وإحالته إلى 
الســجن املركزي على خلفيــة اتهامه 
بتلقي رشاوى من النائب البنغالديشي.

النائب البنغالديشي

وفــي ذات القضيــة، أمــرت هيئة 
التجديــد فــي احملكمة الكليــة، أمس، 
باســتمرار حبس قيادي هيئة القوى 
العاملــة ومرشــح ســابق والنائــب 

البنغالديشــي ومحاسب شركته، ملدة 
شهر. وكانت النيابة العامة قد حققت مع 
املتهم األول «البنغالديشي» ومحاسبته 
بتهم عدة أبرزها االجتار بالبشر، فيما 
حققت مع آخرين بينهم مسؤولون بتهم 
تلقي رشاوى لتخليص معامالت شركته.

شبكة الغسيل

وفي قضيــة ثالثــة، رفض قاضي 

جتديد احلبس، أمس إخالء سبيل أعضاء 
شبكة غسيل األموال وهم إيراني وأربعة 
مواطنني ولبناني ومصري وبلجيكي، 
وأمر باستمرار حجزهم على أن يعرضوا 
عليه مجددا بعد أسبوعني.وكانت النيابة 
العامــة قــد حققت على مــدى أيام مع 
املتهمني وآخرين على صلة بهم بتهم عدة 
أبرزها غسيل األموال واالجتار باخلمور 

والرشوة، غير أنهم أنكروها جميعا.

سعود عبدالعزيز

فتحت اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا 
في اتهام شــركة لـــ٤ وافدين بخيانة 
األمانــة مببلغ يصل الى مليون وربع 

املليون دينار. وبحسب مصدر امني، 
فإن مسؤوال قانونيا باحدى الشركات 
تقدم بقضية حملت عنوان خيانة امانة، 
مشيرا الى ان الشركة تعرضت خليانة 
امانــة مببلغ مليون و٢٢٣ الف دينار، 

وذلك عبر حتويالت بنكية من قبل ٤ 
وافدين، ٣ منهم من اجلنسية اللبنانية 
والرابع مصري، وحدد املبلغ اســماء 
وارقام هواتف املدعى عليهم، الفتا الى 
ان هنــاك تعامالت ماليــة بني املدعى 

عليهم والشــركة، هذا ومت احالة ملف 
القضية الى املباحث اجلنائية متهيدا 
لضبط املتهمني ومواجهتهم مبا ذكره 
مسؤول الشركة في البالغ الذي حمل 

رقم ٢٠٢٠/١٢٤ جنح الشامية.

ضبط صيني حاول ضخ
٢١ كيلو كيميكال في طرد جوي

الكيميكال املضبوط بعد تفريغه من الطرد

سعود عبدالعزيز

أحبــط رجال اجلمــرك اجلوي محاولــة ضخ كمية كبيــرة من مادة 
الكيميــكال املخدرة، وجــرى توقيف جالب هذه الشــحنة بالتعاون مع 
رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وهو وافد صيني. وبحسب مصدر 
أمني، فإن رجال اجلمرك اجلوي اشتبهوا في محتويات طرد بريدي قادم 
من الصني وتبني احتواؤه على ٢١ كيلو من مادة املاريغوانا، ليتم عمل 
كمني وضبط الوافد. وتأتي الضبطية اجلديدة استكماال جلهود اجلمارك 

ملشاهدة الڤيديووالداخلية في التصدي لظاهرة االجتار في املخدرات

أنس الصالح رغم أنه لم يبلغ اخلمسني 
عاما، لكنه بلغ من النضج السياســي ما 
يجعله أحد الساسة املتميزين في االلفية 
اجلديدة علــى الصعيد اخلليجي العربي 
ورمبــا العاملي، اذ تدرج فــي املناصب 
الوزاريــة، ثم صدر أمــر أميري في ١٧ 
ديســمبر ٢٠١٩ بتعيينه وزيرا للداخلية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 

ونائب رئيس مجلس الوزراء.
الوزير أنس الصالــح تولى أحد أهم 
وزارات الدولة في توقيت عصيب، وفي 
وزارة لم تعهد من قبل الى أحد الوزراء 
الشعبيني، وكانت هناك شكوك حول أن 
يثبت جدارة في التعامل مع قيادات أمنية 
لديها خبرات تفوق العقود االربعة والكثير 
من هذه القيادات، والى جانب التفوق املهني 
فهم يكبرون الوزير أنس بعقد على االقل، 
ولم متر على فتــرة الترقب كثيرا حتى 
استوعب الصالح كل هذه التحديات، وأثبت 
أنه قيادي من طراز فريد واستطاع كسب 
الرهان وإدارة وزارة الداخلية بشكل متميز 

للغاية.
 لم متر نحو ٣ أشهر على تولي ادارة 
الداخلية حتــى وجد نفســه أمام وباء 
لم يشــهده العالم فــي العصر احلديث، 
واستوجب هذا الڤيروس جملة من القرارات 
والتــي أنيط الى حد كبيــر تنفيذها الى 
وزارة الداخلية مبساعدة من وزارة الدفاع 
واحلرس الوطني واالطفاء، واستطاع في 
الرهان الثاني ان يثبت كفاءة وادارة يحسد 
عليهما، حيث أدارت وزارة الداخلية االزمة 
بكفاءة، واجادت الداخلية بتوجيهات انس 
الصالح والفريق عصام النهام واستطاعت 
تنفيذ وترجمة تعليمات مجلس الوزراء حتى 

خطونا خطوات مهمة نحو عودة احلياة 
الى طبيعتها بعد ازمة كورونا بعون اهللا.

 بعد هذا االجناز، كان الصالح مع حتد 
جديد يتعلق بالذمة املالية وأمور اخرى من 
خالل استجواب استطاع الوزير الشاب 
ان يثبت وللمــرة املئة انه «قد التحدي» 
وسياسي محنك، وخرج من االستجواب 
أكثــر قوة، وازداد قدر وحب هذا الرجل 

في نفوس املواطنني.
هل انتهت التحديات؟ لالسف ال، حيث 
فوجئنا بتسريبات تعود الى العام ٢٠١٨ وان 
هناك هجمة شرسة هدفها حتميل الصالح 
مسؤولية هذه التسريبات، وكأنها حدثت 

في عهده وانه املسؤول عنها.
شخصيا، ال أعتقد أن من يريد رأس 
أنس الصالح سوف يصمت او سيصمتون 
او يحبطون، ولكن انا على ثقة بأن الصالح 
سيتخطى كل املعوقات اآلتية واملستقبلية 
ملقدرته وحنكته السياسية وألن الشعب 

أحبه ويسانده.

«رسالة خاصة»
أخي أنس.. لم يأت وزير على الداخلية 
مثلك كافح الفســاد وقام بالقبض على 
لصوص غسيل األموال دون النظر ملكانة 
الشخص، إياك إياك أن ترضخ لضغوطاتهم، 
فالتاريخ سيكتب اسمك مباء الذهب، واعلم 
أن اهللا يرى عملــك، واعلم أنك حظيت 
للفساد.. نحن  الشعب مبكافحتك  بحب 
معك واهللا معك وانا ومجموعة ضخمة من 
املواطنني مستعدون الن جنمع لك تواقيع 
نصف الشعب لتفويضك النقاذنا وانقاذ 
الوطن من الفاسدين واملتربصني.. واهللا 

ولي التوفيق.

وجهة نظر

أنس الصالح
إلى األمام

 aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد خليفة اجلالهمة

مصرع طفل غرقًا في مزرعة بـ«الوفرة»
وإنقاذ مواطنني من الغرق انقلب بهما طراد

مطاردة تسفر عن ضبط ٣ جتار مخدرات
مبارك التنيب

متكــن رجــال اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخدرات من إنهاء نشاط ٣ جتار مواد مخدرة 
وذلك عقب مطــاردة في منطقة الســاملية، 
وعثــر بحوزة التجار الثالثة على كيلو من 
مادة الشبو و٣٠ حبة كابتيغون و١٠ غرامات 
من مادة احلشــيش، وبحسب مصدر امني 
فإن معلومات وردت الى رجال املكافحة عن 
حيازة مواطــن مخدرات بغــرض االجتار، 
وعليــه مت التواصل معه لشــراء كمية من 

مخدر الشــبو بعد استئذان النيابة العامة. 
وأضــاف املصدر: مت االتفاق مع املتهم على 
تســليم املخــدرات في منطقة الســاملية في 
الثامنة مــن يوم امــس األول، حيث وصل 
املتهم وكان برفقته شــخصان، وما ان سلم 
الشبو الى مصدر املكافحة حتى اعلن رجال 
املكافحة عن انفسهم ليقوم املتهم بالهروب 
والصعود الى سيارته ومحاولة الهرب لتتم 
مطاردتــه وإجباره على التوقف ومرافقيه، 
وتبني انهما «بدون» ومواطن، وعثر بحوزتهم 

على املخدرات سالفة الذكر.

املتوارية األخيرة بقضية «ضيافة الداخلية» ُتسلم نفسها

سعود عبدالعزيز

توفي طفل كويتــي يبلغ من العمر ٧ 
ســنوات اثر غرقه في مســبح في احدى 
مــزارع منطقة الوفرة. وبحســب مصدر 
امني، فإن الطفل وصل الى مســتوصف 
الوفرة بصحبة خاله، ولكن تبني لالطباء 
ان الطفل لفظ انفاسه االخيرة ليتم تسجيل 
قضية غرق ووفاة في مخفر شرطة الوفرة 

حملت رقم ٢٠٢٠/٥٣.
مــن جهة اخرى، متكن رجــال اإلنقاذ 
البحري التابع لإلدارة العامة لإلطفاء من 
إنقاذ مواطنني من الغرق اثر انقالب طراد 
كانا على متنه مقابل طريق ٢٨٥. وكانت 
عمليــات الداخلية تلقت بالغ اســتغاثة 
بانقالب طراد، ليقوم رجال اإلطفاء وخفر 
الســواحل بالتعامــل مع البــالغ وإنقاذ 

املواطنني.

«شؤون اإلقامة»: لم ترد أي تعليمات بتمديد قرار الوزير حتى أمس األحد 
ومن تنتهي إقامته أو زيارته عليه املغادرة مطلع سبتمبر املقبل

عبد اهللا قنيص- أحمد خميس

أكد مصدر في اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة ان 
اإلدارة لم ترد إليها أي تعليمات جديدة بشأن متديد 
القرار الوزاري حتى أمس األحد، والذي مبوجبه منح 
متديد لإلقامات والزيارات حتى نهاية الشهر اجلاري، 

الفتا الى أنه في حال صدور قرار وزاري بالتمديد 
لفترة معينة سيتم تفعيل التمديد تلقائيا على أجهزة 
حاسوب وزارة الداخلية دون احلاجة الى مراجعة 
من أنهــت زيارتهم أو إقامتهــم اإلدارات املختصة. 
وردا على ســؤال عــن ان هناك العديــد من الدول 
تغلق مجاالتها اجلوية ويواجه الوافدون املنتهية 

إقاماتهم أو زياراتهم مخالفة القانون، قال املصدر: 
بالنسبة لشؤون اإلقامة فإنها تنتظر تعليمات، لكن 
ما لم ترد هذه التعليمات فإنه يتوجب على كل من 
انتهت إقامتهم أو زيارتهم مغادرة البالد في مطلع 
ســبتمبر املقبل  وإال أصبحــوا مخالفني للقانون، 

وسيتم حتصيل دينارين مقابل كل يوم مخالفة.

أكدت جهوزيتها لتطبيق أي قرار وزاري قد يصدر.. دون حاجة املقيمني إلى مراجعتها


