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»سياسة الباب املفتوح«
»أبوابنا مفتوحة ونستقبل املراجعني في اي وقت« 

عبارة نسمعها من كل مسؤول امني او قيادي 
او وزير في اللقاءات املتلفزة وفي الصحافة 

احمللية ولكن الواقع يقول ان هذه العبارة مجرد 
وهم و مجرد كالم مرسل ال أساس له من 

الصحة وشخصيا استمعت الي هذه العبارة 
من قيادات خدمية ووزراء ووكالء في اكثر من 

مقابلة وضحكت كثيرا حينما سمعت من أصدقاء 
انه كالم ال ميت للحقيقة بصلة وبعد أن تأكدت 
بنفسي، وحتى ال نبخس حق احد فان سياسة 
الباب املفتوح ينفذها البعض من منطلق االمانة 

وادراكه بأنه وضع في املنصب خلدمة املراجعني 
واهل الكويت وانه لن يكون اهال للمنصب اذ اغلق 
ابوابه دون االستماع مباشرة من الذين يترددون 

عليه ويحتاجونه، نعم ندرك متام اإلدراك ان 
حجم املهام امللقاة على املسؤولني في الوزارات 

والداخلية خاصة من يتولى منصبا قياديا خدميا 
كبيرا ولكن ما الذي مينع ان يخصص كل 

قيادي يوما واحدا على االقل الستقبال املراجعني 
واالستماع لشكاواهم، واعتقد انه مبجرد ان 

يقرأ املسؤولون في بعض الوزارات هذه السطور 
سوف يقولون نحن نفعل هذا االمر، ولكن الواقع 

يقول عكس ذلك، وفي الغالب حينما يتوجه 
املواطن او املقيم الي املسؤول يسمع االجابة 

»خذ رقم« وينتهي الدوام وتظل االرقام ثابتة 
بال حراك وتكون احملصلة استقبال عدد محدود 

جداً ورمبا من املتنفذين واستغرب ان يزاحم 
النواب املواطنني في مراجعة مسؤولي اخلدمات 

ويقصدونهم في هذا اليوم ويأخذ من املسؤول 
جل وقته، بالطبع هناك تفاوت في طبيعة اخلدمات 

من قيادي الي اخر ولألمانة جند هناك قياديني 
أبواب مكاتبهم مفتوحة ويستمعون بإنصات الى 
من يلجأ اليهم، وفي املقابل جند قياديني آخرين 

الدخول اليهم اشبه باملستحيل بل يضعون سياجا 
وحواجز وفاصال بينهم وبني املواطنني واملقيمني 

واملطلوب من اي مراجع ان يكون اسمه مدرج في 
قوائم املرضي عنهم او املسموح لهم بان يلقوا 
شرف مقابلة القيادي وبالتالي ال امل للمواطن 
في ان يحظى بشرف اللقاء رغم ان املسؤول 

في منصبه لهذا السبب اي مهمته االستماع الي 
صاحب احلاجة مطلوب تطبيق سياسة الباب 

املفتوح جلميع مسؤولي اخلدمات دون املبررات 
الواهية والتي تكاد تكون محفوظة بالنسبة 

ملدير املكتب وهي )في اجتماع( هذا اذا سمح لك 
بالدخول الى مدير املكتب، شخصيا اعلم ان سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ينفذ 
هذه السياسة مشكورا والتاريخ يسجل ونحن 

نسجل.. وبالطبع ال ميكن بأي حال أن يكون لدى 
أي قيادي في وزارة خدمية نفس املهام الرئيس 

مهما بلغ شأنه وأتذكر للفريق اول سليمان الفهد 
والفريق ثابت املهنا والفريق عبد الفتاح العلي 
اتباع هذه النهج وايضا وكيل وزارة الداخلية 

املساعد لشؤون االمن العام اللواء ابراهيم الطراح 
ووكيل قطاع املروراللواء فهد الشويع تنفيذ هذه 

السياسة وأمل من البقية« تنفيذ هذه السياسة لكي 
نرتقي وللحديث بقية.

بعد لقاء مسؤولي »الجمارك« والمكتب األممي لـ»مكافحة المخدرات والجريمة«

القضيبي: ندرس سبل احلد من عمليات التهريب
عبر معلومات توضح خط سير »الشحنات اخلطرة«

عبدالهادي العجمي

استقبل نائب املدير العام 
املنافــذ احلدوديــة  لشــؤون 
والبحرية عدنــان القضيبي، 
ونائب مدير عام اإلدارة العامة 
البحــث  للجمــارك لشــؤون 
والتحــري أســامة عبــداهلل 
الرومي صباح امس مبســرح 
اإلدارة العامة للجمارك، ممثل 
األمم املتحدة ورئيس مكتبها 
املعنــي مبكافحــة  اإلقليمــي 
املخــدرات واجلرمية في دول 
اخلليج العربــي د.حامت فؤاد 
علــي، والوفــد املرافــق لــه، 
والــذي ضم منســق االتصال 
ياســمني بيضــون، ومنســق 
مشاريع وخبير أجهزة انفاذ 
قانون مصطفى أرتني، وحضر 
االجتمــاع مدير عــام اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 
العميد بدر الغضوري، وذلك 
في إطار التعاون والتنسيق بني 
»اجلمارك« ومكتب »مكافحة 

املخدرات واجلرمية«.
وثمن - القضيبي والرومي 

- دور املكتب اإلقليمي املعني 
مبكافحة املخدرات واجلرمية 
في برامــج الوقاية ومكافحة 
املخدرات واجلرمية، وأساليب 
التقــدم والتأهيــل، الفتا إلى 
اهتمام الكويت واإلدارة العامة 
للجمــارك مبكافحة املخدرات 
بشــتى أشكالها، ودعم برامج 
آفــة  التوعيــة مــن أضــرار 
املخدرات وحرصها على تنظيم 
حمالت إعالمية لهذا الغرض.

وعقب اللقاء، أكد القضيبي 
أن االجتماع كان مثمرا، الفتا 
إلــى أن األمم املتحــدة لديهــا 
برامــج لتطويــر منظومــة 
مكافحة املخدرات وفق اتفاقية 
دولية تضم العديد من الدول 
ووحدة مكافحة ذكية، مشيرا 
إلى أن اإلدارة العامة للجمارك 
ستدرس االتفاقية التي تساعد 
على احلد من عمليات تهريب 
املخــدرات عبــر معلومــات 
توضح خط سير »الشحنات 
اخلطــرة«، وهو ما يؤدي إلى 
توافــر قاعدة بيانــات تغذي 
التفتيــش االنتقائي  عمليات 

فــي تنســيق بــني التجــارة 
وعمليات التهريب، مؤكدا أن 
اإلدارة العامة للجمارك ستقوم 
بدراسة هذه االتفاقية متهيدا 

لالنضمام اليها.
من جهته، أوضح الرومي 
هدف زيارة مكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية إلى 
اإلدارة العامة للجمارك الطالع 
اجلمــارك علــى برامج مكتب 
»مكافحة املخدرات واجلرمية« 
في مجال عملهــا حتت مظلة 
األمم املتحــدة، الفتــا إلــى ان 
الوفد طرح - خالل االجتماع 
- توجهاتــه ومشــاريعه في 
تطويــر منظومــة مكافحــة 
املخــدرات واجلرمية، مضيفا 
أن اجلمارك بصدد دراسة كل 
ما طرح في االجتماع لتطوير 
التعاون والتنسيق فيما بينهم.
بدوره، قــال د.حامت فؤاد 
علــي: التقينا مــع فريق عمل 
اجلمــارك للنظر فــي امكانية 
التحــاق الكويــت بالبرنامج 
العاملي للرقابة على احلاويات 
التي تديره منظمتنا بالشراكة 

مع املنظمة العاملية للجمارك، 
مشيرا إلى أن البرنامج يهدف 
إلــى تنمية وتطويــر قدرات 
الدولة في اســتقراء وتوخي 
املرتبطة باحلاويات  املخاطر 
العابــرة أو الــواردة للدولــة 
برا وبحرا وجوا، والتنســيق 
وحتليــل املخاطــر ورصــد 
واستهداف احلاويات املشبوهة 
مبا يسمى بنظام االنذار املبكر 

للرقابة على احلاويات.
وأضــاف: اطلعنــا علــى 
منظومة عمــل اإلدارة العامة 
للجمارك بالكويت، واصفا اياها 
بأنها منظومة متطورة، وتهدف 
إلى مواكبة معايير األمم املتحدة 
وبرنامجها العاملي الذي ميكن 
اجلمارك من العمل وفق شراكة 

حقيقية في هذا املجال.
مــن جانبه، وجــه العميد 
بدر الغضوري الشكر لإلدارة 
العامة للجمارك على الشراكة 
املثمــرة، واجلهــود الراميــة 
إلى تنســيق أكبــر مبا يحقق 
الهدف فــي مكافحة املخدرات 

واجلرمية.

من االجتماع الذي ضم مسؤولني عن »اجلمارك« ووفد املكتب اإلقليمي مبكافحة املخدرات واجلرمية في دول اخلليج أسامة الرومي عدنان القضيبي

الرومي: ندعم 
برامج التوعية 
من أضرار آفة 

املخدرات وتنظيم 
حمالت إعالمية 

لهذا الغرض

»العمالة املنزلية« استرجعت 308 آالف دينار من مكاتب
واستردت 200 ألف دينار رواتب متأخرة لـ 400 عامل

اإلبراهيم ردًا على »اإلعالم األمني«:
ضرورة متابعة وتقييم احلمالت املرورية

ٍ تكشف عن »بطل مستورد« أصوات مزعجة في مجمع راق

القبض على مواطن أصدر 53 إقامة مبوجب عقد حكومي ملغى
تأكيــدا ملا أشــارت إليه 
»األنبــاء« فــي عددها امس 
بشأن قضية التزوير بعقد 
اإلدارة  ذكــرت  حكومــي، 
العامة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أن 
رجال اإلدارة العامة ملباحث 

شــؤون اإلقامة متكنوا من 
إلقاء القبــض على مواطن 
قــام بالتزوير في محررات 
وردت  حيــث  رســمية، 
معلومات عن وجود شركة 
أصــدرت 53 إقامة مبوجب 
عقــد حكومي ملغى، وعلى 

الفــور مت جمــع املعلومات 
واالستدالالت والقيام باملزيد 
مــن التحريات والتي أكدت 
جميعهــا أن أحد املواطنني 
تعاقد مع احــدى الوزارات 
»عقد حكومي« الســتئجار 
مركبات مع سائقني، وحصل 

مبوجبه على تقدير احتياج 
عمالــة بعــدد 63 عامــال، 
وذلك في ديســمبر٢٠١6 إال 
أن الــوزارة قامــت بإلغــاء 
التعاقد في أواخر مايو ٢٠١٧ 
واتخاذ كل اإلجراءات اإلدارية 
والقانونية في هذا الشأن، 

إال أن املواطن قام باستخدام 
العقد مع علمه أنه ملغى.

هذا، وقد اعترف املواطن 
بأنه قام بتقدمي املعامالت إلى 
الشؤون ومتت إحالته إلى 
جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراء الالزم بحقه.

حترير 4 مخالفات مرورية لهارب من دورية 
بعد اصطدام مركبته بـ»متوقفة« في الري

والد الزوجة أنقذ الزوج من قضية تزوير وسرقة

مطلوب ملباحث اجلنسية في قبضة أمن األحمدي

أفريقي سقط بكيلو »شبو« في العبدلي

10 مركبات إلى احلجز في حملة بالعارضية

هاني الظفيري

كشــف مصــدر أمنــي في 
تقرير رفع الى مدير عام االدارة 
العامة لشؤون اإلقامة اللواء 
طالل معرفي تضمن ما حققته 
إدارة العمالــة املنزلية خالل 

العام احلالي.
وبحســب مصــدر مطلع 
فإن ابرز ما تضمنه التقرير 
ان تدخــل ادارة العمالة كان 
ســببا في اســترجاع مبالغ 
ماليــة قــدرت بـــ 3٠8 آالف 
دينــار ملواطنني تعاقدوا مع 

بداية نشكر اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني على حرصها على ما 
يتم تداوله وما ينشــر من مواضيع 
تتعلــق بالشــأن األمنــي واملــروري 
وجتاوبهــا بتوضيــح األمــور، وهذا 
ليس بغريب على هذه اإلدارة الفاعلة 
بحرصهــا على التواصــل مع الكتاب 
لتوضيح ما ينشر بإدارتها املتميزة 
بقيادة العميد عادل احلشاش والعاملني 

معه حتى غدت عالمة فارقة في التميز 
فــي عمل العالقات واإلعالم ليس في 
املؤسسات احلكومية، بل وحتى القطاع 
اخلاص. كما أود أن أشــيد مبا تقوم 
به اإلدارة العامة للمرور من إجراءات 
لتطبيق قانون املرور ليعود االلتزام 
في الشارع واحترام األنظمة املرورية 
حفاظا على سالمة مستخدمي الطريق، 
وفي الوقت ذاته فإن من األهمية مبكان 

إجراء عملية متابعة وتقييم للحملة 
املرورية بني فتــرة وأخرى للوقوف 
على أي سلبيات لتفاديها أو مالحظات 

إيجابية ميكن األخذ بها.
كمــا نود أن نؤكــد أن اإلعالم هو 
الســند في جنــاح أي إجراءات أمنية 
ومروريــة، وان الهــدف النهائي هو 
املصلحة العامة التي نســعى جميعا 

إلى حتقيقها. 

هاني الظفيري

أمــر مدير عام مديريــة امن الفروانيــة اللواء صالح 
مطر بإحالة 3 اشــخاص )خليجي وبدون ومواطن( الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات وقبل االحالة مت تسجيل 
مخالفة مرورية لالول لقيادة مركبة تصدر عنها اصوات 
مزعجة الى جانب مخالفة قيادة مركبة حتت تأثير املخدر. 
وبحسب مصدر امني، فإن ادارة امن مجمع راق رصدت 
مركبــة في مواقف املجمع تصدر اصواتا مزعجة وبها 3 
اشخاص، حيث مت توقيف املركبة وتبني ان جميع ركابها 
ال يحملــون اثباتات فتم اخضاعهم للبصمة التعريفية، 
وتبني ان قائد املركبة خليجي ومرافقاه بدون وكويتي، 
وانهم في حالة غير طبيعية، وبتفتيش املركبة عثر فيها 

على زجاجة خمر مستوردة.

هاني الظفيري

انتهــت محاولة هروب مواطــن من دورية إلى 
التوقف االضطراري نتيجة اصطدامه مبركبة متوقفة 
في منطقة الري وتبني لرجال األمن ان سر هروب 
الشخص واصطدامه يرجع حليازة مواد مخدرة.

وبحســب مصدر أمني فإن احــدى دوريات 
األمن وخــالل ثبوتها جانــب الدائري اخلامس 

اشــتبهت في مركبة اميركيــة ولدى الطلب من 
قائدها التوقف رفض وانطلق بسرعة جنونية 
لتقوم الدورية بتتبعه اللتقاط رقم سيارته إال 
ان الشــخص توقف اضطراريــا بعد اصطدامه 
مبركبة متوقفة وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 
اقراص، ومت حتريــر 5 مخالفات مرورية لقائد 
املركبة منها التســبب في حــادث والهروب من 

رجال األمن.

محمد الدشيش

أسفر تدخل رجل مسن عن احليلولة دون 
توجيه اتهام للزوج بالتزوير في محرر بنكي 
والسرقة. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة في 
العقد الثالث تقدمت الى أحد مخافر الفروانية 

ببالغ عن أن زوجها سحب من حسابها البنكي 
مبلــغ ١3٠٠ دينار وأنه غادر بعد أن فعل ذلك 
وعاد أمس، وعليه مت االتصال بالزوج وطلب 
حضوره، إال أن الزوج جاء إلى املخفر بصحبة 
والد الزوجة والذي تدخل وأمر ابنته بالتنازل 

عن شكواها ليتم حفظ القضية.

هاني الظفيري

اقتيد مواطن من مواليد ١9٧١ الى ادارة مباحث 
اجلنسية واجلوازات كونه مطلوبا لها، وبحسب 
مصدر امني فإن حملة تفتيش في منطقة الفنطاس 
أوقفت مواطنا زعم انه ليســت لديه هوية ليتم 
استخدام البصمة التعريفية لتحديد هويته، والتي 

باالستعالم عنه تبني انه مطلوب ملباحث اجلنسية 
ليحــال اليها، كما ضبط رجال أمن األحمدي في 
حملة لهم مبنطقة الفنطاس مواطنة مطلوبة مببلغ 
١3٠٠ دينار، وضبط مواطن مدين مببلغ ٢٠ ألف 
دينار، كما ضبط رجال امن األحمدي في منطقة 
الفنطــاس مواطنا تبني انــه مطلوب لدين قدره 
3٧ ألف دينار لتتم احالتهم الى التنفيذ املدني.

هاني الظفيري

متكن رجال منفذ العبدلي من القاء القبض على 
وافد من اجلنسية االفريقية حاول ادخال نحو كيلو 
من مادة الشبو املخدرة ومتت احالته الى احلجز، 

وقــال مصدر امني ان رجــال اجلمارك بقيادة كل 
من نواف العنزي وضاري العنزي اشــتبهوا في 
وافــد افريقي قادم من العراق، ومت التدقيق عليه 
وتفتيشه ليتم العثور على كمية الشبو التي قام 

بوضعها بطريقة مخفية داخل املقطورة.

شن رجال املرور بتعليمات من وكيل وزارة 
الداخلية املســاعد لشؤون املرور باالنابة اللواء 
فهد الشويع حملة مرورية في منطقة العارضية 

الصناعية امتدت لنحو 3 ساعات.
وبحســب مصدر امني، فإن احلملة اســفرت 
عــن احالة ١٠ مركبات الــى كراج احلجز لتوقف 

بعضها على االرصفة الى جانب افتقاد شــروط 
االمن واملتانة.

ومت حترير 6٠ مخالفة مرورية، واشار املصدر 
الى ان املخالفات احملررة خلت من مخالفة ربط 
حزام االمــان، وهو ما يؤكــد ان حملة الداخلية 

اثمرت عن انضباط ملحوظ.

مكاتب ثم اخلت بالتعاقدات 
ليتم التواصل وإلزام املكاتب 
بإعــادة املبالغ احملصلة الى 
اصحابهــا، واشــار التقرير 
الــى انــه مت التحقيــق بهذا 
اخلصوص في ١9٠٠ شكوى.
وقــال املصــدر االمني ان 
التقريــر تضمــن ايضــا ان 
املنزليــة  العمالــة  تدخــالت 
اسهمت في استرجاع حقوق 
لـ ٤٠٠ عامل قدرت بـ ٢٠٠ ألف 

دينار.
وان هذه املبالغ متت اعادتها 
عقب استدعاء الكفالء واجراء 

حتقيقــات انتهــت الى احقية 
العمال في حقوقهم املالية ليتم 

إلزام الكفالء بتسديدها.
وأشار املصدر الى اهمية ما 
تقوم به ادارة العمالة املنزلية 
لكونها مرتبطة بجهات دولية 
معنية بحقــوق العمال، الفتا 
الــى ان التعامل يتم بحيادية 
وبشكل قانوني مع كل البالغات 
والشــكاوى ما ساهم في رفع 
مســتوى الكويــت في قضية 
معاملة الوافدين من املستوى 
الثالث الى املستوى الثاني وهو 
ما يشــير إلى حتســني وضع 

العمالة في الكويت وذلك في 
منتصف عام ٢٠١6. وأكد املصدر 
ان جهود ومهام ادارة العمالة ال 
تقتصر على ذلك فحسب وامنا 
متتد لتشــمل متابعة املكاتب 
والتفتيش عليها  ما ادى إلى 
اصدار عقوبات بحق املكاتب 
املخالفــة بإغالقهــا لفتــرات 

تراوحت بني 3 و6 أشهر.
كمــا أحالــت إدارة العمالة 
املنزلية إلى القضاء ملفات 3٤٠ 
قضية ترتبط مبخالفات ورفض 
التجاوب مع التسويات املالية 

والعمالية للبت فيها.

اللواء طالل معرفي

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

بطل اخلمر املضبوط بحوزة الشباب الثالثةاللواء صالح مطر

النيران التهمت عمارة بخيطان
اإلطفــاء  رجــال  متكــن 
مــن إخماد حريــق اندلع في 
عمارة مبنطقة خيطان أمس 
األول، وكان بالغ قد ورد إلى 
مركز عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء بشأن احلريق، فهرع 
على الفور رجال مركز إطفاء 
الفروانية بقيادة املقدم خالد 
كنعان إلى موقع احلادث، وعند 
الوصول تبني أن احلريق في 
غرفة ومتت مكافحة النيران 
واحلد من انتشارها دون وقوع 
إصابات بشــرية واقتصرت 
رجال اإلطفاء يكافحون حريق خيطاناخلسائر على املاديات فقط.

أحالت إلى القضاء ٣٤٠ قضية للبتّ وأغلقت مكاتب مخالفة ما بني ٣ و٦ أشهر


