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رغــم اهتمام وكيــل وزارة الداخلية 
بإنهاء كل الكتب التي ترد إليه من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أوال بأول، إال أن 
االجراءات التي متر بها الكتب من الهيئة الى 
الداخلية طويلة جدا والكتب تأتي من الهيئة 
الى مكتب الوكيل ويتم توقيعها وترسل 
الى الوكيل املساعد لإلقامة ويتم توقيعها 
وترسل الى املدير العام لإلقامة ثم ترسل 
الى إدارة اخلدمات اخلاصة لتوقيعها - كتب 
تزعج بريد الوكيل وبريد الوكيل املساعد 

لإلقامة ومدير عام اإلقامة.
املفروض تختصر هذه املســافة من 
املراسلة والتوقيعات بإرسال الكتب اخلاصة 
بالالعبني احملترفني واألجهزة الفنية والطبية 
الى مدير عام اإلقامة، فهو املعني مباشرة 
بإصدار هذه الزيارات، فاملوسم الرياضي 
على األبواب واألندية واالحتادات ترغب في 
إحضار العبيها وأجهزتها الفنية والطبية 

قبل بداية املوسم.
الضبطية القضائية

أصبح نصف موظفي الدولة ميلكون 

الضبطية القضائية منهم موظفو التجارة 
والبلدية واإلطفاء وآخرهم موظفو اإلعالم 

والذين زاد عددهم على ٧٠ موظفا.
هــذه الضبطية أمانة أمــام اهللا، فلو 
استغلها املوظف في غير محلها فسوف 
تضر صاحب احملل، لــذا وجب تقنينها 
وضبطها وعدم منحها إال للشخص األمني 
والنظيف والعادل، وإال استغلت ألغراض 

أخرى.
ضابط متخطي رتبته ومركزه

جلست معه ساعلة كاملة، لم أمل احلديث 
معه نظرا لكثرة املقترحات واألفكار التي 
، ضابط ســابق عصره في  طرحها عليَّ
أفــكاره، يعمل بكل إخــالص في عمله 
رغم الظلم الذي وقــع عليه بإنزال أحد 
الضباط بالباراشــوت ليحل محله الذي 
أسسه ونظمه، اقترح وأهداني مجموعة 
من املقترحات سأنشرها تباعا، وهذه إحدى 
أفكاره عندما سألته عن التزوير وأسبابه 
سواء باإلقامة أو بالبطاقة أو اجلنسية أو 

اجلواز وغيره.

محطات أمنية

الڤيزا الرياضية

اللواء م. إبراهيم النغيمش

إحالة سائق شاحنة خالف 
قواعد السالمة إلى «االختصاص»

قالت اإلدارة العامة للعالقات 
العامة واإلعالم األمني في وزارة 
الداخلية انه مت  ضبط قائد شاحنة 
آســيوي ظهر في مقطــع ڤيديو 
التواصل  متداول علــى مواقــع 
االجتماعي، ملخالفته قواعد اآلمن 
والســالمة في حمولة الشاحنة، 
وتعريض رواد الطريق للخطر 
ومت حتويله إلى جهة االختصاص، 
يشار الى ان الوافد كانت شاحنته 
محملة بشــحنة من احلديد من 
مخلفــات البنــاء دون وضع ما 
الشاحنة املخالفةيضمن تساقط حمولة الشاحنة.

اخلالد: رجال األمن قادرون على تنفيذ املهام والواجبات

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد مساء األحد يرافقه عدد 
من القيادات األمنية بجولة 
تفقديــة في مطــار الكويت 
الدولي (T٤)، حيث اطلع على 
آلية اإلجــراءات املتبعة في 
الدخول واخلروج والتعاون 
بني القطاعات األمنية واإلدارة 

سهولة ويسر.
وعقــب جولته في املطار 
قــام م بتفقد عدد من النقاط 
األمنيــة في منطقــة جليب 
الشيوخ، وكان في استقباله 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنــور البرجس، واطلع على 
االستعداد واجلاهزية وآلية 
عملها واملهام التي تقوم بها، 
ثم توجه الى منطقة خيطان، 

وأعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد عن شــكره وتقديره 
لرجال األمن على ما يقومون 
به مــن جهد كبيــر من أجل 
ضبط املخالفني واخلارجني 
عن القانون، مؤكدا أن رجال 
األمن هم العني الساهرة على 

أمن الوطن واملواطنني.

للوقــوف على حملــة أمنية 
مفاجئة وجه بإقامتها.

وشدد الشيخ اخلالد على 
تطبيق القانون على اجلميع 
وضبط اخلارجني عن القانون 
اإلقامــة  ومخالفــي قانــون 
واالنتبــاه واليقظة الدائمة، 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
واألمنيــة للجميع وبأقصى 

سرعة.

في جولة مبطار الكويت الدولي وخالل تفّقد النقاط األمنية بحضور الفريق البرجس في جليب الشيوخ وخيطان

من جولة الشيخ طالل اخلالد ويبدو اللواء منصور العوضي الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس يستمعان إلى آلية البحث عن املخالفني

العامــة للجمارك فــي إطار 
منظومة العمل املتكامل.

وأثنى اخلالد على كفاءة 
رجــال األمــن العاملــني في 
املطار، وقدراتهم على تنفيذ 
املهــام والواجبــات املنوطة 
بهــم، مؤكدا علــى ضرورة 
تســخير جميــع اإلمكانات 
خلدمة املســافرين، والعمل 
على إجنــاز معامالتهم بكل 

ضبط ٩٠ مخالفًا لإلقامة ومتغيبًا في الفروانية وبنيد القار
نفذ قطاع األمن العام ممثال في 
مديريــة أمــن محافظــة الفروانية 
والعاصمة حملتني أمنيتني استهدفتا 
منطقتــي الفروانية وبنيــد القار، 
وأسفرت حملة الفروانية عن ضبط 
٥٨ وافــدا ما بني مخالف ومتغيب، 
فيما حصدت حملة العاصمة والتي 
أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
عبداهللا الرجيب ٣٢ مخالفا، وخالل 
احلملتني جرى حترير العديد من 

وافدون بانتظار التأكد من مخالفتهم لقانون اإلقامةاللواء عبداهللا الرجيب أشرف على حملة بنيد القاراملخالفات املرورية.

توقيف متعاط بعد محاولة فاشلة للهروب
سعود عبدالعزيز

أحال رجال إسناد اجلهراء يوم امس الى 
اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات خليجيا 
وسوريا وذلك على خلفية ضبطهما في حالة 
غير طبيعية في منطقة القسامي والعثور 

بحوزتهمــا على عدد ٢ كيــس بهما مخدر 
الشبو. وقال مصدر أمني إن دورية اسناد 
اشتبهت في مركبة تبني أن بداخلها شخصني 
بحالة غير طبيعية، ولدى قيام رجال األمن 
بتفتيشها قام أحد الشخصني بالهروب على 
األقدام بني املنازل لتتم مالحقته وضبطه.

إلزام «ذوي اإلعاقة» بإدراج مواطنة حتت إعاقة متوسطة ودائمة
عبدالكرمي أحمد

ألزمت احملكمة الكلية الدائرة االدارية 
مدير عــام الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
االعاقة بأثبات اعاقة مواطنة بـ«متوسطة 
ودائمة» وادراج اسمها بكشوف املعاقني 
واصدار شهادة إثبات اعاقة لها مثبت بها 
درجة اعاقتها. وتتلخص تفاصيل الدعوى 
التي تقدم بها احملامي عيســى احلريجي 
عــن موكلته املواطنة انه على ســند من 
القول انها تعاني من اعاقة جسدية دائمة 
وشــديدة، وهو الثابت مبوجب التقرير 

الطبي الصــادر عن وزارة الصحة مركز 
الكويــت ملكافحة الســرطان والذي ثبت 
منه ان املريضة مالزمة للكرسي املتحرك 
وال ميكنها املشي ملسافات طويلة بسبب 
اضطراب االتزان واخلوف من السقوط، 
ولدى املريضة صداع ودوار مزمن، وأنها 
غيــر قادرة على القيام باالعمال اليومية 
بســبب حالتهــا. وطالــب احلريجي في 
دعواه انتداب جلنة طبية فنية مختصة 
للقيام بتوقيع الكشف الطبي على موكلته 
العادة التقييم الطبي الدقيق عليها جسديا 
وســمعيا وفق احلالة الصحية الواقعية 

لها في ضوء املستندات الطبية الصادرة 
لها، وذلك لتقييم احلالة اعتبارا من تاريخ 
االصابة واثبات نوعها ودرجتها ومداها، 
كما طالب بالغاء قرار اللجنة الفنية السلبي 
بعدم اندراج حالة اعاقتها السمعية حتت 
مفهــوم االعاقة وما يترتب على ذلك من 
اثار اخصهــا اثبات اعاقتهــا بأنها حالة 
«اعاقة جســدية شديدة ودائمة» واثبات 
حالة اعاقتها السمعية بأنها اعاقة سمعية 
شــديدة ودائمة مــع احقيتها في صرف 
املخصصات املالية املترتبة على تلك االعاقة 

احملامي عيسى احلريجيالسمعية واجلسدية.


