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األهم من اللجان.. 
هي النتائج

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

جميل ان تقوم وزارة الداخلية ممثلة 
في النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بتشكيل 
عدة جلان لتقومي بعض األمور واملشكالت، 
ولكن باعتقادي، االهم من تشكيل اللجان 
ان يتم االعــالن عما متخضت عنه تلك 
اللجان بصورة عاجلة وليس بعد اشهر 
أو اسابيع خاصة في ظل قضايا يفترض 
ان حتسم في خالل أيام وليس اسابيع 
مثلما احلال في قضيــة اثيرت مؤخرا 
وتعلقت بوفاة مواطن في ظروف غامضة، 
ومبجرد ان نشــرت او أثيرت القضية 
إعالميا ســارعت وزارة الداخلية وعبر 
اإلدارة العامة للعالقات العامة والتوجيه 
املعنوي بإصدار بيان اكدت فيه ان الوزير 
شــكل جلنة للكشف عن اسباب الوفاة، 
مر نحو أسبوعني على اللجنة ومع ذلك 
لم يصــدر بيان يوضح ماذا حدث وهل 

الوفاة نتيجة جتاوز ما أم ال.
كنت آمل ان يصدر بيان تكميلي يوضح 
ما آلت إليه اللجنة، وهذا النهج يجب ان 
يتم في معظم اللجان التي تشــكل ال أن 
يعلن عن تشكيل جلان وما اكثرها وتبقى 
نتائج تلك اللجان غير معلنة أو حبيسة 
االدراج، وباعتقادي لو أعدنا النظر في 
اللجان التي شــكلتها الوزارة على مدار 
اشهر فسنجد أننا كشعب ورأي عام لم 

نطلع على نتائج تلك اللجان.
نأمــل ان تعلــن وزارة الداخلية في 
املنظور القريب عن نتائج عمل جلنة تقصي 
التالعب  احلقائق اخلاصة بوقف وقائع 
بالقيود االنتخابية ونقل أصوات الناخبني، 
ألن هذه اللجنة ما هي اال ترجمة ملا تفضل 

به سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، والتأكيد على حيادية احلكومة 
في االنتخابات النيابية املقبلة، وأعود وأكرر 
ان اللجنة سوف توفر احليادية وحتد من 
عمليات التالعب التي من شأنها التأثير 
للمجلس  العملية االنتخابية  على نزاهة 
املقبل، وتنهي ما كنا نراه قبيل كل انتخابات 
نيابية. وأقول مجددا إن اإلعالن عن النتائج 
بإحاالت الى النيابة وتوضيح االعداد التي 
أحيلت سيكون لها تأثير أقوى ورسالة 

اشد قوة آنيا ومستقبال، 
ونفس األمر بالنسبة للجنة املشكلة 
من قبل النائب االول برئاسة قوة اإلطفاء 
الداخلية ووزارة  العام وعضوية وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء واملاء 
وبلدية الكويت وإدارة أمالك الدولة والهيئة 
العامة للبيئة ومؤسسة املوانئ الكويتية 
وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلزالة 
املخالفات للوقاية من خطر احلريق في 
مواقع مختلفة بالبالد وفقا ملتطلبات قوة 
اإلطفاء العام والتي تهدف الى احلد من 
احلرائق الكبــرى، اللجنة خطوة موفقة 
السيما ان قوة اإلطفاء لها رؤية في هذه 
احلرائق وتصورات للحد منها واللجنة 
متهد األرضية إلزالة كل املعوقات والعمل 
على إزالتهــا. وفي اخلتام أهنئ اإلخوة 
العمداء الذين رقــوا الى ألوية والعقداء 
الذيــن رقوا الى عمداء وبإذن اهللا تكون 
الترقية حافزا ملزيد من العطاء ألجل وطننا 
الغالي، وأمتنى إقامة حفل تكرمي للقيادات 
األمنية التي أحيلت الى التقاعد أو طلب 
منها التقاعد، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.

حترير نحو ٣٠ ألف مخالفة 
وضبط عشرات األحداث.. 

و٤٤ مخالفًا إلى «اإلبعاد»
محمد اجلالهمة

الــذي  الوقــت  فــي 
اإلدارة  فيــه  أعلنــت 
العامــة للمــرور، عــن 
حتريــر ٢٩١٦٢ مخالفة 
مرورية متنوعة وضبط 
٢٧ مطلوبا في حمالت 
نفــذت حتــت إشــراف 
ومبوجب تعليمات من 
قبل اللواء جمال الصايغ 
وكيل القطاع في الفترة 

من ١٦ حتى ٢٢ من يوليو اجلاري، أعلنت وزارة الداخلية 
فــي بيان لها أن حمالتها األمنية واملرورية أســفرت عن 
حترير ١٠٨ مخالفــات وضبط ٨ أحداث من دون رخصة 
سوق، مشيرة إلى ان حمالت عطلة نهاية األسبوع لألمن 
العام أســفرت عــن ضبط ٤٤ مخالفا لقانــون اإلقامة مت 

التدقيق عليهم وأحيلوا إلى إدارة اإلبعاد اإلداري.
مــن جهة أخــرى، اعلنــت وزارة الداخلية عن ضبط 
مســتهتر مت رصده عبر مقطع بث على مواقع التواصل 
االجتماعي وهو يقود ســيارة من دون لوحات، معرضا 
حياته وحياة اآلخرين للخطر. وأكدت الوزارة ان املخالف 
متت احالته الى جهات االختصاص ومركبته أحيلت الى 

كراج حجز املركبات.

اللواء جمال الصايغ

إلزام «التربية» بصرف ٦٧٨٥ دينارًا
خالل «كورونا» ملعلمة منتدبة

محمد اجلالهمة

احملكمــة  قضــت 
الكليــة بإلــزام وزارة 
التربية بصرف راتب 
معلمــة كويتية كامال 
خــالل الفترة من ١٩-
٣-٢٠٢٠ إلــى ٣١-٨-
٢٠٢٠ خــالل جائحــة 
كورونا بعد انتهاء فترة 
الندب، وبأحقية املدعية 
في صرف راتبها كامال 

٦٧٨٥ دينارا.
الدعوى  وتتلخص 
املرفوعة من احملامية 

ايالف الصالح، في أن موكلتها وتعمل معلمة 
في وزارة التربية قد صدر قرار بندبها للعمل 
لــدى األمانة العامة ملجلس األمة بوظيفة 
سكرتير مع استمرار صرف غالء املعيشة 
بواقع ١٢٠ دينارا والدعم املالي ٥٠ دينارا، إال 
ان ذلك القرار تضمن وقف صرف الزيادة 
الشــهرية املقررة بواقــع ٥٠ دينارا وبدل 
دكتوراه ٤٠٠ دينار ومكافأة مستوى وظيفي 
بواقــع ٣٥٠ دينارا واملكافأة التشــجيعية 
بواقــع ٢٥٠ دينــارا و بــدل التدريس ١٢٥ 
دينارا وحذف بدل متثيل ٥٨٫٥٠٠ دينارا.

وزادت احملاميــة الصالــح في دعواها: 

الثابــت صــدور  كان 
مــن  تعاميــم  عــدة 
املدنية  ديوان اخلدمة 
الرقمية بشأن تعطيل 
العمل بجميع الوزارات 
واجلهــات احلكوميــة 
والهيئات واملؤسسات 
(احترازيــا)  العامــة 
بسبب ڤيروس كورونا 
ومتديــد  املســتجد 
التعطيل (كأيام راحة) 
وانهــاء التعطيــل في 
٢٠٢٠/٦/٣٠ ، مشــيرة 
الــى ان اعتبار الفترة 
مــن ٢٠٢٠/٣/١٢ حتى 
٢٠٢٠/٦/٣٠ مزاولة فعلية في بعض مجاالت 
الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص 
او القواعد استبعاد أيام الراحات والعطالت 
مــن مدة املزاولــة الفعلية كمــدة املزاولة 
الفعليــة املقررة لصرف املكافــآت املالية 
مقابل اخلدمات املمتــازة أو لتقييم األداء 
تقييما فعليا أو اعتبــار املوظف منقطعا 
عــن العمل خالل أيــام العطالت التي تقع 

بني انقطاعني.
وأشارت الى ان الوزارة انحرفت بسلطتها 
بحرمان املعلمة من مستحقاتها ورواتبها 

املقررة وفقا لقانون اخلدمة املدنية .

احملامية إيالف الصالح

احملامية: الوزارة انحرفت بسلطتها بحرمان املعلمة من مستحقاتها

مصدر أمني: ٢٠ ألف مخالف وراء وقف الزيارات العائلية 

أحمد خميس - مبارك التنيب 

أكد مصدر أمني ان الزيارات 
العائلية مت وقف إصدارها من 
قبــل إدارات شــؤون االقامة 
بشكل تام وتصدر على نطاق 
محدود مــن قبل وكيل قطاع 
اإلقامة واملدير العام لشوون 
اإلقامة ومساعده، مشيرا الى ان 
قرار تقنني اصدار تلك الزيارات 
جاء بســبب مخالفة ٢٠ الف 
وافد حضــروا للزيــارة ولم 
يغادروا او تخلفوا عن املغادرة 

عقب انتهاء مدة زيارتهم. 
وقال املصدر: موضوع اعادة 
فتح الزيارات في عهدة النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، مشــيرا الى 
انه ال احد يستطيع ان يجزم 
بتاريخ اعادة تلك الزيارات او 
الضوابط التي مبوجبها ستعاد 
مجددا، ولكنه أكد ان الدراسة 
تتضمن ضوابط تدفع الوافد 
الذي أحضر عائلته او اقاربه 
الى مغادرة البالد فور انتهاء 

صالحية الزيارة.
الــى ان  وأشــار املصــدر 
يتــم  التجاريــة  الزيــارات 

قطــاع اإلقامة االلتــزام بتلك 
التعليمات وعدم مخالفتها.

وجــاء في التعميــم الذي 
حمــل رقــم ٢٠٢٢/٤٧ بشــأن 
فقدان سمات الدخول األصلية 
الصــادرة للعمالة املنزلية ما 

يأتي:
إحلاقــا للتعميــم الصادر 
برقم ١٦١/٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ 
واملتضمــن قيــام العديد من 
املراجعــني مبراجعــة ادارات 

اعاله والتــي تتضمن انه في 
حالة ادعــاء صاحــب العمل 
فقدان سمة الدخول االصلية 
الصادرة للعامل، وتقدم لإلدارة 
املختصة لطلب اصدار ســمة 
دخول جديــدة لنفس العامل 

الصادر له السمة املفقودة،
لذا فقد تقرر أن يتم اصدار 
تأشيرة جديدة لنفس العامل 
املنزلي الصادر له سمة الدخول 
املفقودة باســتخدام خاصية 
PF٧ بنظام التأشــيرات دون 
املفقــودة  التأشــيرة  الغــاء 
السابقة الى حني انتهائها في 

نظام احلاسب اآللي.

شؤون االقامة ومراكز اخلدمة 
باحملافظات لإلبالغ عن فقدان 
سمة الدخول االصلية الصادرة 
للعامــل املنزلــي املطلــوب 
استقدامه من اخلارج وطلب 
الغاء سمة الدخول املفقودة من 
نظام احلاسب اآللي وإصدار 
ســمة دخول جديــدة عوضا 

عنها.
وباإلشارة للفقرة (٣) من 
التعميم الســابق املنوه عنه 

أكد أن إعادة فتح الزيارات في عهدة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة

اصدارها ولم تتوقف.
مــن جهــة أخــرى، أصدر 
قطاع شؤون اإلقامة تعميما،  
تضمن اصدار تأشيرة جديدة 
للعامل املنزلي الصادر له سمة 
الدخول املفقودة باســتخدام 
خاصية PF٧ بنظام التأشيرات 
دون إلغاء التأشيرة املفقودة 
الســابقة، وإلى حني انتهائها 
في نظام احلاسب اآللي. وشدد 
التعميــم على جميع موظفي 

PFتأشيرة جديدة للعامل املنزلي الصادرة له سـمة الدخول املفقودة بتقنية ٧

من مقطع االستهتار والرعونة الذي تعاملت معه وزارة الداخلية

النيران تلتهم إطارات وسيارتني وحتاصر ١١ شخصًا 
وتقود إلى منزل لتخزين املالبس

عبداهللا قنيص - أحمد خميس

شــهدت مناطــق امغرة 
وخيطان وجليب الشويخ 
وطريــق الشــيخ زايــد آل 
نهيــان «الدائري اخلامس» 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية ٤ 
حرائق مختلفة تصدت لها 
فرق من قوة االطفاء العام 
ومت انقاذ عدد من االشخاص 
الذين حاصرتهم واحتجزتهم 
ألسنة اللهب الى جانب إتالف 
مركبتني والتسبب في سحب 
دخانية كثيفة، فيما باشرت 
فرق االطفــاء التحقيق في 
بعض تلك احلرائق للتأكد 
مــن وجود شــبه تعمد من 

عدمه.
وحول احلرائق الـ٤ فقد 
متكن رجال اطفاء فرق إطفاء 
التحرير واجلهراء احلرفية 
الســيطرة على حريق  من 
اندلع في إطارات وأخشاب 
مقابل ســكراب أمغرة على 

مساحة ٨٠٠ متر. 
وإلى منطقة خيطان ورد 

بالغ عــن حريق عمارة في 
خيطان، ليتم توجيه فرق 
الفروانية وصبحان  إطفاء 
الى موقع احلادث وتبني بعد 
الوصول ان احلريق في شقة 
بالطابق اخلامس وهناك ٤ 
أشــخاص محتجزين، وقد 
باشرت الفرق عملية إنقاذهم 

وجنحت في ذلك، فيما أسفر 
احلادث عن إصابة شخص 
واحــد بحــروق فــي القدم 

وتسليمه الى اإلسعاف.
وإلى اجلليب فقد مت إنقاذ 
٧ أشخاص احتجزتهم نيران 
منزل عربي في منطقة جليب 
الشيوخ، ووفق بيان لقوة 

االطفاء العام فإن فرق إطفاء 
جليب الشيوخ والعارضية 
هرعت الى موقع البالغ وتبني 
ان احلريق في منزل عربي 
يســتخدم لتخزين املالبس 
وكان فــي الطابق األرضي 
وهناك أشخاص محتجزون 
في الطابق األول، وعلى الفور 

باشرت الفرق عملية اإلنقاذ 
وجنحت بإخراجهم من دون 

وقوع اي اصابات.
هذا، وقد حضر الى املوقع 
ضبــاط من إدارة حتقيقات 
وقايــة  وإدارة  احلــوادث 
محافظــة الفروانيــة لعمل 

الالزم.

في ٤ حرائق شهدتها مناطق «أمغرة واخلامس واجلليب وخيطان»

رجال إطفاء يخمدان حريقاً اندلع في مركبتنيحريق أمغرة خلّف سحباً دخانية كثيفة

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


