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اخلالد تفقد استعدادات »اإلطفاء« ملوسم األمطار القادم
عبداهلل قنيص

قام نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد امس بتفقد جهوزية واستعدادات قوة 
اإلطفاء العام ملوســم األمطار القادم في مركز 
االســناد مبنطقة الري بحضــور رئيس قوة 
اإلطفــاء العام الفريــق خالد املكراد وعدد من 

قيادات القوة.
واســتهل الوزيــر اجلولة باالطــالع على 
مضخات سحب املياة بأنواعها الهيدروليكية 
املتطورة واألحدث بالعالم، اضافة الى املضخات 
الكهربائية وامليكانيكية بحميع احجامها والتي 
تقدر كمية سحب املياه من خاللها ما يقارب 55٠ 
الف ليتر بالدقيقة، واطلع كذلك على باقي آليات 
ومعدات مركز االســناد التي تتعامل مباشرة 

في عمليات االنقاذ وسحب املياه وفتح الطرق.
كما اطلــع اخلالد على خطط القوة املعدة 
لتنفيذ عمليات انقاذ األشــخاص احملتجزين 
واملمتلكات جراء السيول واألمطار، مع تفعيل 
دور غرفة قيادة احلوادث الكبرى املزودة بأحدث 
األجهزة والوسائل التكنولوجية ملتابعة سير 
حركة التعامل مــع البالغات وتوجيه الفرق 
للخروج من احلــوادث بأقل األضرار املمكنة 
مع معاجلة اي تداعيات مصاحبة حلالة عدم 
اســتقرار اجلو بالتنســيق مع جهات الدولة 

املعنية وفقا الختصاص كل جهة.
كما قام اخلالد بزيارة ورشة اإلطفاء التي 
يتــم فيها اصالح اآلليات واطلع على التطور 
الذي وصلت اليه في عملية اصالح وصيانة 
آليات ومعدات اإلطفاء وتصنيع بعض املعدات 

الضرورية التي يستخدمها رجال اإلطفاء.

في جولة تفقدية بحضور الفريق املكراد اطلع خاللها على أحدث مضخات سحب املياه بالعالم

آليات ومعدات التعامل مع األمطار تفترش ساحة مركز اإلسناد مبنطقة الري الشيخ طالل اخلالد يستمع من الفريق خالد املكراد الى استعدادات »االطفاء«

الوهيب: اختبارات القدرات 
وتصحيحها إلكترونيًا

إبعاد 7 بائعات هوى مخالفات 
ووافد حّول شقته إلى صالون نسائي

مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مخالفني ومستهترين 
في حملة نفذها قطاع االمن العام حتت اشراف وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن العام اللواء عبداهلل الرجيب 
في مناطق املهبولة واجلليب والضجيج واسواق القرين.
وذكر بيــان عن وزارة الداخليــة ان احلملة من أجل 
فرض القبضة األمنية وهيبة القانون وبسط مظلة األمن 
واالستقرار على مختلف مناطق البالد، مشيرة الى ضبط 
العديد مــن املخالفني لقانون اإلقامة والعمل واملطلوبني 

على ذمة قضايا ومخالفني لآلداب العامة.
من جهة اخرى، متكنت اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة من ضبط ٢٠ شخصا مخالفا لقانون اإلقامة والعمل 
من خالل احلمالت املســتمرة علــى محافظتي الفروانية 

ومبارك الكبير.
على صعيد آخر، ضبط رجال من حماية اآلداب العامة 
ومكافحة االجتار باألشخاص 7 نساء من مختلف اجلنسيات 
لقيامهن بأعمال منافية لآلداب العامة مقابل مبالغ مالية، 
حيث متت احالتهن جلهات االختصاص وذلك التخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة بحقهن. كما متكن رجال اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة من ضبط شخص يقوم مبمارسة 
نشاط دون ترخيص في منزله اخلاص )صالون نسائي 

متكامل(، حيث يقوم بأعمال التجميل للنساء بنفسه.

أعلنــت وزارة الداخليــة عن بدء اختبــارات القدرات 
للمتقدمني لاللتحاق بدورة الضباط وضباط االختصاص.

وقال مساعد مدير عام أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية للشؤون األكادميية العميد علي جاسم الوهيب إن 
عدد الطالب املتقدمني يوميا لالختبارات 13٠4 طالب يتم 

إجراء االختبارات لهم على أربع فترات يوميا.
وأوضــح العميــد الوهيب أن اختبــار القدرات يضم 
اختبــارا في اللغة العربيــة واالجنليزية، باإلضافة الى 
اختبار الثقافة العامة واالختبارات النفســية، مؤكدا أن 
االختبارات تتم حسب االشتراطات واملعايير واإلجراءات 
املنصــوص عليها، وكذلــك اللوائح املنظمــة لهذا األمر 
وبشفافية تامة وفق نظام إلكتروني يتم التصحيح من 

خالله بشكل تلقائي ملنع أي تدخل أو استثناءات.

من اختبارات القدرات للمتقدمني لاللتحاق كضباط وضباط اختصاص

االنتشار األمني وفرض الهيبة داخل الطرقات واملناطق 
مهم، ولكن من املهم مراعاة اجلوانب االنسانية، فمبالغ 
فــي ان نرى اكثر من 3 حمالت في كيلومتر واحد وهو 
ما يعني توقف املواطن او الوافد نحو الســاعة في هذا 
النطاق املكاني البسيط ملجرد التأكد من اثباته الشخصي.

خالل احلمالت االمنية التي شاهدناها في طول البالد 
وعرضها ماذا حصدت؟، بحسب بيانات وزارة الداخلية 
جند ان اعداد املخالفني الفعليني في حملة مبشاركة اكثر 
من 200 ضباط وضابط صف، ال تتعدى الـ100 مخالف 
على اقصى تقدير وأخرى ال تتعدى سوى عشرة أو أكثر 
بقليل. اجلهد األمني الكبير الذي نراه في احلمالت االمنية 
مشــكور ومقدر ولكن ميكن استثماره في مهام اخرى 
عديدة. برأيي انه متى ما وجدت ضوابط صارمة وقوانني 
ملزمــة ملا وجدنا هذا الكم الكبيــر من املخالفني لقانون 
االقامة ونحن نتحمل اجلزء االكبر من هذه املشكلة، فأين 
يسكن املخالف؟ في احدى البنايات التي ميلكها املواطن. 
واين يعمل املخالف؟ في منشــأة ميتلكها مواطن، وهل 
نرى هذه احلمالت لدى اشقائنا في دول مجلس التعاون؟ 
بالطبع ال، وشخصيا أتوجه الى العديد من البلدان وفي 
الغالب لم اشاهد حملة امنية ورمبا أشاهد رجل امن في 
املطار او انهم متواجدون بالطرقات وداخل دوريات راجلة.

أؤيد مالحقة الظواهر املشبوهة واالوكار املنافية ولكن 
هذه املمارسات ال ميكن احلد منها من خالل حمالت امنية 

وامنا من خالل رجال مباحث.
حسب االحصائيات يوجد نحو 150 الف مخالف، احلد 
من املخالفني يكون اوال مبنــح مهلة لتعديل الوضع ثم 
اعداد قوانني جترم ايواء املخالف سواء كان مالك منزل 
او صاحب عمل وليس االكتفاء مبعاقبة الطرف االضعف.
امتنى من االخ نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد ووكيل 
الوزارة الفريق انور البرجس منح املخالفني مهلة كافية 
وهناك دراسات بهذا اخلصوص جاهزة للتطبيق، ورفع 
مشروعات بقوانني الى مجلس االمة تعالج ملف املخالفني 
جذريا، النه متى ما استمر التركيز على املخالف أو الطرف 
األضعف فلن تعالج املشكلة وحتى وان مت عالجها فسوف 

تعاود مرة اخرى.

وجهة نظر

املخالفون 

وحلول جذرية

aljalahmahq8@hotmail.comمحمد اجلالهمة

ضبط مطلوب لـ 19 قضية نصب و15 سنة سجنًا
سعود عبدالعزيز

متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
ممثلة في مباحث تيماء من ضبط شخص من 
غير محددي اجلنســية مطلوب لـــ 19 قضية 
حملت جميعها عنوان نصب واحتيال وأحكام 
مدتها نحو 15 عاما صدرت غيابيا في 13 قضية، 
وضبط املتهم بعد مقاومة عنيفة ومطاردة في 

منطقة القيروان.
وقــال مصدر امني إن معلومات وردت عن 
تواجد »البدون« واملعتاد على النصب واالحتيال 

بإيهام زبائن ببيع شــاليهات متنقلة، ومن ثم 
ارسال روابط بالدفع والهرب متواجدا لدى احد 
أقاربه، ليتم ضبطه بعد محاولة فاشــلة منه 

بالهرب جريا على األقدام.
وذكر املصدر أن القضايا املطلوب على ذمتها 
19 قضية حملت جميعها عنوانا مشتركا وهو 
النصب واالحتيال، وسجلت في مخافر مختلفة، 
أما األحكام فهي احلبس 3 ســنوات و3 غيرها 
على ذمة قضايا اخــرى وعامان و3 أعوام في 
ثالث قضايا متنوعة أخرى و3 أشهر و4 أحكام 
بالسجن 6 أشهر وحكم باحلبس لشهر واحد.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ضبط 27 كيلو كيميكال في طرد شاي أخضر
وإحباط ضخ 4250 غرامًا من الشبو إلى »احمللي«

محمد اجلالهمة

أســفر التنســيق والتعاون املشــترك بني االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات واالدارة العامة للجمارك عن ضبط شخصني )رجل وامرأة( 
تقدما لتسلم طرد بريدي قادم من احدى الدول الى البالد عن طريق 
الشــحن اجلوي، ووصف بأنه عبارة عن شــاي اخضر واتضح انه 

يحتوي على نحو ٢7 كيلو من مادة الكيميكال.
من جهة أخرى، أسفرت حملة نفذت فجرا داخل عنابر في السجن 
املركزي عن ضبط 6 هواتف نقالة و5 ســماعات ســلك و6 شــواحن 

هاتف و1٠ ضبطيات مخدرات وفالش ميموري و4 شرائح اتصال.
مــن جهة اخرى أحال مدير عــام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
باإلنابة العقيد محمد قبازرد الى النيابة العامة يوم امس 3 اشخاص 
»بدون ومواطن وايراني« بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار، 
وأرفق في ملف اإلحالة املضبوطات، وكانت عبارة عن 4 كيلو و٢5٠ 

غراما من مخدر الشبو وعدد ٢ ميزان حساس.

ً مخدرات وهواتف وشرائح حصاد حملة على عنابر بـ »املركزي« نّفذت فجرا

املتهمان ُضبطا بعد تسلم طرد الشاي امللّغم باملخدرات

ملشاهدة الڤيديو

العثور على قذائف وأسلحة في جاخور مخالف بـ»الساملي«

عبدالكرمي أحمد

 عثرت فرق إزالة بلدية اجلهراء على 

قذائف وذخيرة ومقذوفات حربية خالل 
التعامل مع جاخور مخالف في بر الساملي. 
وقال  مصدر أمني إن املضبوطات وجدت 

داخل أكياس و»خيش« أحدها مكتوب 
عليها ٢٠٢1، مشيرا الى ان القذائف من 

مخلفات الغزو العراقي.

من األسلحة املضبوطة التي مت العثور عليها خالل إزالة جاخور من قبل بلدية الكويت

ملشاهدة الڤيديو

الضابط احملروقة سيارته 
يتهم مجهواًل بتهديده هاتفيًا

مبارك التنيب

أبلــغ مصدر أمني »األنباء« بأن الضابط النقيب الذي 
تعرضــت مركبتــه للحرق العمد من قبل شــخصني ومت 
ضبطهما مؤخرا حيث اعترفا بارتكاب اجلرمية بإيعاز نزيل 
فــي »املركزي« تقدم أمس ببالغ إلى نيابة األحمدي اتهم 
فيه مجهواًل بالتواصل معه عبر الهاتف وتهديده بإحلاق 
األذى وقدم الضابط رقم الهاتف الذي تلقى منه االتصال.


