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استوقفتني تصريحات سفيرة اململكة 
املتحدة لــدى البالد بليندا لويس بشــأن 
إعفــاء الكويتيني مــن «الڤيــزا» لدخول 
السفر  بالدها واستبدالها بنظام «تصريح 
االلكتروني» املقرر العمــل به العام املقبل 
واعتبارها ان هذه اخلطوة داللة على الثقة 
الراسخة بني البلدين وخطوة مهمة في تعزيز 

العالقات بينهما.
ان اصدار تصريح السفر سيتم إصداره 
عن طريق املوقع االلكتروني املخصص له 
وسيستغرق عدة دقائق إضافة الى ان صالحية 
التصريح متتد لسنتني ومتعددة الزيارات، 
منوهة الى رغبة بالدها في استقطاب أكبر 

عدد من السياح الكويتيني.
ال ميكن ان نفصل هذه اخلطوة التاريخية 
وجهود وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر 
والذي قام بجهود ديبلوماسية كبيرة كانت 
وراء هذه االجراءات التي تهم جميع املواطنني، 
وجهود الشيخ الناصر لم تنطلق من فراغ 
وإمنا المست احتياج الكويتيني سواء للسياحة 

أو للسفر.
من املؤكد أن جهود وزارة اخلارجية في هذا 
الشأن انطلقت ايضا من توفير سبل التنقل 
للطلبة الدراســني في دول االحتاد األوربي 
وخير دليل ما ذكرته السفيرة البريطانية من 

ان عدد الطلبة الكويتيني املبتعثني في بريطانيا 
بلغ ٨٤٠٠ طالب وطالبة خالل العام الدراسي 
(٢٠٢١-٢٠٢٢)، وتأكيدها ان «تصريح السفر 
االلكتروني» لن يطبــق على الطالب الذين 
يعتزمون الدراسة في اجلامعات البريطانية 
أو فئات أخرى من املسافرين الذين يرغبون 
في زيارة اململكة املتحدة لفترة أطول. وهذا 
ايضا دليل اضافي على جهد وزارة اخلارجية 
والوزير الشاب الشيخ د.احمد الناصر لتجاوز 

اية معوقات قد تواجه ابناءنا الطالب.
 سبق ونوهت وأعيد التأكيد أن تواجد 
الشيخ د.أحمد الناصر في هذا املنصب املهم 
واحليوي ال غني عنه ومكسب للكويت ان 
يتولى ادارة خارجيتها وزير مبستوى رفيع 
من الديبلوماسية واحلنكة السياسية والتي 
متكنه من التعامل مــع الدول كافة خاصة 
وزراء خارجية الدول األوروبية وسفراؤها 

لدى الكويت 
إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية من تأشــيرة الڤيزا لدخول 
اململكة املتحــدة اعتبارا من ٢٠٢٣، وبأمانة 
شــديدة يعود جزء مهم منه الى توجيهات 
وزير اخلارجية واخوانه وزراء دول املجلس، 
امتنى التوفيق لألخ معالي وزير اخلارجية 

ألنه منوذج مشرف نفتخر به.
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الصايغ بحث ونقابة املدنيني مطالب الفاحصني

بحضور الوكيل املســاعد لشؤون املرور 
والعمليات اللواء جمال الصايغ ومساعد املدير 
العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني، 
ومديــر إدارة الفحص الفني بالوكالة العقيد 
مشعل السويجي، عقد يوم امس اجتماعا مع 
نقابة العاملني املدنيني بوزارة الداخلية، ومت 

خالله بحث ومناقشة مطالب النقابة بالنيابة 
عن الفاحصني الفنيني في إدارة الفحص الفني.
وقد مت اســتعراض ما مت إجناز ما ســبق 
املطالبة به، والتأكيد على متابعة كافة املطالب 
عند اجلهات املختصة من قبل أعضاء النقابة 

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.

اللواء جمال الصايغ مترئسا االجتماع

كسر أسنان وطعن و«خفس» جمجمة «بدون» تودعه اإلنعاش
عبداهللا قنيص

شــهدت منطقــة اجلهــراء أمس 
مشــاجرة دامية أطرافها ٥ أشخاص 
أسفرت عن إصابات جسيمة بـ ٣ من 
أطرافها، أحدهم أودع العناية املركزة 
في مستشــفى اجلهــراء وذلك على 
خلفية كسر أسنان وسقوط بعضها 
وجرح قطعي في الرأس بطول ١٠ سم، 
فيما احتجز بقية اطراف املشــاجرة 
غير املصابني في مخفر شرطة اجلهراء 
في قضيــة حملت تصنيف جنايات 

برقم ٢٠٢٠/٣١، فيما عزا املتشاجرون 
أسباب املشاجرة والتي وقعت مقابل 
مطعم شهير في منطقة اجلهراء، الى 

مزاعم بإتالف مركبة اميركية.
وحــول تفاصيــل الواقعــة، قال 
مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية 
وفيما تشــير الســاعة الى التاسعة 
والنصــف، تلقت بالغا مبشــاجرة 
وإصابة مقابل مطعــم في اجلهراء، 
وعلى الفور انتقلت الى موقع البالغ 
دورية امن، حيث تبني ان املشاجرة 
بني طرفني، األول هم ٤ شبان من غير 

محددي اجلنسية وجميعهم من عائلة 
واحدة وشخص آخر يحمل اجلنسية 
اخلليجية، كما تبني لرجال األمن أن 
هنــاك دماء غزيرة تغطي فم ورأس 
البدون وكذلك الشــخص اخلليجي 

ليتم نقل املصابني الى العالج.
وأضاف املصدر: مت توقيف غير 
املصابني وهم ٣ شبان (٢٢ و٢٦ و٢٨ 
عاما) فيما املصاب البدون يبلغ من 
العمر ٣٤ عاما واخلليجي ٣٥ عاما.

واردف املصدر: انتقل رجال االمن 
الى مستشــفى اجلهراء حيث تلقى 

املصابون العالج، حيث افاد االطباء 
بــأن البــدون بحاجة الــى ان يدخل 
بصــورة عاجلة الى غرفة االنعاش، 
ومت تسليم رجال االمن تقريرا طبيا 
خاصا بالبدون تضمن جرحا قطعيا 
في الرأس بطول ١٠ ســم وســقوط 
اسنان وخفس بعظام اجلمجمة اما 
اخلليجي فتضمن تقريره الطبي جرح 

قطعي بطول ٣ سم بفروة الرأس.
وأشار املصدر الى ان غير املصابني 
قالوا ان سبب املشاجرة قيام اخلليجي 
بإتالف مركبة احدهم حسب زعمهم.

على هامش مشاجرة خماسية دامية مقابل مطعم جهراوي

مسدس وطلقات و«حساس» ومخدرات مع غير منتبه
محمد اجلالهمة

أحال رجال أمن االحمدي الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا وأرفق 
فــي ملــف اإلحالة مســدس ٩ ملم و٤ 
طلقــات وحبــوب مخدرة وحشــيش 
وميــزان حســاس الى جانــب ادوات 

تعاطي مخدرات، فيما زعم املواطن ان 
املضبوطات لالستخدام الشخصي ولكن 
لم يبرر ســبب وجود ميزان حساس 
ومبلــغ مالي، ومن املقــرر ان يخضع 
املواطن وهو في العقد الرابع لتحقيقات 
اضافية. وبحســب مصدر امني، فإن 
احدى دوريات األمن وخالل جولة لها 

في منطقة ام الهيمان اشتبهت في طريقة 
سير شخص مبركبته، حيث مت الطلب 
منه التوقف، وبعد مماطلة وتظاهره 
بعدم االنتباه جرى توقيفه، وتبني انه 
فــي حالة غير طبيعية ليتم اخضاعه 
للتفتيش والعثور على املضبوطات.

من جهة اخــرى، متكن رجال أمن 

مخفر شرطة الساملية من ضبط وافد 
هنــدي بعد االشــتباه بــه، وتبني انه 
في حالة غير طبيعية، وباالســتعالم 
تبني انه مطلــوب للتحقيق على ذمة 
قضية شروع في قتل مبنطقة الساملية، 
وجرى تسليمه الى اجلهة التي تطلب 

التحقيق معه.

توقيف ٧ بـ«مخدرة» وسكران وفض ١٧ مشاجرة في أسبوع

النجدة ضبطت ٧٧ مخالفاً ومتغيباً وحررت ٨٣٦ مخالفة

التأكد من قانونية الوجود داخل البالد بالبصمة املخالفون لإلقامة في حملة مباحث اإلقامة

أحمد خميس ـ مبارك التنيب

كشــفت اإلحصائية الصادرة عن 
شــرطة النجدة خــالل الفترة من ١٠ 
وحتى ١٦ الجاري عن تســجيل ٨٣٦ 
مخالفة مرورية وتنفيذ ٥٠٦ عمليات 
أمنيــة ومرورية، وضبــط وتحويل 
األشخاص والمركبات المطلوبين إلى 
جهات االختصاص الى جانب التعامل 
مع العديد من المشاجرات في مختلف 

المناطق.
وقــال بيــان بهــذا الخصوص ان 
حمالت اإلدارة العامة لشرطة النجدة 

والتي تنفذها بمختلف المناطق لفرض 
األمن وضبط المخالفين والمطلوبين 
للقانون، تم خاللها فض ١٧ مشاجرة 
وضبط شخص مطلوب بحكم جزائي 
وشــخص إلقاء القبض و٤٠ شخصا 
متغيبا و٣٧ شــخصا النتهاء اإلقامة 

و٤٩ شخصا بدون إثبات رسمي.
كما تم ضبط وتحويل ٧ أشخاص 
لحيازة مواد يشتبه في انها مخدرة 
وشــخص بحالــة ســكر و١٢ مركبة 
مطلوبــة قضائيا و٢٣ حادثا مروريا 
الــى جهــات االختصاص وأســفرت 
الحمــالت عن تســجيل ٨٣٦ مخالفة 

مرورية متنوعة وتنفيذ ٥٠٦ عمليات 
أمنية ومرورية.

مــن جهة أخــرى، أعلنــت االدارة 
العامــة للعالقات العامــة والتوجيه 
المعنوي في وزارة الداخلية في بيان 
لها عن تمكن اإلدارة العامة لمباحث 
شــؤون اإلقامة من ضبط ٢٢ مخالفا 
لقانون اإلقامــة والعمل من مختلف 
الجنســيات خالل حملــة أمنية على 

عدد من المناطق.
جهــات  الــى  إحالتهــم  وتمــت 
االختصاص، وذلك التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

بالغات النصب 
اإللكتروني تقدم 

لـ«حماية املستهلك» 
و«اجلرائم اإللكترونية»

عبدالكرمي أحمد

دعا احملامي محمد جدعان 
إلى التيقظ واحلذر عند الشراء 
التعامل التجاري مع املواقع  أو 
اإللكترونية وحســابات مواقع 

التواصل االجتماعي.
ولفــت جدعان إلــى كثرة 
عمليــات النصــب واالحتيال 
بعمليــات البيع فــي املنصات 
اإللكترونية خالل اآلونة األخيرة، 
مشددا على ضرورة عدم الوثوق 
بأي موقع أو حســاب مجهول، 
واحلذر ممن ينتحل صفة الغير.

وأوضح أنه في حالة التعرض 
ألي خالف جتاري مع موقع أو 
حساب مرخص جتاري فإنه ميكن 
تقدمي شكوى لدى إدارة حماية 
املستهلك في وزارة التجارة، وإذا 
كان غير مرخص فإن الشكوى 
تقدم إلى نيابة الشؤون التجارية 
مع ضرورة احلضور لتقدميها، 
وإذا كان مجهوال وغير مرخص 
فإنها تقدم إلــى إدارة مكافحة 

اجلرائم اإللكترونية.
ودعا جدعان الى ضرورة أخذ 
املواقع  الشراء من  فاتورة عند 
اإللكترونية أو حسابات مواقع 

التواصل االجتماعي.

احملامي محمد جدعان


