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اعتبرها إحدى وسائل األمان ولكن ال يعّول عليها بصورة كاملة لتوافر تقنيات أفضل

البركة: كالب مدربة على اكتشاف املخدرات
واألموال املهربة واملتفجرات في املطار واملنافذ اجلمركية

محمد الجالهمة

قال رئيس مكتب التحري 
اجلمركي فــي اإلدارة العامة 
للجمــارك راشــد البركــة إن 
االستعانة بالكالب البوليسية 
للتدقيــق علــى املســافرين 
واألمتعــة تســتهدف حماية 
البالد من كل عمليات التهريب، 
مشيرا إلى أنه مت اختيار كالب 
صغيــرة تتمتع مبظهر جيد 
للتجول بني املسافرين لردع 
ضعاف النفوس الذين يقومون 
بإخفاء ممنوعات في مالبسهم 
أو في أمتعتهم احملمولة، الفتا 
إلــى أن الــكالب تعمل داخل 
املطار وبقية املنافذ اجلمركية 
برفقــة كــوادر وطنية تلقت 

تدريبات عالية املستوى.
وأشار البركة في تصريح 
صحافــي إلــى أن االســتعانة 
بالكالب املدربة معمول به في 
جميع بلدان العالم، مؤكدا أنه مت 
تأهيلها وتدريبها على اكتشاف 
جميــع أنــواع املــواد املخدرة 
واملؤثــرات العقلية، باإلضافة 
إلــى املخــدرات املصنعة مثل 
»الكيميكال« واكتشاف األموال 

املهربة وأي مواد متفجرة.
إلــى أن  البركــة  ولفــت 

عمل الكالب البوليســية في 
اإلدارة العامة للجمارك ليس 
مستحدثا بل معمول به منذ 
العــام ٢٠٠٦ ولكــن اجلديــد 
هو جتوالها بني املســافرين، 
الفتــا إلى أن هــذه الكالب مت 
تدريبها بحيث ال تلحق أي أذى 
باملسافرين حتى من بحوزتهم 
ممنوعــات، ويقتصر دورها 
على إعطاء إشــارات اشتباه 
إلى املشرفني حول أشخاص 

مشيرا إلى أن نطاق عمل تلك 
الكالب يتشــعب بــني مطار 
الكويت ومطار سعد العبداهلل 
ومنافذ الساملي والنويصيب 
البحرية  والعبدلي واملوانئ 
وشــبرة اخلضار والشــحن 

اجلوي والطرود البريدية.
ولفت إلى أن إدارة شــركة 
جلوبل تقوم بزيادة هذه الكالب 
سنويا مبعدل ١٠% مبا يتماشى 
مــع زيــادة حركــة البضائــع 

املهربة يتم مــن خالل املواد 
الكيميائيــة التــي تدخل في 
تصنيع األموال، مشــيرا إلى 
وجود أنــواع كبيرة احلجم 
مــن الــكالب متوافــرة لدى 
فرقة أثر اجلمارك ولكن تتم 
االستعانة بها في أماكن بعيدة 

عن املسافرين.
واشار البركة إلى أن الكالب 
البوليسية هي إحدى وسائل 
األمان ولكــن ال يعول عليها 
بصــورة كاملة حيث تتوافر 
لدى اإلدارة العامة للجمارك 
القــادرة  التقنيــات  أفضــل 
على اكتشــاف أي ممنوعات 
وهي مبنزلة إحدى وســائل 
التفتيــش التي أثبتت كفاءة 
جيدة، مشيدا بحرص املدير 
العام املستشار جمال اجلالوي 
ونائب املدير العام للشؤون 
اجلمركية أسامة الرومي على 
توفير أحدث األجهزة املتقدمة 
وكل مــا من شــأنه أن تقوم 
اإلدارة العامة للجمارك بدورها 
على أكمل وجه وحماية البالد 
من تهريب جميع املمنوعات.

ولفت إلى أن إعداد الكالب 
املســتخدمة من قبــل اإلدارة 
العامة للجمارك مناسبة ويتم 
توظيفها بشــكل ال يعرضها 

معينــني التخاذ اإلجــراءات 
القانونية بحقهم وإخضاعهم 

للتفتيش.
وذكر مدير مكتب التحري 
اجلمركي أن شــركة جلوبل 
قامــت بتوفير ٧٠ كلبا مدربا 
تلقت تدريبات على مستوى 
عال إلى جانب توفير كوادر 
تدريبيــة وخدمــات أخــرى 
مرتبطة باإلعاشة وبتنقل تلك 
الكالب بني املنافذ اجلمركية، 

واملسافرين إلى الكويت وتوفر 
التدريب املناســب للمتعاملني 

في هذه اخلدمة. 
وأشــار إلــى وجود جلنة 
تقوم مبهــام مرتبطة بفرقة 
الــكالب بحيث  األثر وبعمل 
تقوم هذه اللجنة باختبارات 
الكفــاءة بالنســبة  لقيــاس 
للمدربــني وللــكالب معــا أو 
لـــ 3 محــاوالت  إخضاعهــا 
للتأكد مــن جدارتها وكفاءة 
عملها وكذلك متابعة الدورات 
الكــوادر  املتعلقــة بتأهيــل 
الوطنيــة والتــي تصــل إلى 
٥٥ مفتشــا وإذا فشــلت في 
االختبارات يتم استبدالها أو 
إحلاقها فــي دورات تدريبية 

أخرى. 
كما تقوم اللجنة بإصدار 
تصاريــح دخــول للمناطق 
احملظورة للمدربني واملشرفني. 
وحول آلية تدريب الكالب، 
قال البركة ان هناك خطوات 
إجرائية تتمثــل في تدريبها 
املمنوعــات  اكتشــاف  علــى 
بأنواعهــا مــن خــالل إجراء 
جتارب بهذا الشأن، الفتا إلى 
أن اكتشــافها للمواد املخدرة 
واملتفجرات يقوم على مقومات 
علميــة وبالنســبة لألموال 

لإلرهاق وال يؤثر على كفاءتها 
وتوفير البيئة املناســبة لها 
ســواء في أماكــن إقامتها أو 
خالل أداء مهام عملها، معتبرا 
أن ما يشاع عن إدمان الكالب 
لتقوم مبهام مرتبطة باكتشاف 

املخدرات كالم غير علمي.
وقــال ان هنــاك رحــالت 
توصف باخلطرة حيث توفر 
مناخا للمســافرين لتهريب 
ممنوعات وهذه الرحالت يتم 
تكثيف العمل فيها كما تزيد 
التفتيش والتدقيق  عمليات 
ســواء من قبل املفتشــني أو 

األجهزة والكالب أيضا.
وردا على سؤال إذا ما كانت 
اإلدارة العامة للجمارك تستعني 
بإدارة األثر في وزارة الداخلية، 
قال البركة إن هناك تعاونا وثيقا 
بني »الداخليــة« و»اجلمارك«، 
الفتا إلى أن شركة جلوبل وفرت 
األعــداد الكافيــة مــن الكوادر 
املتعاملة مع الكالب، كما قامت 
الشــركة بعمل دورات تدريب 
للكــوادر الوطنية وبالتالي لم 
تعــد هناك حاجة لالســتعانة 
بإدارة األثر التابعة للداخلية، 
مشــيرا الى ان هنــاك خطوات 
سريعة لتزويد أي منفذ بالكالب 

املدربة في حال االشتباه.

الكالب البوليسية املسموح لها بالتجول بني املسافرين من النوع األليف غير املؤذية

راشد البركة

»جلوبل« وفرت 
سبل إعاشتها 
وتدريبها ونقلها

بني املنافذ 
اجلمركية والكالم 

عن إدمانها غير 
علمي

إعداد: عبدالكريم أحمد

»اإلدارية« تفصل في زيادة الرسوم 
الصحية للمقيمني اليوم

ُأم تطالب بإعدام ابن زوجها
 لقتله ابنها مبطرقة في »األندلس«

تصدر الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية، اليوم 
حكمها في الدعوى املقامة ضد قرار وزارة 
الصحة على خلفية زيادة الرسوم الصحية 

للمقيمني، ما لم تقرر مد أجله.
وكان احملامي هاشم الرفاعي قد تقدم بالدعوى، 

مبينا ان قرار وزارة الصحة خالف التوجه 
اإلنساني للكويت وسمو األمير، فضال عن أنه 

لم يحقق عنصر املالءمة املطلوب توافره بإصدار 
أي قرار إداري، حيث اشترط مبالغ طائلة ال 

يقدر معها غالبية األجانب املعروف أنهم عمالة 
وموظفون يتلقون رواتب متدنية.

وتخللت اجللسة املاضية تدخل مقيم أردني 
انضماميا مع احملامي الرفاعي، كما تخللها 

حضور دفاع احلكومة الذي طالب برفض الدعوى 
لعدم وجود مصلحة لدى مقيمها.

حجزت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
دعوى القتل التي وقعت خالل شهر يناير املاضي 

في منطقة األندلس وراح ضحيتها شاب غير 
كويتي على يد ابن زوجها، للحكم في العشرين 

من شهر نوفمبر املقبل.
وتخللت اجللسة حضور احملامي طالل العنزي 

بصفته وكيل والدة املجني عليه حيث طالب 
بتوقيع نص املادة 149 من قانون اجلزاء والتي 

تعاقب باإلعدام على املتهم.
وأضاف أنه في يوم الواقعة التقى األخوان 

مصادفة في الطريق العام، حيث كان كل منهما 
يستقل سيارته اخلاصة، فشاهد املتهم أخاه 

وقام مبطاردته حتى أجبرتهما إحدى اإلشارات 
الضوئية على التوقف، وهنا دار بينهما حديث 

انتهى بقيام اجلاني بدهس املجني عليه ثم ضربه 
مبطرقة على رأسه ولم يتركه إال جثة هامدة.

يذكر أن محكمة اجلنايات كانت قد ادانت املتهم 
بتهمة القتل مع سبق اإلصرار والترصد وقضت 
بإعدامه شنقا، مع إلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار 

لوالدته على سبيل التعويض املدني املؤقت.

عدل ومحاكم

»االستئناف« تطلب من »الصحة« 
تشكيل جلنة لتقييم مريضة

أمرت محكمة االستئناف وزارة الصحة بتشكيل 
جلنة ملتابعة احلالة الصحية ملواطنة وتقدمي تقرير 
بشأنها متهيدا إلصدار حكم بدعواها التي طلبت 

خاللها بإلزام الوزارة بإيفادها للعالج باخلارج 
بعدما رفضت ذلك 

برغم خطورة حالتها.
وقالت احملامية حوراء 

احلبيب بصفتها 
وكيلة املريضة 

إن موكلتها كانت 
بشبابها وبكامل 

صحتها إال أنه بسبب 
خطأ طبي أصبحت 

مقعدة ومصابة 
مبرض ألزمها الفراش 

بل إنها اضطرت 
للتقاعد.

وأضافت أن جميع التقارير أثبتت أنه ليس هناك 
عالج ملوكلتي سوى أدوية تضطر لتناولها عبارة 

عن مؤثرات عقلية لتهدئتها، كما أنها تعرضت 
لضعف مفاجئ بحركة اليدين واألرجل جعلها 

تستقيل من وظيفتها وأصبح مستقبلها مدمرا، 
فضال عن تدهور وضعها حيث أصبحت ال 

تستطيع تناول األكل بل حتتاج إلى من يقوم 
بذلك عنها.

احملامية حوراء احلبيب

هرب من الدورية وتجاوز »حمراء« وسار عكس السير

5 مخالفات جسيمة حتيل مواطناً إلى نظارة املرور

ضبط 300 ألف باكيت من »البان« مبيناء الشويخ
محمد الجالهمة

متكن رجال جمارك ميناء 
الشويخ من إحباط محاولة 
ضــخ كمية كبيــرة من مادة 
البان تنبــاك املمنوعة تقدر 
بنحو 3٠٠ ألف باكيت قادمة 

من إحدى الدول اخلليجية.
وكانــت معلومات وردت 

مــن أحد املصــادر إلى قطاع 
البحث والتحري في اإلدارة 
العامة للجمــارك عن إحدى 
الشحنات الواردة الى ميناء 
الشــويخ، وهي عبــارة عن 
حاويــة 4٠ قدمــا قادمة من 
إحدى الدول اخلليجية، فتم 
وضعها حتت املراقبة وإجراء 
التحريــات عليهــا وجمــع 

وحتليــل املعلومات حولها، 
وعند تفتيشها مت ضبط نحو 
3٠٠ ألف باكيت من مادة البان 
تنباك املمنوعة مخبأة بطريقة 

سرية للغاية.
هــذا، ومت حترير محضر 
بالواقعة وإحالة املضبوطات 
الى إدارة مكافحة املخدرات.

يذكــر أن هــذه الضبطية 

تعد من أكبر ضبطيات البان 
تنباك املمنوعة، وذلك في إطار 
توجيهات مديــر عام اإلدارة 
العامة للجمارك املستشــار 
جمال اجلالوي، ونائب املدير 
العام لشؤون البحث والتحري 
أسامة الرومي، بالتشديد على 
الصادرات والواردات بجميع 

املنافذ اجلمركية.

توقيف 5 مدينني مببالغ مجموعها 136 ألف دينار
هاني الظفيري

أحال رجال ســرية املهام 
اخلاصة التابعة لألمن العام 
مواطنــا مطلوبــا لدين قدره 
3١ ألف دينــار بواقع ١٦ ألف 
دينار وآخر بـ ١٥ ألف دينار، 

وقال مصــدر امني ان املدين 
ضبط في منطقة ميدان حولي 
علــى خلفية حملــة تفتيش، 
كما ضبط رجال األمن مدينا 
إلحــدى شــركات االتصاالت 
مببلــغ ٢١٠ دنانير، وتبني ان 

املدين منتهية اقامته.

على صعيد آخر، ألقى رجال 
أمــن العاصمــة القبــض على 
مواطن من مواليد ١994 وتبني 
انه مدين مببلغ ١4٦٦٦ دينارا.

على صعيد آخر، ألقى رجال 
أمن األحمدي القبض على مواطن 
مديــن بـ ٧٢ ألف دينار وأحيل 

الــى التنفيذ املدني، كما ضبط 
رجال امن األحمدي ايضا مواطنة 
تبني انها مطلوبة لديون فاقت 
الـ ٢٠ الف دينار بواقع ١٠ آالف 
دينار ومبلغ جتــاوز الـ ١٠٠٠ 
دينار لشــركة اتصاالت ودين 

آخر قدره ١١.9٢١ دينارا.

هاني الظفيري - عبداهلل قنيص

اقتيد مواطن الى نظارة املرور ومركبته الى كراج احلجز 
بأمر مدير عام مديرية امن محافظة األحمدي العميد عبداهلل 
سفاح، وذلك الرتكابه ٥ مخالفات جسيمة. وبحسب مصدر 
أمنــي فإن إحــدى دوريات امن االحمــدي وخالل جولة لها 
فــي منطقة الرقة رصدت مركبة يقوم قائدها باالســتهتار 

والرعونة.
ولدى الطلب منه التوقف، رفض وحاول الهرب متجاوزا 
إشارة ضوئية حمراء والسير عكس الطريق وبعد ضبطه 
مت تسجيل ٥ مخالفات مرورية بحقه وهي استهتار ورعونة 
وإصدار أصوات مزعجة والدخول عكس الســير، والهروب 

مركبة املواطن املخالفمن دورية أمنية، وأخيرا جتاوز إشارة ضوئية حمراء.

مادة خضراء دفعت شاباً للنوم عند إشارة ضوئية

ضبط »سوابق« في قضايا خطف وتزوير
بعد محاولة هروب في عمارة

هاني الظفيري

أحال مديــر عــام مديرية 
أمن محافظة الفروانية اللواء 
صالح مطر إلى االدارة العامة 
للمباحــث اجلنائيــة مواطنا 

لكونه مطلوبا على ذمة قضايا 
متنوعة، منها خطف باإلكراه 

وتزوير.
وبحسب مصدر امني فإن 
رجــال امــن الفروانيــة اثناء 
قيامهم بحملة تفتيشية ارتابوا 

في شــخص تبني الحقــا انه 
مواطن سارع بالهرب مبجرد 
مشاهدته الدورية فطارده رجال 
األمن، حيث دخــل الى احدى 
العمارات املجاورة لكنهم ألقوا 
القبض عليه وعند االستعالم 

عنــه اتضح أنــه من اصحاب  
السوابق ومسجل بحقه قضايا 
خطــف باإلكــراه وتزوير في 
محــرر عرفي وقيــادة مركبة 
بحالــة غير طبيعيــة وأحيل 

الى اجلهات املختصة.

هاني الظفيري

أحــال رجال أمــن حولي إلى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
مواطنا من مواليد ١993 حليازة مواد مخدرة وتعاطيها. وبحسب 
مصــدر أمنــي، فإن إحدى دوريات األمن العــام، وخالل جولة لها 
في منطقة حطني، فوجئت بتوقف مركبة في عرض الطريق عند 
إشــارة ضوئيــة، وظن رجال األمن أن املركبــة معطلة لكن كانت 
املفاجأة أن قائدها نائم، ولدى طلب إثباته تبني أنه في حالة غير 
طبيعية، وبتفتيشــه عثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة 

خضراء اللون يرجح أنها مخدرة.
على صعيد آخر، ألقى رجال أمن األحمدي القبض على مواطن في 
منطقة املهبولة بعد االشتباه فيه وعثر بحوزته على حبة يشتبه 
في أنها مخدرة، كما ضبط رجال أمن الفروانية في منطقة خيطان 
وافدا مصريا بعد االشــتباه فيه، حيث عثر بحوزته على ١4 حبة 
حبوب مخدرة ضبطت مع مصري في خيطانمنها ٧ لونها أصفر و٧ لونها أبيض، وأحيل إلى مكافحة املخدرات.

»اإلقامة«: نسخة جديدة مللصق 
تأشيرات دخول الصني

سلب بنغالي حافظة نقود وهاتفًا 
بـ »التثبيت« في »اجلليب«

سرقة 9 آالف دينار من دالّل

 ضبط هندي مرّوج للمخدرات 
بـ 126 زجاجة خمر

ذكرت اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة بالداخلية بأن 
وزارة اخلارجية الصينية قررت اســتخدام النســخة 
اجلديدة من ملصق تأشيرات الدخول إلى أراضيها بدءا 
من األول من ســبتمبر ٢٠١٧، حيث يترك في النموذج 
اجلديد مكان لطباعة الصورة الشخصية وغيرها من 

املعلومات بطالب التأشيرة.
وأوضحــت اإلدارة أن النموذج اجلديد للتأشــيرة 
يستهدف حتسني سبل عملية مكافحة التزييف والتزوير، 
علما بأن ملصقات التأشيرة التقليدية ما زالت سارية 

املفعول بالتزامن مع النموذج اجلديد.

سعود الدعيج

تقدم وافد بنغالي إلى مخفر اجلليب متهما شخصني 
مجهولني بســلبه هاتفــه النقال وحافظــة نقوده بعد 

تثبيته في منطقة اجلليب.
وبحسب مصدر أمني فإن الوافد قال في افادته إنه 
كان متوجها الى منزله نحو احلادية عشرة مساء فأوقفه 
مجهوالن داخل ســاحة وقام احدهما بوضع سكني في 
ظهره وطلب منه تسليمه ما بحوزته فسلمهما حافظته 
التي كان بداخلها ١٥ دينارا إلى جانب هاتف نقال قدمي.

سعود الدعيج

فوجــئ مواطــن دالل بيوت بســرقة 9 آالف دينار من 
مركبتــه في احد مواقف الــوزارات. وقال مصدر امني إن 
مواطنا يعمل دالل بيوت أبلغ السلطات االمنية بأنه تعرض 
لسرقة 9 آالف دينار من مركبته في احد مواقف الوزارات. 
وأضاف ان مجهوال كسر الزجاج وسرق املال من املركبة 

والذ بالفرار الى جهة غير معلومة.

متكن رجال أمن مبارك الكبير من ضبط وافد هندي 
مروج للمواد املخدرة في منطقة صباح الســالم أمس 
األول. وقال مصدر أمني انه خالل جتوال دورية أمنية 
للحفاظ على األمن وضبط املطلوبني واملخالفني، اشتبه 
رجال األمن في مركبة سارت بشكل سريع لدى مشاهدتها 
الدورية وعند اســتيقافها ظهــرت على قائدها عالمات 
التوتــر واالرتباك واتضــح انه مقيم هنــدي مطلوب 
إلدارة التنفيــذ املدني وبتفتيش املركبة احترازيا عثر 
بداخلها علــى مواد مخدرة و١٢٦ زجاجة خمر، وأحيل 
واملضبوطات إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه.
كمــا ضبط رجال أمن الفروانية وافدا مصريا أمس 
األول في منطقة خيطان بحوزته مواد مخدرة، ومتت 

إحالته واملضبوطات إلى اجلهة املختصة.

قناني اخلمور التي ضبطت مع مروّج املخدرات الهندي


