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كل املؤشرات تؤكد ان املسؤولني في 
الدولة يستهدفون الطرف األضعف في 
كل مشكلة تعاني منها الكويت، فحينما 
تشتد األزمة املرورية جند ان الدولة تتجه 
إلى الوافدين، وكأنهم هم سبب املشكلة، 
وتتناسى عن عمد من ساعدهم أو حصلوا 
من خالله على هذه االستثناءات، وأعني 
بذلك القائمني على اإلدارة العامة للمرور 
خاصة صغار املوظفني، حيث نعلم متاما 
أسباب ما أقدموا عليه، وال أريد اخلوض 
في مبررات ضعف املوظف أو املسؤول 
أمام ما تقــدم له من إغراءات، ثم نوجه 
جام الغضب نحــو الوافدين ونهددهم 
بالتسفير واإلحالة إلى احملاكمة، وبالطبع 
هذا ال ينطبق على من ضربوا بالقانون 
عرض احلائط وقدموا مستندات مزورة؛ 
ألن هؤالء ال يجب التهاون معهم، ولكن 
أقصد مبا سبق ذكره من حتصلوا على 
رخص الســوق باستثناء ألن هؤالء ال 
ذنب لهم، وال يجب أن يُسألوا بل يسأل 

من وافق على االستثناء.
وعودة إلى الطرف األضعف في مسألة 
مخالفي قانون اإلقامة، فكلنا نعلم أسباب 
تزايد العمالة املخالفة، فجانب كبير يقع 
على قانون الكفيل الذي تعمل به الدولة 
منذ عقود، وأعلنت فــي أكثر من مرة 
عزمها تغيير هذا القانون، ومع ذلك بقيت 
التصريحات مجرد تبرئة للذمة ومساع 
حميدة لم تر النور، وأشك أن ترى النور 
في املنظور القريب، كما تعلم الدولة أن 
أعدادا كبيرة خالفت بسبب ابتزاز بعض 

الكفالء والتغيب وإغالق ملفات شركات 
ثبت أنها تتاجر في اإلقامات، واحملصلة 
عشرات اآلالف من املخالفني والتهديد بل 
تنفيذ خطط ملالحقتهم وتسفير من يضبط 
رغم ان أعدادا ال يستهان بهم حضروا 
إلى ديرة اخلير؛ أمال في الكسب الشريف 
وباعوا كل ما ميتلكونه وحضروا، وال علم 
لهم بهذه األنظمة، وأنهم حضروا على 
شركات متخصصة في جتارة اإلقامة.

معاجلة مشكالتنا يجب أال تعتمد على 
احللول السريعة غير العلمية بل يجب أن 
تكون حلوال تنظر إلى املستقبل، فأزمة 
املرور في الكويت حتتاج إلى توسع في 
املنطقة احلضرية وبناء شــبكة طرق 
معتبرة وســرعة تدشني مترو اإلنفاق 
أو احللــم الذي قد ال نــراه على أرض 
الواقع، رغم أنني أستبشر خيرا برئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وفي هذه املناسبة أهنئه 
على املشاريع الترفيهية التي بدأت تعود، 
وأمتنى املزيد منهــا حتى يجد أبناؤنا 
متنفسا بديال عن أي سلوك يسيء لهم 
ويوثر على مستقبلهم ومستقبل الوطن.

 وبالنســبة مللف املخالفني، أمتنى 
منحهم مهلة كافية متتد ألكثر من ٦

أشهر مع تقدمي تسهيالت ملن خدعوا 
مع وضع قانون جديد إلقامة الوافدين 
ال دخل ألصحاب الشــركات به على 
أن يتــم وضع قانــون الحق لتعقب 
املخالفني وإحالتهم إلى اإلبعاد وجترمي 

من يقومون بإيوائهم.

وجهة نظر

ليس هكذا 
حتل مشكالتنا

aljalahmahq٨@hotmail.cمحمد اجلالهمة

حترير ١٢٠ إخطارًا وإنذارًا لقسائم غير مستوفاة لـ «السالمة»

سرقة محتويات مركبات ٥ مصلني 
فجرًا في «عبداهللا املبارك»

مركبة مغيمة تقود إلى ضبط «سوابق» بـ «إبر وسكني حاد»

أسفرت حملة لقوة اإلطفاء 
العام بحملة تفتيشية على 
عدد من القسائم واحملالت في 
منطقة الشويخ الصناعية، 
عن حترير ١٢٠ إخطارا وإنذارا 
لغيــر األماكــن املســتوفية 
الشتراطات السالمة والوقاية 

من احلريق.
هذا، وأشرف على احلملة 
نائــب رئيس قــوة اإلطفاء 
العام لقطاع الوقاية اللواء 

خالد فهد.
من جهة أخــرى، ترأس 
نائــب رئيس قــوة اإلطفاء 
العام لقطــاع تنمية املوارد 
البشرية اللواء محمد عبداهللا 
إبراهيم نيابة عن رئيس قوة 
اإلطفاء العــام وفد الكويت 
في املعــرض الدولي لألمن 
الوطني ودرء املخاطر آيسنار 
أبوظبــي ٢٠٢٢ الــذي أقيم 
برعايــة وحضــور الفريق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايد آل نهيان نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية في دولة اإلمارات 

عبد الكرمي أحمد

رفع فنيون من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية البصمات من على مركبات ٥ مصلني 
تعرضت للسرقة عن طريق الكسر خالل قيامهم بأداء صالة الفجر في مسجد فالح 

دومي املويزري بضاحية عبداهللا املبارك.
ومتت مباشرة التحريات لكشف هويات اللصوص وضبطهم بعد تسجيل املخفر 
قضية جناية «ســرقة عن طريق الكســر» إثر تقدم خمسة مصلني ببالغ عن سرقة 

مقتنيات ثمينة من مركباتهم منها هواتف وحافظات.
هذا، وقد سجل أحد املصلني مقطعا مصورا حذر خالله من ترك أشياء ثمينة داخل 
املركبات خالل أداء الصلوات في املساجد خشية التعرض للسرقة عن طريق الكسر.

محمد اجلالهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
الرجيــب  اللــواء عبــداهللا 
بإحالة شاب كويتي «أرباب 
إلى  ســوابق» مواليد ١٩٨٧ 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة 
املخدرات حليازة كوكتيل من 
احلبوب واملخدرات وأدوات 
حادة في الغالب تستخدم في 

قضايا سرقات.
وبحســب مصــدر أمني 
فإن ثبوتا أمنيا في احلادية 
عشرة مســاء بقيادة املقدم 
حمدان العجمي اســتوقفت 
مركبة مغيمة بالكامل لتحرير 
مخالفة وتبني ان قائد املركبة 
يشــتبه في أنه بحالة غير 
طبيعيــة وعند االســتعالم 
عنه تبني ان لديه عدة قضايا 
مخــدرات وتنفيــذ احــكام، 

ليتم الطلب منه النزول من 
املركبــة، حيث تلعثم وكان 
غيــر قــادر علــى االعتناء 

بنفسه وكان يحمل حقيبة 
وعند محاولته الســتخراج 
اثباته متت مشاهدة انبوبة 

زجاجيــة توجــد بها فتحة 
يشتبه في أنها أدوات تعاط 
وعلبة حافظــة أدوية وبها 
٧ حبــات يشــتبه فــي أنها 
مؤثرات عقليــة و٢٫٥ حبة 
روش اللــون ابيض وحبة 
اللــون وردي نــوع روش 
يشــتبه فــي أنهــا مؤثرات 
عقليــة و٨ أكياس شــفافة 
اللون بداخلها مادة بيضاء 
اللون يشتبه في أنها مواد 
مخدرة و٢ سيجارة ملفوفة 
يشتبه في أنها مواد مخدرة 
و٤ إبر وانبوبة شفافة اللون 
بالســتيكية يوجد بداخلها 
مادة ســائلة صفراء اللون 
وورق لــف شــفاف اللــون 

وسالح أبيض.
من جهة أخــرى، أحبط 
رجال االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة العميد محمد 
قبازرد محاولة وافدين هندي 

وبنغالي ضخ ٤ كيلوغرامات 
من مخدر الشبو وربع كيلو 
من مخدر احلشــيش داخل 
السوق احمللي، ومتت احالة 
املتهمني الى نيابة املخدرات 
واخلمور بتهم متعلقة بحيازة 
مواد مخدرة بقصد االجتار، 
وأرفق في ملف االحالة الى 
جانب املضبوطــات عدد ٣

ميزان حساس ومبالغ نقدية 
ضبطت بحوزة املتهمني.

وقــال مصــدر امنــي إن 
معلومات وردت عن حيازة 
وافــد هنــدي ملادة الشــبو 
وقيامــه بعمــل مصنع في 
منطقــة القريــن، حيــث مت 
اســتدراجه لبيــع كمية من 
املخــدرات ليتــم ضبطــه، 
حيث اعترف على شــريكه 
فــي منطقــة حولــي، ليتم 
ضبطه، واعترفا بحيازتهما 
لتلك املخدرات بقصد االجتار.

الشــركات اإلقليميــة  مــن 
والدوليــة املتخصصــة في 

هذه القطاعات احليوية.
وعلى هامش الزيارة قام 
اللواء محمد عبداهللا بزيارة 
أبوظبــي للدفاع  ألكادميية 
املدنــي لالطالع على أحدث 

فيه مصلحة العمل بالتعاون 
بني البلدين الشقيقني. هذا، 
ورافق اللواء محمد عبداهللا 
إبراهيم الرائد د.علي قطيم 
عيــد رئيس قســم املتابعة 
مبكتب نائب الرئيس لقطاع 

تنمية املوارد البشرية.

تقنيــات مكافحــة احلريق 
واإلنقــاذ واالطــالع علــى 
املناهج الدراسية والدورات 
التدريبية، مما يســاهم في 
مد جسور التعاون املشترك 
في مجال التعليم والتدريب 
لرفع كفاءة رجال اإلطفاء ملا 

«املكافحة» حتبط ضخ ٤ كيلو شبو وربع كيلو حشيش إلى «احمللي»

مخلفات خطرة إلى جوار بوكس كهرباءاللواء خالد فهد أشرف على حملة قوة اإلطفاء

دوريات األمن انتقلت إلى موقع البالغ ملباشرة اإلجراءات القانونية

السكني واملخدرات املتنوعة املضبوطة بحوزة املواطن «السوابق»

الوافد البنغالي في قبضة «املكافحة»

الهندي ويبدو امامه ادوات تصنيع الشبو

العربية املتحدة الشــقيقة، 
وقد شــارك الوفد بحضور 
فعاليات النســخة السابعة 
من املعــرض الدولي خالل 
الفترة من ١٠ إلى ١٢ اجلاري 
مبشــاركة جميع القطاعات 
األمنية والعســكرية وعدد 

حترير ٣٣٩١٧ مخالفة 
واحتجاز ٥١ بالنظارة في أسبوع

سعود عبدالعزيز

واصل قطــاع املرور 
اللــواء  حتــت إشــراف 
جمــال الصايــغ وكيــل 
وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات واملرور 
حمالتهم املرورية لتحقيق 
الضبط والربط ومتابعة 
املروريــة  األوضــاع 

ومالحقة املخالفني. 
وأســفرت احلمالت 
التي امتدت من ٢ حتى 
١٤ اجلاري، عن حترير 
٣٣٩١٧ مخالفة متنوعة 
ومتت إحالة ٥١ مخالفا 

ارتكبوا مخالفات تعرض حياة اآلخرين 
للخطر، إلى نظارة املرور متهيدا التخاذ 
ما يلزم مــن إجراءات، كما جرى ضبط 
٦٨ حدثا بقيادة مركبات ذويهم من دون 

رخص سوق.
وبحسب اإلحصائية األسبوعية، تعامل 
رجال املرور مع ١٢٣٣ حادث سير وإحالة 
٨٣ مركبة و٢٠ دراجة إلى كراج احلجز.

احلمالت أسفرت عن ضبط ٦٨ حدثاً بدون رخصة

مركبة مخالفة إلى حجز املركبات

رخصة السوق كادت حتيل مواطنًا 
وصديقته إلى السجن لـ ٤ أعوام

مبارك التنيب

قضـــــــت محكمـــــة 
٣ ببــراءة  االســتئناف 
مواطنــني مــــن تعاطــي 
احلشــيش واملؤثــــرات 
العقلية ضبطت بحوزتهم 
خالل جتولهم في منطقة 
اجلابريــة وإلغــاء حكــم 
اجلنايات بحبسهم جميعا 
٤ ســنوات وغرامة ١٠٠٠

دينار.
وتتلخص القضية فيما 

شــهد به ضابط الواقعة عند اســتيقافه 
مركبة لتسجيل مخالفة مرورية وشاهد 
املتهمني بحالة طبيعية ولم يجد مع قائد 
املركبة رخصة القيادة ودفتر املركبة وعدم 

إثباتــا، وبإنزاله  حملــه 
من السيارة شاهد أسفل 
املقعد ســيجارة ملفوفة 
باحلشيش وكيسا آخر به 
حشــيش و٣ علب خليط 

من املؤثرات العقلية.
وحضــرت احملاميــة 
إيــالف الصالــح عن أحد 
املتهمني أمام االســتئناف 
وترافعت شفاهة ببطالن 
القبض والتفتيش وعدم 
توافر إجراءات التفتيش 
االحترازي وما تالها من 
إجــراءات ملخالفتهــا قانــون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائيــة وعدم وجود أمر 
بالقبض وتفتيش املتهمني، مطالبة ببراءة 

موكلها من االتهام املسند إليه.

احملامية إيالف الصالح


