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لواء شرطة متقاعد

 حمد السريع

الڤيزا التجارية
في بداية العمل باملشاريع التجارية الصغيرة او 
الكبيرة يضطر املستثمر وألنه ممنوع من جلب 
عمالة من اخلارج حسب قرارات وزارة الشؤون 

ما لم يكن لديه عقد حكومي الى استخدام املوجود 
من عمالة والتي تكون بالغالبة امام عمالة هشة 

وليس لديها اي خلفية عن االعمال الفنية او رواتبها 
التشغيلية عالية ال يستطيع املبتدئ في ذلك العمل 

تغطيته.
يضطر صاحب العمل باملشاريع الصغيرة الى 

استقدام عمالة من اخلارج بطريقتني االولى باعتباره 
خادما يحمل املادة )20( في االقامة والثانية بكرت 

زيارة على محله او مشروعه الصغير ومن هنا تبدأ 
معاناته مع اجهزة الدولة املتسلطة على رقاب الناس.

فمن مت جلبه كخادم ال ميكنه ممارسة العمل في 
املؤسسة التجارية العتبارات عديدة اهمها الشروط 
الصحية وال يتم حتويله اال بعد مرور عام اما من 

يتم جلبه بالڤيزا التجارية فان معاناة الكفيل ال تنتهي 
من خالل قرارات تعجيزية تبدأ من موافقة الوكيل 

املساعد لشؤون العمل وبعدها موافقة جلنة باإلدارة 
املعنية لتنتظر عدة ايام حلني احلصول على املوافقة 
بعد ان تدفع رسوما تتعدى الثالثمائة دينار قبل ان 

تتحول الى االقامة.
تعمد بعض موظفي الشؤون تأخير املعاملة يعني ان 

يدفع املستثمر او التاجر الصغير مبلغ عشرة دنانير 
يوميا لوزارة الداخلية غرامة انتهاء وقت الزيارة.

وزيرة الشؤون تصدر قرارات تنظيمية للتخفيف 
من معاناة املراجعني ولكن في الواقع هي تعقيدات 

ألن من اشار عليها من االشخاص املعششني 
الذين يتمتعون بأذية هؤالء املراجعني اما ملصالح 

يكتسبونها منهم او للتنفيس عن مشاكلهم املنزلية 
ليصوبها على خلق اهلل.

احلكومة ومجلس االمة اقرا قانون دعم املشاريع 
الصغيرة لتشجيع املواطنني على العمل بالتجارة 
من خالل تقدمي دعم مادي لكل مواطن تتوافر له 
الشروط ليمارس عمال جتاريا يعينه على العيش 

املرفه.
ولكن تتعثر تلك اخلطوات الطموحة امام وزارات 
وجهات حكومية همها االول حتطيم ذلك الطموح 
وإيقاف املشاريع التجارية اما ملصلحة في نفس 

يعقوب او حسد يجب معاجلتها الن املواطن اصبح 
يشعر بان متنيات الدولة في واد والتنفيذ الفعلي 
لتلك التمنيات في واد آخر وهناك شواهد كثيرة 
على ذلك وأقربها مشروع مصنع احلديد املزمع 
اقامته في الكويت عندما تقدم احد جتار الكويت 

به قبل اكثر من عشر سنوات لتضع اجهزة الدولة 
العراقيل الواحدة تتبع األخرى ملدة عامني لم يستطع 
احلصول على ترخيص البناء وخالل عدة ايام يصله 

الترخيص من امارة أبوظبي مع قرض بقيمة 80 
مليون دوالر وها هو املشروع مت تنفيذه وتشغيله 

بتلك االمارة ونحن كنا االحوج له.
وهناك العديد والعديد من تلك التجاوزات وتعطيل 

مصالح الناس.

إعداد: مؤمن المصري

تأجيل نظر قضية املغرد
حامد اخلالدي للمرافعة

تأجيل نظر قضية
»32« متهماً من »البدون«

أجلت محكمة اجلنايات أمس نظر دعوى أمن الدولة 
املرفوعة ضد املغرد حامد اخلالدي والتي تتهمه فيها 
باإلساءة ملسند اإلمارة في موقع التدوين االجتماعي 

)تويتر( جللسة 24 مارس اجلاري للمرافعة.
كان املتهم قد أحيل للمحاكمة بعد أن ألقت األجهزة 
األمنية القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة حيث 

أسندت إليه أنه طعن علنا بالكتابة بحقوق األمير 
وسلطاته وأنه تطاول على مسند اإلمارة، وعاب في 
ذاته عن طريق كتابة التغريدات موضوع التحقيق 

من خالل حسابه على موقع »تويتر« نعت فيها 
مسند اإلمارة بألفاظ من شأنها املساس به.

أجلت الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار عبدالناصر خريبط دعوى متهما فيها 

32 شخصا غير محددي اجلنسية جللسة 19 مايو 
لتقدمي حكم احملكمة الدستورية اخلاص بقانون 

التجمعات. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني 
أنهم تعدوا مع آخرين خالل شهر ديسمبر من العام 

املاضي على موظفني عموميني »رجال الشرطة« 
وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم لوظيفتهم 

أثناء املظاهرات. كما أنهم اشتركوا في جتمهر مؤلف 
من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض 
منه ارتكاب جرائم واإلخالل باألمن العام واشتركوا 

في مظاهرات غير مرخص بها. يذكر أن املتهمني 
أنكروا التهم املوجهة إليهم.

عدل ومحاكم

علمت »األنب���اء« ان املتهم البدون الذي أقدم أمس 
األول على قتل مدير في شركة الكترونيات في منطقة 
حولي اعترف بجرميته أمام النيابة العامة إال انه نفى 

تهمة القتل مع سبق اإلصرار والترصد.
وقال املتهم انه لم يشعر بنفسه حينما وجد مديره 
ينهره على عدم التزامه باحلضور وفهم من كالم املدير 
انه أمر باالستغناء عنه، مشيرا الى انه اندفع بشكل ال 
شعوري وسحب سكني مكتب وطعن به املجني عليه 

طعنة واحدة أردته قتيال.
عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة  ٭

في إطار اجلهود التي تقوم بها اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات في تعقب وضبط جتار املخدرات واخلمور، 
متكن���ت إدارة املكافحة الدولية التابعة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وبالتعاون مع قسم البحث والتحري 
باإلدارة العامة للجمارك وإحدى الشركات الناقلة من 
ضبط آسيوي بحوزته 2 كيلو ونصف كيلو غرام من 

مادة املاراغوانا املخدرة.
وكانت املعلومات الواردة أفادت بوجود آس���يوي 
يقوم بتهريب املخدرات عب���ر احد املنافذ، وبناء على 
تلك املعلومات مت تكثيف التحريات وجمع املعلومات، 
وبع���د التأكد من صحتها مت اتخ���اذ اإلجراء القانوني 
الالزم، ومت القبض عليه أثناء عملية تس���لمه للمواد 
املخدرة، ومبواجهته مبا نسب إليه أقر واعترف بالواقعة 
وحيازته لتلك املواد املخدرة بتكليف من شريكه املتهم 
الثاني وتخزينها في مسكنه لترويجها وبيعها، وعلى 
الف���ور مت القبض على املتهم الثاني، والذي أكد أقوال 

املتهم األول.
هذا وقد مت���ت إحالتهما واملضبوط���ات إلى جهة 

االختصاص.
هاني الظفيري - محمد دششيش  ٭

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات »إدارة 
العمليات« وبالتعاون مع قس���م البحث والتحري في 
اإلدارة العام���ة للجمارك من ضبط ش���خص من غير 
محددي اجلنسية وابن أخيه يتاجران في املشروبات 

الروحية.
وكانت املعلومات قد وردت عن قيام أحد األشخاص 
من غير محددي اجلنسية باالجتار باملشروبات الروحية 
املتنوعة نوعا وش���كال وحجما، وبعد جمع التحريات 
واملعلومات، مت اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم لسرعة 
ضبطه، وقد قام أحد املصادر السرية باالتفاق معه على 
شراء كرتون من املشروبات الروحية وبعد االستالم 
والتسلم مت ضبطه وبتفتيش مركبته مت العثور على 

كمية أخرى.
وقد اعترف على عمه الذي يقوم بتزويده باملشروبات، 
ومتت مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيش املسكن واملركبة 
مت العث���ور على كمية أخرى من املش���روبات متعددة 

األنواع ومبلغ مالي من متحصالت البيع.
ه���ذا وقد متت إحالتهم���ا واملضبوطات إلى جهات 

االختصاص.
هاني الظفيري - عبداهلل قنيص  ٭

املتهم البدون بعد تنفيذه اجلرمية

اآلسيويان وأمامهما املاريغوانا

البدون وابن أخيه وأمامهما اخلمور املضبوطة

البدون املتهم بقتل املواطن 
اعترف بجرميته ونفى سبق اإلصرار

ضبط آسيويني بحوزتهما
2.5 كيلوغرام ونصف مارغوانا

.. وضبط بدون وابن أخيه الجتارهما 
في اخلمور املستوردة

الشيخ أحمد احلمود خالل استقباله اللواء حمدان العتيبي والسيدة سعاد الوزان بحضور الفريق يوسف السعودي

النائ���ب األول  اس���تقبل 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود، في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية صباح امس، مدير 
عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
الفريق يوسف السعودي الذي 
قدم نائب مدي���ر عام اإلدارة 
العامة للتحقيقات لش���ؤون 
إدارات التحقيق سعاد الوزان، 
ونائب مدير عام اإلدارة العامة 
للتحقيق���ات لش���ؤون إدارة 
االدعاء الع���ام اللواء حمدان 
العتيبي مبناسبة نيلهما الثقة 
األميرية السامية وترقيتهما 

ملنصب نائب املدير العام.
وقد رحب احلمود باملرقني، 
وهنأهما على الثقة األميرية 
الغالي���ة التي هم���ا أهل لها، 
متمنيا لهما مزيدا من التوفيق 
والنجاح والتميز في العمل.

الفريق  من جانبه، توجه 
السعودي بالشكر والتقدير 
للحمود على استقباله للمرقني، 
مؤكدا أن هذه اللفتة الكرمية 
ستكون حافزا للمرقني وجلميع 

العام���ة  اإلدارة  منتس���بي 
للتحقيق���ات عل���ى مزيد من 
العطاء واإلخالص في العمل 
من أجل هذه األرض الطيبة.

 كما توجهت سعاد الوزان 

واللواء حم���دان العتيبي له 
بخالص الشكر واالمتنان على 
هذه الرعاية التي جتسد روح 
األسرة الواحدة في املؤسسة 

األمنية.

احلمود يستقبل الوزان والعتيبي مبناسبة ترقيتهما

أحرقوا طرادهم قبل الهروب وأطلقوا النار على دورية خفر السواحل

»مباحث السواحل« تكثف جهودها لضبط مهربني
اختطفوا وكيل عريف وألقوا مبخدرات في عرض البحر

العمر: وسام فخر واعتزاز تشريف سمو أمير البالد
حلفل تخريج أكادميية سعد العبداهلل

طراد املهربني بعد حرقه عمدا اللواء الشيخ محمد اليوسف

كلف وكيل وزارة الداخلية 
لش���ؤون أمن احلدود اللواء 
الشيخ محمد اليوسف رجال 
مباحث خفر السواحل باجراء 
التحريات لضبط  املزيد من 
اللهجة  مهربني يتحدث���ون 
احمللية اختطفوا وكيل عريف 
من قوة »اخلف���ر« وتبادلوا 
النار مع رجال األمن  إطالق 
الى جانب قيامهم بالتخلص 
من املواد املخدرة في عرض 
البحر، ه���ذا واضطر وكيل 
إلقاء  الى  العريف املختطف 
نفس���ه في البح���ر لتجنب 
اصابته بطلقات نارية من قبل 
املهربني او قوة خفر السواحل، 
وحسب مصدر امني مطلع فان 
دورية بحرية بقيادة املالزم 
عبدالعزي���ز حي���در ووكيل 
عريف احمد القناعي وخالل 
قيامهما مبهام عملهما في حفظ 
األمن ورصد اي هدف بحري 
في البحر وفيما تشير الساعة 
الى الواحدة فجرا جرى رصد 
طراد على مقربة من جزيرة 
»كب���ر« حي���ث اقتربت منه 
الدورية البحرية بعد تشغيل 
الفالشر اال ان الطراد والذي 
كان يستقله شخصان اطفأ 

أنواره بشكل مفاجئ.
واضاف املصدر قام املالزم 
حيدر ووكيل عريف القناعي 
باالقت���راب بحذر من الطراد 
وجرى س���ؤال م���ن بداخله 
عن اس���باب انطفاء االنوار 
بص���ورة مفاجئ���ة حيث مت 
ابالغ رجلي األمن ان الطراد 

اصابه عطل.
ومضى املص���در بالقول 
انطالقا من تقدمي املساعدات 

االنس���انية من قب���ل رجال 
خفر السواحل وخلبرتهم في 
اصالح االعطال الطارئة على 
الطراري���د نزل وكيل عريف 
احم���د القناعي ال���ى الطراد 
الذي كان يفترض ان يكون 
معطال حتى قام من بداخله 
الى اطالق النار على الدورية 
البحري���ة ومن ث���م انطلقا 
بسرعة جنونية وعلى منت 
الطراد العريف وإزاء عملية 
اخلطف والهروب قام املالزم 
حيدر بطلب اسناد واطالق 
اعيرة حتذيرية ونارية وهو 
ما دعا العريف القناعي الى 
القفز، واشار املصدر الى ان 
الدورية اضط���ر قائدها الى 
العريف  التوقف النتش���ال 
الذي ألقى بنفسه وهو ما مكن 
املهربني من الفرار وجرى طلب 

دعم واسناد.
واش���ار املص���در الى ان 
امل���الزم والعري���ف اكدا في 
افادتهما بأنهما ش���اهدا من 
بداخل الطراد يتخلصان من 
كمية كبيرة من املواد املخدرة 

في عرض البحر، مشيرا الى 
ان دوريات االسناد استطاعت 
الطراد  حتديد موقع هروب 
حيث جرى رصده على مقربة 
من قاعدة خفر السواحل وقد 
مت احراقه بشكل متعمد إلخفاء 

اجلرمية.
ولفت املصدر الى ان خطة 
رجال مباحث خفر السواحل 
تعتم���د على حتدي���د مالك 
الطراد لضبط���ه والتحقيق 
معه، مش���يرا الى ان رجال 
خفر السواحل وحتديدا فرقة 
الغواصني مش���طوا منطقة 
الهروب بحثا عن مواد مخدرة 
اال انهم لم يتمكنوا من ضبط 
املخدرات التي القي بها نظرا 
لعمق املنطقة واتساع مساحة 

املطاردة.
هذا وعلمت »األنباء« ان 
وكي���ل النائب الع���ام وبعد 
اخطاره بالقضية وتفاصيلها 
القضية حتت  امر بتسجيل 
عنوان خطف عسكري وشروع 

في القتل ضد مجهولني.
محمد الجالهمة  ٭

الفريق غازي العمر متوسطا الفريق سليمان الفهد و الفريق الشيخ أحمد النواف

شهد وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن اخلاص الفريق 
سليمان الفهد ووكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
الفريق  التعليم والتدريب 
الن���واف ومدير عام  أحمد 
العبداهلل  أكادميية س���عد 
للعل���وم األمنية اللواء فهد 
الشرقاوي وعدد من قيادات 
العبداهلل  أكادميية س���عد 
صباح امس البروفة النهائية 
حلفل تخريج الدفعة 39 من 
الطلبة الضباط والدفعة 24 
من الطلبة ضباط االختصاص 
والدفعة اخلامسة من طالبات 
الهيئ���ة املس���اندة  معه���د 
بأكادميية س���عد العبداهلل 

للعلوم األمنية.
العمر  الفري���ق   ووجه 
إرشاداته وتعليماته على 
التخريج،  بروف���ة حف���ل 
وقال: ان »تشريف صاحب 
السمو األمير حلفل التخريج 
بالرعاية واحلضور األربعاء 
املقبل وسام فخر واعتزاز 
على صدور كل منتس���بي 
وزارة الداخلي���ة، تأكي���دا 
القيادة  على م���دى دع���م 

السياسية العليا ومساندتها 
للمؤسس���ة  الدائم���ة 

األمنية«.
العمر  الفري���ق  ونق���ل 
حتيات وتقدير النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد 

احلمود للقائمني على إعداد 
حفل التخريج، وأثنى على 
جهودهم وإتقانهم ملختلف 
االستعراضات العسكرية، 
وحثهم على بذل املزيد من 
العطاء للظهور املشرف من 
أجل أمن الوطن الذي منحنا 
الكثير ويس���تحق منا كل 

تضحية.
وأع���رب عن ش���عوره 
بالفخر واالعتزاز ملستوى 
الهيئة  أداء طالب���ات معهد 
املساندة، متمنيا لهن دوام 
التقدم والنجاح عقب التخرج 

واالنخراط العملي في سلك 
الشرطة.

من جانبه، توجه وكيل 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
التعليم والتدريب  لشؤون 
الفريق أحمد النواف بالشكر 
والتحي���ة لوكي���ل وزارة 
الداخلية الفريق غازي العمر 

على حضوره..
إل���ى جهود  كما أش���ار 
املشاركني واملشاركات الذين 
يس���تحقون الشكر جميعا 
على أداء واجبهم على أكمل 

وجه.

تغرمي مدير سابق إلحدى 
الشركات مبلغ 500 دينار

قضت محكمة اجلنح املستأنفة بتغرمي مدير 
سابق إلحدى الشركات اخلاصة مبلغ 500 دينار 
وبإحالة الدعوى املدنية املقامة ضده إلى احملكمة 

املدنية املختصة. وتتلخص واقعات في أن الشركة 
املجني عليها أقامت الدعوى ضد املتهم عن طريق 
محاميها عبداحلميد الصراف الذي قرر أن موكلته 

قد تعرضت وعن طريق مديرها السابق باالتفاق 
مع آخرين لعملية منافسة غير مشروعة، وذلك عن 

طريق إنشائه لشركة متشابهة في اسمها مع الشركة 
موكلته كما قام بتقليد العالمة التجارية اخلاصة 
بشركة موكلته واستغاللها بالشركة التي أنشأها.


