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أكد أن مباحث الهجرة باملرصاد لضبط املخالفني 

الراشد: الشركات الوهمية سبب العمالة املخالفة لإلقامة

احلمر: املؤمتر الدولي لـ »اإلطفاء« بـ 20 ورقة عمل كويتية 

الداخلية  اعتبر وكيل وزارة 
املس���اعد لش���ؤون اجلنس���ية 
واجلوازات بالوكالة اللواء عبداهلل 
الراشد أن املكرمة األميرية السامية 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحم���د اجلابر الصباح 
والق���رار التنفيذي ملعالي نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ أحمد احلمود 
اجلابر الصب���اح فرصة رمبا ال 
تتكرر أمام مخالفي قانون اإلقامة 
والذي يحقق حملات إنسانية مواتية 
للمغادرين وللعودة الى بالدهم 
وألهلهم وذويهم دون أي إجراءات 
حتقيق أو دفع غرامات مالية مع 
إمكانية العودة مرة أخرى للبالد 
ما لم يكونوا على ذمة قضايا أو 
مطالبات أخرى، كما أن على من 
تتوافر لديه االشتراطات املطلوبة 
لتعديل وضعه واحلصول على 
املقررة،  الغرامات  اإلقامة ودفع 
فالدول���ة حريصة عل���ى كرامة 
اإلنس���ان وإحقاق احلقوق ورد 
املظال���م لألش���خاص املخالفني 
والذين لديهم إجراءات أو قضايا 
منظورة فبإمكانهم مراجعة اإلدارة 
العامة للهجرة ملنحهم إقامة مؤقتة 
ش���ريطة أن يتمكنوا من تعديل 
أوضاعهم، ومن لم يتمكن فعليه 
املغادرة قبل 2011/6/30 وان يقوم 
بتوكي���ل من يثق في���ه ملتابعة 

حقوقه ان أقرت.

الشركات الوهمية 

وارجع اللواء الراشد أسباب 
زيادة أعداد املخالفني لقانون اإلقامة 
إلى الشركات الوهمية التي تأتي 

أكد مدير املكتب الفني باإلدارة 
العام���ة لإلطفاء العقيد مهندس 
إبراهيم عيسى احلمر أن اللجنة 
العليا املشرفة على إقامة مؤمتر 
ومعرض االطفاء والسالمة الدولي 
الثاني والذي يقام نهاية الشهر 
اجلاري حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد، قامت بدراسة ومتحيص 
الكثير م���ن أوراق العمل مت من 
خالله���ا اختيار ما يقارب ال� 20 
ورق���ة عمل حتقق م���ا جاء في 
شعار املؤمتر الذي سيكون حتت 
شعار »احلماية املدنية � حتديات 
املستقبل« باإلضافة الى حتقيقها 
لثالثة محاور رئيسية و15 ورشة 

عمل قسمت على هذه احملاور.
ال���ى ان 20 خبيرا  واش���ار 
ومحاض���را م���ن االدارة العامة 
لالطف���اء يقوم���ون بالقاء هذه 

ام���ا لفقدها أو ألس���باب أخرى 
الراش���د أن على  اللواء  أوضح 
هؤالء اس���تخراج جوازات سفر 
جديدة أو إصدار وثائق سفر اما 
لتسوية أوضاعهم سواء باملغادرة 
خالل املهل���ة املذكورة أو لطلب 
اإلقامة في حال توفر االشتراطات 
املطلوبة لذلك، علما بأنه سوف 
يتم إبعادهم عن البالد حال عدم 
متكنهم من تعديل أوضاعهم بعد 

انتهاء مهلة القرار.

 المخالفون الجدد

وأشار اللواء عبداهلل الراشد 
الى أن من دخل البالد بعد تنفيذ 
القرار في 2011/3/1 وجتاوزوا مدة 
إقامتهم، فان القرار ال يش���ملهم 
بأي حال من األحوال وس���يتم 
ضبطهم وتسديد الغرامة املقررة 
وإبعادهم عن البالد ولن يصرح 

لهم بالدخول مرة أخرى.

 بالغات التغيب

وكش���ف اللواء الراش���د أن 
اإلدارة العام���ة ملباحث للهجرة 
معنية بتلقي البالغات عن العمالة 
املتغيبة املخالفة سواء من املخافر 
أو مراك���ز اخلدمة إلى جانب ما 
تقوم به أجهزة مباحث الهجرة 
من ضب���ط املخالف���ني وقال أن 
لدينا إدارة متخصصة في حال 
وجود مشكلة بني الكفيل والعامل 
وهي إدارة متابعة املخالفني حيث 
تتولى التحقيق الحقاق احلقوق 
القانون  بني اجلانبني وتطبيق 
على اجلميع لضمان العدالة وعدم 

ظلم أي شخص. 

على كيفية التعامل مع حوادث 
اللوحات الكهربائية.

وتأتي هذه الدورة من ضمن 
خطط االدارة الت���ي تهدف الى 
العمل  االرتقاء بطرق وأساليب 
ورفع مستوى اداء رجال االطفاء 
وصق���ل مهاراتهم لتكون لديهم 
املعرفة الكافية لكيفية التعامل 
مع جميع انواع احلرائق بهدف 
التقلي���ل من اخلس���ائر املادية 

والبشرية.
وفي نهاي���ة االجتماع تقدم 
العميد االنصاري بخالص الشكر 
والتقدير ملصنع النصف وللقطاع 
اخلاص ملس���اهمتهم املميزة في 

تطوير اداء رجال االطفاء.
وقد حضر االجتماع من فريق 
عمل تدريب املراكز العقيد يوسف 
رجب ومدير إدارة التطوير االداري 

والتدريب املقدم غازي اخلالد.

األش���خاص املس���جل بشأنهم 
منع س���فر بس���بب التغيب عن 
البالد  العمل يجوز لهم مغادرة 
مباش���رة ماع���دا الذين صدرت 
بحقهم أحكام قضائية أو املسجل 
بشأنهم منع سفر بسبب إحدى 
القضايا اجلزائية حيث ميكنهم 
مراجعة اجلهات املختصة لتسوية 
أوضاعهم كذلك األشخاص املسجل 
بشأنهم منع سفر من قبل إحدى 
اجلهات املختصة بسبب اتهامهم 
في قضايا ولم يتم الفصل فيها 
بعد، فإن عليهم العمل على توفير 
االش���تراطات املطلوبة ملنحهم 
املؤقت���ة والتقدم لطلب  اإلقامة 
اإلقامة خالل مدة القرار حتى ال 

يتم إبعادهم.

 المواليد المخالفون

وقال أن األشخاص املخالفون 
املسجل بشأنهم منع سفر بسبب 
معامالت مالي���ة يتعني التوجه 
إلدارة التنفي���ذ ب���وزارة العدل 
لتس���وية أوضاعه���م متهي���دا 
املهلة احملددة،  لالس���تفادة من 
الذين لم  املواليد اجل���دد  كذلك 
يتم منحهم إقام���ة على ذويهم 
ضرورة التق���دم إلدارة الهجرة 
املختصة التابعة لها سكن العامل 
لتسوية وضع املولود خالل املهلة 
احمل���ددة بالقرار.. علما بأنه في 
حال مخالفتهم لذلك فسوف يتم 

إبعادهم.

 فقدان الجوازات

أما عن األشخاص الذين يدعون 
عدم وجود جوازات سفرهم لديهم 

س���يكون على مدى الثالثة أيام 
للمؤمتر الدولي وسيشارك أكثر 
من 40 ش���ركة وهيئة من داخل 
وخارج الكويت، داعيا اجلماهير 
والفئات املهتمة باالطفاء لزيارة 

املعرض.
مشيرا الى ان االطفاء وجهت 
الدعوة الى خبراء دوليني وعرب 
حلضور هذا املؤمتر واملعرض 
باإلضافة إل���ى العديد من كبار 

الشخصيات في الكويت.
من جهة أخرى اجتماع امس 
نائب املدير العام لشؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف االنصاري في مبنى اإلدارة 
العامة لالطفاء مع مهندسي مصنع 
النصف للوحات الكهربائية حيث 
التعاون  الطرفان سبل  تباحث 
والتنسيق بينهما وذلك لتدريب 
منتسبي االدارة من قطاع املكافحة 

بالعمالة وتتركها بالشارع للعمل 
لدى الغير مقاب���ل مبالغ كبيرة 
وفي ذلك مخالفة كبيرة للقانون 
والكفالء يتحملون وزر ذلك وهم 
معرضون للمساءلة القانونية إذا 
لم يسارعوا باملساهمة في مغادرة 
هؤالء وعدم االحتفاظ بجوازات 
سفرهم أو محاولة إخفائها حيث 
ستكون مباحث الهجرة باملرصاد 
لكل من يعرقل سفر املخالفني أو 
تعديل أوضاعهم، كذلك منحهم 
مس���تحقاتهم األمر الذي يسهل 
علينا سفر هؤالء وعودتهم إلى 
البالد من عمالة  بالدهم وإخالء 
الرصيف أو الهامش���ية والذين 

يشكلون عبئا على الدولة.

 الشؤون والتجارة 

أن  الراش���د  اللواء  وكش���ف 
هن���اك تنس���يقا متواصال بني 
وزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل ووزارة 
التجارة فيما يتعلق مبش���كلة 
الوهمية، وما تسببه  الشركات 
من إش���كاالت، حي���ث مت إلغاء 
تراخي���ص عدد كبي���ر من هذه 
الشركات التي ثبت جتارتها في 
االقامات واحلصول على مبالغ 
كبيرة من هؤالء املساكني الذين 
اتوا من بالدهم للعمل الشريف 
ولكن جش���ع الشركات الوهمية 
والكسب احلرام على حساب عرق 
هؤالء املطلوبني مما أفقد هؤالء 
الكثير من احلقوق والواجبات.

 سفر المتغيب

وأش���ار الل���واء الراش���د أن 

احملاضرات مبش���اركة اكثر من 
100 مش���ارك من داخل الكويت 

وخارجها لالستفادة منها.
وأضاف ان املؤمتر يستهدف 
جميع العاملني واملهتمني في مجال 
االطفاء والوقاي���ة من احلريق 
والبيئة سواء كانوا في القطاع 
الع���ام أو اخل���اص أو النفطي 

والصناعي.
وحول املعرض الذي سيقام 
في فترة املؤمتر قال احلمر انه 
الش���ركات والهيئات  يستهدف 
الت���ي تعمل في مج���ال االطفاء 
ومجال االتصاالت، مثل شركات 
التدري���ب املختص���ة باحلريق 
التأمني من احلريق  وش���ركات 
واملكاتب االستشارية باإلضافة 
الى الشركات التي تعمل في مجال 
البيئة ومؤسسات القطاع النفطي 
والصناعي، مشيرا الى ان املعرض 

اللواء عبداهلل الراشد

العقيد م. إبراهيم احلمر

اليوسف زار بحرية حرس احلدود السعودي باخلفجي

وزراء  لتوصي����ات  تنفي����ذا 
الداخلية ب����دول مجلس التعاون 
العربية مبواصلة  لدول اخلليج 
التنسيق وتعزيز التعاون األمني 

السعودي بقطاع اخلفجي. وتأتي 
هذه الزيارة في اطار التنس����يق 
املياه  املستمر والتعاون حلماية 

االقليمية املشتركة بني البلدين.

من ضباط وأفراد منتسبي االدارة 
العامة خلفر السواحل على أحد 
التابعة خلفر السواحل  الزوارق 
بزيارة بحرية حل����رس احلدود 

بني الدول اخلليجة الشقيقة، قام 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 
محمد يوسف الصباح يرافقه عدد 

اللواء الشيخ محمد اليوسف متوسطا ضباطا من بحرية حرس احلدود السعودي

لقي وافد مصري مصرعه مبنطقة مزارع الفنيطيس بعد تعرضه 
للدهس من قبل قائد باص مصري ايضا يعمل في مشروع قيد 

اإلنشاء لينتقل على الفور رجال األمن يتقدمهم اللواء إبراهيم الطراح 
والعقيد إبراهيم الدعي والرائد نايف احلجرف حيث مت نقل اجلثة بعد 

معاينتها من قبل رجال الطوارئ الطبية الى الطب الشرعي.
ومن جانب آخر، فقد أدخل وافدان من اجلنسية اآلسيوية أثناء 
عبورهما الطريق املؤدي الى احدى اجلمعيات القريبة من مخفر 
اجلهراء الشمالي ليصطدم بهما مواطن غرفة العناية الفائقة في 

مستشفى اجلهراء، حيث حضر الى املوقع العقيد صالح الدعاس 
وضابط االرتباط ماجد الصليلي ومت تسجيل قضية.

ومن جانب آخر، فقد نقلت وافدة مصرية الى غرفة العناية الفائقة 
في مستشفى الفروانية بعد ان انقلبت مركبتها على طريق الدائري 

السادس وسجلت قضية.
هاني الظفيري  ٭

وفاة مصري في الفنيطيس 
ودهس آسيويني في اجلهراء

مواطن يكره زوجته على التوقيع على 
M16 أوراق بيضاء حتت تهديد مسدس

مشاجرة أعقبت حترشًا بأنثى 
في مواقف جمعية كيفان

ضبط 26 طلقة شوزن
مع سكران و28 بطاًل محليًا

أق���دم مواطن في االربع���ني من عمره على 
إجبار زوجته على التوقيع على مس���تندات 
وأوراق مالي���ة داخل منزله الكائن في منطقة 
النهضة، وسجلت قضية حملت مسمى »توقيع 

باإلكراه«.
وقال مصدر أمن���ي إن مواطنة تقدمت الى 
مخفر القيروان واتهمت زوجها بوضع مسدس 
على رأسها وإجبارها على التوقيع على أوراق 

ال تعلم م���اذا تخص، وأش���ار املصدر الى ان 
املواطنة قالت لرجال األمن ان خالفات عائلية 
حصلت في االسبوع املاضي بينها وبني زوجها 
من دون أن تعرف أن زوجها كان يبّيت النية 
م���ن أجل توقيعها حتت تهديد الس���الح وهو 
من نوع M16 على أوراق ال تعرف ماذا تخص 

وأخرى بيضاء.
هاني الظفيري  ٭

أقدم خمسة أش����قاء على االعتداء بالضرب 
على شاب قام بالتحرش بشقيقتهم بالقرب من 
جمعية كيفان فأمر العميد حس����ني الش����يرازي 
بتوجه رجال األمن وإحضار املتش����اجرين الى 
مخفر بيان وس����جلت قضية. وقال مصدر امني 
ان احد املواطنني شاهد شابا يتحرش بشقيقته 
فقام باالتصال على أشقائه طالبا منهم »الفزعة« 

ليستجيب األشقاء إلى نداء شقيقهم حيث جتمع 
األش����قاء وانهالوا على املتحرش بالضرب حتى 
تدخل رجال األمن وقاموا باصطحابهم إلى مخفر 
بيان حيث تبادل الطرفان تسجيل القضايا التي 
حملت مسمى »اعتداء بالضرب« و»حتريض على 

الفسق والفجور«.
محمد الجالهمة   ٭

القى رجال أمن األحم���دي بقيادة اللواء 
عبدالفتاح العلي القبض على وافد آسيوي 
بعد مطاردة على األق���دام وضبط بحوزته 
28 زجاجة خمر محلية واعترف اآلس���يوي 
بأن اخلمور املضبوطة بحوزته كان يتاجر 

فيها.
من جهة أخرى عثر رجال أمن األحمدي 
أيضا على 26 طلقة ش���وزن مع مواطن مت 

توقيفه جراء سكره وأحيل املواطن الى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية.

على صعيد آخر تقدم مواطن إلى مخفر 
الصاحلية وابلغ ع���ن أن وافدا أردنيا لديه 
معه عالقات مالية قام بسبه وقذفه إثر حصر 
حسابات الشركة واكتشافه وقوع اختالس 

وسجلت قضية »سب وقذف«.
عبداهلل قنيص  ٭

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

ايضا تعود الزوج وكرر 
مرارا أن يطرد زوجته من 
املنزل بعد استيالئه على 
بطاقة السحب اآللي اخلاصة 
به وسحب مبالغ مالية منها 
ثم ويق���وم بتغيير اقفال 
االبواب حتى ال تتمكن من 

الدخول للمنزل.
ايض���ا وجراء ضغوط 
نفسية وإكراه دفع زوجته 
إلى االقت���راض من البنك 
مبلغا وقدره 15000 دينار 
وقام باالستيالء عليه من 

حسابها.
ولهذه األسباب اقتنعت 
احملكمة بعدم امانة الزوج 
عل���ى زوجت���ه وحكمت 
بعدالته���ا برفض دعوى 

الزوج.
وش���كر احملامي محمد 
كمال هيئ���ة احملكمة على 
عدالتها، مؤكدا ان صحيفة 
الدعوى احتوت على جميع 

الدفوع املقنعة.

أتع���اب احملاماة  مقاب���ل 
الفعلية.

تتلخص وقائع الدعوى 
عندم���ا تق���دم مواط���ن 
بصحيفة دعوى تتضمن 
دخول زوجته بطاعته ملنزل 
الزوجة بع���د أن هجرته. 
ولكن دفع احملامي محمد 
كمال ع���ن موكلت���ه بأن 
شهادة شهود الزوج أثبتت 
ان ال���زوج غير أمني على 
زوجت���ه � وثبتت بواقعة 
دخولها املستشفى ملدة 4 
أيام ولم يسعفها الزوج ولم 
يكن يزورها وهذا دليل على 

عدم امانته.
كم���ا ان ال���زوج كثير 
الس���فر فهو يقيم خارج 
البالد فترات طويلة على 
مدار السنة وذلك من أجل 
السياحة والترفيه وكان 
يترك زوجته وطفليه من 
دون نفقة مالية لتسد بها 

حاجاتهم.

الكلية  حكمت احملكمة 
برئاسة املستشار سعود 
املطي���ري وأم���ني الس���ر 
س���عود العجمي برفض 
دعوى زوج لدخول زوجته 
الزامه  الزوجية مع  منزل 
باملصروف���ات 200 دينار 

إخالء مساحة األرض بعد 
أن انته���ت مدة العقد ولم 

تقم الشركة باإلخالء.
وطالب اخلشاب بإلزام 
الشركة مبقابل االنتفاع مما 
أضر بالن���ادي من العائد 
الذي ضاع لعدم  الشهري 

تسليم األرض. 
وطالب احملامي اخلشاب 
بإلزام الشركة بدفع مبلغ 
250 د.ك. اعتب���ارا م���ن 
1-6-2009 وحتى تاريخ 
صدور احلك���م ووفقا ملا 
ج���اء في تقري���ر اخلبرة 
الش���ركة دفع مبلغ  على 
13 أل���ف و641 و40 دينارا 
قيم���ة اإلج���راءات من���ذ 
ع���ام 1-6-2005 حت���ى 
تاري���خ وضع التقرير في 
17-12-2009 ناهي���ك عن 
إلزام الش���ركة بدفع مبلغ 
250 د.ك عن كل شهر من 
17-12-2009 حت���ى متام 

اإلخالء وتسليم األرض.
وبع���د ص���دور احلكم 
ثم���ن اخلش���اب عدال���ة 
احملكمة إلعادة احلق ألهله 
مطالبا الشركات بااللتزام 
بالعقود كون العقد شريعة 

املتعاقدين.

ميتلكها رجل األعمال وطالب 
فيها بإخالء قطعة األرض 
النادي  الواقعة في حدود 
وإلزام الشركة بتسليمها 
خالية من الش���واغل وأن 
تؤدي للطالب مقابل انتفاع 
عن فترة اغتصابها بواقع 
250 د.ك شهريا اعتبارا من 
1-6-2005 وحت���ى متام 

اإلخالء.
ووفقا للعقد املبرم بني 
الطرف���ني كانت الش���ركة 
تستغل مس���احة 400 م 
من أرض النادي وبتاريخ 
النادي  7-2-2005 وجه 
كتابا إلى الش���ركة إلنهاء 
العقد وعدم جتديده فردت 
الش���ركة في كتاب موجه 
للنادي بأنها سوف تسلم 
األرض املس���تغلة للنادي 
ف���ي 1-6-2005 ومن ثم 
إال  العقد  لم يتم جتدي���د 
أن الش���ركة استمرت في 
استغالل األرض دون سند 

من القانون.
وأكد اخلشاب أن الشركة 
خالفت القوانني باالستمرار 
في استغالل األرض محل 
النزاع ووفقا لتقرير إدارة 
اخلبراء فإن على الشركة 

قضت الدائرة التجارية 
الكلية  الثاني���ة باحملكمة 
بإلزامه رجل أعمال بدفع 
مبلغ 13 ألف دينار لنادي 
التضام���ن ومبل���غ 250 
دينارا شهريا اعتبارا من 
18-2-2009 وحتى متام 

اإلخالء.
وتتلخص وقائع الدعوى 
التي أقامها احملامي مبارك 
اخلش���اب بصفته محاميا 
ع���ن ن���ادي التضامن في 
التي  أنه اختصم الشركة 

»الكلية« ترفض دخول
 زوجة طاعة زوجها

إلزام شركة بدفع 
13 ألف دينار لنادي التضامن

احملامي محمد كمال

احملامي مبارك اخلشاب

االسيويان بعد دهسهما في اجلهراء

تعاون وثيق 
بني »الداخلية« 

و»الشؤون« ملالحقة 
الشركات الوهمية


