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تداولت الصحف مؤخرا تصريحاً للمتحدثة 
الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل 

املزيد قالت فيه إن 29710 وافدين ألغوا 
أذونات عملهم وغادروا البالد نهائيا خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو. ملاذا هذا 
العدد الضخم أنهى عمله؟ ومن املتضرر؟! 

والـ 29 ألفاً يضاف اليهم عدة آالف يتم 
ابعادهم إداريا البسط خطأ يرتكبوه.

ودعونا نكون أكثر صراحة فباستطاعة 
ضابط بنجمة إبعاد أي وافد وليس كما 

يقال في الصحف إن االبعاد اإلداري أمر 
معقد، وإلى غير ذلك من الكالم الذي ال 

ميت للحقيقة بصلة، وأن وكيل الداخلية 
هو الوحيد الذي ميلك قرار اإلبعاد. بالطبع 

لن ادافع عن الوافدين الذين يرتكبون 
جتاوزات للقوانني، ولكن انا ضد التعسف 
وضد حمالت يكون هدفها األول واالخير 

هو اإلبعاد فقط، ومثال على ذلك اللجنة 
الرباعية أو الثالثية التي تتجول في االسواق 
بحثا عن الوافدين الذين يعملون بعد دوامهم 
الصباحي وتقوم بإبعادهم بدعوى العمل لدى 

الغير، واعضاء احلملة أكثر أناس يعلمون 
بأن هؤالء الوافدين الذين يُستهدفونهم إما 

ضحايا جتارة إقامات، أو أن احلاجة امللحة أو 
ارتفاع مستوى املعيشة وزيادة الرسوم هي 
من تضطرهم إلى البحث عن أي فرصة عمل 

اضافي.
الرقم الذي جاء في مقدمة مقالتي واملبعدون 

تعسفياً هل يؤثرون على الكويت؟ اقولها 
بأمانة شديدة وبعيدا عن دغدغة املشاعر 

والوطنية وحل البطالة وإلى آخره نحن من 
سندفع الضربية.

بقليل من التبصر دعونا نسأل أنفسنا: ماذا 
كنا وكيف تطورنا؟ كنا بسطاء وكانت هناك 
دول تقوم بتعليمنا وتطبيبنا من ميزانيتها، 

حتى اكتشف النفط وفي مرحلة ما قبل 
النفط وما بعدها وحتى اآلن ما كان مييز 

الكويت هي التجارة، وهنا مربط الفرس كما 
يقولون، فالتجارة إذاً في دم الكويتيني، وهم 

من ميتلكون العقارات واألسواق واحملالت 
واملدارس اخلاصة واملستشفيات بنص 

القانون، وبالتالي الكويتيون هم املتضررون 
األكبر من التضييق املتعمد على الوافدين من 
كل اجتاه، واستشعر حتفزاً غير مبرر من كل 

أجهزة الدولة على الوافدين، واعتبارهم إما 
مصدر دخل قومي أو لصوصا وجب خنقهم 
وإجبارهم على العودة، متناسني انهم األطباء 
واملستشارون واملعلمون وعمال البناء، وهم 

عماد السوق الكويتي.
التضييق على الوافدين في الرسوم الصحية 

والتوجهات نحو املزيد، إلى ماذا ستؤدي؟! 
ستؤدي ببساطة إلى اضطرار الكثيرين 
لتسفير عوائلهم وإقامة كل 10 في شقة 

لتحدث مشكلة عقارية، واحملصلة أسواق 
تعاني التقشف بعينه.

واحملصلة أيضا تفريغ املدارس اخلاصة، التي 
هي ملك لنا.. إلخ.

أقول ملن كل همهم التضييق على الوافدين: 
رفقاً بنا ألننا أول املتضررين، ومن سيدفع 
الضريبة من قراراتكم، ويجب توجيه اجلهد 
نحو التنمية، بدل التوجه إلى ضررنا أكثر، 

فنحن من يخسر وليس الوافدون، ألن 
وجودهم فائدة لهم ولنا ولالقتصاد الكويتي 

العام.

الضريبة قادمة

التحقيقات تكشف عن استخدام المتهم األول لدورية »الجنائية« في تنفيذ الجرائم

شرطي في مباحث التزوير وآخر في األكادميية
تزعّما عصابة ثالثية لسلب الوافدين واحملالت

عبداهلل قنيص

اإلدارة  رجــال  أنهــى 
العامــة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا مكتب بحث وحتري 
أبوحليفــة نشــاط عصابة 
ثالثية تخصصت في سرقة 
الوافديــن وبعض احملالت 
بصفــة رجال مباحث، فيما 
تفجــرت مفاجأة من العيار 
الثقيل لدى إنهاء نشاط هذه 
العصابــة، إذ تبني ان زعيم 
العصابة عسكري يعمل في 
قطاع البحث اجلنائي - إدارة 
التزوير )هارب( وشريكه في 
اجلرم هو شرطي آخر يعمل 
في أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنيــة، أما املتهم 
الثالث فهو عاطل عن العمل.
هــذا، وأمــر وكيل قطاع 
اللــواء  البحــث اجلنائــي 
خالد الديني بإحالة اثنني من 
النيابة  اعضاء الشبكة الى 
العامة، كما أمر بإدراج اسم 

الشرطي في مباحث التزوير 
في قائمــة املطلوبني ومنع 
ســفره خارج البــالد، فيما 
كشــفت التحريات أن زعيم 
العصابــة ســبق أن ارتكب 
حــادث تصادم مــع مركبة 
احد املجني عليهم وارتكب 
احلادث بدورية تتبع جهة 

عمله اي ادارة التزوير.
وحول تفاصيل مالبسات 
القضيــة وظــروف ضبــط 
العصابة، قال مصدر امني: 
ازاء تعــدد قضايــا ســلب 
الوافديــن وبعض احملالت 
جرى تشكيل فريق إلغالق 
ملفــات هذه القضايا، حيث 
جرى االســتماع الى إفادات 
بعــض من املجنــي عليهم، 
حيث أفــادوا بــأن املتهمني 
يتحدثون بثقة بالغة وأنهم 
رجال امن حقيقيون، حيث 
اطلعوا على وثائق وإثباتات 
تؤكد انهم من قوة الشرطة.
ومضى املصدر بالقول: 

مت اجراء املزيد من التحريات 
والتــي انتهــت الــى هوية 
وهــم  العصابــة  اعضــاء 
شــرطي فــي »اجلنائيــة« 
وآخر فــي اكادميية ســعد 
العبــداهلل للعلــوم االمنية 
وثالــث عاطل عــن العمل، 
حيث جرى مداهمة منزلني 
في الرقــة وأبوحليفة ليتم 
ضبــط شــرطي األكادميية 

والعاطل عن العمل.
وأردف املصدر بالقول: مت 
إخضاع املتهمني للتحقيقات، 
حيث اعترفا بأنهما والشرطي 
فــي إدارة التزوير شــكلوا 
فيما بينهم عصابة للسلب 
والســرقة بانتحــال صفــة 
رجــال مباحث، حيث كانوا 
يوقفون الوافدين وفي حال 
تأكدهم من مخالفتهم لقانون 
اإلقامــة يقومون بســلبهم 
والطلب منهم مراجعة املخفر 

وانتظارهم هناك.
أمــا بالنســبة للمحالت 

فــكان الشــرطي العامل في 
إدارة التزوير يدخل الى احملل 
وحينمــا يعــرف ان البائع 
مخالف لقانون العمل يقوم 
بســلبه والطلب منه نفس 
الشيء مع إبالغه بأنه سوف 

يتم إبعاده.
وقــال املصدر: مت عرض 
املتهمني على عدد من املجني 
عليهم والذين تعرفوا عليهم، 
مشــيرا الــى ان بعضــا من 
املسلوبني تقدموا الى رجال 
االمن وأبلغوا عن تعرضهم 
تهديــدات  رغــم  للســلب 

املتهمني.
وبشــأن املتهــم الثالث، 
قــال املصــدر: اكتشــف من 
والتحريــات  التحقيقــات 
انــه ارتكب حــادث تصادم 
بدورية تتبع جهة عمله مع 
احد املجنــي عليهم وهرب، 
الفتا الى انــه متت مداهمة 
منزلــه في الظهــر ولكن لم 

يتم القبض عليه.

اللواء خالد الديني

التشكيل العصابي 
يستغل خوف 
املجني عليهم
من رجال األمن

األول عُثر بحوزته على جركن بنزين والثاني يحتفظ بصور مطلوبين

طلقة من سالح »أم صجمة« تخترق بطن طفلة في الصليبية

إحالة ميني و»بدون« من مقابل حسينيتني إلى أمن الدولة

هاني الظفيري

لــم تتجاوز  نقلت طفلة 
الـــ 5 ســنوات إلــى العناية 
تعرضهــا  جــراء  املركــزة 
لإلصابــة بطلــق نــاري في 

البطن من سالح »ام صجمة« 
بالقرب من منزلها الكائن في 

منطقة الصليبية.
وقال مصدر امني: ان بالغا 
ورد مــن محقق مستشــفى 
اجلهــراء الــى مديرية األمن 

في اجلهراء عن وصول طفلة 
برفقة ذويهــا وقد تعرضت 
لإلصابة بطلق ناري بالبطن، 
وعنــد ســؤال األب أفاد بأن 
طفلته وهي خليجية اجلنسية 
كانت تلهــو امام منزلهم في 

الصليبــة وأثناء مشــاهدة 
شــقيقتها وهي ساقطة على 
األرض تبــني ان شــخصا 
مجهوال أطلق النار عليها. هذا، 
وشرع رجال مباحث اجلهراء 
في البحث عن الشخص الذي 

أصاب الطفلة.
وتأتي إصابة الطفلة بطلق 
نــاري في إطار سلســلة من 
احلوادث املشابهة التي وقعت 
في عــدة محافظــات خاصة 

محافظة األحمدي.

هاني الظفيري

اقتيد وافــد ميني وآخر 
من غير محددي اجلنســية 
)بدون( من قبل رجال االمن 
العــام الى جهاز امن الدولة 
للتحقيــق معهمــا ومعرفة 

االســباب التــي دعت االول 
الــى حيازة مواد مشــتعلة 
واخــرى قابلة لالشــتعال. 
والثانــي عثر بحوزته على 
مستندات وصور اشخاص 
مدرجني في قوائم االرهاب 
الدولي، ومن املقرر ان يخضع 

اليمني والبدون لتحقيقات 
اخرى عن اسباب تواجدهما 

في محيط حسينيتني.
وبحسب مصدر امني فإن 
احدى دوريات امن اجلهراء 
وخالل جولة لها في محيط 
احدى احلسينيات اشتبهت 

في شــخص يتجــول على 
مقربة من احلسينية حيث 
مت توقيفه وبتفتيش سيارته 
عثر معه على جركن بنزين 
ووالعة وقطعة من القماش.
البــدون قــال  وبشــأن 
املصــدر: ان دوريــة تتبــع 

امن العاصمة اوقفت شخصا 
بدون لالشــتباه وبتفتيش 
سيارته احترازيا واالطالع 
على هاتفه تبــني احتفاظه 
بصور لبعض الشخصيات 
املطلوبة دوليا من خليجيني 

وعرب.

هبوط اضطراري لطائرة شحن في املطار لوفاة قائدها
أحمد خميس

هبطت طائرة تابعة ألحد 
خطــوط الطيــران اخلليجي 
اضطراريــا امــس فــي مطار 
الكويــت بســبب وفــاة قائد 
الطائرة وقيام مساعد الكابنت 
بالهبوط بالطائرة، ومت طلب 
اإلسعاف، وكان هناك اعتقاد 
بأن الطيار مغمى عليه، وعند 
وصول رجال اإلسعاف تبني أن 
الطيار فارق احلياة، ومت نقل 
اجلثة مــن الطيارة وحتريك 
الطيــارة إلعادة عمل املدرج، 
إلى ذلك أعلنت اإلدارة العامة 
للطيران املدني، هبوط طائرة 
شحن تابعة إلحدى شركات 

الطيــران العاملة فــي مطار 
الدولــي اضطراريا،  الكويت 
بعدمــا تلقــت بالغــا يفيــد 
بتعرض قائد الطائرة لعارض 

صحي مفاجئ.
وقالــت اإلدارة فــي بيان 
صحافــي، صــدر عنها امس، 
إن برج املراقبة تلقى بالغا في 
متام الساعة السابعة صباحا، 
من إحــدى الطائرات العابرة 
فــوق األجواء الكويتية يفيد 
بتعرض قائد الطائرة لعارض 
صحي مفاجئ أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أنه مت التعامل 
مع البــالغ حســب إجراءات 
املتبعة  الطوارئ والســالمة 

سيارات االسعاف داخل مطار الكويت للتعامل مع البالغوهبطت الطائرة بسالم.

تفحم »صالون« على »السالمي« دون أضرار بشرية

»اإلطفاء« تفتح حتقيقاً في حريق مصنع أخشاب بصبحان

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أخمــدت فــرق اإلطفــاء 
مســاء امــس األول حريقــا 
اندلع في أفران تابعة لشركة 
أخشاب في منطقة صبحان 
واقتصــرت اخلســائر على 

املادية.
وكان بالغ قد ورد بشأن 
اندالع احلريق، حيث هرعت 
فــرق مــن مراكــز صبحان 
الكبيــر للمــواد  ومبــارك 
اخلطرة بقيادة املقدم حسني 
الصفار والرائد احمد بوأكبر 
إلى موقع حريق نشــب في 
أفــران تســتخدم لصبــغ 

األخشاب، حيث قامت فرق 
اإلطفــاء مبكافحــة احلريق 
املوقــع  وإخمــاده وتأمــني 
وإجراء التهوية الالزمة اثر 
الدخــان الناجت من احلريق 
فيما لم يصــب أي أحد من 
جراء احلادث وفتحت اإلدارة 
التحقيق  العامــة لإلطفــاء 

ملعرفة مالبسات احلادث.
إلــى موقع  وقد حضــر 
احلادث مدير إطفاء محافظة 
مبارك الكبيــر املقدم احمد 
ناصر ورئيس مركز إطفاء 
صبحان املقدم محمد العيدان 
ورئيس مركز مبارك الكبير 

املقدم علي املرزوقي.

مــن جهة اخــرى، أخمد 
رجال إطفاء اجلهراء النيران 
التــي اندلعــت فــي مركبة 
رباعيــة الدفــع على طريق 
الساملي دون ان يصاب قائدها 
بأي اصابات ومت رفع تقرير 
بالواقعة إلى اجلهات املعنية.
وقــال مصــدر أمنــي ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن طريق مركبة 
من املارة وعلى الفور انطلق 
رجــال اإلطفــاء الــى موقع 
احلريق على طريق الساملي 
وحتديدا عند الكيلو ٢ ومتت 
السيطرة على احلريق الذي 
لم تعرف أسباب اشتعاله.

من حريق مصنع االخشاب

رجال االطفاء في موقع حريق مصنع االخشاب

املركبة التي احترقت على طريق الساملي قبل اخماد النيران

مجهول بعد ضرب طفل:
»ال يكون حتاسب نفسك ميسي«

هاني الظفيري

تقدم الى مخفر الفروانية وافد من اجلنسية 
الباكستانية وأحضر تقريرا طبيا يفيد بتعرض 
ابنه الذي لم يتجاوز الـ ٨ سنوات الى الضرب 
من قبــل مجهول ومت تســجيل قضية اعتداء 
بالضــرب برقم ٣٨5 وإحالة ملف القضية الى 

املباحث.
وقال مصدر أمني ان والد الطفل أبلغ مخفر 

الفروانيــة عن تعرض ابنه الى الضرب أثناء 
لعبه الكرة أمــام إحدى املدارس من قبل قائد 
مركبة، وأفاد بأن الشخص اجلاني قال البنه: 
»ال يكون حتاسب نفسك ميسي« تاركا الطفل 
والذ بالفرار، ومت تسجيل قضية وجار البحث 

عن املتهم في االعتداء.
ورجح املصــدر ان الطفل قــد يكون حلق 
بالكرة أمام سيارة املتهم مما أثار غضبه ودفعه 

الى االعتداء عليه.

وفاة ثالثيني في تصادم وجهاً لوجه على جسر تيماء
هاني الظفيري

توفي مواطــن يبلغ من العمر ٣٨ عاما اثر 
حادث تصادم عنيف على جســر تيماء، فيما 
أصيب في احلادث قائد املركبة األخرى وأسعف 
الى مستشفى اجلهراء، وانتقلت أجهزة الداخلية 

ممثلة في دوريات املرور واإلطفاء للتعامل مع 
احلادث وفتح حتقيق.

وبحســب مصدر أمني، فإن بالغا ورد الى 
عمليــات الداخلية بوقوع حادث تصادم على 
جسر تيماء، وتبني ان احلادث عبارة عن تصادم 

مركبتني وجها لوجه.

محاولة انتحار مواطن في إسطبالت اجلهراء
سعود الدعيج

ورد بالغ الى غرقة العمليات يفيد مبحاولة 
انتحار مواطن بعد صعوده فوق خزانات املياه. 
وقال مصدر أمني إن املواطن من مواليد 
١99٠، وأقــدم علــى االنتحــار بالقــرب من 

إسطبالت اجلهراء صباح امس بعد صعوده 
فوق خزانات املياه، حيث ألقى بنفسه، لكن 
محاولتــه باءت بالفشــل، وتبني أن املواطن 
بحالة تعاطي مخدرات، وسجلت بحقه قضية 
»محاولــة انتحار« ومتــت إحالته الى جهة 

االختصاص.

مشاجرة في النعيم تسفر عن إصابات طفيفة
سعود الدعيج

 أحــال رجــال أمن مخفــر شــرطة النعيم
٣ مواطنني إثر مشــاجرة بينهم امام مدرســة 
ابتدائية في نفس املنطقة، الى جهة االختصاص.

وقال مصدر امني إن املشاجرة وقعت بني 
أوليــاء أمور بســبب مشــاجرة ابنائهم داخل 
املدرســة، ومتــت احالة االطراف الــى املخفر 
لتسجيل قضية مشــاجرة وإحالتها إلى جهة 

االختصاص.

إلزام مستأجر بإخالء محل
بعد دفع 2500 دينار مقابل انتفاع

ألزمــت احملكمــة الكلية 
برئاســة املستشــار خالــد 
الركيبي مســتأجرا »املدعى 
العــني  بإخــالء  عليــه« 
املؤجرة »محل« وبأن يؤدي 
املؤجر»للمدعي« ٢5٠٠ دينار 
مقابــل انتفــاع، وذلك لعدم 
انتظامه في سداد اجرة احملل 

املتفق عليها.
وترافع عن املدعي احملامي 
محمــد القطــان: باالشــارة 
الى ان املشــرع أوجب على 
املســتأجر الوفــاء باألجرة 
املستحقة في املوعد املتفق 
عليه في اول كل شــهر عند 
عدم االتفاق إذا كان اإليجار 
مشاهرة واعتبر هذا اإليداع 
وفاء لذمة املستأجر ورتب 
على عدم الوفاء باألجرة في 

امليعــاد احلــق للمؤجر في 
طلب إخــالء للعني املؤجرة 
مــع إلــزام املســتأجر بدفع 
ما يســتحق عليه من أجرة 

متأخرة.
واضاف: وحيث إن العالقة 
اإليجاريــة ثابتة بني طرفي 
التداعــي عن عقــد اإليجار، 
وقد خلــت األوراق من ثمة 
دليل على وفاء املدعى عليه 
باألجرة املستحقة عليه في 
موعدهــا مبوجب الشــهادة 
الصادرة مــن إدارة التنفيذ 
املرفقــة ومــن ثم فــإن ذلك 
يعد إخــالال من املســتأجر 
بأهم التزاماته العقدية وهي 
الوفاء باألجرة ويكون طلب 
اإلخالء لهذا السبب له سنده 

احملامي محمد القطانمن الواقع والقانون.


