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اللواء متقاعد حمد السريع 

التركيبة السكانية
قدم املجلس األعلى للتخطيط في اجتماعه األخير دراسة 

كاملة عن التركيبة السكانية في الكويت موضحا بها أعداد 
الوافدين وجنسياتهم مقارنة مع الكويتيني.

الدراسة أقرت بوجود خلل واضح في التركيبة السكانية 
حيث إن الوافدين ميثلون ثالثة أضعاف عدد الكويتيني، كما 

ان الدراسة اوضحت وجود اعداد كبيرة فاقت املعقول لبعض 
اجلنسيات، ورأت أن هذا اخللل جتب معاجلته من خالل 
اتخاذ مجموعة من القرارات واإلجراءات لتقلل من اعداد 
الوافدين وكذلك توقف تدفقهم غير املعقول على البلد. 

املجلس األعلى للتخطيط لم يضع التصورات وآلية العمل 
للحّد من حجم العمالة أو وقف دخولها وكأنه أعد الدراسة 

كي يبرئ الذمة وترك اتخاذ القرار ملجلس الوزراء والوزارات 
ذات الشأن. 

مجلس الوزراء والوزارات لن يستطيعوا اتخاذ اي قرار 
بتقليل اعداد الوافدين العاملني لديهم ألنهم اصبحوا اليد 
الطولى وباتت غالبية القياديني بالدولة تعتمد اعتمادا كليا 

على الوافدين العاملني في مكاتبهم، ولهذا لن يستغنوا عن 
خدماتهم العامة واخلاصة. 

رغم اقتناعي التام بأن مجلس الوزراء والوزارات املعنية 
قادرون على ازاحة الكّم االكبر من الوافدين لديهم ورغم 
اقتناعي التام بأن ذلك لن يحدث فإنني اطمح الي اصدار 

قرارات للحّد من العمالة السائبة املنتشرة بالطرقات وبإمكان 
احلكومة لو أرادت معرفتهم والوصول اليهم ومعرفة 

الشركات التي تستقدمهم مبقابل وتطلقهم في الشوارع 
يبحثون عن رزقهم. 

اذن على مجلس التخطيط األعلى وضع توصية تتعلق 
بتقليص العمالة السائبة بالطرقات في بداية تطبيق خطة احلّد 

من العمالة العربية واآلسيوية اما بالنسبة للعمالة الوافدة 
والتي تعمل باجلهات احلكومية فبإمكان مجلس الوزراء 

اصدار قرار بتحديد السن االعلى للموظف األجنبي بالوزارة 
بحيث ال يتجاوز الستني عاما او ثالثني عاما خدمة مع وقف 

التعيني باجلهات احلكومية ملدة خمس سنوات وسنجد ان 
اعداد الوافدين تقل بشكل واضح وسريع. 

أتلفوا »البتوب« وتلفازاً ومحتويات الشقة

نصب عليها بـ 1500 دينار وأغلق هواتفه النقالة

مواطن يبلغ عن معلومني ومجهول
بسلبه 1400 دينار بعد كسر سِنّتني أماميتني

..ومواطنة تتهم صاحب محل جتهيزات 
بإفساد عرس ابنتها

أحمد خميس

سجل مواطن في مخفر 
ميدان حولي قضية سلب 
بالقوة، وقال املبلغ إنه فوجئ 

بسوري يدعى )م.د.( وآخر 
يدعى )ب.س.( بالوصول 
الى شقته والتعدي عليه 
بالضرب في الوجه، وهو 
ما أدى الى كس����ر ِسّنتني 

أحمد خميس

اتهمت مواطنة شخصا 
انه  يدعى »ع.ع«، قالت 
يرجح ان يكون مواطنا 
أو من البدون أو سوريا، 
بالنصب عليها، وانه كاد 

ان يفس����د عرس ابنتها. 
وقالت املبلغة انها ومن 
خالل وسائل إعالم إعالنية 
تعرفت على شخص يقوم 
بتجهيز زينة االعراس 
واتفقت معه على ان يقوم 
بعمل زينة تتناسب مع 

في الفك األمامي الى جانب 
س����رقة 1400 دينار، وقال 
املبلغ ان املدعى عليهما أتلفا 
محتويات الشقة وتلفازا 
و»البت����وب«، ه����ذا وقدم 

عرس ابنتها، ودفعت له 
مقدما قدره 300 دينار، 
وقام بتش����ييد جزء من 
الزينة، وفي يوم العرس 
طلب منها أن تدفع باقي 
املبلغ وبالفعل قدمت إليه 
1200 دينار، وتستلمت 

املبلغ تقريرا طبيا تضمن 
آثار ضرب وكسر في الفك 
االمامي، وانتقل رجال األمن 
ملعاينة الشقة، وجار معرفة 

دوافع االعتداء.

منه ايصاال ولكن اغلق 
الثالثة،  النقالة  هواتفه 
وتوارى ع����ن االنظار، 
إل����ى ان تتم  واضطرت 
العرس باجلزء البسيط 
الذي أعده املدعى عليه 

قبل الهروب.

الكيس الذي أخفى فيه املواطن 50 ثعبانا

إحباط تهريب 50 ثعبانًا قدمت 
إلى البالد جواً في كيس

مشاري المطيري 

ضبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي نوبة 
)د( مواطنا حاول تهريب ٥0 ثعبانا مخبأة بداخل 
كيس من القماش بداخل حقيبة السفر هذا وقد مت 
إبالغ مراقب جمارك املطار عيسى بن عيسى ومتت 
إحالته مع املضبوطات إلى جهات االختصاص ومت 

عمل محضر تهريب جمركي.

تبرئة الطبطبائي 
من إضعاف هيبة الدولة

احلبيب: 3 موظفات لالستقبال 
في التنفيذ الشخصي غير كاف

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار ابراهيم 
العبيد بالغاء احلكم املس���تأنف وبراءة املتهم وليد 
مساعد الطبطبائي مما نسب اليه بتهمة: اذاع عمدا 
في اخلارج عبر حس���ابه ش���ائعات مغرضة حول 
االوضاع الداخلية للبالد وذلك الضعاف هيبة الدولة 
واالضرار باملصال���ح القومية للبالد. والذي ادانته 
عليها محكمة اول درجه بالتقرير باالمتناع وكفالة 

٥000 دينار.

أكدت احملامية حوراء احلبيب أنه من غير املعقول 
أن تخصص وزارة العدل 3 موظفات فقط الستقبال 
املراجعني من محامني ومندوبي احملامني ومتقاضني 
في قسم التنفيذ الشخصي، مشيرة إلى أن هذا العدد 
ال يكف���ي الس���تقبال األعداد الهائلة م���ن املراجعني. 
وأضافت احملامية احلبيب: 
في حال تغيب أو استئذان 
بعض املوظف���ات فإنه ال 
املندوبني  يتم اس���تقبال 
واحملامني ويتم استقبال 
العالق���ة فقط،  أصحاب 
أنه يت���م تخصيص  كما 
وق���ت محدد الس���تقبال 
املندوب���ني واحملامني في 
بع���ض األحي���ان، وذلك 
حتى يك���ون هناك وقت 
كاف الس���تقبال أصحاب 
العالقة شخصيا وأوضحت 
أن أعداد امللفات والقضايا 
في ارتفاع مستمر خصوصا بعد تطبيق قانون األسرة، 
وإصدار األوامر عل���ى عرائض، وأعداد املوظفات في 
تناقص مستمر دون توافر البديل إلى أن وصل القسم 
ملرحلة العجز. كما أن أحكام األحوال الشخصية تظل 
في التنفيذ لس���نوات طويلة تتعدى العشرين عاما، 
وبالتالي فإن أعداد املراجعني تتضاعف بشكل مستمر 
وال تنقص. وأضافت: مت إيقاف حتويل جميع النفقات 
للبنوك لتحديث بيانات احلاس���ب البنكي واآليبان، 
مما تس���بب في تزايد أعداد املراجعني بش���كل كبير 
لتقدمي شهادات حتديث البيانات، وهذا األمر يضاف 
إلى مه���ام املوظفات اليومية الكثيرة، علما أن إدخال 

بيانات احلساب البنكي .

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

»غشمرة« أصدقاء بـ »سعد العبداهلل« 
استنفرت األمن

مجهولون رشقوا   زجاج مسجد ومستوصف

استنفر رجال أمن اجلهراء بعد بالغ من مواطنه قالت فيه 
إنها شاهدت شخصا يقوم بتبادل الضرب مع شخص يشتبه 
بأنه مخطوف داخل سيارته الفارهة مبنطقة سعد العبداهلل، 
وعلى الفور توجه رجال األمن ومت رصد سيارة املجني عليه 
وهي يابانية. وقال مصدر امني ان الدوريات استنفروا بأوامر 
من مدير األمن اللواء علي ماضي ومت خالل نحو 1٥ دقيقة رصد 
املركبة التي قامت بخطف الش���اب، وتبني انه كان »يتغشمر« 

مع صديقه وانه ال يوجد أي خطف.

محمد الجالهمة

سجلت بحق شباب مجهولني قضيتني حملتا عنوانا مشتركا 
وهو إتالف مال الدولة، وجاء تسجيل القضية بعد ان تقدم إمام 
مسجد مقابل جمعية اجليش وأبلغ عن شباب مجهولني قاموا 
برشق زجاج املس���جد باحلجارة وأتلفوه ألسباب ال يعرفها، 
ولم متر دقائق على هذا البالغ حتى تقدم مشرف مستوصف 
الواحة وأبلغ عن أحداث او ش���باب قاموا برشق املستوصف 

باحلجارة وأتلفوا زجاج عدد من النوافذ.

احملامية حوراء احلبيب

سرور يترافع  أمام االستئناف
 في قضية حيازة سالح ومخدرات

ترافع رئيس مجلس الشعب املصري السابق احملامي 
د.أحمد فتحي سرور  أمام محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار ابراهيم العبيد امس  في قضية االجتار باملواد 
املخدرة وحشيش بقصد االجتار والتعاطي وحيازة 
ذخيرة وعدد 3 مسدسات، وطعن سرور في كمية املواد 
املخدرة املضبوطة وإذن 
التفتيش وان الكمية التي 
ضبطت هي 14 ألف حبة 
والتي قيدتها إدارة االدلة 

اجلنائية هي ٥٧٩ حبة. 
وطعن كذلك بتش����ابه 
اسم املتهم مع شخص آخر 
بناء عل����ى أقوال الضابط  
وأصر على طلب الشخص 
املتهم، وقد  املشابه السم 
املتهم بيومني  ضبط قبل 

من تاريخ ضبط املتهم. 
هذا ومت حجز القضية 

للحكم 1٥/201٦/٦.
د.أحمد فتحي سرور

اللواء عبداهلل املهنا

»املرور«: فتح املخالفات املقفلة لعام 2015 
وللمركبات احملجوزة

مبناسبة شهر رمضان 
املبارك، أكد وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء عبداهلل املهنا، 
انه اعتبارا من يوم األحد 
املقبل، وملدة شهر، ستقوم 
اإلدارة العامة للمرور بفتح 
جميع املخالفات املرورية 
املقفل���ة لع���ام 201٥ وما 
قبلها، فيما عدا مخالفات 
القيادة من دون رخصة 
س���وق لغير الكويتيني، 
العالي���ة،  والس���رعات 

ومخالفات عام 201٦.
وأوضح اللواء املهنا ان 
املخالفني ميكنهم تسديد 
املخالف���ات املرورية من 
خالل املوقع اإللكتروني 
لوزارة الداخلية، أو أقسام 
حتقيق مخالفات املرور 
بإدارات املرور باحملافظات، 
باإلضافة إلى إدارات مراكز 
اخلدمة باحملافظات، مشيرا 
بذلك إلى أن هذا اإلجراء 
من شأنه إعطاء الفرصة 
لقائدي املركبات لتعديل 
وضعهم املروري وبداية 
عهد مروري جديد بدون 

مخالفات حتى يكون ذلك 
حاف���زا ودافعا لهم لعدم 
ارت���كاب مخالف���ات في 
املستقبل، وان يتمتعوا 
بالقيادة اآلمنة، عمال على 
حماية مستخدمي الطريق 
وللحد من حوادث املرور 
الت���ي يذهب  املؤس���فة 
ضحيتها األبرياء، وتسبب 
عاهات مستدمية وقد تصل 

إلى حد املوت.
ان  املهنا  اللواء  وذكر 
املركبات احملج���وزة أو 
املرفقات املس���حوبة من 
رخص قي���ادة أو مركبة 
يج���ب مراجعة أقس���ام 
حتقي���ق املخالف���ات في 
امل���رور  إدارات  جمي���ع 
باحملافظات بعد االنتهاء 

من دفع الغرامات.
العامة  ودعت اإلدارة 
للمرور جميع املواطنني 
انتهاز  ال���ى  واملقيم���ني 
الفرص���ة إلنه���اء جميع 
مخالفاتهم املقفلة لسهولة 
إجناز أي معاملة مرورية 
بعد ذلك دون مراجعات 
لتسديد مخالفات، حيث 

املق���ررة إلمتام  املدة  ان 
اإلج���راءات ش���هر وهي 
م���دة كافي���ة، متمني���ة 
جلميع مستخدمي الطريق 
السالمة.  واختتم اللواء 
املهنا مؤكدا ان قطاع املرور 
وما يتبعه من إدارات عامة 
وإدارات وأقس���ام يعمل 
على تس���هيل اخلدمات 
الت���ي تق���دم للمواطنني 
واملقيمني، مشيرا بذلك إلى 
التعاون املثمر والبناء مع 
العامة للعالقات  اإلدارة 
واإلعالم األمني ملزيد من 
اجلانب التوعوي من خالل 
وسائل اإلعالم املختلفة 
ف���ي إيجاد  مما يس���هم 
مستخدم الطريق الواعي 
الذي يعرف فنون القيادة 
وأخالقيات الطريق وذوق 
التعامل مع قادة املركبات 
الطري���ق  ومس���تخدمي 
وذلك في إط���ار اجلهود 
املتواصلة لإلدارة العامة 
للمرور لتوعية املواطنني 
واملقيمني وتعريفهم بكل 
ما يخص الشأن املروري 

أوال بأول.

استثناء مخالفات 
القيادة من 
دون رخصة 

لغير الكويتيني 
والسرعات العالية

 من القرار

خمور محلية ضبطت على هامش حمالت األمن العام

200 مخالف ومطلوب جنائي ومدني
محمد دشيش

واص���ل قط���اع األمن 
الداخلية  العام في وزارة 
نشاطه، بعدما متكن من 
القبض على مجموعة من 
املطلوبني واملخالفني في 
س���ائر احملافظ���ات أمس 
األول، بإش���راف مباشر 
من الوكيل املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء إبراهيم 

الطراح.
ففي محافظة العاصمة، 
متك���ن رج���ال األمن من 
ضبط 4٦ شخصا مخالفا 
لقانون اإلقامة والعمل، و٦ 
مطلوبني للتنفيذ اجلنائي، 
و4 مطلوبني إلدارة التنفيذ 
املدني، و32 شخصا مسجل 
بحقهم تغيب، و12٦ شخصا 
إثبات،  ليس بحوزته���م 
ومركبتني مطلوبتني، و٧ 
بائعني متجولني، و1٧ عمالة 
س���ائبة، وضبط مركبة 
مسروقة، وشخص مطلوب 
بقضية سرقة، و12 مطلوبا 
بقضية مشاجرة، وحترير 
321 مخالفة مرورية منها 
الوقوف بأماكن املعاقني، 
باإلضاف���ة إل���ى حجز 14 

مركبة باملرور.
وفي محافظتي حولي 

واألحمدي متكن رجال األمن 
من ضبط مواطن وثالثة 
وافدين أردني ومصريني 
بحال���ة غي���ر طبيعي���ة 
وبحوزتهم مواد مخدرة، 
و4 مطلوبني للتنفيذ املدني، 
ومطلوبني للتنفيذ اجلنائي، 
و11 شخصا مسجال بحقهم 
تغيب، و٩ مخالفني لإلقامة، 
و3٧ شخصا ليس بحوزتهم 
إثبات، ومركبتني مطلوبتني، 
وشخصني مطلوبني بقضية 
مخدرات، و٥ أش���خاص 
مس���جل بحقه���م قضايا 
مش���اجرات، وحترير ٧٦ 
مخالفة مرورية، و3 بائعني 
متجول���ني، باإلضافة إلى 

حجز 4 مركبات باملرور.
وفي محافظتي اجلهراء 

والفرواني���ة متكن رجال 
األمن من ضبط 24 شخصا 
ليس بحوزتهم إثبات، و13 
مخالف���ا لقان���ون اإلقامة 
والعمل، و1٦ مسجال بحقهم 
تغيب، و3 مطلوبني للتنفيذ 
املدني، ومطلوب بقضية 
س���رقة، ومركبة بداخلها 
مادة مخ���درة، و4 عمالة 
سائبة، و14 مطلوبا بقضايا 
مش���اجرات، وحترير ٧٦ 
مخالفة مرورية مختلفة، 
باإلضاف���ة إل���ى حجز 3 

مركبات باملرور.
كم���ا مت ضبط وافدين 
مصريني بحوزتهما مواد 
مخدرة، ومواطن مطلوب 
للحبس ٥ سنوات، ومركبة 
مطلوب���ة، و3 مطلوب���ني 
بقضاي���ا مخ���درات، و3 
بائعني متجولني. في حني 
أسفرت احلملة مبحافظة 
مب���ارك الكبير عن ضبط 
٩ أشخاص ليس بحوزتهم 
إثبات، ومركبة مسروقة، 
و4 مطلوب���ني للتنفي���ذ 
املدني، ومركبة مطلوبة، 
وشخص مطلوب بقضية 
مخدرات، وشخصني بقضية 
إلى  مشاجرات، باإلضافة 
حترير 2٥ مخالفة مرورية 

مختلفة.

حمالت األمن 
العام مستمرة 

لضبط 
املخالفني

مدين بـ 7 آالف دينار مطلوب للتنفيذ 
ضبط بهيروين في حولي

مشاري المطيري

احال مدير أمن محافظة حولي العميد عابدين العابدين الى 
مكافحة املخدرات مواطن���ا مت ضبطه من قبل احدى دوريات 
األمن عقب االشتباه فيه، وعثر بحوزته على هيروين وحبوب 
يش���تبه انها مخدرة، وباالستعالم عنه تبني ان املتهم مطلوب 
القاء قبض مدين مببلغ ٧000 دينار باالضافة الى كونه مدينا 

ب� 2300 دينار.

املخدرات املضبوطة مع املدين 

اقتيد وافد هندي يدعى »لولدجب« إلى نظارة مخفر 
األحمدي ومتت إحالته إلى الطب الشرعي، وثبت تعاطيه 

املواد املسكرة، وقال مصدر أمني إن الوافد الهندي ضبط 
في منطقة محظورة من قبل رجال مباحث أمن املنشآت، 

حيث تبني أنه سكران، وجار إبعاده.

تقدم وافد فلبيني يعمل مديرا ملكتب حولي وأبلغ عن 
مجهول دخل إلى املكتب الكائن في منطقة النقرة وكسر 
اخلزينة وسرق من داخلها مبلغ 2000 دينار، إلى جانب 

قيام اجلاني بإتالف مستندات.

تقدم وافد فلسطيني إلى مخفر شرطة اجلابرية مبلغا عن 
شخص مجهول سرق منه هاتفه النقال الذكي وقدم رقم 
السيريل منبر اخلاص به، وسجلت قضية سرقة هاتف.

هندي سكران في »محظورة«

سرقة 2000 دينار من مكتب للخدم

..وسرقة نقال فلسطيني من اجلابرية

موجز أمني

ضبط مطلوب للسجن ومدين
بـ 60 ألفاً في مواقف سيارات

متكن رجال إدارة عمليات املباحث من ضبط مواطن صدر 
بحقه حكم باحلبس ملدة 3 س���نوات بتهمة إصدار شيكات من 
دون رصيد بقيمة نح���و ٦0 ألف دينار. وقال مصدر أمني ان 
مدير عمليات املباحث تلقى معلومات من مصادر س���رية بأن 
املواطن املطلوب متواجد في مواقف السيارات بسوق جتاري 
شهير، وعليه توجهت فرقة من رجال املباحث إلى املكان ومت 

ضبطه وإحالته إلى اجلهات املختصة.

ً إفطار مواطن  دفع مقابله 11 ألفا
محمد الدشيش

انتقل رجال األدلة اجلنائي���ة الى منزل مواطن في منطقة 
صباح الناصر لرفع اآلثار التي خلفها لصوص أو لص مجهول 
ومتكن من سرقة 11 ألف دينار، وفي التفاصيل ان املواطن تقدم 
الى مخفر املنطقة مبلغا انه كان وأسرته يتناولون االفطار في 
منزل والدة زوجته، وحينما عاد وجد نافذة احلمام مكسورة 

ودخول اللص الى غرفة النوم وسرقة املبلغ.


