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األمطار والدروس املستفادة
»رب ضارة نافعة«، هي مقولة من التراث القدمي 
قالها أحد املســافرين عندما غرقت به الســفينة 
فــي البحر وظن أن اهلل يعاقبه ويبتليه من خالل 
هذه احملنة العصيبة ولكنه اكتشف في النهاية أن 
احملنة كان بداخلها منحة ربانية لم يستوعبها إال 

بعد جتاوز احملنة.
فجر الثالثاء املاضي ويــوم امس قد تنطبق 
عليه املقولة تلك، ورمبا يكون ما حدث يجنبا في 
املستقبل شيئا أكبر وعبرة ألن تكون استعداداتنا 
بالصورة التي نطمح إليها والتي تتناسب مع مكانة 
الكويت وقدراتها املادية، وبالتأكيد فإن القرارات 
التي اتخذها ســمو رئيس مجلس الوزراء بشأن 
قيادات في مواقع مسؤولية وقيام وزير األشغال 
بتحمل املسؤولية السياسية وتقدمي استقالته سيكون 
لها بالغ األثر باملستقبل ليس فقط على مستوى 
البنية التحتية واخلدمية وإمنا هي رسالة جلميع 
املســؤولني في مختلف املواقع بالدولة ليقوموا 

بعملهم مبا يجب ان يكون.
لم يكن أحد يتوقع ان تتسبب أمطار كنا نصلي 
لينعم اهلل بها علينا فــي غرق عدد من الطرقات 
وبعض املنازل، ملاذا لم نكن نتوقع؟ ألنه ســبق 
للكويت ان شهدت أحداثا مماثلة قبل سنوات وأعدت 
اخلطط لعدم تكرارها والتكرار يعني إهمال وعدم 
مسؤولية، أيضا وألن دول مجاورة شهدت نفس 
املشكالت وكان من املفترض أال تصل األمور إلى 
حد غرق املركبات في طرقات رئيسية، ما شاهدناه 
وما نشر على مواقع التواصل كان مروعا وغير 
متصور ويفوق حتمله وتصور حدوثه في دولة بثقل 
الكويت ماديا وكفاءات وطنية، لذا وجب احلساب، 

ويحسب لسمو الشيخ جابر املبارك تعطيل العمل 
في وزارات الدولة وانتقاله شــخصيا إلى غرفة 
عمليات الداخلية ملتابعة األحداث والبالغات وشكل 
هذا التحرك رســالة اطمئنان لكل من على هذه 
األرض، أمطار اخلير أكدت ان لدينا رجال يعتمد 
عليهم، وبهذه املناسبة ال يفوتني إال ان أوجه الشكر 
لكل الضباط وضباط الصف في وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني يتقدمهم الشيخ مشعل األحمد 
واإلدارة العامة لإلطفاء بقيادة أخي الفريق خالد 
املكراد وفنيي األشغال والكهرباء والبلدية على كل 

ما بذلوه من جهد ومواصلة.

آخر الكالم: القرار الذي اتخذه النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد بشــأن إحالة ضباط الى 
النيابة على خلفية وفاة اثنني من أبنائنا الطلبة 
الضباط أثلجت صدورنا، مبناسبة عودته الى 
أرض الوطن ساملا معافى عقب رحلة عالج، أرفع 
إلى سيدي صاحب السمو وإخواني في وزارة 
الدفاع أسمى التهاني بعودة الشيخ ناصر وآمل 
من اهلل أن ينعم عليه بالصحة ومتام العافية وأن 
يعينه ليكون سندا ألخيه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك احلمد الصباح، 
حفظ اهلل الكويت من كل سوء ومكروه وأدام 
على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل 
القيادة احلكيمة والرشــيدة لسيدي حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

حفظهما اهلل.

إصابة 3 شباب في انقالب »رياضية« 
و»بنشيني« على »اخلليج« و»الصبية«

.. وتوقيف إثيوبي وسائق بنظارة مخفر خيطان
للتورط في تهريب خادمات من كفالئهن

احتجاز سوابق هدد أبناءه ووالده بالقتل في »الواحة«

»مكافحة الفساد« تطالب منتسبي »الداخلية« 
بتقدمي إقرارات الذمة املالية

هاني الظفيري

أســعف 3 مواطنني جميعهم دون الـ ٢3 
عامــا الى العالج اثر إصابتهم في 3 حوادث 
مرورية. وكانت عمليات الداخلية قد تلقت 

بالغــا بانقالب مركبــة رياضية فارهة على 
شــارع اخلليج، وتبني أن احلادث تســبب 
 فــي إصابــة شــاب كويتــي، أمــا البالغان 
اآلخران  فكانا يتعلقان بانقالب بنشيني في 

بر الصبية.

أحمد خميس

احتجز وافد اثيوبي وسائق آسيوي في 
نظارة مخفر شرطة خيطان للتحقيق معهما، 
وفي حال ثبوت اتهامهما سيحاالن الى مباحث 
شؤون اإلقامة للوقوف على حقيقة تورطهما 

في تهريب خادمات من منازل كفالئهن.
واســتنادا الى مصدر أمني فإن عمليات 
الداخلية تلقت بالغا من قبل احد املواطنني 
بتوقيف اثيوبي وآسيوي أبرما اتفاقا على 
خادمته للهرب، وأضاف املصدر: توجه رجال 
األمــن الــى موقع البــالغ ومت التحفظ على 
الوافدين، وبسؤال املبلغ عن أسباب توقيف 

الوافدين قال انه كان لديه 3 خادمات، اثنتان 
منهما هربتا في غضون 4٨ ســاعة وفوجئ 
بالثالثة تبلغه بأنها تلقت اتصاال من احدى 
زميالتهــا الهاربات تبلغهــا بالهروب ألنهن 
يعملن أعماال شاقة مبقابل مالي بسيط وانهن 
بعد الهروب يعملن براتب شهري قدره ١5٠ 
دينــارا، وأبلغت اخلادمة كفيلها الذي طلب 
منهــا بأن تســاير زميلتهــا وتوهمها بأنها 
ســتهرب، فقامت اخلادمــة احملرضة بإبالغ 
اخلادمة املبلغة لكفيلها بأنها مستعدة، حيث 
مت إبالغها بأن هناك وافدين سيصالن إليها، 
فأبلغت كفيلها الذي أوقف الوافدين مبساعدة 

أقاربه وقاموا بتسليمها الى املخفر.

هاني الظفيري

أمر محقق مخفر شرطة الواحة باحتجاز مواطن 
من مواليد ١9٨3 حلني عرضه على النيابة العامة 
علــى خلفية قضية حملت رقــم ١39/ ٢٠١٨ جنح 
الواحة، وأكد والد املدعى عليه صحة البالغ الذي 
زود به عمليات الداخلية، إال أن املدعى عليه قال إن 
بالغ األب يفتقد الى احلقيقة وأن ما حدث خالف 

عائلي نشب بينه وبني والده.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن مواطنا مسنا من 

مواليد ١936 استنجد بعمليات الداخلية مبلغا بأن 
ابنه، الذي خرج من السجن املركزي، هدد أبناءه 
بالقتل، وحينما تدخل األب قام االبن بتهديده هو 
اآلخــر بالقتل. وأضاف املصدر أنه على الفور مت 
توجيه دوريات من أمــن املخفر ورجال املباحث 
الى موقع البالغ ومت توقيف املواطن املدعى عليه، 
ولدى ســؤال األب املبلغ أفاد بأن ابنه قام بتهديد 
أبنائه بالقتل، فاندفع للدفاع عن أحفاده، فما كان 
من ابنه إال أن هدده هو اآلخر بالقتل، ومن املقرر 

أن تقف النيابة العامة على احلقيقة كاملة.

أحمد خميس

عممــت وزارة الداخليــة كتابــا علــى جميع 
قطاعاتها وإداراتها املختلفة بشأن حتديث بيانات 
املشمولني بأحكام الكشف عن الذمة املالية والذين 
طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية ســواء 
بتعيــني او ترقية أو نقل أو ندب أو إنهاء خدمة 
أو تولي أو زوال صفة بعد الثالثاء ٢٨ فبراير من 
العام املاضي، وذلك بتقدمي اقرارات الذمة املالية 

وفقا للمواعيد احملددة قانونا.

وكانت الهيئة العامة ملكافحة الفساد قد وجهت 
كتابا بهذا الشأن الى وزارة الداخلية طالبت فيه 
مبوافاتها بتحديث البيانات الوظيفية للمشمولني 
بأحكام الكشف عن الذمة املالية املنتسبني لقطاعات 
وادارات الوزارة على ان يقتصر التحديث ععلى 
الذين طرأت اي تغييرات على بياناتهم الوظيفية، 
وكذلك موافاة الهيئة بنسخ من القرارات االدارية 
الصادرة بشأن التغييرات، مثل قرارات التعيني 
او الترقيــة او النقل او الندب لوظائف شــاغرة 

وانهاء اخلدمة وتولي او زوال الصفة.

احلادث الذي وقع على اخلليج

الحوار تضمن شتائم مثل: »الهمج« و»المتخلفين« وعبارات بذيئة

أخفيت في شاحنة حمولتها الظاهرية شرائح بطاطا مقرمشة

تبادل سب وقذف بكلمات خادشة بني مدققتني وخليجيتني
محمد الجالهمة

قرر محقق مخفر شرطة 
النويصيب إحالة ملف قضية 
اطرافها مدققتان كويتيتان 
باملنفــذ وخليجيتــان إلــى 
العامــة للتحقيقات  اإلدارة 
القضية  إلعــادة تصنيــف 
وإذا مــا كانــت ستســجل 
باعتبارها إهانة موظف عام 
أم تبادل ســب وقذف فيما 

يظهر من خالل اإلفادات أن 
هناك كلمات خادشة للحياء 
كثيرة استخدمت في الواقعة 
بعضها غير صالح للنشــر 
وأخــرى غيــر الئقــة مثل 

»الهمج« و»املتخلفني«.
وبحســب مصــدر أمنــي 
فإن عمليــات الداخلية تلقت 
اخطارا من مدققتني تعمالن في 
منفذ النويصيب بتعرضهما 
لإلهانة خالل تأدية واجبات 

وظيفتهما، فتم ارسال دورية 
تتبع مخفــر النويصيب الى 
موقع البالغ وبسؤال املبلغتني 
اكدتا تعرضهما لإلهانة ولدى 
ســؤال الطــرف الثاني وهما 
ســيدتان خليجيتــان )بنت 
وامها( اكدتــا انهما تعرضتا 
للســب والقذف وعليه متت 
احالة ملف القضية الى مخفر 
شرطة النويصيب أمام محقق 
املخفر متت اعادة االستماع الى 

االفادات كاملة ملعرفة ما حدث، 
حيث قالت املدققتان، األولى 
من مواليد ١966 والثانية من 
مواليد ١9٨١ وهما مواطنتان، 
حيث فوجئتا خالل تواجدهما 
في غرفة املدققات بدخول فتاة 
إليهما ملطابقة هويتها مع جواز 
الســفر، حيــث القــت الفتاة 
بهويتهــا للموظفــة بطريقة 
غير الئقة مرددة كالما بذيئا 
فرفضــت املوظفــة املطابقة 

ففوجئت بوالــدة اخلليجية 
تدخل الغرفة وتقوم بســب 
املدققتني بالقول »انت يالعبدة 

ليش قاعدة .........«.
أمــا املدعــى عليهما وهما 
الـفـتـــاة واألم فـقـالــــتا: ان 
املدققتني وصفتهما بـ »الهمج« 

و»املتخلفني«.
ونفــت املدققتــان وكذلك 
الســيدة وابنتها كل ما ذكره 

الطرف اآلخر.

إحباط محاولة خليجي تهريب 60 كرتون »بان«

هاني الظفيري

املهربــني  مــازال بعــض 
يستــخــدمــــون اسلوبــــا 
قدميــا عفى عليــه الزمن في 
التهريب، فالشــائع  عمليات 
أن الظــروف الطارئــة وغير 
الطبيعيــة خاصــة املناخية 
قد متنــع مفتشــي اجلمارك 
مــن أداء أعمالهم، وهكذا فكر 
مهربون حاولوا تهريب مواد 
مخــدرة الى داخل البالد عبر 
منفذ النويصيب، لكن رجال 
اجلمرك كانوا لهم باملرصاد، 
حيث أحبطوا محاولة تهريب 
كمية من نبــات البان املخدر 
أخفيــت بشــكل ســري فــي 
شاحنة قادمة إلى البالد ومتت 
تغطيتها بكراتني الحد منتجات 
شرائح البطاطا املقرمشة من 
خالل استغالل حالة الطقس 
غير املســتقرة التي تشهدها 
البالد وسقوط أمطار غزيرة، 
ومتت مصادرة املضبوطات 
والتحفظ على السائق متهيدا 
إلحالتــه إلــى االدارة العامة 

ملكافحــة املخــدرات وإحالــة 
املركبة اخلاصة باملهرب إلى 

إدارة اجلمرك البري.
وحــول الضبطيــة ذكر 
عضو جلنة اإلعالم اجلمركي 
ومراقب منفذ النويصيب بالل 
اخلميــس، أنــه انطالقا من 
تعليمات مدير عام اجلمارك 
املستشــار جمــال اجلالوي 
بالتدقيــق على كل املركبات 
ســواء القادمــة أو املغادرة، 
خاصــة فــي األجــواء التي 

تشهدها البالد، اشتبه مفتش 
في حاوية خالل وجودها في 
ساحة تفتيش املركبات فتم 
تفتيشها وعثر على نحو 6٠ 
كرتونة حتــوي ورق البان 
املخدر. وثمن اخلميس يقظة 
مفتشــي جمرك النويصيب 
وتصديهــم لــكل محــاوالت 
املــواد احملظــورة  تهريــب 
بجميع صورهــا ومواصلة 
العمل بكل جد وإخالص في 

مختلف الظروف.

إلــى أن رجــال  يشــار 
جمــرك النويصيــب وعلى 
مدار األشهر القليلة املاضية 
صادروا كميات ضخمة من 
السجائر التي حاول مهربون 
اخلــروج بهــا لبيعهــا في 
بلدانهم باسعار عالية، حيث 
تباع السجائر املضبوطة في 
مزادات علنية تقوم اإلدارة 
العامــة للجمــارك باإلعالن 
عنها دوريا وتضخ حصيلة 

البيع إلى خزينة الدولة.

أحد املفتشني يكتشف البان بني الكراتني

كراتني شرائح بطاطا مقرمشة

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

إحالة املضبوطات 
واملركبة إلى إدارة 

اجلمرك البري

سرقة 9 خراف وعداد مياه من جاخور ومزرعة في الوفرة
محمد الجالهمة

شــهدت منطقــة الوفــرة 
واقعتي سرقة احداهما معلومة 
حســب إفادة املبلغ والثانية 
مجهولة. وانتقل رجال االدلة 
اجلنائية في الواقعة الثانية 
لرفع اآلثار التي ميكن ان يكون 
اللصوص او اللص املجهول 

قد خلفها وراءه.

وحملــت القضية األولى 
رقــم ٢٠١٨/74 جنح الوفرة، 
والثانية رقم ٢٠١٨/76 جنح 
الوفــرة أيضا، وفي القضية 
األولــى رفــض املجني عليه 
ترك رجال املباحث يبحثون 
اتهــم  عــن اجلانــي حيــث 
هنديني يعمالن لديه بسرقة 
9 خراف وبيعها لصاحلهما 
لكن الهنديني نفيا اتهام املبلغ 

زاعمني ان اخلــراف اختفت 
في ظــروف غامضة. وحول 
التفاصيــل الكاملة للقضية 
قال مصدر امني ان مواطنا من 
مواليد ١9٨٠ تقدم الى مخفر 
الوفــرة وأبلغ عن ســرقة 9 
خراف من الغنــم املوجودة 
فــي جاخوره الذي يقع على 
طريق الوفرة واتهم عاملني 
هنديــني بالســرقة ورجــح 

ان يكونــا قــد باعــا االغنام 
لصاحلهمــا، وبعــد اجــراء 
مزيــد من التحريــات متكن 
رجــال املباحث مــن القبض 
على  العاملني الهنديني اللذين 
نفيا التهمة التي وجهها لهما 
كفيلهما، مؤكدين ان اخلراف 
الـ 9 اختفت مــن اجلاخور، 
وانهما ال يعلمــان كيفية او 

توقيت اختفائها.

أمــا القضيــة الثانية فتم 
تســجيلها عقب تقــدم وافد 
باكستاني ستيني موكال عن 
مواطن الــى مخفــر الوفرة، 
وأبلغ عن سرقة عداد مياه من 
مزرعة موكله قبل أسبوعني 
من قبل مجهول، موضحا ان 
املزرعة تقع في منطقة الوفرة، 
ومتت احالة القضية إلى جهة 

االختصاص.

ظن أن سيارته لن تخضع للتفتيش خالل هطول األمطار

ضبط 141 كروز سجائر في مركبة مسافر بـ »جمرك النويصيب«

محمد الجالهمة

خابت ظنون وافد خليجي في إمكانية تهريب كمية من 
كروزات السجائر مستغال سوء االحوال اجلوية، حيث ظن 
أن ســيارته لن تخضــع للتفتيش نظرا لألمطــار الغزيرة 
وســيتمكن من تهريب كمية من السجائر الى خارج البالد 
لالســتفادة مــن أســعارها املنخفضــة، اال أن رجال جمرك 

النويصيب كانوا لعملية التهريب باملرصاد.
وذكر عضو جلنة اإلعالم اجلمركي ومراقب منفذ النويصيب 
بالل اخلميس أنه وفيما كانت األمطار تسقط بغزارة وخالل 
وجوده في ســاحة تفتيش املركبات ملتابعة ســير العمل، 
اشتبه احد املفتشني في مركبة فتم فحصها للتأكد من عدم 
وجود ممنوعات بها، لكن املفتش اكتشف أن املسافر اخفى 
في أماكن سرية باملركبة نحو »١4١« كروز سجائر متنوعة، 
مشيرا إلى أن السجائر املهربة متت مصادرتها وإحالة املركبة 
الى إدارة اجلمرك البري. وأكد اخلميس التزام مفتشي املنفذ  
بتعليمات نائب املدير العام لشؤون املنافذ عدنان القضيبي 

مفتش يستخرج كروزات السجائر املهربة من أماكن اخفائهابالتدقيق على كل املركبات في مختلف األوقات واألزمنة.

أحد أماكن اخفاء الكروزات كروزات السجائر التي مت ضبطها

ورق مخدر البان بالل اخلميس


