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اجلالوي: بدء التشغيل التجريبي ملنصة إلكترونية 
متكّن املخلّصني من إدارة معامالتهم

أعلــن مديــر عــام اإلدارة 
العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلالوي، عن بدء التشــغيل 
أمــس  التجريبــي  الفعلــي 
ملجموعة حديثة من اخلدمات 
اجلمركية اخلاصة بشــؤون 
املخلصني، مشيرا إلى ان تلك 
اخلدمات اإللكترونية مبنزلة 
منصة إلكترونية متخصصة 
بكل ما يقدم من خدمات إدارية 
لقطاع الشؤون اجلمركية ومبا 
ميكن املخّلصني من إدارة كافة 
معامالتهم اإلدارية عبر املوقع 
الرسمي لإلدارة العامة للجمارك 

في ثوان معدودة.
وأوضح املديــر العام في 
تصريح صحافي ان التدشني 
الرسمي سيتزامن مع صدور 
التعليمات اجلمركية، الفتا إلى 
ان املنصة ستقوم على تقدمي 
كل اخلدمات اخلاصة مبكاتب 
التخليص والعاملني بها من 
فئــات التخليــص املختلفــة 
سواء املخلص العام واملخلص 
اخلاص واملنــدوب من حيث 
االختبارات وإصدار الرخص 
وجتديدهــا واحلصول على 
الشهادات الالزمة وتسجيلها 

بشكل يخدم االقتصاد الكويتي 
ويدعم حتقيق التنمية في ظل 
تنامي االعتماد على التقنيات 

الرقمية.
فــي  ايضــا  تأتــي  كمــا 
ســياق التغييــر فــي مناذج 
العمل بفكــر إبداعي والعمل 
مبنهجيــات احترافية ومرنة 
لتشــجيع الكــوادر الوطنية 
ولتطوير مهاراتهم في تنفيذ 
املهــام اإلداريــة اعتمادا على 

التكنولوجيا اجلديدة.
وأشاد املدير العام للجمارك 

باجلهود الكبيرة التي بذلت من 
قبل إدارة املشروع والشؤون 
اجلمركيــة قســم املخلصني 
والشركة املستثمرة نحو البدء 
التجريبي للخدمات احلديثة، 
كما شكر املستشار اجلالوي 
إدارة املشروع علي جهودها 
املستمرة وتطوير آليات العمل 
التكنولوجيــة بالتعاون مع 
اإلدارات واملكاتب اجلمركية.
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في إطار إستراتيجية اإلدارة العامة للجمارك للتحول الرقمي

طريقة الدخول على املوقع

وإصدار الوثائق واملستندات 
الدالة عليها.

وأكــد املستشــار جمــال 
اخلدمــات  ان  اجلــالوي، 
اإللكترونية املستحدثة تأتي 
في إطار إستراتيجية اإلدارة 
العامــة للجمــارك للتحــول 
الرقمــي في تقــدمي خدماتها 
وبذل قصارى جهدها لتوفير 
كل مــا حتتاجــه العمليــات 
اجلمركيــة مــن إمكانيــات 
العمــل  وخدمــات لشــركاء 
ولتهيئة بيئة العمل اجلمركية 

»اإلطفاء« تناشد املواطنني واملقيمني 
تركيب أجهزة اإلنذار املبكر من احلريق ألهميتها

دعت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء 
املواطنني واملقيمني إلى تركيب 
أجهزة اإلنذار املبكر من احلريق 
في املنازل حلماية األســر من 
اآلثــار املترتبــة على حوادث 
احلرائق. ولفتــت اإلدارة في 
بيان لها صدر أمس الثالثاء الى 
ضرورة وأهمية أجهزة اإلنذار 
املبكر من احلريق للحفاظ على 
سالمة املتواجدين في املنزل، 
حيث لقي شخصان األسبوع 
املاضــي حتفهما فــي حادثني 
منفصلــني لعــدم تواجد هذه 
األجهــزة املهمــة التي ال تقدر 

بثمن.
وأضافت اإلدارة ان معظم 
احلرائق التي دمرت املنازل من 
قبل لم يكــن بها أجهزة إنذار 
بروشور اإلطفاء التوعويمبكر من احلريق مثل »جهاز 

كاشــف الدخان« الــذي يلفت 
انتباه املتواجدين عند تصاعد 
اللهب  أعمدة الدخان وألسنة 
لكي يتــم التصرف الســريع 
باملكافحــة أو اإلخالء وتقليل 
اخلسائر املترتبة على احلريق 
كون احلادث في بداية وقوعه.

العميد خليل األمير

فتاة تكسر »ضرس« مواطنة بـ  »بوكس« أثناء مشاجرة نسائية
محمد اجلالهمة

تعرضت مواطنة »29 سنة« الى اعتداء 
بالضرب من قبل فتاة أخرى غير كويتية، 
أثناء تواجدهمــا مبنطقة - جنوب البالد 
ووصل هــذا االعتداء الى إصابات عديدة 
حلقت باملجني عليها التي تعرضت لضربة 
»بوكس«. وجــاء بالتقرير الطبي الذي مت 

تقدميه مــع البالغ الى مخفر النويصيب 
وجود كدمة بالكتف األيسر ورضة بالفخذ 
األيسر وسحجة بالفخذ األمين وكسر كامل 
بالضرس بالفك الســفلي وكسر جزئي 
باحلشوة املوجودة بالضرس، وعلى ذلك 
أمر وكيل النيابة املناوب بتسجيل القضية 
جنحة، حيث انها ال تشكل جناية، ومتت 
إحالة القضية الى التحقيق. ومن جانب آخر، 

تقدم مواطن الى السلطات األمنية في مخفر 
»صباح األحمد السكنية« وأبلغ عن تعرضه 
الى االعتداء بالضرب من قبل شــخص 
أثنــاء تواجده باجلمعية  مجهول الهوية 
التعاونية، حيث فوجئ بالشخص املجهول 
يقوم باالعتداء عليه بالضرب وبعدها فر 
من املكان، وأحضر املواطن تقريرا طبيا من 
مستشفى العدان باإلصابات التي حلقت به.

احلبس 3 سنوات للحدث 
املتسبب في مقتل 8 أشخاص

عبدالكرمي أحمد

قضــت محكمة األحــداث باحلبس 3 ســنوات مع 
الشغل والنفاذ للحدث املتسبب في وقوع حادث كبد 
ووفاة 8 أشــخاص دهسا أواخر شــهر مايو املاضي، 

وإيداعه سجن األحداث.
وأصدرت احملكمة برئاسة املستشار سلمان السويط 
حكمها بعقوبة مشــددة وفقا لقانون األحداث، وذلك 
عن تهم تتعلق بقيادة مركبة بال رخصة سوق والقتل 

اخلطأ.
وكان احلــادث املروع قد وقع فجــر يوم ٢7 مايو 
املاضــي وأفضى الى وفاة ثمانية أشــخاص وإصابة 
شخص واحد ما بني كويتيني وسعوديني وغير محددي 
اجلنســية، حيث وقع حادث انقالب فتجمهر عدد من 
األشخاص للمساعـــدة وأثناء ذلك أتت مركبة املتهم 
مسرعة وهـي رباعيـــة الدفـــع، ما أدى إلى انحرافها إلى 
اجلانب األيسر من الطريــق ودهس بعض املتجمهرين.

»االستئناف« تلزم
»الرعاية السكنية« باستخراج 

وثيقة متلك عقار ملطلقة
عبدالكرمي أحمد

قضــــــت محكمـــة 
االستئناف بإلغاء حكم 
محكمـــة اول درجــــــة 
القاضــي برفض دعوى 
»مطلقــة« الســتخراج 
وثيقــة متلــك عقـــار 
والقضــاء مجددا بإلزام 
املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ومدير عام بنك 
االئتمان الكويتي ووكيل 
وزارة العدل باستخراج 

وثيقة متلك عقار ملطلقة باسمها وباسم طليقها بالرغم 
من امتناع األخير عن ذلك.

وتتلخــص تفاصيــل الدعوى فيما قامــت املدعية 
دعواها عبر احملامي جراح هادي العنزي الذي طالب 
بأحقية موكلته في اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية 
الستخراج وثيقة متلك العقار باسمها وباسم طليقها 
دون الرجوع إليه، وذلك في مواجهة املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية ومدير عام بنــك االئتمان الكويتي 

ووكيل وزارة العدل.
وقال العنزي ان موكلته زوجة املدعي عليه األول 
ورزقت منه بأوالدهما احملضونني لديها مبوجب حكمني 
من محكمة األسرة، وقد تخصص لهم العقار مبوجب 
شهادة صادرة من املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ولم يتم اســتخراج وثيقة متلك العقار بسبب امتناع 

»الزوج« رغم محاوالتها الودية فأقامت الدعوى.
وأخيرا طالب العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة 

والقضاء مجددا بالطلبات السالفة الذكر.

احملامي جراح هادي العنزي

100 دينار طارت من »بوك« 
مواطنة أثناء عملها

محمد اجلالهمة

فوجئــت مواطنة تعمــل في منفذ النويصيب قســم 
التطبيق بأن شــخصا قام بفتح مركبتهــا اثناء توقفها 
مبواقــف العمل، وتبني ان الشــخص املجهول اســتطاع 
فتــح درج املركبة الــذي يحتوي على »بــوك« املواطنة 
وســرق منه ١٠٠ دينــار، وقامت املواطنــة بالتوجه الى 
مخفر النويصيب وقدمت بالغا بالسرقة ومت ندب األدلة 

اجلنائية لرفع البصمات من مكان السرقة.

مواطن ووافد أخمدا حريقًا 
في مركبة بتنكر مياه

محمد الدشيش

أخمد مواطن ووافد يقود تنكر مياه سيارة مواطن 
اشــتعلت بهــا النيــران أثنــاء مرورهما علــى طريق 
النويصيب دون وقوع أي إصابات بحق قائد املركبة 
وأبنائه. وقال املصدر ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية يوم امس عن حريق مركبة مواطن كان برفقة 
أبنائه على طريق النويصيب، وأثناء اإلبالغ عن احتراق 
املركبة قام مواطن صادف مروره باملركبة املشــتعلة 
في املقدمة بتوقيف تنكر مياه صاحلة للشرب، حيث 
أخرج وافد كان يقود التنكر خرطوم املياه فتم إخماد 

النار املشتعلة بالسيارة.

املركبة اثناء اطفاء احلريق

املستشار جمال اجلالوي متحدثاً

سريالنكية في مخفر 
الفحيحيل: »بابا طقني وايد«

أحمد خميس

سجل محقق مخفر الفحيحيل قضية اعتداء بالضرب 
بحق مواطن متهيدا الستدعائه ومواجهته مبا أفادت به 
املجني عليها. واستنادا الى مصدر امني فإن وافدة من 
اجلنســية السريالنكية حضرت الى مخفر الفحيحيل 
برفقة صاحب املكتب، حيث قالت انها أرســلت للعمل 
لــدى منزل مواطن، فما كان منــه إال أن قام في اليوم 
الثانــي لبدء عملها باالعتداء عليهــا بالضرب املبرح، 

متهما إياها بأنها غير نظيفة وال تصلح للعمل.

حتية شكر وتقدير إلى رئيس 
وضباط مخفر ميدان حولي

حتية شكر وتقدير إلى الضابطني في مخفر ميدان 
حولي الرائد ســعود فؤاد األنصاري واملالزم أول 
محمد محمود ششتر لتعاملهما اإلنساني واحلضاري 
الراقي مع املراجعني، وحرصهما على أداء واجبهما 
الوظيفــي بكل أمانة وإخــالص، وإجناز معامالت 
املراجعني بالدقة والسرعة املمكنة. وأجمل عبارات 
االمتنان والتقدير إلى شخص رئيس املخفر املقدم 
فهد العجمــي، وهو صاحب أخالق عالية وتعامل 
راق جــدا مع اجلميع وهو املثــل األعلى للضباط 

الشباب.. كثر اهلل من أمثالك.


