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العلي: سنواصل تلمس احتياجات النزالء والنزيالت وتدريبهم
محمد اجلالهمة - احمد خميس

قام وزير الداخلية الشيخ 
ثامــر العلي، بجولة تفقدية 
داخــل قطــاع املؤسســات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام، 
حيث كان في استقباله الوكيل 
املســاعد لقطاع املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
اللواء طالل معرفي بحضور 
عدد من الوكالء املســاعدين 
ذوي االختصــاص، حيــث 
اطلــع خاللهــا علــى عرض 
مرئي عن املنشآت اخلاصة 
النوعية  بالسجون والنقلة 
التي شهدتها، وكذلك اخلدمات 
املقدمة على اجلانب الصحي 
من خالل عدد املستشــفيات 
والتــي تضــم التخصصات 
الطبية واملختبرات واألشعة 
والصحــة الوقائيــة في ظل 
الظروف االســتثنائية التي 
متــر بها البالد فــي مواجهة 
ڤيــروس كورونــا، وكذلــك 
اجلانــب االجتماعي املتمثل 
في بيــت العائلة املخصص 
للتواصل العائلي من خالل 
الزيارات املقررة وفق اللوائح 
والنظم املتبعة في هذا الشأن.

وانتقل الى سجن النساء، 
حيث تفقــد غرفة العمليات 
واستمع لشرح عن األنشطة 
والبرامــج املخصصــة لهن 
واجلانب الترفيهي والتوعوي 
والتوجيه الدائم بأهمية الدور 

وتأهيلهــم لالنخــراط فــي 
املجتمع كأفراد صاحلني، وذلك 
البرامــج احلديثة،  بتطبيق 
والهــدف هــو الوصــول الى 
أهم االحتياجات اإلنســانية 
للنزالء، ووجه معاليه ببحث 
تطبيق خروج بعض النزالء 
من أصحاب األحكام املخففة 
الذين لم يتبق من احلكم املقرر 
عليهم سوى مدة قليلة لقضاء 
ما تبقى عليهم من حكم داخل 
منازلهم مــع متابعتهم عبر 

نظام السوار اإللكتروني.
ثــم قــام الوزيــر بجولة 
تفقدية داخل مبنى الســجن 

املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحــكام من خــالل الرعاية 
واألنشطة والبرامج املقدمة 
للنزالء والنزيالت، مما يعزز 
مكانــة الكويت كدولة رائدة 
للحفاظ على حقوق اإلنسان، 
مشددا على مواصلة تلمس 
النزالء بشــكل  احتياجــات 
مســتمر، واالرتقــاء بكل ما 
من شــأنه تأهيــل وتدريب 
النزالء والنزيالت ليصبحوا 
أفرادا صاحلني في املجتمع، 
وتعزيز التعامل اإلنســاني 
مع ضرورة تشديد االجراءات 

األمنية داخل السجن.

املركزي (١) رجال، شاهد خاللها 
العنابــر املخصصة للنزالء، 
واستمع لشرح حول البرنامج 
اليومي املخصص لهم، والذي 
يضم العديد مــن الفعاليات 
الرياضية والترفيهية واحلرف 
اليدوية، كما استمع الى عدد 
من املالحظات من قبل بعض 
النــزالء وطالــب بضــرورة 
العمــل علــى معاجلتها وفق 
النظم واللوائــح املتبعة في 

هذا الشأن.
وفي ختام اجلولة، أعرب 
وزير الداخليــة عن تقديره 
للجهود املبذولة داخل قطاع 

خالل جولة تفقدية داخل قطاع املؤسسات اإلصالحية شملت سجن الرجال والنساء واطلع على إجراءات «كورونا»

الشيخ ثامر العلي خالل جولته في املؤسسات اإلصالحية

الذي ميكــن أن يقمن به في 
خدمة املجتمع.

وطالــب العلي بضرورة 
مواصلــة العمل على تأهيل 
وتدريب العنصر البشــري 
مــن العاملــني داخــل قطاع 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام على كيفية التعامل 
مع النزالء وفق االشتراطات 
املقررة في املواثيق واملعايير 

الدولية حلقوق اإلنسان.
علــى  العلــي  واطلــع 
االســتراتيجيات املوضوعة 
داخل املؤسسات اإلصالحية 
للحفاظ على ســالمة النزالء 

«اجلنائية» تضبط ٧ نيباليني يوردون 
العمالة الهاربة إلى املكاتب املرخصة!

أمير زكي

ابلغ مصدر أمني «األنباء» ان قطاع األمن 
اجلنائــي ممثال بــاالدارة العامة للمباحث 
اجلنائية داهم السبت املاضي احد املكاتب 
الوهمية املتخصصة في حتريض اخلادمات 
علــى الهرب مــن جهات عملهــم او منازل 
كفالئهم مقابل اعطائهم ضعف الراتب الذي 
يتقاضونه، وجرى ضبط ٧ وافدين جميعهم 
من اجلنسية النيبالية، ومت توقيف خادمات 
هاربات داخل املكتب، والغريب ان املكتب 
الوهمــي يقوم بتوريد العمالة الهاربة الى 
مكاتــب مرخصة بحيث تقوم تلك املكاتب 
بتوزيع اخلادمات على جهات عمل اخرى 
علــى ان يدفع مندوبــو املكاتب املرخصة 
لعصابة التهريب مقدما لتكون لهم االولوية 

في احلصول على اخلدمة.
حول تفاصيل القضية، قال مصدر امني 
ان معلومــات وصلــت الــى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية عن مكتب وهمي يحرض 
اخلادمــات على الهرب واعادة تشــغيلهن 
بالساعة، وان املكتب حرض خالل االشهر 

القليلــة املاضية املئات من اخلادمات على 
الهــرب، كما تضمنــت املعلومات ان هناك 
مشــاجرات حتدث بــني مندوبــي املكاتب 
املرخصة داخل املكتــب الوهمي للتنافس 
على ان تكون لهم االســبقية في احلصول 

على اخلادمات.
واردف املصدر: ازاء هذه املعلومات مت 
ارســال مصدر ســري وبعد ثبوت تواجد 
مديري املكتب الوهمي بداخله ومجموعة من 
اخلادمات الهاربات مت اعطاء اشارة املداهمة 
لرجال املباحث ليتم ضبط النيباليني السبعة 
وهم من يديرون املكتب الى جانب عدد من 
اخلادمات وعدد من مندوبي شركات عمالة 

منزلية مرخصة.
واردف املصدر بالقول: جرى فتح حتقيق 
مع املوقوفني وخلصت افاداتهم انهم يوزعون 
انفســهم على جمعيات مراكز تسوق تقع 
مبناطق املواطنني لتحريض اخلادمات على 
الهــرب مع وعود مبنحهــم ضعف الراتب 
ومحاسبتهم بالساعة، وعبر شبكة عالقاتهم 
يقومون بالتنســيق مــع مكاتب مرخصة 

للحصول على خدمات الهاربات.

الوافدون يحرضون اخلادمات على الهروب داخل مراكز تسوق مقابل ضعف الراتب

صورة أرشيفية خلادمات ينتظرن التشغيل

٧ سنوات حبسًا 
لنقيب زّور شهادة حقوق

وإلزامه برد ١٥٧ ألف دينار

وفاة عامل بناء مصري من علو

عبدالكرمي أحمد

 أدانت محكمة اجلنايات ضابطا في الداخلية برتبة 
نقيــب لقيامــه بتزوير شــهادته اجلامعية بتخصص 
احلقوق املنسوب صدورها إلى إحدى اجلامعات املصريـة.

وقضــت احملكمة للمتهم الذي يعمل ضابطا برتبة 
نقيب في وزارة الداخلية، باحلبس ٧ سنوات مع الشغل 
والنفاذ وإلزامه برد ما تقاضاه من رواتب ومزايا بفعل 
تزوير الشــهادة وهو مبلــغ ١٥٧ ألف دينار وتغرميه 

ضعف هذا املبلغ.
وأحيل املتهــم إلى احملاكمة بتهمة تزوير وتوثيق 
محررات رســمية وهي شــهادات جامعية صادرة من 
خارج البالد، بعدما أكـــدت التحريات قيامـــه بتقديـــم 
أوراق مزيفـــة تــــــم تعيينه مـــن خاللها في وزارة 

الداخليــة.

مبارك التنيب

توفي وافد مصري (٢٧ عاما) إثر سقوطه من مبنى فندقي 
قيد اإلنشــاء في منطقة الفروانيــة، ومت نقل اجلثة إلى الطب 
الشرعي وتسجيل قضية سقوط من علو ووفاة. وبحسب مصدر 
امنــي لـ «األنباء» فــإن عمليــات وزارة الداخلية تلقت صباح 
امس بالغا يفيد بحالة سقوط من علو في الفروانية، وبانتقال 
رجال األمن تبــني أن الوافد يعمل عامل بناء وكان ينجز مهام 
عمله مببنى فندقي قيد اإلنشاء، وأنه سقط وتوفي على الفور.

فلبينية تنضم إلى قوائم املنتحرين
أمير زكي

انضمــت وافــدة فلبينيــة الــى قائمة 
املنتحرين يوم امس وذلك بعدما أقدمت على 
شنق نفسها داخل منزل كفيلها باستخدام 
مالبس، ومت تسجيل قضية في مخفر شرطة 
علي صباح السالم حملت عنوان «انتحار».
وحــول تفاصيل القضيــة، قال مصدر 
امني لـ«األنباء» ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت صبــاح امس بالغا مــن مواطن من 

مواليد ١٩٩٢ قال فيه ان خادمته انتحرت، 
وعلى الفور انتقل الى موقع البالغ عدد من 
رجال األمــن واألدلة اجلنائية، حيث تبني 
ان الوافــدة وهي من مواليــد ١٩٩٤ أقدمت 
على إنهاء حياتها شــنقا داخل دورة مياه 
ملحقة مبنزل كفيلها وتبني انها استخدمت 
مالبس كأداة للشــنق، الى ذلك أكد كفيلها 
فــي اإلفادات التي أدلى بهــا ان الوافدة لم 
تكن تعاني من أي مشــكالت تذكر، كما لم 

تطلب السفر الى موطنها.

ضبط عربي ُيهّرب الهواتف النقالة للسجناء في «املركزي»

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص 

أبلــغ مصدر أمني «األنبــاء» أن أجهزة وزارة 
الداخليــة فتحت حتقيقا مع وافد عربي للوقوف 
علــى ما اذا كان اســتطاع قبل ضبطــه امس من 
تهريب هواتف نقالة الى داخل السجن بحيث يتم 
فتح حتقيق للوقوف على أوجه اخللل الذي مكنه 
من فعل ذلــك، وجاء فتح التحقيق عقب توقيف 
الوافــد الذي يعمل في مطعم متعاقد على توريد 

الوجبات خالل محاولته تهريب الهواتف وشواحنها 
متلبسا، وكانت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ذكرت في بيان لها أنه ضمن جهود قطاعات 
وزارة الداخلية، متكن أمن الســجن املركزي من 
ضبط مقيم عربي يعمل في أحد املطاعم املتعاقدة 
مع وزارة الداخليــة حاول تهريب ممنوعات عن 
طريق إخفائها داخل الوجبات إلى نزالء السجن 

املركزي مقابل مبلغ مالي.
وفــي التفاصيل، أنه وأثنــاء تفتيش وجبات 

غذائيــة قبل دخولها لنزالء الســجن املركزي مت 
ضبط عدد ٤ هواتف نقالة وعدد ٤ شواحن مغلفة 
داخل كل وجبة غذائية، وبالتحقيق مع املتهم أقر 
واعترف بأنه كان ينوي تهريبها الى نزالء داخل 
السجن، حيث مت ضبط املتهم وحتويله وجميع 
املضبوطات الى جهة االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.
يشار الى أن قيمة الهاتف الذكي داخل السجن 
والتي يتم تهريبها للنزالء تتجاوز الـ٢٠٠٠ دينار.

يعمل في مطعم لتوريد الوجبات إلى النزالء

أمن السجن املركزي ضبط املتهم متلبسًا بـ ٤ هواتف نقالة و٤ شواحن مغلفة داخل كل وجبة غذائية

إهانة أمني سر جلسة ومفتش في «التجارة» بالصاحلية
سعود عبدالعزيز

ســجلت قضية إهانــة موظف عام 
في مخفر شــرطة الصاحلية، واملدعى 
عليــه في القضية محــام في «الفتوى 

والتشريع». 
وبحســب مصدر أمني لـ «األنباء»، 
فإن موظفا يعمل أمني سر جلسة قال إن 

احملامي «كويتي» وعقب نهاية اجللسة 
قام بإهانته والتلفظ عليه بألفاظ غير 
الئقــة، وجار اســتدعاء املدعــى عليه 

للتحقيق معه.
من جهة اخرى، تقدم مفتش في وزارة 
التجارة إلى مخفر شــرطة الصاحلية 
متهمًا وافدا مصريا بإهانته أثناء تأدية 

مهام عمله.

وفور تســجيل البالغ، مت استدعاء 
املدعى عليه، وبعد التحقيق معه جرى 
احتجازه ومن ثم إطالق سراحه بكفالة.
وبحســب مصدر أمني، فــإن املُبلِّغ 
وهــو مواطن من مواليــد ١٩٨١ قال إنه 
كان يحرر مخالفــة للوافد داخل محل 
عمله في أسواق املباركية، وقام املدعى 

عليه بإهانته والتعدي عليه بالقول.

أمر بضبط وإحضار «معلوم االسم األول» دهس طفًال 
سعود عبدالعزيز

وجه وكيل نيابة اجلهراء رجال 
مباحث الصليبية بضبط وإحضار 
شــخص من واقع بيانــات مركبته 
والتي اســتخدمت في واقعة ضرب 

ودهس طفل كويتي ١١ عاما.
وبحسب مصدر أمني لـ «األنباء» 
فإن مواطنا مــن مواليد ١٩٧٧ تقدم 
إلى مخفر شــرطة الصليبية وأبلغ 
أن ابنــه من مواليــد ٢٠٠٩ تعرض 
للضرب والدهس من قبل قائد مركبة 

فارهة «حدد اسمه االول» وقدم املبلغ 
في ملــف القضية رقم اللوحة التي 
يســتقلها اجلاني إلى جانب تقرير 
طبي جاء فيه كســـــور في اصبـع 
اليـــــد، ومت تصنيــــــف القضيــة 

كجنايـــات.

سرقة نقالني من مستشفى
أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن رجال مباحث شرطة الشويخ 
بصدد االستعانة بكاميرات مستشفى تخصصي في منطقة 
الصباح الطبية لتحديد هوية مجهول أقدم على سرقة وافدة 
مصرية كانت تراجع املستشفى. وكانت الوافدة (٣١ عاما) 
قالت إنها وخالل وجودها برفقة أحد أقاربها تركت هاتفني 
نقالــني على الطاولة لدقائــق، وفوجئت باختفاء الهاتفني، 
وحددت في البالغ أوصاف الهاتفني وسجلت قضية سرقة.


