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٨ آسيويات وأفريقي إلى اإلبعاد 
للترويج لألعمال املنافية

أحمد خميس

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة ٩ 
وافدين منهم ٨ نساء آسيويات وأفريقي، الى ادارة االبعاد 
اإلداري ملمارسة األعمال املنافية لآلداب العامة والترويج 

لها عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال مباحث االقامة وفي 
اطار تصديهم للممارسات غير االخالقية رصدوا صورا 
على وســائل التواصل لســيدات شــبه عاريات يروجن 
لألعمال املنافية، حيث مت استدراجهن والتوصل الى اماكن 
اقامتهن وضبطهن، وجرت مصادرة ادوات تستخدم في 

األعمال املنافية.

وافدتان وأمامهما مضبوطات تؤكد ممارستهما لالعمال املنافية

أمس اشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق انور البرجس على حملة امنية موســعة 
في منطقتي املهبولة واجلليب، وضبط اعداد من املخالفني.

احلملة االمنية استمرار جلهود وزارة الداخلية في مالحقة 
مخالفي قانون االقامة والتي انطلقت قبل اشهر بتعليمات 
من ســمو الشــيخ أحمد النواف إبان توليه ادارة الوزارة 

وكانت رسالة واضحة بأن ملف املخالفني شديد األهمية.
 منطقتا املهبولة واجلليب وبشهادة قاطنيها من املواطنني 
واملقيمني وفق تقارير اعالمية تضجان بكافة انواع املمارسات 
غير القانونية خاصة االعمال املنافية لآلداب وتصنيع املواد 

املسكرة وتزايد اعداد املخالفني.
تصريح الشيخ طالل اخلالد بضرورة احترام القانون 
وانه ال مكان للمخالفني رسالة ألجهزة وزارة الداخلية ببذل 
املزيد من اجلهد وتعقب هذه التجاوزات وضبط القائمني عليها 
وأيضا رسالة الى املخالفني بأنه ال مجال لهم للتواجد بيننا 
ألننا دولة قانون وال مجال للتهاون مع ملف بهذه اخلطورة.

قد يظن البعض ان ملف مخالفي قانون االقامة ليس من 
اولويات واهتمامات الوزارة في هذه املرحلة، وباعتقادي ان 
هذا الظن خاطئ ألن مخالفي القانون خاصة قانون االقامة هم 
اكثر شريحة وجب احلذر منها ولديهم االستعداد الرتكاب 
جرائم ســواء جرائم اخالقية او سرقات أو غيرها لتوفير 
مصدر دخل ينفقون من خالل على احتياجاتهم املعيشية. 
حمالت مالحقة مخالفي االقامة في عموم الكويت وخاصة 
اماكن متركز الوافدين والتي أطلقتها وزارة الداخلية يجب 

ان حتظى بالدعم واملساندة ألنها من القضايا املهمة.
أعود وأكرر ان املخالفني يشكلون خطورة كبيرة على 
املجتمع وأمنه ويجب على املواطنني واملقيمني ان يبادروا 
بإبالغ أقرب دورية أو مخفر شرطة عن مخالفني أو ممارسات 
مشبوهة حتى ميكن ألجهزة األمن مالحقة هؤالء وضبطهم.
نعم حمالت التفتيش املفاجئة للتصدي لكافة صنوف 
التجــاوزات الدخيلة مهمة وال بد من تكثيفها للتأكيد على 
جدية الوزارة، ولكي تؤتي ثمارها فإنها حتتاج الى دعم شعبي 
ولتحقق أهدافها  تتطلب تعاون ومساندة هيئات ومؤسسات 
املجتمــع املدني كافة، وحتتاج الــى تطبيق القانون وعبر 
اجراءات عقابية لكل من يقومون بإيواء املخالفني ويوفرون 
لهم املالذ اآلمن او األماكن التي ميارسون بداخلها اجرامهم 
االخالقي او غير االخالقي، حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

٭ آخر الكالم: في نافذتي على األمن االسبوع املاضي 
تطرقت الى اهمية مواجهة ما يسمى باالنتخابات الفرعية 
باعتبارها مجرمة وهاهو قطاع االمن اجلنائي يواجه 
هذا امللف بكل حســم ونأمل االستمرار في التصدي 
لهذا التجاوز الصارخ ووفق االجراءات القانونية ومبا 
ميكن القضاء من ان يقتص من املتجاوزين وان يعي 
اجلميــع ان الوزارة ال تترد فــي تعقب مرتكبي هذه 
التجاوزات وغيرها من القضايا االنتخابية كالرشوة 

وشراء األصوات. 

نافذة على األمن

هكذا تؤتي 
احلمالت ثمارها

الفريق م. طارق حمادة

اخلالد في حملة بحضور البرجس حصدت ٣٩٤ مخالفًا ومطلوبًا:
ال مكان للمخالفني في الكويت وااللتزام بالقانون حتمي

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص 

أكــد نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالــد على حتمية االلتــزام بالقانون وانه ال 

مكان لوافد خالف القانون في الكويت.
جاءت تصريحات اخلالد على هامش متابعته 
واشــرافه ووكيل وزير الداخلية الفريق أنور 
البرجس على حملة موسعة في منطقتي اجلليب 

واملهبولة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها 
انه وضمن اجلهود املبذولة من قبل القطاعات 
امليدانية املعنية من أجل التصدي للخارجني على 
القانون وفرض السيطرة األمنية وبسط مظلة 
األمن واألمان في منطقتــي املهبولة واجلليب 
وضمن احلمالت االمنية املستمرة بشكل يومي، 
قامت القطاعات األمنيــة املعنية بحملة أمنية 
واسعة وشاملة امس االول اجلمعة على منطقتي 
جليب الشــيوخ واملهبولة أســفرت عن ضبط 

٣٩٤ مخالفا لقانون االقامة ومطلوبني، منهم ٦٦ 
في منطقة اجلليب و٣٢٨ في منطقة املهبولة.

وأكدت وزارة الداخلية أن احلمالت األمنية 
مســتمرة على مختلف مناطق البالد، وخاصة 
على منطقتي اجلليب واملهبولة بشكل يومي، 
وذلــك لضبط املخالفــني واملطلوبني، وكل من 
تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.
وأهابت الوزارة بجميع املواطنني واملقيمني 
إلى ضرورة التعاون مع رجال األمن وعدم إيواء 

أو التستر على أي مخالف لقانون اإلقامة حيث 
انها جرمية يعاقب عليها القانون. وتشدد االدارة 
على ضرورة التزام الكفالء بقانون االقامة حيث 
ســيتم عمل منع كفاالت (بلــوك) على الكفيل 
سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفاالت، منع 
تأشيرات، منع التجديد، وحتويل إلى التحقيقات) 
وفي حال عدم االلتزام سيتم تطبيق االجراءات 
والشروط املتبعة لقانون االقامة ومنع العامل 

املخالف من الدخول إلى البالد.

«الداخلية»: املتسترون على املخالفني أو من يأويهم يعرضون أنفسهم للمساءلة

ً الفريق أنور البرجس تابع احلمالت األمنية ميدانيا الشيخ طالل اخلالد أشرف على حملتي اجلليب واملهبولة

متسلل من بني «٣» تعاون لضبط تاجر هّرب لصاحله ٧٤ كيلو حشيش
مبارك التنيب

متكن رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل من 
إحباط محاولة تهريب كمية من املواد يشتبه بأنها 

مخدرة إلى البالد بالقرب من جزيرة أم املرادم.
وبحســب بيان لوزارة الداخلية، فقد مت رصد 
مركب دخل إلى املياه اإلقليمية بالقرب من جزيرة 
أم املــرادم، وعلى الفور مت توجيــه دورية تابعة 
خلفر الســواحل ليتــم ضبطه، وعلــى متنه (٣) 
أشخاص بحوزتهم عدد (٤) جراكل بداخلها (٧٤) 
قطعة يشــتبه بأن تكون مــواد مخدرة، وتقدر بـ 
٧٤ كيلو من مادة احلشــيش حســب مصدر أمني 

وذكر البيان انه وبالتعاون مع أحد املتهمني متكنت 
قــوة إدارة األمن البحري من ضبط املســتلم عند 
قيامه مبحاولته تسلم املمنوعات في موقع تسليم 

مبنطقة النويصيب.
وجار حتويل املتهمني واملضبوطات إلى جهة 
االختصــاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم. وتؤكــد اإلدارة العامة للعالقات واألعالم 
األمني أن رجال أمن احلــدود البحرية  باملرصاد 
ألي محاولة تهريب مواد ممنوعة إلى البالد، وأن 
املنظومــة الرادارية قادرة على رصد كل األهداف 
التي حتاول دخول املياه اإلقليمية والتعامل معها 

بشكل فوري.

أحمد خميس

أحال رجال النجدة الى اإلدارة العامة ملباحث السالح 
شابا للتحقيق معه في مصدر سالح ناري ضبط بحوزته 
على ان يحال الحقا الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
للتحقيق في مصدره في مواد مخدرة عبارة عن حبوب 
كبتاغون وحشيش ومبلغ مالي يرجح ان يكون حصيلة 
بيع مت العثور عليها بحوزته. وكان رجال شرطة النجدة 
اشتبهوا في مركبة تسير بشكل متعرج وتبني ان قائدها 
في حالة غير طبيعية ليتم تفتيشــه والعثور بحوزته 

على مواد مخدرة وسالح وأدوات تعاط. من جهة أخرى، 
داهم رجال أمن مبارك الكبير يوم امس مصنعا للخمور 
احمللية في منطقــة القرين وضبط داخل الوكر  كميات 
كبيرة من اخلمور اجلاهزة للبيع ومعدات التصنيع الى 
جانب ادارة املصنع املختلطة واملشكلة من وافد آسيوي 
وصديقته جار ابعادهما عن البالد، وإتالف املضبوطات.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بانبعاث 
روائح كريهة من منزل في القرين وعليه صدرت التعليمات 
مــن مدير األمن العميد خالد الكنــدري الذي انتقل على 

رأس فرقة وداهم املصنع.

بعد رصد زورق دخل جزيرة أم املرادم واملتسلم ُضبط في النويصيب

املهربون الثالثة وأمامهم املضبوطات

احلبوب املخدرة والسالح الناري أحيلت الى جهات االختصاص

«كعب داير» ملتعاٍط حليازة سالح ناري وحبوب وحشيش

احلشيش املضبوط مع احد اآلسيويني

متكن رجال اجلمارك مبطار الكويت 
T٥، مــن ضبط ٥٥ كيســا مــن مادة 
احلشيش، و٢٠٠ حبة الريكا مخدرة 

مع راكبني قادمني من دول آسيوية.
وفي التفاصيل أن رجال اجلمرك 
اجلــوي مبطار T٥ متكنوا من ضبط 
كمية متنوعة من املخدرات، مع راكبني 
قادمني من دولة آســيوية، وذلك بعد 

ان اشتبه املفتشــون اجلمركيني في 
هذين الراكبني ومت تفتيش حقائبهما 
اخلــاص، حيث عثر علــى ٥٥ كيس 
حشيش مع أحدهما وكذلك مت ضبط 
٢٠٠ حبة الريكا مع مســافر قادم من 

دولة آسيوية أخرى.
هذا، ومت اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
واملتبعــة، ومت حتويــل املضبوطات 

وأصحابها إلى اجلهات املختصة.
وحتــّذر اإلدارة العامــة للجمارك 
كل من تسّول له نفسه تهريب املواد 
املخــدرة والبضائع احملظورة بكافة 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة 
على أنه ســُيعّرض نفسه للمساءلة 
القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

جمارك املطار: ضبط ٥٥ كيسًا من احلشيش و ٢٠٠ حبة 
«Tمن مادة الالريكا املخدرة مع آسيويني في مطار «٥


