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أمتنى علــى «الداخليــة» اال ترجع 
لألسلوب القدمي في التعامل بإحالل وكيل 
محل وكيل عند خروج اي وكيل مساعد 

من منصبه سواء بإجازة او تقاعد. 
يجب اختيار االقدم رتبة في االدارة 
ليحل محل الوكيــل املجاز وإال فكيف 
سندرب هذا القيادي على هذا املنصب؟ 
وايضا هذه فرصة لتجربة هذا القيادي 
في هذه الفترة القصيرة اذا كان يصلح 

وكيال مساعدا لهذا القطاع أم ال.
فيزا حارس البناء

اشتكى املواطن بعد النهضة العمرانية 
احلالية في املطالع وجنوب عبداهللا املبارك 
وغيرهمــا من عدم وجــود فيزا عمل 
الذي  باملواطن  البناية اخلاصة  حلارس 
يقوم بالبناء في الوقت احلالي، ما ادى 
الى إغــراء بعض العمالة التي تعمل في 
اماكن أخرى وأجورها متدنية مثل الرعي 
واجلواخير بزيادة أجورها واستقطابها 
للعمل حارس بناية في االماكن السابقة، ما 
ادى الى مخالفة هذه العمالة قانون العمل.

أقترح على شؤون االقامة منح اقامة 
ملدة سنة قابلة للتجديد ملن ميلك رخصة 
بناء لعامل واحــد وممكن حتويل هذا 
العامل فقط كحارس بناء لشخص آخر 

عند انتهاء املبنى اخلاص باملواطن.

حملة األمن العام

أكثر من ١١ ألف مخالف مت إبعادهم خالل 
فترة وجيزة دون اي إعالم وبهرجة من 
قبل األمن العام والنجدة ومباحث الهجرة، 
جاءت هذه احلملة بعد عدة مناشدات لتعديل 
أوضاع هذه العمالــة والتي تعودت على 
املخالفة ومن ثم الســماح لهم باملغادرة 
دون دفع أي غرامــة تذكر، وال مانع من 
تعديل املخالف وضعه بدفع غرامة املخالفة 
وااللتحاق بأي شركة حسب مهنته احلرفية.

بني لواء ونقيب

ال أعرف كيف ســيتخذ هذا النقيب 
قرارات حازمة في املســتقبل اذا ما تولى 
منصب مدير أو مديــر عام؟ كنت هناك 
لفحص احدى مركباتي حيث مت رفضها 
من قبل هذا النقيب بسبب وجود مساحة 
تقدر بنحو ٥ - ٦ سم في مقدمة السيارة 
عبارة عن شبه تغيير باللون نتيجة الوقوف 
بالشمس، فبلغته بأن هذا اجلزء البسيط ال 
يؤثر في التعرف على السيارة سواء من 
قبــل املرور أو االدلة، فأصر على ان هذا 
اجلزء البسيط يؤثر، سألته خريج ثانوية ام 
جامعة؟ فقال ثانوية عامة، قلت له ما تالم، 
لهذا السبب أطالب في جميع مقاالتي دائما 
بقبول الشهادة اجلامعية بدال من الثانوية.

محطات أمنية

تدريب الوكالء 
املساعدين

اللواء م. إبراهيم النغيمش

التحقيق في مشاجرة يكشف 
عن مركبة مسروقة من «الفردوس»

أحمد خميس

قادت املصادفة، أو باألحرى التحقيق، 
في قضية مشاجرة عن ضبط شاب كويتي 
وبحوزته مركبة مبلغ عن سرقتها في منطقة 

الفردوس. 
واستنادا الى مصدر أمني، فإن ضابط 
مخفر الساملية أحيلت له قضية مشاجرة 
أطرافها ٣ أشــخاص، حيث اشتبه في أحد 
املتشاجرين فطلب منه تزويده مبستنداته 
الرسمية مبا فيها دفتر املركبة التي يستقلها، 
ولدى قيامه باالستعالم عن املركبة فوجئ 

الضابط بأن هناك قضية ســرقة مسجلة 
عليها.

وأضاف املصدر: متــت إعادة التحقيق 
مع املتشــاجر او حائــز املركبة املبلغ عن 
سرقتها، حيث زعم أنه دفع مقدمًا لشخص 
عرض الســيارة للبيع علــى أن يتم إمتام 

صفقة البيع عقب العيد.
هــذا، ومت احتجاز املتشــاجر على ذمة 
واقعة التشاجر وإحالته للمباحث للوقوف 
على تورطه في ســرقة مركبة أو إرشــاد 
املباحث عن الشخص الذي باع له السيارة 

املسروقة بشكل مبدئي.

براءة خليجيْني من حيازة ١٩٢ قرصًا 
في نقطة تفتيش مبنطقة عبداهللا املبارك

عبدالكرمي أحمد

أيــدت الدائــرة اجلزائية األولى في محكمة االســتئناف 
برئاســة املستشــار هاني احلمدان حكم محكمة اجلنايات 
القاضي ببراءة خليجيْني من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بينها 
مادة الشبو بقصد التعاطي. وتتلخص الواقعة باستيقاف 
مركبــة املتهمني بنقطة تفتيش في منطقة عبداهللا املبارك، 
حيث بدا قائدها بحالة غير طبيعية ولم يكن حامال إلثباته 
وفــر هاربا، فتم حلاقه وعند ضبطه مت العثور على نصف 
قرص في جيبه، وبتفتيش املركبة عثر فيها على ١٩٢ قرصا.

وأكد دفاع املتهمْني احملامي محمد املطيري للمحكمة بطالن 
إجراءات الضبط والتفتيش، مشددا على انتفاء مبررات هذه 

احملامي محمد املطيرياإلجراءات لعدم وجود جرمية مشهودة.

مواطن ووافد و«بدون» سقطوا 
في العاصمة واجلهراء مبخدرات وحصيلة بيع

سعود عبدالعزيز

أحال رجــال أمن اجلهراء إلــى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات شخصا من غير 
محددي اجلنسية بعد أن ضبط إثر االشتباه 
به والعثور بحوزته على عدد من اللفافات 
بها مادة مشــتبه بأنها مخدرة الى جانب 

ادوات تعاط. على صعيد آخر، متكن رجال 
أمــن العاصمــة من ضبط مواطــن ووافد 
ســوري بعد االشتباه بهما خالل سيرهما 
مبركبــة املواطن والعثور بحوزتهما على 
مــواد مخدرة وأوراق تعاط ومبالغ مالية 
يرجح انها حصيلة بيع مخدرات الى جانب 

ادوات حادة.

إحباط تهريب مليوني حبة «تنباك» عبر ميناء الشعيبة
اجلمركيــة الصــادرة بهذا الشــأن 
تبعــا لتعليمات وزارتــي التجارة 
والصحــة، ومت اتخــاذ اإلجراءات 

اجلمركية الالزمة.
وقالت اجلمارك في بيان صحافي 
إن الضبطيــة جــاءت بتوجيهات 
وتعليمات مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك ســليمان الفهد بضرورة 
التدقيق على جميع البضائع الواردة 
إلــى البالد، ومتابعــة نائب املدير 
العام لشــؤون البحــث والتحري 
راشــد البركة وبالتعاون مع مدير 
جمارك املوانئ الشمالية وجزيرة 
فيلكا وجمــارك املوانئ اجلنوبية 

صالح احلربي.
للتفتيــش فعثــروا علــى التنباك 
املمنوع استيراده بحسب القوانني 

منطقة جبل علي، وكانت حتتوي 
علــى «أوان منزليــة زجاجيــة»، 

محمد اجلالهمة

متكن رجــال اجلمارك في إدارة 
جمارك املوانئ اجلنوبية - ميناء 
الشعيبة من إحباط محاولة تهريب 
ما يقارب ٢ مليــون حبة من مادة 
التنباك إلى داخل البالد، كانت مخبأة 
في حاوية «أوان منزلية زجاجية» 
قادمــة من جبل علــي، ومن خالل 
معلومــة وردت إلــى إدارة البحث 
والتحري اجلمركي عن حاوية قادمة 

حتتوي على مواد ممنوعة.
وكان رجــال مينــاء الشــعيبة 
اخضعــوا حاوية بحجــم ٤٠ قدما 
قدمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من 

أخفيت في حاوية أواٍن منزلية زجاجية

املضبوطات تفترش إحدى ساحات ميناء الشعيبة

بوشهري كّرم «حتقيقات مبارك الكبير» تقديرًا جلهودهم
املتطوعني والذين يتحملون 
الــدور األكبر في اســتمرار 
حملة التشجير التي انطلقت 
العام املاضي وجناحها، الفتا 
إلــى أن ذلك يدل على حبهم 
ووالئهم ألرضهم ولقيادتهم 

السياسية.
توجــه  اخلتــام  وفــي 
الــى  بالشــكر  بوشــهري 
التعاونـيــــة  اجلمعيــــات 
الالمحدود  والبنوك لدعهما 
ملشــاريع احملافظة وجتميل 
جميــع مناطــق احملافظــة. 
وكان بوشهري قام في وقت 
ســابق بتكرمي أعضــاء من 
إدارة حتقيقات مبارك الكبير 
تقديــرا جلهودهــم املتميزة 
التي بذلوها في أداء مهامهم 
وإجنازهــم القضايا املوكلة 

إليهم.
وشكر احملافظ بوشهري 
احملققني خالل استقباله لهم 
في ديوان عام احملافظة، مؤكدا 
أنهم أهل لهذا التكرمي ألدائهم 
املتميز وبكل إخالص وأمانة، 
وحرصهم الدؤوب على إتقان 

العمل.

في اكتوبر املاضي مبحافظة 
مبارك الكبير ومواصلة هذه 

اجلهود.
ودعا بوشهري املواطنني 
واملقيمــني إلى دعــم احلملة 
واملشــاركة فــي أن يزرعوا 
شــجرة في أي مكان يرونه 
مناســبا مثمنــا ايضــا دور 

تشجير وتزيني احملافظة مبا 
يجعلهــا متســقة بيئيــا مع 

مشروع املدن الصحية.
بــدور  وأشــاد احملافــظ 
العامــة  الهيئــة  وجهــود 
الســمكية  للزراعة والثروة 
عبر تدشــني املرحلة الثانية 
حلملــة «تشــجير الكويت» 

مبا يجعلها متسقة بيئيا مع 
مشروع املدن الصحية. وشدد 
احملافظ على تضافر اجلهود 
الرسمية واألهلية لترسيخ 
مفهوم وثقافة «الصحة ركيزة 
التنميــة»، مؤكــدا جاهزية 
احملافظة لتقدمي كافة الدعم 
واملؤازرة ملشروعات وجهود 

عقد محمــود عبدالصمد 
بوشهري محافظ مبارك الكبير 
في ديوان عام احملافظة قبل 
عطلة عيد االضحي اجتماعا 
ضم مدير عام الهيئة العامة 
الزراعــة والثروة  لشــؤون 
الفارســي  الســمكية م.علي 
ومديــر عــام جمعية صباح 
السالم التعاونية فالح مرزوق 
الشتلي، ومت اعتماد اتفاقيه 
ثنائيــة بــني هيئــة الزراعة 
وجمعية صباح السالم وذلك 
للتوســع بتشــجير املنطقة 
بالكامل وإعادة تأهيل املمشى 
اخلاص بأبناء املنطقة. وتأتي 
هــذه اخلطــوة بالتزامن مع 
توجهات الكويت واحلكومة 
املوقرة بتحويل منطقة مبارك 
الكبير إلــى منطقة صحية. 
ومن خالل االجتماع ايضا مت 
التشاور بني احملافظ ومدير 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســمكية ورئيس  والثروة 
مركز مبــارك الكبير الغربي 
الدكتورة مرمي القطان لزيادة 
معدالت التشجير في منطقة 
مبارك الكبير بشــكل خاص 

أكد جاهزية احملافظة لدعم مؤازرة مشروعات تشجير وتزيني املناطق

اللواء م. محمود بوشهري متوسطا قيادات شاركت في اجتماع باحملافظة

٧١ مخالفًا في حمالت على ٦ مكاتب خدم ومنشآت جتارية
عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

أســفرت حمالت أمنيــة مكثفة 
نفذتها اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة واللجنــة الثالثية في عدة 
محافظــات عــن ضبــط ٧١ مخالفا 
لقانون اإلقامة والعمل، وذلك على 
مكاتب خدم ومنشآت جتارية، كما 
جــرى حتريــر مخالفــات متعلقة 
بظروف العمل. وقال مصدر أمني 
إن رجــال مباحث شــؤون اإلقامة 
إليهــم  وعقــب معلومــات وردت 
داهموا ٦ مكاتب للخدم في مناطق 

اجلليــب والفروانيــة ومحافظــة 
حولي وضبطوا داخل تلك املكاتب 
٢٦ مخالفا مســجل على الكثيرين 

منهم قضايا تغيب وهروب.
وأضاف املصدر أن رجال مباحث 
شــؤون اإلقامة نفذوا حملة عصر 
أمس في حولي والساملية، حيث مت 
ضبط ٣٤ مخالفا لقانون اإلقامة، كما 
أسفرت حملة أخرى للجنة الثالثية 
عن ضبط ١١ مخالفا لقانون اإلقامة 
وحترير ٥ مخالفات من قبل مفتشي 
البلدية و٩ مخالفات من قبل القوى 

جانب من املخالفني في حملة مباحث «اإلقامة»العاملة.

«اجلمارك» تستنكر واقعة االعتداء على أحد منتسبيها
سعود عبدالعزيز

في حادثة غريبة اعتدى موظف في 
احدى شركات املناولة من اجلنسية 
املصرية على رئيــس التفتيش في 
مراقبة التفتيش واالستيداع في ادارة 
املوانئ الشــمالية، وذلك بآلة حادة 
كان يحملها وذلك أثناء تأديته لعمله 
صباح امس، وقد سجلت قضية بعد 
ان أحضر مسؤول التفتيش تقريرا 

طبيا يثبت الواقعة.
من جانبه، استنكر عبداهللا العرادة 
سكرتير العالقات اخلارجية بنقابة 
العاملــني باإلدارة العامــة للجمارك 
االعتداء الصارخ وغير املسؤول على 

رئيــس التفتيش مبراقبة التفتيش 
واالستيداع في إدارة املوانئ الشمالية، 
اثناء تأدية عمله، من بعض موظفي 
إحدى الشركات املناولة، األمر الذي 
نشجبه وبشدة وهذه سابقة خطيرة 
ال ميكن السكوت عنها في ظل دولة 
القانــون مــن قبل هــؤالء املخالفني 
للوائح والنظم التي ادت إلى التعدي 
بآلة حادة على املسؤول اجلمركي في 

املنطقة اجلمركية.
وأكد العرادة ان هذا األمر لن مير 
مرور الكرام فموظفو االدارة العامة 
للجمارك خط احمر ال ميكن املساس 
بهم، ويعد هذا االعتداء غير املسؤول 
ســابقة خطيــرة باقتحــام املنطقة 

اجلمركية واالعتــداء بالضرب على 
رئيــس التفتيش اجلمركــي، وذلك 
بســبب تأدية عمله على أكمل وجه 
فيكون جزاؤه االعتداء عليه وضربه 
وترويعه، األمر الذي ال نقبله ال من 

بعيد وال من قريب.
وأشــار العرادة الى ان املسؤول 
اجلمركــي املعتدى عليه في النهاية 
هو مواطن يؤدي عمال من اجل خدمة 
الوطن واملواطنني واملقيمني على هذه 
األرض، لذلك نعلــن وقوفنا الكامل 
جتاه أي اجراءات تقوم بها اجلهات 
القانونية للحد من هذه التصرفات، 
مبدين ثقتنــا واعتزازنا مبدير عام 
االدارة العامة للجمارك سليمان الفهد 

بإرجاع حقوق املســؤول اجلمركي 
وكذلــك إرجاع هيبة رجال اجلمارك 
باملواقع اجلمركيــة. وختم العرادة 
حديثــه بأن موظفــي االدارة العامة 
للجمارك هم خــط الدفاع األول عن 

البالد ضد املخاطر.
وقد صدر تصريح ملدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك ســليمان الفهد أكد 
من خالله متابعته مجريات الواقعة 
وأن االدارة بصــدد اتخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة للحفاظ على حقوق 
منتسبيها واحلفاظ على بيئة عمل 
آمنة وخالية من سائر أشكال العنف 
وضمان عدم تكرار مثل هذه احلوادث 

في املستقبل.

املجني عليه رئيس تفتيش وتعرض لالعتداء بآلة حادة من وافد مصري في ميناء الشويخ


