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أقترح على القوى العاملة و«الداخلية» 
أن تقوما مبد إقامة من بلغ الســتني إلى 
خمسة وستني عاما إلعطائهم فرصة لترتيب 
أوراقهم في هذه الفتــرة، هؤالء هم من 
خدموا هذا البلد وقضوا زهرة شــبابهم 
هنا، ومن غير املعقول بجرة قلم أن ننهي 
إقاماتهم من دون دراســة متأنية ومتنع 

السمات اجلديدة لهذه السن.
األصوات املزعجة للسيارات

حسنا فعلت اإلدارة العامة للمرور بحجز 
السيارات التي تصدر منها أصوات مزعجة 
والتي تظهر جليا بعد منتصف الليل، خاصة 
ألصحاب املنازل التي تسكن في الشوارع 
الرئيســية أو على الدائري، فقد اشتكى 

الكثير من هذه الظاهرة.
رو  الڤيديو مصوِّ

هم أناس مجتهدون يحبون هذا الوطن 
ويتمنون أن يكون وطنا جميال ونظيفا، 
ولكن مشكلة البعض، وليس الكل، بأن يقوم 
بالتعليق على الڤيديو الذي صوره عن أي 
ظاهرة سلبية باإلساءة إلى املسؤولني عن 
هذه الظاهرة وبتعليقات غير الئقة تصدر 
من شخص يحب هذا الوطن ويتمنى له 
اخلير، أنت صور هذه الســلبية وزيلها 

بعبارة ملن يهمه األمر، وستصل.
املباحث بالليل

كانت اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
مهتمة اهتماما جادا بالزام األخير من الليل 

من الســاعة الثانية عشرة حتى الصباح، 
وكانت الدوريات الليلية للمباحث تتجول 
في الشوارع وبني املساكن وكل شخص 
يتجول في هذه الفترة يتم إيقافه إلبراز 
هويته والسؤال عن وجوده في هذه املنطقة، 
كان الزام األخير العدد كامل مع دوريات 
التجارية داخل  املنطقة  مستمرة، خاصة 
البلــد، واآلن الزام األخير في كل مخافر 
احملافظات عريف واحد وباقي إلزام على 
الطلبات، فــإذا جتولت أنت كمواطن بعد 
منتصف الليل ســترى العجب من الباعة 
اجلائلني من أصحاب املطاعم وغيرهم من 
الباعة، فيجب أن تُنظم العملية باستخراج 
هويــات خاصــة لهم وملصــق خاص 

لسياراتهم.
النسبة والطلبة الضباط

بني سنة وأخرى تقوم إدارة األكادميية 
بزيادة نسبة معدل درجات قبول الطلبة، 
هذا وإن دل على شــيء، فإمنا يدل على 
أن مخرجــات الثانوية العامة غير مقبولة 
لدى األكادميية، اقترح منذ عام ١٩٨٢ بأن 
يكون دخول األكادميية خلريجي اجلامعة، 
وتكون الدراســة ملدة سنتني: سنة علوم 

شرطة، وسنة مواد حقوق.
ولكم االختيار مــن هؤالء اجلامعيني 
خريجي لندن وأميركا والكويت والقاهرة 
وتخصصات مختلفة: علوم احلاسب اآللي، 
واالقتصاد، وعلم النفس، واإلعالم وغيرها 
الوزارة  التخصصات، وهكذا تتطور  من 

في جميع التخصصات.
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النهام: املشاريع التنموية لـ «الداخلية» تهدف إلى 
تقدمي أفضل اخلدمات للمراجعني في أماكن جتمعهم

وزارة  وكيــل  افتتــح 
الفريــق عصام  الداخليــة 
النهــام امــس األول مركــز 
خدمــة املواطن في جمعية 
احملامــني بحضــور وكيــل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
اإلقامــة اللــواء أنــور عبد 

تهــدف إلــى تقــدمي أفضل 
اخلدمات والعمل على راحة 
املراجعني من خالل الوصول 

إليهم في أماكن جتمعهم.
ومــن جانبــه، أوضــح 
اللــواء البرجــس أن مركز 
خدمــة املواطــن بجمعيــة 

لوزير الداخلية ووكيل وزارة 
الداخليــة ووكيــل الوزارة 
املســاعد لشــؤون اإلقامــة 
على دعمهم الكامل جلمعية 
احملامني ومنتســبيها، ومت 
خالل هذه املناســبة تبادل 

الدروع والهدايا.

احملامني يقدم مجموعة من 
اخلدمات في مكان واحد مما 
يوفر الوقت واجلهد ويقلص 

املركزية.
وفي ختام حفل االفتتاح، 
تقدم رئيس جمعية احملامني 
شــريان الشــريان بالشكر 

خالل افتتاح مركز خدمة املواطن في جمعية احملامني بحضور اللواء أنور البرجس

وكيل وزارة الداخلية واللواء أنور البرجس خالل تفقدهما مركز اخلدمة اجلديدالفريق عصام النهام يقص شريط افتتاح مركز اخلدمة في جمعية احملامني

اللطيف البرجس، وكان في 
استقبالهما رئيس جمعية 
الشريان  احملامني شــريان 

وأعضاء اجلمعية.
النهــام  الفريــق  وأكــد 
بهذه املناسبة أن املشاريع 
الداخلية  التنموية لوزارة 

ملشاهدة الڤيديو

٣ جتار «انحاشوا» للعراق 
تاركني ٤٥ كيلو حشيش وشبو

محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة ألمن احلدود في 
ساعة متأخرة من يوم امس األول من إحباط ضخ 
نحو ٤٥ كيلو حشيش وشبو الى داخل السوق 
احمللي، حيث سعى ٣ مهربني يرجح انهم عراقيون 
في تهريبها وتسليمها الى تاجر محلي، فيما أكد 
مصدر امني ان مسؤولني من إدارة أمن احلدود 
الكويتية تواصلوا بشكل سريع مع سلطات أمن 

احلدود العراقية لتعقب املهربني.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه: 
«ذكرت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود وزارة 
الداخلية في مكافحة آفة املخدرات، متكن قطاع 
أمن احلدود من ضبط كمية من املواد يشــتبه 

بأنها مخدرة حاول ٣ أشخاص تهريبها الى داخل 
البالد عبر احلدود الشمالية.

وفــي التفاصيل، أثناء مراقبــة الكاميرات 
ملنطقة احلدود الشمالية لوحظ تسلل ٣ أشخاص 
ودخولهم الى األراضي الكويتية فتمت متابعتهم 
حتى وصولهم الى السياج احلامي للنظام األمني 
وقاموا برمي أكياس من فوق السياج الى داخل 
األراضــي الكويتية، فقامت دوريات قطاع أمن 
احلدود مبطاردتهــم إال انهم الذوا بالفرار الى 
داخل احلدود األخرى، ومت تفتيش املنطقة للتأكد 
من خلوها من املتسللني واملمنوعات، حيث مت 
العثور على ٢٧ كيسا يشتبه بأنها مادة احلشيش 

املخدرة و١٨ كيسا يشتبه بأنها مادة الشبو.
هذا وقــد مت حتريز املضبوطات وحتويلها 

الى جهات االختصاص.

عقب تعقبهم من «أمن احلدود» وإخطار السلطات العراقية للمتابعة

املخدرات وضعت في ٢٧ كيس حشيش و١٧ كيسا به شبو

حريق مصنع للرخام كاد ميتد إلى آخر للمالبس
مبارك التنيب

متكــن رجــال ٥ مراكــز 
الشــويخ الصناعيــة  هــي 
والعارضية والصليبيخات 
والســاملية واإلســناد مــن 
السيطرة على حريق اندلع 
فــي مصنع ألعمال األملنيوم 
مبنطقة الــري، وقالت قوة 
االطفاء العام في بيان لها ان 
بالغا ورد الى غرفة العمليات 
في الســاعة ٦:٠٨ من صباح 
امس عن حريق املصنع وعلى 
أثره مت توجيه فرق االطفاء 

في غضون خمس دقائق.
وأضافت اإلدارة أن فرق 
قوة اإلطفاء العام باشــرت 

مبكافحــة احلريق وتوزيع 
الفرق في جميع االجتاهات 
ملنع امتداد ألسنة اللهب التي 
كادت أن تلتهم مصنعا خاصا 
باملالبــس مالصقــا للمبنى 
وعدد من الــورش واملباني 
األخرى املجاورة، فيما بلغت 
مساحة احلادث ما يقارب الـ 
١٠٠٠ متر مربع، ومتت عملية 
الســيطرة على احلادث من 
دون وقوع إصابات بشرية 
واقتصرت األضرار فقط على 

املاديات.
هذا وقــد باشــرت فرق 
التحقيــق وقطــاع الوقاية 
أســباب  ملعرفــة  عملهــا 

احلادث. احلريق خلّف سحبا دخانية في سماء منطقة الري

مصري «عالق» في الساملي يناشد 
املسؤولني متكينه من الدخول

سعود عبدالعزيز

ناشد وافد مصري يعمل سائقا السلطات 
الكويتية واملسؤولني متكينه من الدخول 
الى البالد بعدما أمضى في منفذ الســاملي 
١٤ يومــا وهي مدة احلجــر الصحي الذي 
تشــترطه وزارة الصحة لتمكني الوافدين 
من الدخول. وقال الوافد إنه جاء على منت 
شــاحنة محملة بالبضائع وأن الشــاحنة 
دخلت إلى الكويت فيما هو عالق. وشــكر 
الوافد رجال مخفر الساملي الذين يقومون 
بتقدمي سبل اإلعاشة له خالل تواجده على 

ملشاهدة الڤيديوالوافد املصري العالقاحلدود.

زوج يتهم صهره و٥ مجهولني بضربه 
في تصفية خلالفات عائلية

عبداهللا قنيص

أمر وكيل نيابة بتسجيل قضية عنف 
أسري واعتداء بالضرب، 
وذلك بعد تقــدم مواطن 
المخفــر وتأكيــده  الــى 
تعــرضــــه لالعتــــــداء 
بالضــرب من قبل صهره 
و٥ أشــخاص مجهولين 
ال يعرفهم وقــدم تقريرا 
طبيا في ملــف القضية، 
جاء فيه: «ادعــاء اعتداء 
بالضــــرب مــــن قبـــــل 
آخرين وتوجد سحجات 
وكدمات وجروح سطحية 
بالوجه والرأس والساعد 

األيسر وجرح بجوار األنف من الناحية 
اليمنى».

وبحســب مصدر امني فإن المواطن 
وهــو عاطــل عــن العمل 
قال انــه توجه الى منزل 
صهــره لتصفية خالفات 
مع زوجتــه وإذ بالمدعى 
عليه و٥ آخرين ينهالون 
عليه بالضرب ويقومون 
باحتجازه قبل ان يتمكن 
من الفرار من المنزل الذي 
احتجــز بــه، هــذا وجار 
اســتدعاء المدعــى عليه 
بموجب رقم هاتفه النقال 
والذي قدمــه المدعي في 

بالغه.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


