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مع إعادة تدشني دورات الطلبة الضباط 
اعتبارا من امس االحد استوقفتني فكرة 
آمل أن تــرى النور وهي ان يتم االختيار 
بالقرعة، فمنذ عقود ونحن نسمع ونرى 
على ارض الواقع ان اختيار الضابط يكون 
بالواسطة، نعم االمر كذلك ومن يشكك في 
كالمي فعليه اســتعادة ملف اي ضابط او 
البحث والتدقيق في اسم اي مقبول وسيرى 
غالبية املقبولني اما ابن ضابط او ولد عمه 
قيادي او قريبه متنفذ او ان هناك واسطة 

قوية دفعت به الى االكادميية.
منذ دخولي شــارع الصحافة اي قبل 
عقدين وأنا اسمع كالما ال يغني وال يسمن 
من جوع حينما يتم توجيه سؤال الى اي 
قيادي في جلان القبــول فتكون االجابة 
احملفوظة سلفا: ال واسطة في القبول وهناك 
جلنة لالختبار.. الخ. وأحتدى ان يكون اي 
قيادي قد صرح بذلــك مقتنعا وضميره 

مرتاح ملا يقول.
نعم تشكل جلنة مكونة من قيادات رفيعة 
في الغالب ولكن يكون امام اللجنة اسماء 
البد ان يكونوا في قوائم املقبولني، وليت 
هذا فحسب بل يذهب الكشف الى الوزارة 
للتعديل واحلــذف، دعونا نطوي صفحة 
املاضي ولتحذو وزارة الداخلية حذو قوة 
االطفاء العــام خاصة أنها في هذه احلقبة 
حتت قيادة واحدة ممثلة في نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح.
االخــوة فــي االطفاء لديهــم قواعد 
واشتراطات في القبول واضحة وصريحة 
وهي متقاربة مع الشــروط التي تستلزم 
القبول في الدراســة الشرطية خاصة في 
السن واملؤهل وأبويني كويتيني  جزئيات 
والطول والوزن واللياقة الصحية الخ، ولكن 
الفارق كبير جدا في مسألة القبول، اذ ان 
االطفاء تشكل جلنة وجتري االختبارات 
ومن املرجح وجود واسطات أيضا، ولكن 
كل ما يحدث ان اللجنة حتدد أسماء ٣٠٠ 
متقــدم تنطبق عليه االشــتراطات على 
سبيل املثال وجتري قرعة الختيار نحو 
٢٠٠ مثال، أمــا في الداخلية فإن االختيار 
يكون من القوائم املتواجدة مقابل اللجنة 
او االسماء املتواجدة في الوزارة وتخبئ 
االسماء ولتجنب احلرج ال يتم النشر في 
الصحف ويتم ابالغ املقبولني بشكل سري، 
وال من شاف وال من دري وبعد ٤ سنوات 
أي وقت التخرج جنــد نصف احلضور 
من كبار قيادات الداخلية اللتقاط الصور 
مع أبنائهم أو أبناء أشــقائهم. أعلم مدى 
حرص الوزير الصالح ووكيل الوزارة الفريق 
عصام النهام على حتقيق املساواة وأمتنى 
أن تكون أولى اخلطوات نحو ذلك تطبيق 
قواعد القبول كما هي في االطفاء، حتى ال 
نفرق بني املواطنني ونهضم حقوقهم ونهدم 

أحالمهم واهللا ولي التوفيق.

وجهة نظر

اختيار الضباط 
بالقرعة ممكن؟
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براءة صحافية من ضرب وسب ممثلة

سلب «زهيد» في مواقف «سعد العبداهللا»
شرع رجال مباحث منطقة سعد العبداهللا 
باالستعانة بكاميرات داخل مواقف منطقة 
سعد العبداهللا للوقوف على حقيقة تعرض 
وافد آسيوي للسلب من قبل شخص مجهول 

كان على منت مركبة رباعية.
هذا، وقدم املجني عليه رقم لوحة مركبة 

اجلانــي، فيما رجح مصدر امني ان تكون 
املركبة اما مبّلغ عن سرقتها او ان اللوحة 
هي املســروقة، خاصة ان مرتكبي جرائم 
السلب في الغالب ال يستخدمون مركباتهم 
حتى ال يســتدل عليهم وإمنا يستخدمون 

مركبات او لوحات مسروقة.

قضــت محكمــة اجلنح 
املســتأنفة ببراءة صحافية 
من ضرب وسب ممثلة خالل 
تواجدهما في أرض املعارض.
أســند االدعاء العام إلى 
املتهمة األولــى أنها ضربت 
املتهمــة الثانيــة على نحو 
محســوس وأحدثــت بهــا 
اإلصابات املوصوفة بالتقرير 
الطبــي واملتهمتــني األولى 
والثانية: تبادلتا ألفاظ السب 
املبينــة باحملضر على نحو 
يخدش الشــرف واالعتبار، 

وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع 
من الغيــر. وأمام محكمة اجلنح املســتأنفة 
حضرت احملامية مرمي فيصل البحر بصفتها 
وكيلة عن املتهمة األولى الصحافية وترافعت 
مؤكدة أن اتهام موكلتها حتيط به ظالل كثيفة 

من الشك والريب، فاألحكام 
اجلزائية يجب أن ُتبنى على 
اجلزم واليقني ال على الظن 
والتخمــني، وكان االتهــام 
املســند للمتهمــة املاثلة قد 
استند على أقوال صادرة من 
املجني عليهما وهما املتهمتان 
من أنهما تبادلتا السب وقيام 
املتهمة األولى املاثلة بضرب 
املتهمــة الثانيــة، وكان هذا 
القول قوال مرسال لم يسانده 
أي دليل باألوراق إضافة إلى 
أن حتريات املباحث لم تسفر 
عن شــيء يفيد التحقيق واالتهام ومن ثم ال 
ميكن أن يعول على إسناد الواقعة للمتهمة 
ملجرد أقوال املجني عليها غير املطمئنة، األمر 
الــذي مبوجبه يكون أقــوال املجني عليهما 

محل شك وريبة. 

احملامية مرمي البحر

«الداخلية»: ال نية للتجديد للزائرين
وعليهم املغادرة قبل الثانية عشرة مساء اليوم

البحث عن عصابة ثنائية تسرق املركبات بعد تعمد االصطدام
سعود عبدالعزيز

شــرع رجــال مباحــث العاصمة 
في البحث عــن لصني مجهولني في 
العشــرينيات حســب إفادة املجني 
عليهــم، وذلك على خلفيــة قيامهما 
بسرقة املركبات والهرب بها بطريقة 
أو باألحــرى مــن خــالل  مبتكــرة 
االصطدام اخلفيف بها، وما ان ينزل 
السائق للوقوف على حجم التلفيات 

في املركبــة يقوم أحدهما بالصعود 
الى املركبة والهرب بها الى جهة غير 
معلومة. وسجلت ٣ قضايا باألسلوب 
ذاته في نطاق محافظة العاصمة وأدلى 
املجني عليهم مبواصفات مشــابهة 
للمتهمني في قضايا الســرقات تلك. 
هذا وجرى تعميم أوصاف املركبات 
املبلغ عن سرقتها على عموم رجال 
دوريات األمن والطلب بضبط املركبات 

تلك ومن يستقلها.

وبحســب مصــدر أمنــي فــإن ٣ 
وافدين جميعهم آسيويون ويستقلون 
مركبات غالية الثمن ويعملون لدى 
مواطنني كســائقني قامــوا ببالغات 
متشــابهة قالوا فيهــا انهم اضطروا 
للتوقــف االضطــراري علــى جانب 
الطريق في نطاق محافظة العاصمة 
عقب اصطدام مركبة بهم من اخللف 
ويكــون بداخلها شــخصان وما أن 
ينزلوا لالطالع على األضرار ويتركوا 

مفاتيــح املركبة بداخلهــا يقوم احد 
اللصني بالصعود إليها ويقوم اآلخر 
بالهرب بالسيارة التي استخدمت في 

االصطدام والسرقة.
وأعــرب املصدر عــن أمله في ان 
يقوم اي شــخص يتعرض ملثل هذا 
الوضع بالتوقف على جانبي الطريق 
وإحــكام إغالق املركبــة مع تصوير 
املركبــة التي اصطدمــت به وإظهار 

لوحة املركبة في الصورة.

محمد اجلالهمة

كشــف مصدر أمني، عن 
أن مــا يقــارب الـــ ١٣٠ ألف 
مخالــف لقانون اإلقامة من 
حملة جميع اإلقامات وممن 
انتهت إقاماتهم في األول من 
يناير ٢٠٢٠ وما قبله يحق 
لهم االستفادة من املهلة التي 
منحها نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية أنس 
الصالح، والتــي تتيح لهم 
تعديل أوضاعهم من البالد 
مع دفع الغرامات املستحقة 
عليهم أو املغادرة إلى بلدانهم 
مع دفع الغرامات أيضا دون 
إحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأشار املصدر إلى أن هذه 
املهلة هي األخيــرة قبل أن 
تقوم أجهزة وزارة الداخلية 
بتنفيذ سلسلة من احلمالت 

ملن قدموا بكروت زيارة ومت 
متديد زياراتهم حتى تاريخ 
اليوم املوافــق ٣٠ نوفمبر، 
قــال املصــدر: بخصــوص 
هــؤالء يجــب أن يغــادروا 
قبل حلول الســاعة الثانية 
عشرة مساء اليوم، وفي حال 
قيامهــم باملغــادرة بعد هذا 

الزائرين ممن استفادوا من 
القرار رقم ٢٠٢٠/٤٤٤ وجرى 
متديد زياراتهم كان بإمكانهم 
تعديل أوضاعهم في الفترة 
السابقة حســب اإلجراءات 
أو أن يحصلوا على موافقة 
بتحويل زياراتهم إلى إقامة 

قانونية.
ولكن ماذا بشأن املخالفني 
والذين ليس لديهم استعداد 
لدفع قيمة الغرامات وليس 
معهــم مقابــل لذلــك؟ قــال 
املصدر: هؤالء يتم ابعادهم 
مع ادراج اسمائهم على قوائم 
غيــر املصرح لهــم بالقدوم 
مجــددا، ومتى مــا ضبطوا 
يتخذ معهم االجراء نفســه 
بعــد احالتهــم الــى االبعاد 
االداري على ان تكون كلفة 
السفر على كفالئهم حال لم 
يسجلوا قضايا تغيب عليهم.

التاريخ سوف يتم إلزامهم 
بدفع مخالفة بواقع دينارين 
يوميا. وأكــد املصدر أنه ال 
نيــة ألي متديــد للزائرين 
بعــد نهاية اليــوم اإلثنني، 
الفتا إلى أن القرار الوزاري 
الذي صــدر بتمديد زيارات 
هــؤالء تلقائيــا وألكثر من 
مــرة جاء للظروف التي مر 
بها العالم وانتشار جائحة 
كورونــا وإغالق العديد من 
الدول ملجالها اجلوي. وتابع 
بالقول: كان أمام هؤالء أكثر 
من ٧ أشــهر للمغــادرة وال 
مبرر الستمرارهم، وهؤالء 
حال عدم مغادرتهم بنهاية 
اليوم لن يسمح لهم بالدخول 
وسوف تتخذ إجراءات بحق 
كفالئهم مبا في ذلك منحهم 

تأشيرات جديدة.
وأشــار املصــدر الى ان 

أكدت بدء استقبال املخالفني قبل ١ يناير ٢٠٢٠ اعتباراً من غٍد الثالثاء

استهداف ٣ وافدين في محيط محافظة العاصمة

اللواء أنور البرجس

األمنيــة واتخــاذ جملة من 
اإلجــراءات ملالحقــة هؤالء 
املخالفــني وإبعادهــم مــع 
إدراج أســمائهم على قوائم 
غير املصرح لهم بالدخول، 
معربا عن أمله في أن يبادر 
املخالفــون إما الــى تعديل 
أوضاعهم أو املغادرة بحيث 
يستطيعون احلضور مجددا 

إلى البالد.
وأشــار املصــدر إلى أن 
إدارات اإلقامة في محافظات 
الكويت الست تلقت تعليمات 
مــن وكيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اإلقامة اللواء 
أنور البرجس بأن تبدأ يوم 
الثالثاء باستقبال املخالفني 
لإلقامة الذين يبدون رغبة 
في دفع الغرامات املستحقة 
وتعديل أوضاعهم القانونية.

وردا على سؤال بالنسبة 

حريق كراج يتشعب ليصيب عامًال ويلتهم مركبة و«اإلطفاء» حتقق
مبارك التنيب

 متكنت فرق إطفاء وهي مراكز 
الصناعي والشهداء من  الشويخ 
السيطرة على حريق اندلع في كراج 
مبساحة ٥٠٠ متر امس األول في 
منطقة الشويخ الصناعية. وبحسب 
بيان صحافي فقد امتد احلريق إلى 
مركبة داخــل الكراج مما اضطر 
رجال اإلطفاء لسحب السيارة خارج 
الكراج وإخماد النيران ومنع امتداد 
احلريق للكراجات املجاورة. وأسفر 
احلريق عن إصابة عامل آسيوي مت 
إسعافه للمستشفى بحالة مستقرة 
من قبل الطوارئ الطبية. كما فتح 
حتقيق مبالبسات احلادث من قبل 
مراقبة حتقيــق حوادث احلريق 

.. والنيران امتدت لتلتهم مركبة مقابلهاحلريق تسبب في تلفيات داخل الكراجبقوة اإلطفاء العام.


