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وجهة نظر

ملاذا تبعية 
اجلمارك

إلى «الداخلية»؟

منذ فترة راودني تســاؤل عن أسباب تبعية اجلمارك 
الكويتية لوزارة املالية، وطرحت هذا الســؤال على أكثر من 
قيادي جمركي، وكان الرد ان هذا القطاع يشكل أحد روافد 
الدخل القومي للكويت وتشكل مدخوالته ثاني دخل قومي بعد 
النفط، وهذا طرح منطقي إلى حد بعيد، ولكن ما الفائدة من 
وراء نقل تبعية اإلدارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية؟ 
وملاذا اآلن؟ باعتقادي نقل التبعية لوزارة الداخلية أمر جيد 
للغاية والسبب الرئيسي هو مجابهة أهم القضايا املؤرقة في 
الفترة احلالية وتوحيد اجلهود في التصدي لقضية املخدرات، 
أما بالنسبة جلزئية كون اجلمارك أحد روافد الدخل القومي 
فالداخلية وكما املالية لن يدخل لها املردود اجلمركي وامنا 
يصب في اخلزينة العامة للدولة. وزارة الداخلية ســتحدث 
فارقا فــي أداء وجهود رجال اجلمارك في قضية التصدي 
آلفة املخدرات انطالقا من كونها حائط الســد األول وبحكم 
خبرات قطاع مهم وهو األمن اجلنائي ســنلمس كثيرا من 

السيطرة ومبا يقلص من كم املعروض من املواد املخدرة.
أداء جمارك الكويت في السنوات األخيرة متميز وشهد 
نقلة نوعية وتطورا من جهة االدارة واالجهزة املتقدمة التي 
وفرتها الدولة لهذا القطاع املهــم. خبرات القيادات األمنية 
اجلمركية والتنسيق الدائم والعمل حتت قيادة موحدة ممثلة 

في وزير الداخلية جيد للغاية والدمج خطوة موفقة.
هناك قضايا من املؤكد وضع حلول لها مثل املكافآت وأعتقد 
ان طرح وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي بقصر املكافآت 
على الضبطيات املتميزة جيد ويحفز العاملني في هذا القطاع 
نحو مزيد من التميز والعطاء مبا يحقق املصلحة املنشودة.
أمتنى النجاج لهذه التجربة الوليدة وبإذن اهللا تســهم 
فــي االرتقاء باألداء وزيادة بالدخل القومي من خالل آليات 
مستحدثة واألهم السيطرة على تدفق املخدرات وكافة أنواع 
املواد احملظورة إلى البالد وكما هو معلوم فإن أغلب السموم 
املخدرات باســتثناء القليل ترد عبر املنافذ، ونستثني من 
ذلك تلك املهربة عبر البحر أو عبر احلدود بعيدا عن املنافذ.

شحنة «كبتاغون البطاطا» جتاوزت ٣ ماليني حبة

إثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعنًا أول أيام رمضان

محمد اجلالهمة

العامة  أعلنــت اإلدارة 
أن حصيلــة  للجمــارك، 
شــحنة الكبتاغــون التي 
ضبطت مخبأة داخل حاوية 
بطـــاطا جتــــاوزت الـــ ٣ 
ماليني حبة، وبذلك تعـــد 
أكبر شحنة من احلبــوب 
تهرب إلى داخــل الكويت 

في العام ٢٠٢١.
هذا، وقام وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي بزيارة 
الى (رمبــة) التفتيش في 
مينــاء الشــويخ لالطالع 
الضبــط  عمليــة  علــى 
واحلصــر، حيــث كان في 
مقدمة مستقبليه مدير عام 
اجلمارك املستشــار جمال 
اجلالوي، حيث ثمن العلي 
جهــود رجال اجلمارك في 
ضبط هذه الشحنة الكبيرة.

سعود عبدالعزيز

شــهدت منطقــة عبــداهللا املبارك 
جرمية قتل هي األولى من نوعها خالل 
شهر رمضان املبارك حيث اقدمت وافدة 
إثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية 

اجلنسية طعنا بالسكني.
هذا، وأوقفت اجهزة االمن االثيوبية 
املتهمة ومت التحفظ على اداة اجلرمية 

واقتيادها الى جهات التحقيق للوقوف 
على مالبسات ارتكابها جلرمية القتل، 
وقالت املتهمة في االعترافات االولية 
ان الواقعة حدثت بســبب مشــكالت 

فيما بينها وبني الضحية.
واســتنادا الــى مصــدر امني فإن 
عمليــات وزارة الداخلية تلقت نحو 
اخلامسة والنصف بالغا من مواطن افاد 
فيه بأن خادمته الهندية ُقتلت بواسطة 

زميلتها االثيوبية وعلى الفور سارع 
الى موقع البالغ عدد من رجال االمن 
واملباحث اجلنائية لتتم السيطرة على 

القاتلة ونقل اجلثة للطب الشرعي.
يشار الى ان هناك ٣ جرائم مماثلة 
شــهدتها البالد خالل اقل من ١٠ ايام 
اذ اقدم مصري على قتل مواطنه في 
خيطان وبدون قتــل مواطنا في كبد 

وهندي قتل مواطنه في االحمدي.

الشيخ ثامر العلي واملستشار جمال اجلالوي وتبدو احلبوب املضبوطة

ضبط مواطن اعتدى
على شرطي وأتلف زجاج «نيابة»

مبارك التنيب

أقر مواطن ٢٨ عاما أمام رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة بأنه اعتدى على شــرطي وأتلــف زجاج باب 
نيابة حولي بالطابق الثاني، مبررا ما صدر عنه بلحظة 
غضــب لم يتحكم فيها بســلوكه. وإزاء اعتراف املواطن 
مت اغالق ملف القضية والذي حمل رقم ٢٠٢٠/١٠٧ جنح 

ميدان حولي بإحالة املتهم الى احملكمة.
وبحســب مصدر امني لـ «األنباء» فإن شرطيا يعمل 
في نيابة حولي ابلغ عن تعرضه لالعتداء من قبل شاب 
كويتي وان الشاب لم يعتد عليه فحسب بل اتلف زجاج 
باب يخص نيابة حولي يقع في الطابق الثاني وان زمالءه 

سيطروا على املتهم.
وأضاف املصدر: احيلــت القضية الى املباحث الذين 
اعادوا االستماع الى اقوال وإفادات شهود الواقعة والذين 
اتفقوا على ما ذكره الشرطي، وبإعادة التحقيق مع املتهم 

اعترف باإلتالف العمدي ومقاومة رجال االمن.

.. والبحث عن مجهول صّوب 
مسدسًا على رأس شرطي

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال املباحث اجلنائية بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة للمرور في ضبط شخص مجهول. اتهمه شرطي 
فــي النجدة بخــرق حظر التجول وحيازة ســالح ناري 
وتهديده بالقتل، فيما لم يستبعد مصدر امني ان تكون 
املركبــة التــي يســتقلها املتهم مبلغا عن ســرقتها، ومت 

تسجيل قضية بهذا اخلصوص ضد مجهول.
وبحســب مصدر امني فإن احد رجال شرطة النجدة 
أوقف مركبة في نقطة تفتيش في منطقة املنقف مســاء 
امس ولدى سؤال الشخص عن تصريح التجول انطلق 
بســرعة كبيــرة في محاولــة للهرب ليتــم تعقبه وبعد 
مطاردة متكن شــرطي النجدة من توقيفه ولدى اقترابه 
منه فوجئ بالشــخص يصوب ســالحا ناريا على رأسه 
ويطلب منه االبتعاد وإال. ومن ثم عاود الهروب بسيارة 
بسرعة كبيرة ليقوم رجل الشرطة بالتردد على املخفر 
وتسجيل قضية وحدد بيانات وأوصاف املركبة املستخدمة 

في واقعة التهديد بالقتل.

البراءة ملشعوذة من التدليس 
والنصب ولوافدين من سرقة 

رمال بـ ٣٠٠٠٠ دينار
عبداهللا قنيص

قضت محكمة اجلنح 
ببراءة وافدين من سرقة 
رمال تقدر بـ٣٠ الف دينار 
وألغت حكــم اول درجة 
بإدانتهمــا باحلبــس لـ٣ 
االدعــاء  كان  ســنوات. 
العــام اســند للوافديــن 
سرقة الرمال وعليه قضت 
محكمة أول درجة بحبس 
املتهمــني ثالث ســنوات 
واإلبعاد عن البالد، فطعن 

على احلكــم احملامي عمر القناعــي وترافع أمام محكمة 
االستئناف مرافعة شفوية مطولة، ودفع من خاللها بعدم 
معقولية الواقعــة وبعدم صحة االتهام كذلك دفع بعدم 
جدية التحريات، وقدم مذكرة بدفاعه متضمنة في ختامها 
البراءة للمتهمني، وعليه قضت محكمة اجلنح املستأنفة 

بتعديل احلكم من احلبس ثالث سنوات إلى البراءة.
من جهة اخرى قضت محكمة االستئناف بتعديل حكم 

حبس سنة إلى البراءة من تهمة النصب والشعوذة.
كان االدعــاء العام اســند إلى املتهمــة تهمة النصب 
واالحتيال على أخرى بشــأن قدرتهــا على عالجها من 
أعمال الستر وتسليمها ماال إلى الغير بقصد التدليس 
والنصب، وعليه قضت محكمة أول درجة بحبسها سنة 
مع الشــغل، فطعــن على احلكم احملامــي عمر القناعي 
وترافع مرافعة شفوية، ودعمها مبذكرة تناولت انتقاء 
أركان اجلرمية وعدم جدية التحريات ودفوع جوهرية 
أخرى، وعليه قضت محكمة اجلنح املســتأنفة بتعديل 

احلكم إلى براءة.

احملامي عمر القناعي

تدشني مركز خدمة لذوي 
«االحتياجات» وهم مبركباتهم

سعود عبدالعزيز

افتتــح وكيل وزارة الداخلية الفريــق عصام النهام، 
يوم االثنني املاضي ثانــي مركز خدمة إلجناز املعامالت 
املرورية لذوي االحتياجات اخلاصة وهم داخل مركباتهم 

في مبنى مرور محافظة األحمدي.
وتوجه الفريق النهام بالشكر والتقدير لكل من ساهم 
في هذا العمل املتميز، مؤكدا ان تسهيل إجراء املعامالت 
املرورية لذوي االحتياجات اخلاصة واجب ومســؤولية 
وطنية، مشــيرا الى ان وزارة الداخلية تسعى دائما الى 
تقدمي مســتوى متطور من اخلدمات لهذه الفئة الغالية 
على قلوبنا جميعا واتخاذ جميع السبل الكفيلة بدمجهم 

في املجتمع وإجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر.
ووجه الفريق النهام بإنشاء مركز خدمة متكامل لذوي 
االحتياجات اخلاصة يشــتمل على جميع اخلدمات التي 
تقدمها قطاعات وزارة الداخلية اخلدمية بحيث يستطيع 
األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة إجناز معامالتهم في 
مركز واحد وبكل ســهولة ويسر. هذا وشارك باالفتتاح 
الوكيل املســاعد لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 

الصايغ.

الفريق النهام يتابع عمل املركز


