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مع ظهور جائحة كورونا وتأثر الكويت 
بها مثل غيرها من الدول برزت احلاجة امللحة 
لتعديل اخللل بالتركيبة السكانية وهو ما طالبنا 
به، ومؤخرا أعلنت وزيرة الشؤون األخت مرمي 
العقيل عن خطة تتضمن االستغناء عن ٥٣٠ 
ألف وافد، عبر ترحيل مخالفني واستبدال ١٦٠ 
ألفا في القطاعني اخلاص والعام مبواطنني.

إن ترجمة اخلطة على ارض الواقع حتتاج 
الى جهد مضاعــف باعتبارنا نعالج أخطاء 
تراكمت لعقود، فقضية املخالفني من الصعوبة 
حلها دون أدوات فاعلة، واضعني في االعتبار 
أن الفرص السابقة وآخرها مهلة «غادر بأمان» 
استفاد منها فقط ما بني ١٠و ١٥٪، وهذه النسبة 
الضئيلة جاءت رغم حتمل الدولة كلفة اإلعاشة 
واإلقامة والسفر، وبالتالي ونحن نتصدى 
لهذه القضية علينا عدم حتميل مســوؤلية 
املعاجلة على  وزارة الداخلية مبفردها مبعزل 
عــن اجلهات األخرى التي يجب أن متارس 
دورا في املعاجلة مــع حتفيز املواطن على 
املســاهمة في العالج، وليس هناك ما مينع 
من إقرار تشريعات تعالج مثل هذه األوضاع 

آنيا ومستقبليا.
كما تقضي املصلحة حينما تدخل سياسة 
التوسع في اإلحالل مراعاة عدم تأثر القطاعني 
العام واخلاص وتطبيقهــا بتمهل مع اتباع 
استراتيجية تأهيل الكوادر الوطنية واالستفادة 
من اخلبرات الوافدة خاصة في املهن الدقيقة.
العقــارات وأصحاب  تخوفات مــالك 
بعض األنشطة جراء خطط الدولة البد هي 
األخرى أن تؤخذ على محمل اجلد باعتبارها 
مبررة وستلحق الضرر بهم على املستوى 
القريب واملتوســط، وهذه املخاوف وجب 
دراســتها من قبل مختصني وإيجاد حلول 
لها ومساعدتهم في استيعاب وتقبل تبعات 

اخلطوات التصحيحية للدولة.
ال ننكر دور إخواننا الوافدين في البناء 
والتنميــة لكن من غير املقبــول أن يبقى 

املواطنون أقلية وان تستمر مشكلة البطالة، 
من املهم أيضا أن حتافظ الكويت على عالقاتها 
مع الدول الشــقيقة والصديقة وأن توضح 
دوافع تقليــص العمالة عبر اإلعالم الواعي 

بعيدا عن اإلثارة.
وقبل اخلتام أطمئن من يدعون أن اإلحالل 
سيؤثر على خطط الدولة في حتول الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري بحلول ٢٠٣٥، وأذكرهم 
بأن املركز املالــي والتجاري يتعارض معه 
استمرار وجود عمالة هامشية وأمية وأخرى 

تفتقد إلى أدنى اخلبرات. 
قبل أزمة كورونــا تطرقت عبر نافذتي 
باعتبارهم  الهامشية واملخالفني  العمالة  إلى 
يشكلون ضغطا على اخلدمات والكثير منهم 
يفتقــدون إلى أي مهــارات ، كما أن هؤالء 
يشكلون ضغطا وعبئا على اخلدمات األمنية 
والصحية واستنزاف لثروات الوطن، ومع 
استمرار توقف العديد من األنشطة حاليا فإن 
احلكمة تقتضي التعامل مع هذا امللف بسرعة 

فائقة ألن اخلطورة تتضاعف.

آخر الكالم

في الوقت الذي تقوم جميع ادارت وزارة 
الداخلية بجهود كبيرة لتنفيذ املهام املكلفة بها 
وضبط ضعاف النفوس وجتار املواد املخدرة 
والتصدي الي خروج علــى القانون فانها 
تتابع باهتمام استغالل قلة من العسكريني 
واملوظفني في الداخلية ملهام عملهم بتمكني 
مطلوبني من الســفر او تهريب مخدرات، 
ومن املؤكد ان هذا املوضوع يحظى باهتمام 
قيادات وزارة الداخليــة، وباعتقادي انه 
ميكن احلد منها باستخدام وسائل رقابية 
متقدمة، وأؤكد أن هذه الفئة املنحرفة لن 
تؤثر على األكثرية املخلصة من قوة الشرطة 
وهم بتصرفاتهم يلحقون الضرر بأنفسهم 

وأسرهم قبل أي شيء. 

نافذة على األمن

االستغناء
عن ٥٣٠ ألف وافد

الفريق م. طارق حمادة

احلكم في «ضيافة الداخلية» اليوم

حترير ١٠٠ مخالفة ملستهترين خالل احلظر

عبدالكرمي أحمد

من املقرر أن تصدر محكمة اجلنايات اليوم 
حكمها في القضية املقيدة برقم «٢٠١٨/٥٦ حصر 

أموال عامة ٢٠١٩/١٨ جنايات املباحث» املعروفة 
باسم «ضيافة الداخلية»، بعد تأجيلها إداريا 
في وقت سابق إثر إجازة ڤيروس كورونا، ما 

لم تقرر مد أجله إلى تاريخ الحق.

نفذت االدارة العامة للمرور حمالت مرورية 
مفاجئة  بعد منتصف الليل على عدة مواقع 
(الوفرةـ  طريق االرتالـ  جسر جابر) بهدف 
فــرض االنضباط املروري وضبط املخالفني 
واملســتهترين. وقالت الداخلية ان احلمالت 
أسفرت عن حترير ١٠٠ مخالفة مرورية وحجز 
عدد ٦ مركبات واحالة ٤ اشخاص الى نظارة 

املرور وحتويل عدد من 
االشخاص قاموا بكسر 
حظر التجول اجلزئي 
الى جهة االختصاص 
متهيدا لتسجيل قضية 

من احلملة املروريةبحقهم. ملشاهدة الڤيديو

عسكري أمام «اجلنائية»: عربية سحرتني وجعلتني مجرمًا!
مبارك التنيب

أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن رجال 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية أوقفوا 
منتصف األسبوع املاضي عسكريا سابقا 
في املباحث اجلنائية يدعى (أ.ع) في 
العقد الرابع من عمره، وذلك على خلفية 
تورطه في تنفيذ عدة قضايا سرقات 
حملالت وســلب بالقوة بانتحال صفة 
رجال مباحث، مشــيرا الــى أن املتهم 
تبني أنه متورط في اقتراض وشــراء 
أغراض بقيمة ٣٦ ألف دينار، وانه امتنع 

عن سداد املستحقات املالية عليه منذ 
أكثر من عام.

وذكر املصدر أن الغريب في تبرير 
املتهم للسرقات وكذلك القتراض هذا 
املبلــغ الكبير ورفضه أو امتناعه عن 
الســداد هو أنه تعرف على وافدة من 
جنسية عربية- وهي فاتنة على حد 
قوله- حيث سلبته إرادته وعملت له 
سحرا، وهو ما جعله يقوم بالسرقة، 
ــر كامل  وكذلــك االقتــراض حتى يوفِّ
احتياجاتها، مشيرا الى أنه منح للوافدة، 
حسب قوله، كل شيء مبا في ذلك نهاية 

خدمتــه فــي وزارة الداخلية. وحول 
تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إنه 
في إطار جهود رجال املباحث اجلنائية 
في إغالق قضايا الســرقات والســلب 
بالقوة، جرى توقيف مواطن في العقد 
الرابــع من عمره كان يعمل عســكريا 
سابقا في املباحث اجلنائية حيث تبني 
أنــه متورط في عدة قضايا ســرقات. 
وأضاف املصدر: لدى االســتعالم عن 
املواطن تبني أن عليه «قروضا»، وانه لم 
يقم بتسديد املستحقات املالية، وقد أفاد 
بأنه يسرق ويقترض لإلنفاق على وافدة 

عربية تعرف عليها، مشيرا الى أن املتهم 
أقر بتعاطي املواد املخدرة واملسكرة. 
وأشــار املصدر: مت اســتدعاء الوافدة 
للتحقيق معها لرمبا تكون شريكة في 
جرائم السرقات التي ارتكبها، فقالت 
إن ما ذكره العســكري السابق بشأن 
السرقة واالقتراض ألجلها كالم ال ميت 
للواقــع بصلة وغير منطقي أن يكون 
قــد أنفق عليها هــذه املبالغ الضخمة 
والتي تتجاوز الـ ٦٠ ألف دينار بالنظر 
الى نهاية اخلدمة والقروض وحصيلة 

السرقات.

حتديد هوية أحد منفذي قضية السطو على محل العقيلة
عبداهللا قنيص

قال مصدر أمني إن رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
اســتطاعوا حتديد هوية أحد املتهمني بالســطو على محل هواتف 
العقيلة والذي قامت «األنباء» على موقعها االلكتروني يوم أمس 
بنشــر مقطع ڤيديو من داخل احملل ومــن خالل إحدى الكاميرات 
يوّثق مراحل قيام املتهمني بالسرقة بدءا من كسر الباب اخلارجي 
مرورا بقيام اللص بتجميع حصيلة املبيعات، وهي عبارة عن ١٣٥٠ 
دينارا وعددا من الهواتف النقالة، وبحسب مصدر أمني، فإن رجال 
مباحث األحمدي اســتطاعوا معرفة هوية اللص «األصلع» والذي 
شوهد في مقطع الڤيديو، وجار ضبطه، على أن يرشد عن شريكه 
املتهم اآلخر والذي يبدو أنه في مقتبل العمر. وكان صاحب محل 
للهواتف في العقيلة أبلغ أجهزة وزارة الداخلية عن تعرض احملل 
للســرقة واالســتيالء على مبلغ مالي ونحو ٢٠ هاتفا ذكيا، وقدم 

ق اجلرمية. ملشاهدة الڤيديواللصان أثناء السرقةڤيديو ُيظهر اللصني ويوثِّ

إبعاد عربي جتّرد من مالبسه داخل مسجد حتت تأثير الشبو
محمد اجلالهمة

 أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ستقوم بإحالة 
وافد عربي فــي العقد الثالث إلى اإلبعاد 
اإلداري وذلك على خلفية تعاطيه املواد 
املخدرة وهو ما دفعه الرتكاب فعل فاضح 
داخل مســجد في احدى مناطق محافظة 

مبارك الكبير.
 وقــال مصدر امنــي ان بالغا ورد الي 
عمليات الداخلية بتجرد وافد من مالبسه 
داخل مسجد، حيث انتقلت دوريات من 

مبارك الكبير وألقت القبض على الوافد 
والذي تبني انــه واقع حتت تأثير املواد 
املخــدرة. علــى صيد آخر،  فتــح محقق 
مخفر شرطة الفنطاس حتقيقا في قضية 
متشــابكة اطرافهــا مواطــن و٣ وافدين 
جميعهم من جنســيات عربية مختلفة. 
واستنادا الى مصدر امني، فإن بالغا ورد 
الــى عمليات الداخلية بوقوع مشــاجرة 
مقابل شــاطئ الفنطاس، ولــدى انتقال 
رجال االمن الى موقع البالغ قال وافدان 
اردنيان (شــاب ووالده) ان املواطن قام 
بضربهما، وكان بحوزته سكني، وبسؤال 

املواطــن قال ان الشــاب االردني حترش 
بزوجته وان والده فزع له حينما تدخل 
لتوبيخــه، اما الوافد الثالث فهو مصري 
فقــال ان املواطن هــدده بالقتــل حينما 
تدخل لفض املشــاجرة، واتفق املصري 
مع االردني ان املواطن كان بحوزته سكني.                                                                                                                                            
من جهة اخرى، لقي مواطن في مطلع العقد 
الثالث من عمره حتفه فيما أصيبت والدته 
وشــقيقه وموا طنون آخرون في حادث 

تصادم على طريق جمال عبدالناصر.
وقال مصدر امني ان احلادث وقع فوق 

حمل تطبيق Zappar احد اجلسور.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

ألول مرة في الكويت

سرق واقترض ٣٦ ألف دينارلإلنفاق على صديقته وشراء مخدرات وخمور

ضبط ٣ موظفني مبنفذ الساملي سّهلوا هروب
٨ وافدين مطلوبني وممنوعني من السفر

سعود عبدالعزيز

ابلغ مصدر امنــي «األنباء» بأن 
ادارة منفذ الساملي ضبطت ٣ موظفني 
يقومون بتســهيل هروب وافدين 
مطلوبني وممنوعني من السفر عبر 
التحقيقات األولية،  املنفذ، وكشفت 

عن ان املتهمني مكنوا ٨ وافدين من 
٣ جنسيات من اخلروج عبر املنفذ.

وقال املصدر ان ادارة منفذ الساملي 
وصلت اليهــا معلومات عن تهريب 
وافدين، وبعد التدقيق واملراقبة وأخذ 
الوكيل املساعد لشؤون  موافقة من 
العوضي  اللواء منصور  املنافذ  امن 

ومدير عام املنافذ البرية العميد اياد 
احلــداد مت ضبط احد املوظفني اثناء 
ختمه جواز أحد املطلوبني حيث كان 

داخل باص.
وأضاف: مت توقيف الوافد العربي 
وسائق الباص، وهو وافد، حيث اعترف 
سائق الباص بأن الشركة التي يعمل 

بها تتعامل مع املوظف، وأن املوظف 
وآخرين يغضون البصر عن خروج 
املطلوبني مقابل مبالغ مالية، الفتا إلى 
ان الشــركة التي يعمل بها هي التي 
املوظف  بالتنسيق وانه يسلم  تقوم 
املبالغ املتفق عليها. هذا، وجار إحالة 

املتهمني إلى النيابة العامة.


