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بعد إحباط ضخ ٢ مليون حبة »كبتاغون« إلى داخل البالد عقب مداهمة فندق

اجلالوي: »اجلمارك« قادرة على أن ُتنظف نفسها 
ولن أتردد في إحالة أي متورط إلى النيابة

متكن قطاع األمن اجلنائي 
ممثال في اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بالتعاون مع مكتب 
البحــث والتحــري بــاإلدارة 
العامــة للجمــارك من ضبط 
تشــكيل عصابي مكــون من 
٦ أشــخاص بينهــم موظفان 
باجلمارك وثالث في الطيران 
املدني، يقوم بجلب احلبوب 
املخــدرة مــن احــدى الــدول 
األوروبية وإدخالها إلى البالد 

بقصد االجتار. 
قــد  وكانــت معلومــات 
وردت مــن أحد املصادر تفيد 
بقيام أحد األشــخاص بجلب 
كميــات كبيرة مــن املؤثرات 
العقليــة واحلبــوب املخدرة 
)كبتاغون( عن طريق الشحن 
اجلوي مبساعدة مجموعة من 
األشخاص ينتمون جلنسيات 
مختلفة، حيث جرى تنسيق 
بــن اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخــدرات ومكتــب التحري 
اجلمركي، ومت ضبط املتهم في 
أحد الفنادق مبنطقة الفحيحيل 
وعثر بحوزته على كمية من 
املواد املخدرة. ومبواجهة املتهم 
باملعلومــات والتحريات أقر 

بقيامه بهذه األفعال، واعترف 
بأن هناك شــحنة كبيرة من 
املواد املخدرة يتم االنتهاء من 
إجــراءات خروجها من املطار 
دون كشفها عن طريق شركاء 
لــه بينهم مواطنــان أحدهما 
يعمل في إدارة الشحن اجلوي 
باإلدارة العامة للجمارك فتم 
ضبطهمــا وعثر فــي مزرعة 
أحدهمــا مبنطقــة الوفــرة 
علــى كمية كبيرة من حبوب 
الكبتاغون املخدرة تقدر بـ 3٠ 

ألف حبة.
هــذا، واعتــرف املتهمون 
بعد ضبطهم بقيامهم بجلب 
املواد املخــدرة بهذه الطريقة 
ومبســاعدة مجموعــة مــن 
األشخاص، وان الشحنة التزال 
في مبنى الشحن اجلوي حيث 
مت الكشف عن الشحنة وتبن 
أنها عبــارة عن مجموعة من 
احلقائب )أمتعة شــخصية( 
وبداخلهــا كميــة كبيــرة من 
احلبوب املخدرة تقدر بنحو 

٢ مليون حبة.
مــن جهتــه، قــال مديــر 
عــام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشــار جمــال اجلــالوي 

فــي تصريــح صحافي:»فــي 
إطــار التعــاون املثمــر بــن 
»اجلمــارك« ممثلة فــي إدارة 
البحــث والتحــري ووزارة 
الداخليــة ممثلــة فــي إدارة 
مكافحــة املخدرات، مت ضبط 
بن 8 و 9 حقائب تقريبا محملة 
باحلبوب املخدرة ما يقارب الـ 
٢ مليون حبة مخدرة، حسبما 

جاء في بيان الداخلية«.
وأكد املستشــار اجلالوي 
انه لن يتوانى - بصفته مدير 
عام اجلمارك - في إحالة كل 
من تســول له نفسه اإلضرار 
بأمن وسالمة البالد حتى وان 
كان من منتسبي اجلمارك، إلى 
جهات االختصاص أو للنيابة 
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

خلروجه عن القانون.
وأكد اجلالوي أن اإلدارة 
العامة للجمارك قادرة على 
أن تنظف نفســها بنفســها 
وإعــادة النظــر فــي بعض 
األمور، مشيرا إلى أنه سيتم 
تزويد إدارة الشحن اجلوي 
التقنية  بأفضــل األجهــزة 
احلديثة ملساعدة املفتشن 
على أداء املهام املنوطة بهم 

على أكمل وجه.
على صعيد ذي صلة، قال 
نائــب املدير العام لشــؤون 
البحث والتحري أسامة الرومي 
»ان التنســيق الــذي مت بــن 
مكتب التحري اجلمركي جاء 
بناء على تعليمات من املدير 
العام املستشار جمال اجلالوي، 
مشــيرا الى انه مت إخطار كل 
املعلومــات حــول املتورطن 
في القضيــة من العاملن في 
اجلمــارك والطيــران املدني، 
حيث أمر املدير العام باتخاذ 
كل ما يلزم بشكل سري حتى 

يتم إغالق القضية«.
وثمــن الرومــي التعاون 
بن مكتب التحري واجلمارك 
على اجلهد الكبير الذي مت بذله 
في هذه القضية والتنســيق 
اجليــد مــع وزارة الداخليــة 
ممثلة بقطاع مكافحة املخدرات، 
والذي اسفر عن ضبط كمية 
كبيرة من احلبــوب املخدرة 
واملتورطن بهــا، مثمنا دور 
املفتشن اجلمركين في إمتامها 
على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه 
ال تهاون مع تسول له نفسه 

العبث بأمن البالد.

أكياس احلبوبإحدى احلقائب قبل فحصها

احلقائب التي حتتوي على احلبوب أسامة الرومي املستشار جمال اجلالوي

الفريق م. طارق حمادة

الكويت في قلب سمو رئيس الوزراء

نافذة على األمن

منذ أن كلف سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، حفظه اهلل، بتشكيل احلكومة 
والكويت في قلبه ويسعى جاهدا لتحقيق 
إجنازات ملموسة فيتلمس مصلحة الوطن 
واملواطن وفي أزمات عدة جند أن الوزراء 

كتلة واحدة التزاما بالدستور ولدي ثقة 
وقناعة راسخة بأن سموه يعمل ألجل حاضر 

ومستقبل الكويت وهي الشغل الشاغل 
لسموه ويعاونه وزراء اقسموا على رفعة 

الوطن، ومن بني الوزراء الذين تعلق عليهم 
آمال ضبط التركيبة السكانية نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح، ووزيرة الشؤون هند الصبيح.

تابعت تصريح األخيرة في جريدة »األنباء« 
والذي أشارت من خالله الى أن الشؤون 

تدرس إيقاف جتديد إقامات بعض الوافدين 
في التخصصات الهامشية والذين يشكلون 

عبئا إضافيا على سوق العمل وان هناك 
قرارات تنظيمية جديدة يجري اإلعداد لها 

لضبط سوق العمل. تصريحات الوزيرة 
الصبيح وقرارات الشؤون هدفها أيضا 

العامل والدليل انها اشارت إلى ان مثل هذه 
القرارات تهدف أيضا إلى حماية العمالة من 
أي استغالل، وما اثلج الصدر في تصريح 

الوزيرة اشارتها إلى ان اجراءات معاجلة خلل 
التركيبة ستمتد إلى بعض أصحاب الشركات 

الذين ولألسف استغلوا حاجة الوافدين 
للسفر إلى دولة العطاء وتربحوا على حساب 

سمعة الكويت وأتوا بعمالة تفتقر إلى أدنى 
اخلبرات وجلأوا الى أساليب غير قانونية 

لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم وجتاهلوا 
مصالح الدولة، وهذه نقطة محورية كان 

الزما ان تنصب اجلهود عليها وان متضي 
خطوات املعاجلة جنبا إلى جنب مع ضرب 

جتار االقامات بيد من حديد وتقليص العمالة 
الهامشية بقرارات تنظيمية ولعل في احالة 

عدد من الشركات إلى النيابة برهانا على ان 

احلكومة لن تسمح بالعبث مجددا وستفتح 
باب إصالح ملف العمالة وصوال إلى العالج 
ويكون لدى املواطنني تفاؤل بأننا مقبلون 

على حلحلة فعلية ملشكلة العمالة الهامشية، 
ولعل ما يزيدني تفاؤال عودة االخ وكيل 

وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء الشيخ مازن اجلراح ومدير 
عام االدارة العامة لشؤون االقامة اللواء طالل 
معرفي وفي هذه املناسبة ال يفوتني أن أبارك 

وأهنئ »ابو حال« و»ابو حسني« بل أبارك 
للكويتيني عودة هذين الرجلني املخلصني 
إلى ارض الوطن ساملني معافني فحمدا هلل 
على السالمة ودوم بصحة وعافية، ومن 

واقع خبرتي ومتابعتي لدي قناعة بأن اللواء 
الشيخ مازن اجلراح واللواء طالل معرفي 

سيحدثان فارقا في ملف العمالة ملا لهما من 
افكار طموحة تعالج اخللل ومبا يكمل ما 

بدأته »الشؤون«.
االطروحات بشأن خلل التركيبة يجب اال 

تفسر بأني ضد الوافدين، فال ميكن جتاهل 
دورهم في نهضة الكويت احلديثة، وآمل من 
»الداخلية« اتخاذ خطوات تنفيذية لتمكينهم 

من اجناز معامالت جتديد اقاماتهم ومخالفات 
املرور في العطالت ألنهم يعانون في 

االستئذان خالل ايام العمل.
آخر الكالم:  تدشني مركز خدمة في مجمع 

األڤنيوز، اعتقد انه خطوة جاءت متأخرة 
إلى حد ما وذلك بالنظر إلى االعداد الكبيرة 

التي تتردد على هذا املرفق الرائد على 
مستوى الشرق االوسط، بالتأكيد تدشني 
مركز خدمة في األڤنيوز فكرة ممتازة، اذ 

اصبح باستطاعة املواطن ان ينجز معامالته 
خالل التسوق وأمتنى من مدير االدارة العامة 

ملراكز اخلدمة أخي اللواء اديب السويدان 
التوسع في تدشني املزيد من مراكز اخلدمة 
في أسواق ومرافق اخرى مبا يسهل على 

املواطنني. 

عصابة التهريب 
تضم 6 أشخاص 

بينهم موظفان في 
»اجلمارك« وثالث 

في »الطيران«

الرومي: ال تهاون 
مع من تسّول له 

نفسه العبث بأمن 
البالد

»اإلطفاء« شكّلت لجنة لمعرفة سبب الحريق

مصرع وإصابة ٢٦ شخصاً بحريق بناية في سلوى

أحمد خميس 

أســفر حريق شب في 
بنايــة قدمية فــي منطقة 
ســلوى عن مصــرع وافد 
وإصابة نحو ٢٦ شخصا، 
وبحســب بيان صادر عن 
إدارة الطــوارئ الطبيــة، 
فقد ورد بالغ إلى عمليات 
الطبية بوزارة  الطــوارئ 

الصحة عن وجود حريق 
في منطقة ســلوى، وعلى 
الفور مت إرسال ١٥ سيارة 
إسعاف للموقع واستعداد 
مستشــفى مبارك وغرفة 
الطــوارئ املركزي، وتبن 
أنه عبارة عــن حريق في 
الــدور األول مبنــزل قدمي 
مكــون مــن 3 أدوار وامتد 
إلى الــدور الثاني، ما أدى 

إلى انحشار أشخاص، وقد 
مت تقــدمي الرعاية الطبية 
لـ ٢٦ مصابــا منهم ١٥  مت 
تقدمي الرعاية الطبية لهم 
ونقلهم إلى املستشــفيات 
٦ حاالت رجال و3 حاالت 
نساء )اختناق(، 3 حاالت 
رجال مت إدخالهم العناية 
املركزة، وحالة واحدة وفاة، 
وحالــة واحدة مــن رجال 

اإلطفاء )اختناق(.
ومت تقدمي الرعاية الطبية 
لـــ ١١ حالة في املوقع منهم 
٥ حاالت من رجال اإلطفاء 
)اختناق(، ومت فتح حتقيق 
من قبل رجال اإلطفاء ملعرفة 
ســبب احلريــق، حيث مت 
تشكيل جلنة لفحص موقع 
احلريــق ومــا تخلف عنه 
بهدف الوقوف على أسبابه.

إحدى مركبات اإلسعاف تنقل املصابني

اللواء جمال البليهيص نائب املدير العام لشؤون املكافحة أشرف على حريق سلوى أثار احلريق طالت معظم محتويات البناية

رجال اإلطفاء تعاملوا مع ألسنة اللهب بسرعة وكفاءة

وفاة أنور جنل اإلعالمي جعفر محمد
 إثر حادث مروري أليم

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى، 
املغفــور له بــإذن اهلل، أنور 
جنل اإلعالمــي جعفر محمد 
)في العقد الثاني من العمر(، 
وذلك إثر حادث مروري مروع 
على طريق الدائري السابع.

وقــد وقــع احلــادث فــي 
الســاعات األولــى من صباح 
امس، حيث اصطدمت سيارة 
الفقيد )رحمــه اهلل( بإحدى 
الشــاحنات التابعة للبلدية، 
وعلى الفور توجهت سيارات 
الطــوارئ الطبيــة ودوريات 

األمن إلى موقع احلادث، ومت 
نقل جثمان الفقيد إلى الطب 
الشرعي وفتحت أجهزة وزارة 
الداخلية حتقيقا للوقوف على 

مالبسات احلادث األليم.
املناسبة احلزينة،  وبهذه 
تتقدم »األنبــاء« إلى الزميل 
اإلعالمي جعفر محمد وأسرته 
الكرمية بأحر التعازي، داعن 
اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمتــه وان يلهمهــم الصبر 

والسلوان.
االعالمي جعفر محمد)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

محاولة انتحار إثيوبية بالصليبخات
حاولــت مقيمــة اثيوبيــة 
االنتحار في منزل كفيلها مبنطقة 
الصليبخات أمــس األول. وقال 
مصــدر أمني إنــه ورد بالغ إلى 
غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد 
مبحاولة انتحار خادمة إثيوبية، 
فهرعــت على الفــور الدوريات 
األمنية واإلســعاف إلــى موقع 
البالغ وعند وصولهم قام فنيو 
الطوارئ الطبية بنقل اخلادمة 
إلى مستشفى الصباح حيث كانت 
مصابة بنزيــف باجلبهة بعدما 
ضربت رأسها باحلائط عدة مرات 
وكانت بحالة هيستيرية، وتبن 
بعد التحقيق معها أنها تلقت خبرا 

رجال اإلطفاء خالل تعاملهم مع محاولة انتحار اإلثيوبيةبوفاة والدتها.

إلغاء حبس مواطن 5 سنوات 
خدش حياء إيرانية

عدل ومحاكم

ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف حكم أول درجة بحبس 
مواطن ملدة 5 ســنوات وقضت مجددا ببراءته من تهمة خدش 

حياء مقيمة إيرانية.
وكانت املجني عليها قد تقدمت بشكوى عن تعرضها لالعتداء من 
قبل املتهم خالل توجهها ملركبتها أمام أحد املجمعات التجارية في 
منطقة العقيلة، غير أن محاميه حسني العصفور أكد عدم صحة 

ادعائها، مشيرا إلى أن اتهامها كيدي ال أساس له من الصحة.

برأت محكمة اجلنايات مواطنا من حيازة مواد مخدرة بقصد 
التعاطي واالجتار وقيادة مركبة حتت تأثير التعاطي.

ودفع وكيل املتهم احملامي فيصــل عيال ببطالن إجراءات 
الضبط والتفتيش وعدم معقولية الواقعة وعدم صلة موكله 

باملضبوطات.

إعداد: عبدالكريم أحمد

احملامي حسني العصفور

احملامي فيصل عيال

براءة مواطن من حيازة مواد مخدرة 
لعدم صلته بها


