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المضبوطات في السجن العمومي خالل 2018

القضاء واألمن

«السجين الُمحتال» ُيفّجر مفاجآت أمام «المباحث»:

أنا نصاب محترف.. «شلون صدتوني»

باع تذاكر وهمية
بـ 150 ألف دينار

اكدت مصادر مطلعة ان تاريخ املتهم حافل 
بالنصب واالحــتــيــال، حيث إنــه فــي إحــدى 
القضايا وبالتحديد قبل 4 سنوات استطاع 
ان يبيع تذاكر وهمية ملكاتب السفر بقيمة 
150 الف دينار، مما يعني انه يملك الدهاء، 
وال يـــوقـــفـــه شـــــيء مــــن الـــنـــصـــب عـــلـــى أي 

مشروع.

 ال يتعاطى

وبكامل قواه!

اوضحت املصادر ان املتهم في كامل قواه 
العقلية، وال يتعاطى املخدرات وال الخمور، 
لــكــنــه يــتــعــاطــى هـــوايـــة الــنــصــب واالحــتــيــال 
على  والحصول  اآلخرين  إيهام  من خــالل 

أموالهم.

أول قضية ارتكبها المتهم
ذكــرت املــصــادر إلــى ان اول قضية ارتكبها املتهم كــان يبلغ 
من العمر 21 سنة بعد توظيفه بإحدى الوزارات الخدماتية 
بـ5 أشهر، حيث كانت تتمثل في تأجير سيارات فارهة من 

مكاتب، ويقوم على اثرها بإيهام آخرين بأنه يملكها.

غسيل األموال
لــفــتــت املــــصــــادر إلــــى ان تــهــمــة «غــســيــل األمــــــــوال» أصــبــحــت 
شبه مــؤكــدة فــي القضية، وســوف تضاف إلــى تهم النصب 
اعمال، مستدركة  ورجــال  وانتحال صفة شيوخ  واالحتيال 
في الوقت نفسه: لكنها ليست جديدة على املتهم املعتاد على 

هذه الجرائم.

نظرات حقد
ابلغت مصادر مطلعة ان املتهم خالل القبض عليه لم تبد عليه 
مــشــاعــر الــخــوف، وإنــمــا بـــدت عليه نــظــرات الــحــقــد، وقـــال خــالل 
القاء القبض عليه، أنا محترف ولم أتوقع القبض علي، كما انه 
اعترف تفصيليا بأنه أوقع ضحاياه من دون ان يشعروا بأنه 

شخصية وهمية.

راح اطلع وتشوفون!
قالت املصادر: ان املتهم في آخر القضايا التي ُسجن فيها، قال 
لرجال األمــن: «راح أطلع وراح تشوفون!» مشيرة  إلــى أنــه كان 
صادقًا في أن هذه العمليات تجري في دمه، لكن املباحث لم ولن 

يتركوه لحظة.

¶ شخصية سياسية حاولت التوسط.. وآخرون يتصلون بحجة االستفسار!
¶ النيابة تحجز 7 من شركائه.. ومتهمان في الخارج على قائمة االنتظار

 راشد الشراكي 

إلى  «الــداهــيــة»، مشيرة  بـــ املتهم  املــصــادر  وصفت 
أن التحقيقات معه أمام مباحث الصالحية، قادت 
إلــــى ضــبــط 7 مــتــهــمــني آخــــريــــن، وقــــــررت الــنــيــابــة 
الــعــامــة حــجــزهــم، وجـــرى رصـــد شخصني آخــريــن 
وسيتم ضبطهما فور عودتهما من خارج البالد، 

ليصبح إجمالي املتهمني 10.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى ان املــحــتــجــزيــن حــالــيــا هم 
4 كــويــتــيــني إضــافــة إلـــى شــخــصــني مــن الجنسية 

املصرية، وهندي، اما املتهمان املتواجدان 
خارج البالد فهما كويتي وسوري.

واشـــــــــارت املـــــصـــــادر إلـــــى ان املـــتـــهـــم أدلــــى 
مؤكدًا  بــه،  يقوم  كــان  بما  تفصيلية  باعترافات 

انها ليست املرة األولى التي يمارس هوايته 
في النصب واالحتيال، وانــه ال يستطيع 

ان يتخلى عنها، ولن يتوب!
باغت  املتهم  أن  املــصــادر  وكشفت 

رجال املباحث بالتساؤل «شلون صدتوني؟!»
وفــيــمــا يــخــص آخـــر مــا تــوصــلــت إلــيــه الــتــحــريــات 
وهناك  بدايتها،  فــي  القضية  «إن  املــصــادر:  قالت 
تحريات تكميلية، ومن املتوقع أن تحدث مفاجآت 
كبيرة لوجود اهتمام بالغ  بهذه القضية الغريبة 
األولــى من نوعها لخطورتها على  والتي تعتبر 

املجتمع.
وذكرت املصادر إن شخصية سياسية لم تتوقف 
اتصاالتها مع احد الضباط الكبار خالل التحقيق 
في هذه القضية، ولم يتم الرد عليه، كما استغربت 
املــــصــــادر مـــن االتــــصــــاالت الـــعـــديـــدة لــشــخــصــيــات 
اخرى بحجة االستفسار عن آخر تطورات القضية 

مع املتهم!

مجنون تزوير!

وكشفت التحقيقات ان املتهم الخطير قام بتزوير 
بطاقة مدنية لرجل أعمال معروف كما قام بتزوير 
جـــواز ســفــره، ووصــفــت املــصــادر هـــذا املــتــهــم بأنه 

(مجنون تزوير)!
املضبوطني  املتهمني  ان   :� مــصــادر  وقــالــت 
والذين تم حجزهم بقرار النيابة العامة سيدخلون 
بتهم االشـــتـــراك فــي جــريــمــة نــصــب واحــتــيــال ألنــه 
اتضح من خالل التحريات انهم على علم بما يقوم 

به املتهم الرئيسي. 

مباحث الصالحية
كشفت خيوط الجريمة

منذ بدايتها..
والتحريات مستمرة

5 كويتيين
ومصريان وهندي

وسوري تعاونوا معه

؟!
واصلت الجهات األمنية والنيابة العامة تحقيقاتها في قضية اختراق السجن المركزي من قبل 

المتهم الذي انتحل صفة شيوخ من األسرة الحاكمة ورجال اعمال وبطرق احترافية جداً.

ابلغت مصادر مطلعة ان املتهم خالل القبض عليه لم تبد عليه 
مــشــاعــر الــخــوف، وإنــمــا بـــدت عليه نــظــرات الــحــقــد، وقـــال خــالل 
القاء القبض عليه، أنا محترف ولم أتوقع القبض علي، كما انه 
اعترف تفصيليا بأنه أوقع ضحاياه من دون ان يشعروا بأنه 

قالت املصادر: ان املتهم في آخر القضايا التي ُسجن فيها، قال 
لرجال األمــن: «راح أطلع وراح تشوفون!» مشيرة  إلــى أنــه كان 
صادقًا في أن هذه العمليات تجري في دمه، لكن املباحث لم ولن 

 راشد الشراكي 

إلى  «الــداهــيــة»، مشيرة  بـــ املتهم  املــصــادر  وصفت 
أن التحقيقات معه أمام مباحث الصالحية، قادت 
 مــتــهــمــني آخــــريــــن، وقــــــررت الــنــيــابــة 
الــعــامــة حــجــزهــم، وجـــرى رصـــد شخصني آخــريــن 
وسيتم ضبطهما فور عودتهما من خارج البالد، 

ليصبح إجمالي املتهمني 10.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى ان املــحــتــجــزيــن حــالــيــا هم 
 كــويــتــيــني إضــافــة إلـــى شــخــصــني مــن الجنسية 

املصرية، وهندي، اما املتهمان املتواجدان 
خارج البالد فهما كويتي وسوري.

واشـــــــــارت املـــــصـــــادر إلـــــى ان املـــتـــهـــم أدلــــى 
مؤكدًا  بــه،  يقوم  كــان  بما  تفصيلية  باعترافات 

انها ليست املرة األولى التي يمارس هوايته 
في النصب واالحتيال، وانــه ال يستطيع 

ان يتخلى عنها، ولن يتوب!
باغت  املتهم  أن  املــصــادر  وكشفت 

رجال املباحث بالتساؤل «شلون صدتوني؟!»
وفــيــمــا يــخــص آخـــر مــا تــوصــلــت إلــيــه الــتــحــريــات 
وهناك  بدايتها،  فــي  القضية  «إن  املــصــادر:  قالت 
تحريات تكميلية، ومن املتوقع أن تحدث مفاجآت 
كبيرة لوجود اهتمام بالغ  بهذه القضية الغريبة 
األولــى من نوعها لخطورتها على  والتي تعتبر 

املجتمع.
وذكرت املصادر إن شخصية سياسية لم تتوقف 
اتصاالتها مع احد الضباط الكبار خالل التحقيق 
في هذه القضية، ولم يتم الرد عليه، كما استغربت 
املــــصــــادر مـــن االتــــصــــاالت الـــعـــديـــدة لــشــخــصــيــات 
اخرى بحجة االستفسار عن آخر تطورات القضية 

مع املتهم!

مجنون تزوير!

وكشفت التحقيقات ان املتهم الخطير قام بتزوير 
بطاقة مدنية لرجل أعمال معروف كما قام بتزوير 
جـــواز ســفــره، ووصــفــت املــصــادر هـــذا املــتــهــم بأنه 

(مجنون تزوير)!
املضبوطني  املتهمني  ان   :� مــصــادر  وقــالــت 
والذين تم حجزهم بقرار النيابة العامة سيدخلون 
بتهم االشـــتـــراك فــي جــريــمــة نــصــب واحــتــيــال ألنــه 
اتضح من خالل التحريات انهم على علم بما يقوم 

به املتهم الرئيسي. 

واصلت الجهات األمنية والنيابة العامة تحقيقاتها في قضية اختراق السجن المركزي من قبل 
المتهم الذي انتحل صفة شيوخ من األسرة الحاكمة ورجال اعمال وبطرق احترافية جداً.

المضبوطات في السجن المركزي خالل 2018

التاريخم
أعداد المضبوطات وأنواعها

مواد 
شرائح بطاريةهواتفمخدرة

اتصال
رأس 

شاحن
وصالت 
شحن

جهاز 
أدوات سماعةراوتر

حادة
مواد 
أخرى

177-11939076013029419303يناير1

527118262029462489391285فبراير2

26-46171511431116125مارس3

80-20183242462765أبريل4

32-89286121853027مايو5

11-27665457571035يونيو6

63-3225291444415910160يوليو7

12-8154101522510520125أغسطس8

31-3100241252573سبتمبر9

85-2152614048891890أكتوبر10

31-1555792925596-نوفمبر11

42-3012159361962454ديسمبر12

822301870813738175916220921875المجموع

التاريخم
أعداد المضبوطات وأنواعها

شرائح بطاريةهواتف
وصالت شاحناتصال

شحن
رأس 

شاحن
جهاز 

مواد سماعةراوتر
أخرى

٢٢٧١١٦٢-٣١-٣٦يناير١

٣٠٥١٢٣١-٥٠-٥٢فبراير٢

٦١-١٢٣-٣٠-٣٠مارس٣

١٨٣-٣٤٧-٤٩-٥٨أبريل٤

-١٠-١٦١٠-٣٧-٣٧مايو٥

-٣٦٢٢٣٥١٩-٣٤يونيو٦

-٨-١٢١-٢٣-٢٤يوليو٧

-٤-١٠٢-١٨-٢٤أغسطس٨

١٨١-٣٤١٢-٣٦-٣٧سبتمبر٩

٢٢٢١٨٢-٣٩-٣٦أكتوبر١٠

١٦١-١٤-١٣-٢٣نوفمبر١١

٦٧--١٨-٢٦١٢٣ديسمبر١٢

٤١٧١٣٨٥٢٢٤٧٥٤٥١٣٢١٨المجموع

 «الداخلية» تحقق في ما نشرته � 
سريا  تحقيقا  فتحت  الــداخــلــيــة  وزارة  ان  مطلعة  مــصــادر   كشفت 
بالواقعة التي كشفتها � بقيادة الوكيل املساعد للمؤسسات 
الزعبي، وتم جمع كاميرات  اللواء فراج  األحكام  اإلصالحية وتنفيذ 
املتهمني وجميع  التفاصيل وزوار  أدق  السجن ملعرفة  املراقبة داخل 

الذين يلتقي بهم داخل السجن. 

مشروع لحجب االتصاالت في السجون

العمل عليه  كشف مصدر أمني لـ � عن «مــشــروع يجري 
لحجب االتصاالت والتغطية الهاتفية عن مجمع السجون وحجب 
التغطية عن الهواتف النقالة األمر الذي يجعل تهريبها وإدخالها  
غير  مفيد للسجني ويمنع تجارة الهواتف في السجون.  وبني أن 
هناك تعاونا بني اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت واإلدارة العامة 
القريب  فــي  األمــر  هــذا  لتطبيق  السجون  وقــطــاع  املعلومات  لنظم 

العاجل.
ولفت املصدر إلى االنتهاء من دراسة شاملة لحاجة قطاع السجون 
للنظام األمني لالرتقاء بنظام املراقبة وتحديثها حيث جرى طرح هذا 

األمر بممارسة حملت رقم 2019/35.
ملراقبة  الساعة  مـــدار  تعمل على  غــرفــة عمليات  «هــنــاك  وقـــال: 
التسجيل  نظام  تطوير  عــن  ناهيك  24 ساعة  طــوال  السجناء 

للنظام األمني بالقطاع».

السجون رغم جهود «الداخلية».. من عقوبة وإصالح إلى تجارة ممنوعات! 

جرائم أخرى من وراء األسوار!
 منصور الشمري

تبذلها  التي  امللحوظة  الجهود  من  الرغم  على 
املـــؤســـســـات  أوضـــــــاع  لــضــبــط  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
اإلصـــالحـــيـــة،  فـــإن الــســجــون تــحــولــت مــن مكان 
لـــــإلصـــــالح وقـــــضـــــاء الــــعــــقــــوبــــات إلـــــــى تــــرويــــج 
املمنوعات، االمر الذي يستلزم وقفة من األجهزة 
االمنية. وأسقطت قضية السجني منتحل صفة 
الـــشـــيـــوخ الـــتـــي نـــشـــرت � تــفــاصــيــلــهــا في 
عددها الصادر أول من امس «ورقة التوت» عن 
خـــروقـــات أمــنــيــة مــريــعــة فـــي  قــطــاع املــؤســســات 
اإلصالحية. فالسجني كان يدير شبكة عملياته 
األمــــوال وسط  النصب واالحــتــيــال وغسيل  فــي 
تــســهــيــالت مــريــحــة لـــه كــســجــني داخــــل الــســجــن، 
إذ يــتــمــتــع بــخــط هــاتــفــي مــمــيــز يــســتــخــدمــه في 
عــمــلــيــاتــه، كـــمـــا أنـــــه يــنــعــم بــتــلــفــزيــون قــنــواتــه 
الطعام  ويطلب  له،  مفتوحة  املشفرة  الرياضية 
فــيــصــل الـــيـــه فــــي زنـــزانـــتـــه مــــن أفـــخـــر املـــطـــاعـــم، 

ويعيش كما لو أنه في فندق 5 نجوم.
هــــذا هـــو الــــواقــــع األمـــنـــي املــــريــــع؛ فــاملــمــنــوعــات 
مــــتــــداولــــة داخــــــل الـــســـجـــن كـــالـــهـــواتـــف الــنــقــالــة 
بأنواعها فضال عن وبيع وشراء املواد املخدرة 
من حشيش وحبوب، ناهيك عن فوضي جعلت 
دخول وتداول تلك املمنوعات أمرا اعتياديا في 
مخالفة واضحة وصريحة لقانون السجون في 

البالد.

تداول املمنوعات

حالة السجن املركزي أصبحت عبارة عن «بازار 
تـــجـــاري» تـــتـــداول فــيــه املــمــنــوعــات بــكــل أريحية 
وسط أقل ما يقال عنها إنها تهاون أو تساهل 
أو غـــض بــصــر مــقــصــود أو غــيــر مــقــصــود إزاء 
دخول تلك املمنوعات وتداولها بالبيع والشراء 
وبـــأســـعـــار خــيــالــيــة األمــــــر الــــــذي يـــنـــذر بــكــارثــة 
حقيقية تــمــس األمــــن وتــمــس ســمــعــة املــؤســســة 

األمنية ومنتسبيها. 
تقرع الخروقات األمنية الجسيمة، التي تحصل 
فـــي املـــؤســـســـات اإلصـــالحـــيـــة، نـــاقـــوس الــخــطــر 
بـــشـــدة، فـــي مــطــالــبــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة بنفضة 
فـــي قــطــاع الــســجــون واملـــؤســـســـات اإلصــالحــيــة، 
تتمثل في إعادة النظر في كل اإلجراءات األمنية 
املعمول بها حاليا وضرورة إيجاد فلسفة أمنية 
تواكب طبيعة ذلك القطاع وتتجاوز السلبيات 
املـــرصـــودة فــيــه والــتــي تــتــكــرر دائــمــا. فيكفي أن 
نلقي نظرة إحصائية على أحوال السجون عام 
في  الــكــبــيــر  االخـــتـــراقـــات  حــجــم  لنكتشف   2018
قطاع السجون والــذي لم تفلح معه اإلجـــراءات 

التي اتخذتها وزارة الداخلية في وقفها. 
فــبــحــســب اإلحـــصـــائـــيـــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
النقالة التي ضبطت  � فإن عدد الهواتف 
املاضي  العام  املركزي  السجن  السجناء في  مع 
هاتفا   417 إلــى جانب ضبط  هاتفا،   3018 بلغ 

داخــل  نــقــاال  هاتفا  و116  العمومي  السجن  فــي 
سجن النساء.

داخـــل مجمع  فبلغت  املـــخـــدرات،  أمـــا ضبطيات 
السجون وبني السجناء 822 ضبطية خالل عام 
هــيــرويــن وكوكايني  بــني  مــا  تنوعت  فقط   2018

وحشيش وحبوب مخدرة وبانغو. 
وقد عثر خالل العام ذاته على ضبطيات أخرى 
داخل مجمع السجون أبرزها 142 بطارية هاتف 
نقال و167 جهاز راوتــر و1200 شريحة اتصال 

و2000 وصلة شحن و2200 سماعة هاتف.

وتكشف اإلحصائية عن العثور على ممنوعات 
أخــرى عبارة عن أدوات حــادة ومجالت وصور 
أخــرى ممنوعة بلغت ما يقارب  اباحية ومــواد 

900 مادة ممنوعة. 

تساؤالت مثيرة 

وتثير  هــذه األرقـــام الكثير مــن الــتــســاؤالت عن 
كــيــفــيــة دخــــــول تـــلـــك املـــمـــنـــوعـــات ومـــــن أدخــلــهــا 
ولحساب من وهــل تمت بمقابل ومــن املستفيد 
ناهيك عن السؤال األبرز وهو إن كان هذا هو ما 

تم ضبطه فكيف بما لم يضبط؟
كــمــا تــؤكــد فـــداحـــة هـــذه األرقــــــام أن عــلــى وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــتـــح مـــلـــف هــــــذا الــــقــــطــــاع وغـــربـــلـــة 
اإلجــراءات األمنية املتبعة فيه فــورا ليعود دور 
املــؤســســات اإلصــالحــيــة املــفــقــود حــالــيــا كجهة 

تهذيب وإصالح وليست أوكارا للجريمة. 

استنفار و تفتيش

وعــلــمــت � أن حــالــة مـــن االســتــنــفــار الــتــام 
ســيــطــرت عــلــى قـــطـــاع الـــســـجـــون حــيــث صـــدرت 
العنابر  جميع  عــلــى  تفتيشية  بــحــمــالت  أوامــــر 
والـــــزنـــــازيـــــن فـــــي الـــســـجـــن املــــــركــــــزي والـــســـجـــن 
العمومي وسجن النساء وسحب كل االمتيازات 
السجناء وتكثيف  لبعض  التي كانت ممنوحة 
املــمــنــوعــات وتطبيق  الليلية وضــبــط  الــحــمــالت 
صــــــــارم لــــلــــقــــانــــون عــــلــــى كـــــل مـــــن يـــضـــبـــط مــعــه 

ممنوعات. 

تجارة املخدرات  

رائجة  تجارة  هناك  إن  مطلعة:  مصادر  وقالت 
لـــلـــمـــخـــدرات داخــــــل مــجــمــع الــــســــجــــون، وهـــنـــاك 
عمليات بيع وشراء من وراء األسوار  إلى جانب 
عمليات إلدارة صفقات مخدرات خارج السجن 
عــبــر مـــا يــســمــي (الـــديـــلـــرز) ويــتــم الــتــرتــيــب لها 
مــن الــداخــل عــبــر الــتــاجــر املــحــجــوز الـــذي يشعر 

باألمان وهو في املخبأ.

وأوضحت  املصادر «ان بعض تجار املخدرات 
يريدون إطالة أمد بقائهم بالسجن لكونه املكان 

اآلمن لهم إلدارة تجارتهم املحرمة».
وبينت أن مكتب مكافحة املخدرات داخل مجمع 
الـــســـجـــون يـــقـــوم بـــجـــهـــود كـــبـــيـــرة بـــاملـــداهـــمـــات 
وضـــبـــط املــــخــــدرات واســـتـــطـــاع ضــبــط عــــدد من 
تــجــار املـــخـــدرات يـــديـــرون عــمــلــيــات بــيــع خـــارج 
السجن متورط فيها تاجر داخل السجن وعند 
ضــبــطــه تــكــون الــعــقــوبــة هـــي مــزيــد مـــن السجن 

ويواصل تجارته املحرمة من الداخل. 
بورصة أسعار املمنوعات 

التجارة  ضربت مصادر � مثاال على نوع 
الــســجــن قــائــلــة: «تــم  الــرائــجــة للممنوعات داخـــل 
بــيــع شــريــحــة هـــاتـــف نـــقـــال بـــرقـــم ذهـــبـــي بمبلغ 
تــعــدى ثــالثــة آالف ديــنــار عــدا عــن الــهــواتــف التي 
أرقــام خيالية تتعدى األلف  إلــى  تصل أسعارها 
االكــســســوارات من سماعات  دينار للجهاز وأمــا 
وبــــطــــاريــــات وشـــــواحـــــن فـــتـــصـــل أســــعــــارهــــا إلـــى 
خمسني وسبعني ومائة دينار للقطعة في سوق 

سوداء.
أما تجارة املخدرات فتتم داخل مجمع السجون 
الكثير  املتعاطني وتجد  السجناء ال سيما  بني 
من املتعاطني عند ضبطهم يرفضون اإلفصاح 
عن التاجر أو الشهادة ضده حتي ال يمنع عنه 

«املقسوم» كما يطلقون عليه داخل السجن.   طوق أمني كبير أمام السجن المركزي

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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في  العدد

الحرب التجارية 
اندلعت فعالً

.. وبقوة

»البنتاغون«: ال نريد 
حرباً مع إيران

 في العراق

رئة العالم
 تحترق

18

22

24

اقتصاد

دولي

دولي

منتدى الحوار اإليراني يحتاج إلى تهيئة الظروف أوالً

زيارات لحسم »المقسومة«
 بين السعودية والكويت

 ■ ضبط 7 من المتواطئين مع المحتال.. 4 كويتيين ومصريان وهندي 

 ■ شريكان متواريان خارج البالد حتى اآلن.. مواطن وسوري 

 ■ باع تذاكر وهمية لمكاتب ســياحة وســفر بـ 150 ألف دينار

 ■ سبق أن زّور بطاقة مدنية وجواز سفر لرجل أعمال معروف 

ط.. وآخرون على »حر الجمر«  ■ شخصية سياسية حاولت التوسُّ

كشف 9 متورطين مع »السجين النصاب«

»الداخلية« تحقق  في ما نشرته سبقلا

شلون صدتوني؟!
أشارت املصادر املعنية بالقضية إلى أن املتهم لم يظهر 
عليه  ب��دت  وإن��م��ا  عليه،  القبض  خ��ال  ال��خ��وف  مشاعر 
ن��ظ��رات ح��ق��د، وردد »ش��ل��ون ص��دت��ون��ي؟!«، ث��م اع��ت��رف 
أن يشعروا  أوقع ضحاياه من دون  أنه  تفصيليًا كيف 

وهمية. شخصية  بأنه 

شركاء المجرم
النيابة  ب��ق��رار  ح��ج��زوا  ال��ذي��ن  املضبوطني  املتهمني  أن  علم 
القضية كشركاء في جرائم  إدخالهم في  العامة سيجري 
نصب واحتيال، إذ اتضح من خال التحريات األولية أنهم 

الرئيسي. املتهم  به  على علم بما يقوم 

راشد الشراكي ومنصور الشمري
بدأت تظهر مفاجآت من خالل التحقيقات مع السجني 
امل���واط���ن امل��ت��ه��م ب��ان��ت��ح��ال ص��ف��ة ش��ي��وخ وش��خ��ص��ي��ات 
أخرى، الذي كشفت سبقلا قضيته في عددها الصادر 

أول من أمس.
أول���ى امل��ف��اج��آت، وف��ق م��ص��ادر أمنية مطلعة، ت��واف��ر 9 
وغسل  واالحتيال  النصب  قضايا  في  للمتهم  شركاء 
األم��وال وغيرها من التهم، حيث ج��رى ضبط 7 منهم 
)4 ك��وي��ت��ي��ني وم���ص���ري���ان وه����ن����دي(، وح��ج��زه��م ب��ق��رار 
ال��ع��ام��ة، بينما ي��ج��ري رص��د اث��ن��ني آخرين  م��ن النيابة 
)كويتي وسوري( خارج البالد تمهيدًا لضبطهما فور 

عودتهما.
أم���ا ث��ان��ي��ة امل���ف���اج���آت، ف��ه��ي ق��ي��ام ش��خ��ص��ي��ة سياسية 
ب��ات��ص��االت ل��م تتوقف م��ع أح��د ال��ض��ب��اط ال��ك��ب��ار خالل 
ي���رد عليه،  ل��م  ال��ق��ض��ي��ة، إال أن األخ��ي��ر  ف��ي  التحقيقات 
أخ��رى بحجة   عن اتصاالت عديدة لشخصيات 

ً
فضال

االس���ت���ف���س���ار ع���ن آخ����ر ت����ط����ورات ال��ق��ض��ي��ة م���ع امل��ت��ه��م، 
وبعض االتصاالت ألشخاص ذوي صلة ربما.

ال��داخ��ل��ي��ة فتحت  ان وزارة  م��ط��ل��ع��ة  م���ص���ادر  وك��ش��ف��ت 
تحقيقًا سريًا بالواقعة، التي كشفتها سبقلا، بقيادة 
ال���وك���ي���ل امل���س���اع���د ل��ل��م��ؤس��س��ات اإلص���الح���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ 
األح��ك��ام ال��ل��واء ف���راج ال��زع��ب��ي، وج���رى ج��م��ع ك��ام��ي��رات 
امل��راق��ب��ة داخ���ل ال��س��ج��ن مل��ع��رف��ة أدق ال��ت��ف��اص��ي��ل وزوار 
املسجون  املتهم  بهم  يلتقي  ال��ذي��ن  وجميع  املتهمني، 

داخل السجن.
وق�����ال�����ت امل������ص������ادر ع���ي���ن���ه���ا: إن امل���ت���ه���م ال��������ذي وص���ف 
»الداهية« اعترف تفصيليًا بما كان يقوم به، مؤكدًا  ب�
ي��م��ارس فيها هوايته  ال��ت��ي  امل���رة األول����ى  أن��ه��ا ليست 

أن يتخلى عنها، ولن  »اإلج��رام��ي��ة«، وأن��ه ال يستطيع 
يتوب!

واالحتيال.  بالنصب  حافل  املتهم  تاريخ  أن  وأضافت 
ف��ف��ي إح�����دى ال���ق���ض���اي���ا، وب��ال��ت��ح��دي��د ق��ب��ل 4 س���ن���وات، 
استطاع بيع تذاكر وهمية ملكاتب سفر بقيمة 150 ألف 
دينار. ووصفته املصادر بأنه »مجنون تزوير«، مبّينة 
أن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ك��ش��ف��ت أن���ه زّور ب��ط��اق��ة م��دن��ي��ة ل��رج��ل 

أعمال معروف، كما زّور جواز سفره. 
وأك������دت امل���ص���ادر أن »ال��ق��ض��ي��ة ف���ي ب��داي��ت��ه��ا، وه��ن��اك 
مدوية  مفاجآت  ح��دوث  يتوقع  إذ  تكميلية،  تحريات 
ال��ت��ي ت��ع��د األول����ى من  ل��ت��واف��ر اه��ت��م��ام كبير بالقضية 
ن��وع��ه��ا ف���ي ال���ك���وي���ت«، م��ش��ي��رة إل����ى أن ت��ه��م��ة »غ��س��ل 
األموال« بحق املتهم أصبحت شبه مؤكدة، وستضاف 
إل���ى ت��ه��م ال��ن��ص��ب واالح���ت���ي���ال وان��ت��ح��ال ص��ف��ة ش��ي��وخ 
ورجال أعمال، علمًا بأنه في آخر القضايا التي يقضي 
عقوبة السجن بسببها كان قد قال لرجال األمن: »راح 

أطلع.. وراح تشوفون«!

وك���ش���ف���ت ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ف�����ي ال���ق���ض���ي���ة ع�����ن خ����روق����ات 
الجهود  ف��رغ��م  ال��س��ج��ون.  ف��ي  أمنية خطيرة وف��وض��ى 
امل���ت���واص���ل���ة ل�������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ل��ض��ب��ط األوض�������اع في 
السجون، فإن التحقيقات كشفت عن سجناء يعيشون 
كأنهم في »أماكن« بال رقيب أو حسيب، مع استفادتهم 
من تواطؤات تسمح لهم بفعل ما يشاؤون لقاء مبالغ 

مالية. 
بأنواعها،  النقالة  الهواتف  كما  متداولة  فاملمنوعات 
 ع���ن ب��ي��ع وش������راء امل������واد امل����خ����درة م���ن حشيش 

ً
ف���ض���ال

وح���ب���وب، ن��اه��ي��ك ع���ن ف��وض��ى ج��ع��ل��ت دخ����ول وت����داول 
اعتياديًا أحيانًا بسبب تواطؤات  أمرًا  املمنوعات  تلك 
م��ع��ي��ن��ة، وامل���ض���ب���وط ي���وم���ي���ًا 12 ح����ال����ة. وت����ق����رع ه���ذه 
بشدة،  الخطر  ن��اق��وس  الجسيمة  األم��ن��ي��ة  ال��خ��روق��ات 
ال��داخ��ل��ي��ة بنفضة  ت��ق��اب��ل��ه وزارة  أن  ي��ن��ت��ظ��ر  م���ا  وه����و 
إصالحية في قطاع السجون واملؤسسات اإلصالحية.
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حمد السالمة 
أكدت مصادر ل� سبقلا أن منتدى الحوار اإلقليمي، الذي تطلب إيران إقامته، 
أن تقدم طهران دالالت  أواًل، ومنها  له  املناسبة  الظروف  إلى تهيئة  يحتاج 

على حسن نواياها وسلوكها في املنطقة. 
»املهم«، لكن يجب أن تسبقه إجراءات تهيئ  ووصفت املصادر هذا الحوار ب�
بناء الثقة بني طهران ودول املنطقة، إضافة إلى اتخاذها خطوات إيجابية، 

وعدم تدخلها في شؤون جيرانها، وإثارتها للتصعيد في املنطقة.
على صعيد آخر، أوضحت املصادر أن االتصاالت واملباحثات ال تزال جارية 
بني السعودية والكويت، بشأن اعتماد حلول ومقترحات للمنطقة املقسومة، 

وعودة اإلنتاج النفطي فيها.
وبّينت أن تبادل الزيارات والوفود لن يتوقف، كاشفة عن زيارات قريبة بني 

مسؤولي البلدين الستكمال االجتماعات بهذا الشأن.
عة بني 

ّ
املوق االتفاقية  خ��ارج نطاق  الفلبينية  السلطات  وع��ن بعض مطالب 

البلدين، كشفت املصادر أن الكويت ستبحث كل التفاصيل حول االتفاقية مع 
الفلبني بشأن العمالة، وتنفيذها بأسرع وقت، حيث سيجري عقد اجتماع 

بني البلدين في مانيال، لبحث كل املطالب، وضرورة االلتزام باالتفاقية.

وقف 16 ملفًا 
للمضربين عن الصيد

خالد الحطاب
أوق��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة 16 ملفًا 
ألص���ح���اب م���راك���ب ص��ي��د م���ن ب���ني 23 استدعتهم 
الهيئة على خلفية شكوى من وزارة التجارة، إذ 
انهم أضربوا عن العمل قبل أسبوعني، مما أدى 

إلى ربكة في سوق السمك وارتفاع األسعار.
وكشفت الهيئة عن اتخاذها إج��راءات احترازية، 
ل��ض��م��ان ع����دم ت���ك���رار م��خ��ال��ف��ة أص���ح���اب امل���راك���ب 
والصيادين للقانون، حيث أعدت إقرارات تضمن 
التزام عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة 
ب����دأت  امل��خ��ت��ص��ة  اإلدارات  أن  م��ب��ي��ن��ة  أح���ك���ام���ه، 

باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.  

إبرة بنج أنهت حياة عبدالعزيز

وفاة طفل تعيد فتح ملف األخطاء الطبية القاتلة 
عبدالرزاق المحسن
وعبدالله السلطان

ف���ي ف��اج��ع��ة ج����دي����دة، ن���ك���أت وف�����اة ال��ط��ف��ل ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الطبية  األخطاء  الصحي وملف  الواقع  الرشيدي جراح 
امل��ت��خ��م ب��امل��ش��اك��ل، ب��ع��د م��راج��ع��ت��ه ع��ي��ادة األس��ن��ان في 
مستوصف الفحيحيل التخصصي الخميس املاضي، 
أن  إال  م��وض��ع��ي،  تخدير  ب��إب��رة  بحقنه  الطبيب  وق��ي��ام 
ال��وع��ي، م��م��ا استدعى  ال��ط��ف��ل أص��ي��ب بتشنج وف��ق��دان 
ت��دخ��ل أط��ب��اء امل��رك��ز إلن��ع��اش��ه بتنفس ص��ن��اع��ي حتى 

وصول سيارة اإلسعاف لنقله إلى مستشفى العدان.
إلى  الطفل  نقل  ج��رى  فقد  م��ص��ادر صحية،  وح��س��ب 

»ال���ع���دان« ب��ا م��راف��ق ط��ب��ي أو م��م��رض، وب��ع��د إدخ��ال��ه 
وف��اة  وشكلت  الحياة.  ف��ارق  بساعتني  الفائقة  العناية 
ذووه قضية  املحلية، وسجل  ل��أوس��اط  الطفل صدمة 
في مخفر الفحيحيل، وقال والده ل� سبقلا: ليس أمامي 
سوى اللجوء الى القضاء بعد اهلل، وروح ولدي في ذمة 
وزارة الصحة. وس��ارع وزي��ر الصحة إلى تعزية أسرة 
وزارة  وتولت  عاجلة،  تحقيق  لجنة  ل 

ّ
وشك الرشيدي، 

الداخلية التحقيقات األمنية، وتقرر منع الطبيب املعالج، 
وهو فلسطيني الجنسية، من السفر.

وك���ش���ف م���ص���در م���س���ؤول ف���ي إدارة ال���ط���ب ال��ش��رع��ي 
بوزارة الداخلية أن اإلدارة تنظر 450 قضية خطأ طبي 
القضايا تضاعف %900  أن عدد هذه  شهريًا، مبينًا 
خال 13 عامًا. ووفق إحصائيات أحيلت إلى مجلس 
املحاكم  أم��ام  الصحة 80 قضية  وزارة  األم���ة، خسرت 
خ��ال 8 س��ن��وات مضت، مقابل رب��ح 456 قضية، وال 

تزال 251 منظورة في املحاكم. 

■ تشكيل لجنة تحقيق.. ومنع الطبيب المعالج من السفر
■ »الداخلية«: الطب الشرعي ينظر في 450 قضية شهرياً
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4 آالف دينار للهاتف 
يصل سعر الهاتف النقال داخل السجن املركزي، وفق املصادر 
املتابعة، إلى 4 آالف دينار بسبب تشديد اإلجراءات األمنية مؤخرًا 

داخل السجن، وكان سعره قبل عام يصل إلى 600 دينار.

ضبط 10 هواتف يوميًا 
باألرقام، تضبط يوميًا 10 هواتف، إذ شهد العام املاضي ضبط 3018 
 مع نزالء السجن املركزي، إلى جانب ضبط 417 هاتفًا في 

ً
هاتفًا نقاال

 داخل سجن النساء.
ً
السجن العمومي، و116 هاتفًا نقاال

»سنيكرز« السجن بـ5 دنانير  
ال��غ��ذائ��ي��ة داخ���ل السجن  ذك���رت م��ص��ادر مطلعة أن أس��ع��ار امل����واد 
املركزي تباع بأسعار خيالية، حيث بلغ سعر }سنيكرز{ 5 دنانير 

والبيبسي 4 دنانير.

كيكة ملغومة !
طريق  ع��ن  م��خ��درات  تهريب  الغريبة،  الضبطيات  م��ن 
»ك��ي��ك��ة« أدخ���ل���ت إل����ى أح����د امل���س���اج���ني، وج����رى إي��ه��ام 
الحراس بأنها بمناسبة عيد مياده، وبعد فتحها تبنّي 

ان بداخلها مخدرات!

طرق التهريب
شددت املصادر على أن الهواتف النقالة داخل السجن ُيهّربها 
ضعاف النفوس من بعض العاملني بالسجن، سواء وافدين أو 
الذين  النظافة،  مواطنني، مشددة على ض��رورة تفتيش عمال 

.
ً
يدخلون يوميًا بحكم عملهم، والبالغ عددهم 50 عاما

822 ضبطية  مخدرات
ب��ل��غ��ت ض��ب��ط��ي��ات امل����خ����درات  داخ�����ل م��ج��م��ع 
822 ضبطية خال  السجناء  وبني  السجون 
سنة فقط، تنوعت ما بني هيرويني وكوكايني 

وبانغو.  وحشيش وحبوب مخدرة 

القضية التي كشفتها سبقلا الجمعة الماضي

بورصة الكويت األفضل خليجيًا 
.. وبين األفضل عالميًا

هبة حماد

ت��س��ت��م��ر ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت ف���ي ت��ف��وق��ه��ا على 
األخ���رى، وتسجل  الخليجية  ال��ب��ورص��ات  ك��ل 
العاملية  البورصات  أفضل  بني  أيضًا  اسمها 

من حيث األداء.
ف��م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام وح���ت���ى إق���ف���ال األس���ب���وع 
وه���ي   ،%25 م����ن  أك���ث���ر  األداء  ب���ل���غ  امل����اض����ي، 
ن��س��ب��ة ع���ال���ي���ة م��ت��م��اس��ك��ة رغ����م ك���ل ال���ظ���روف 
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا األس����واق ح��ال��ي��ًا ح��ول ال��ع��ال��م. 
كما أن سوق الكويت لألوراق املالية تواصل 
سيما  ال  أخ���رى،  إيجابية  م��ؤش��رات  تسجيل 
ع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���س���ي���ول���ة ال���ت���ي ص���ع���دت م��ن��ذ 
بداية العام بنسبة 135%، مقارنة بالسيولة 
املقابلة  نفسها  الفترة  في  املتداولة  اليومية 
م����ن ال����ع����ام امل����اض����ي، وه�����ي ب���ذل���ك ق���ف���زت ف��ي 
ال���راب���ع���ة  امل���رت���ب���ة  م����ن   2019 األول  ال���ن���ص���ف 
السعودية  السوق  بعد  الثانية  إلى  خليجيًا 

املشهورة جدًا بسيولتها الوفيرة.
إل����ى ذل�����ك، اح��ت��ل��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت امل��رت��ب��ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة األول�����ى ف���ي م���ؤش���ر ال��ع��ائ��د على 
6.7%، مقابل  ال���ذي س��ّج��ل  ال��ن��ق��دي  ال��ت��وزي��ع 
أب���وظ���ب���ي،  ف�����ي  و%4.7  م���س���ق���ط،  ف�����ي   %5.5
ف��ي دب���ي، و3.4% في  ق��ط��ر، و%3.6  ف��ي  و%4 

السعودية.
العام  األول من  النصف  أرب��اح  وعلى صعيد 
الشاملة  الربحية  نمو  متوسط  بلغ  الحالي، 
أداء  تحسن  مع   ،%5 نحو  املدرجة  للشركات 
أرب��اح��ه��ا،  م��ن��ه��ا 66 ش��رك��ة زادت  91 ش���رك���ة، 
���ض���ت 25 ش����رك����ة م���س���ت���وى خ��س��ائ��ره��ا 

ّ
وخ���ف

م��ن   %56 أن  أي  ال���رب���ح���ي���ة،  إل����ى  ت��ح��ول��ت  أو 
الشركات املدرجة حققت تقدمًا في األداء.

أبوظبي
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البحرين

السعودية

راتب 500 دينار
شرط االلتحاق بعائل

أزمة األسفلت من »األشغال« إلى »السكنية«
محمود الزاهي

مع قلة عدد مصانع األسفلت املعتمدة خالل الفترة 
املاضية،  وإعطاء وزارة األشغال األولوية ملشاريع 
ص��ي��ان��ة ال���ط���رق ال��داخ��ل��ي��ة وال��س��ري��ع��ة اس��ت��ع��دادًا 
ل��ح��ل��ول ال���ش���ت���اء، ي���ب���دو أن أزم�����ة ن��ق��ص األس��ف��ل��ت 
وطول إجراءات اعتماد الخلطات املعتمدة تتمدد 
حاليًا لتطول بعض املشاريع اإلسكانية الجديدة. 

وأبلغت مصادر مطلعة سبقلا أن بعض املشاريع 
ال��ح��ال��ي مشكلة استكمال بند  ال��وق��ت  ف��ي  ت��واج��ه 
األسفلت بها، لعدم وضوح الرؤية بشأن املصانع 
ال��ت��ي يعتمد عليها م��ن ج��ه��ة، وأن ه��ن��اك تكاليف 
إضافية مترتبة على تغيير تلك الخلطة من جهة 

أخرى. 

حجب االتصاالت
في السجون

ت���ن���س���ق ال����ج����ه����ات األم����ن����ي����ة م�����ع إدارت�����������ي ه��ن��دس��ة 
االت�����ص�����االت ون���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات وق����ط����اع ال��س��ج��ون 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش�����روع م�����ن ش����أن����ه ح���ج���ب االت�����ص�����االت 
والتغطية الهاتفية عن مجمع السجون، مما يجعل 

تهريب الهواتف النقالة وراء األسوار بال جدوى.

الُمنتَحلة شخصياتهم 
يرفعون دعاوى

رف��ع دع��اوى  املشاهير والفنانني  م��ن  ع��دد  أعلن 
قضائية ضد املتهم بعد ضبطه وكشف هويته 
امل��زورة، ويتوقع رفع شكاوى مماثلة  الحقيقية 
م����ن رج������ال أع����م����ال وش����ي����وخ م����ن أب����ن����اء األس�����رة 

الحاكمة انتحلت شخصياتهم.
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أحمد العنزي
الداخلية الشيخ خالد الجراح، الحد  ال���وزراء، وزي��ر  رفع نائب رئيس مجلس 
األدنى لراتب األجنبي املقيم في البالد من 450 دينارًا إلى 500 دينار، كشرط 

للحصول على التحاق بعائل.
وجاء في قرار الجراح، الذي تنشره اليوم الجريدة الرسمية )الكويت اليوم(، ما 
نصه: يستبدل بنص الفقرة األولى من املادة 1 من القرار الوزاري 2016/3384، 
ب��ش��أن إق��ام��ة األج��ان��ب، ال��ن��ص ال��ت��ال��ي: »ي��ش��ت��رط للحصول على إق��ام��ة عادية 
لاللتحاق بعائل للقادمني من الخارج، أال يقل الراتب الشهري لألجنبي املقيم 
الشهري لألجنبي باألجر  ال��رات��ب  دي��ن��ار، ويعتد في تحديد  بالبالد عن 500 

الناتج عن العمل في مهنته، التي ُمنح على أساسها اإلقامة في البالد«.


