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الوافد دفع رشوة إلى املوظف لتوثيق حركة خروج ودخول زوجته

»املكافحة« أبعدت 20 وافداً ملساعدتهم في االجتار واحليازة

أردني وموظف مبنفذ املطار في شباك مباحث اإلقامة 
لتالعبهما بحركة الدخول واخلروج على احلاسب اآللي

ضبط أكثر من 2 كيلو حشيش وهيروين وماريغوانا مع 25 متهماً

يوزّع كرتاً بصفة مالزم أول ويقوم بتفتيش احملالت

..وتوقيف سوري انتحل صفة ضابط
في مباحث املرور

جعفر جن���اح اجلنيد بعد 
قيامه بدفع مبالغ مالية ألحد 
املوظفني العاملني في منافذ 
املطار ويدعى ن ظ )كويتي( 
لتوثيق حركة خروج ودخول 
زوجته املدعوة منال فريد 
اسعد )أردنية اجلنسية( من 
البالد دون مغادرتها وذلك 
لتجنب غرام���ات مخالفتها 

لقانون اإلقامة.
وأوضحت اإلدارة العامة 
انه بعد  العام���ة  للعالقات 
البحث والتح���ري تبني أن 
املدعوة منال دخلت إلى البالد 
مبوجب سمة دخول )زيارة( 

وهي متواجدة في البالد منذ 
عدة سنوات، حيث تبني أن 
املوظف يقوم بتوثيق حركة 
خروجها ودخولها إلى البالد 
في جهاز احلاسب اآللي في 
منفذ املطار جتنبا للغرامات 
التي س���وف تترتب عليها 
نتيجة مخالفته���ا لقانون 
اإلقامة، مقابل قيام زوجها 
بدفع مبالغ مالية له نظير 

قيامه بهذه األفعال.
وبينت اإلدارة انه مت ضبط 
املتهمني وحتويلهما إلى اجلهة 
املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهما.

للعالقات واإلع���الم األمني 
مناشدتها للمواطنني واملقيمني 
بعدم التردد في اإلبالغ عن 
أي حالة إدمان للتعامل معها. 
كما أكدت أنها مس���تمرة في 
حمالتها التوعوية التي حتذر 
من خطر اإلدمان وآثاره على 

صحة الفرد واملجتمع.

مت ضبطهم بتهمة مساعدة 
جتار املخدرات.

العامة   وتلق���ت اإلدارة 
ملكافحة املخدرات )11( شكوى 
ادمان وتعاملت معها بتحويل 
النفسي  إلى الطب  املدمنني 

لتلقي العالج.
و ج���ددت اإلدارة العامة 

من م���ادة الهيروين املخدر، 
وذلك خالل الفترة من 13 – 

2016 /4 /26
وقام���ت اإلدارة بإحالة 
املتهمني إلى جهات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم في حني مت إبعاد )20( 
متهما من جنسيات مختلفة 

جاسم التنيب 

وزارة  ضم���ن جه���ود 
الداخلية في مكافحة املخدرات 
والقب���ض عل���ى مهربيه���ا 
ومروجيها حلماية املجتمع 
من هذه اآلفة التي قد تفتك 
بش���بابها، متكن���ت اإلدارة 
العامة ملكافح���ة املخدرات 
التابعة لقطاع شؤون األمن 
اجلنائي من تسجيل 14 قضية 
بتهم االجتار باملواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية والقبض 
على 25 متهما منهم مواطن و7 
من اجلنسية املصرية و6 من 
اجلنسية الهندية و3 من غير 
محددي اجلنسية وسيالني 
واردني وبنغالي وفلسطيني 
و2 من اجلنسية النيبالية و2 
من اجلنسية الفلبينية، كما 
مت ضبط كيلو و100غرام من 
مادة الشبو املخدرة و)1.5( 
كيلوغرام من مادة املاريغوانا 
املخ���درة و)750( غراما من 
م���ادة احلش���يش املخ���در 
و)3010( حبات مخدرة من 
نوع ترامادول و)70( غراما 

جاسم التنيب 

متكنت اإلدارة من ضبط 
مقي���م أردن���ي اجلنس���ية 
وموظف )مواطن( في منافذ 
املطار بعد قيامهما بالتالعب 
بحرك���ة الدخول واخلروج 
على أجهزة احلاسب اآللي 

في املطار.
وف���ي التفاصيل، ذكرت 
اإلدارة العام���ة للعالق���ات 
واإلع���الم األمني أن اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
متكنت من ضبط أحد املقيمني 
من اجلنسية األردنية يدعى 

محمد الجالهمة 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
األمني انه مت القاء القبض على وافد سوري 
اجلنسية انتحل صفة مالزم اول في اإلدارة 

العامة ملباحث شؤون اإلقامة.
واوضح���ت ان اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة وردت اليها معلومات تفيد 
بان هناك ش���خصا يدعي انه مالزم اول 
باإلدارة العامة ملباحث ش���ؤون اإلقامة، 
حيث انه يوزع كرتا مكتوبا عليه مالزم 
اول باسم وهمي، ثم يقوم بتفتيش احملالت 
وطلب بطاقات العاملني في مجمع االيوب 

مبنطقة حولي.
وقالت انه بناء على ذلك مت التحري عن 

االس���م وتبني انه ال يوجد اسم بسجالت 
اإلدارة لهذا الشخص، وبناء على ذلك مت 
تكليف فرقة م���ن اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة للبحث والتحري حول هذا 
الشخص والذي مت عمل كمني له مبنطقة 
العدان، حيث مت ضبطه وتبني انه سوري 
اجلنسية يدعى محمد فرحان الصالح وانه 

منتحل صفة ضابط مباحث.
وأشارت اإلدارة الى انه وبتفتيشه مت 
العثور على كروت مزورة وهوية رئيس 
قس���م ب���اإلدارة العامة لش���ؤون اإلقامة 
)الفرواني���ة( وك���روت خاصة مبجلس 
االمة وكلها مزورة، موضحة انه مت إحالة 
الش���خص الى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

االردني الراشي

منتحل صفة املالزم اول وامامه ادوات جرميته

.. واملوظف املرتشي

كميات من الشبو واحلبوب املخدرة  متهمون مت ضبطهم بحيازة مواد مخدرة 

ٍ »داخ« ونام باملسجد متعاط
هاني الظفيري

لم يتمالك شخص نفسه نتيجة تعاطيه 
مواد مخدرة، األم���ر الذي دفعه للتوجه إلى 
أح���د بيوت اهلل في منطقة س���عد العبداهلل 

والنوم بها.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة 

عملي���ات الداخلية من حارس مس���جد زين 
العابدين عن وجود شخص بحالة غير طبيعية 
نائم في املسجد يرفض اخلروج، وعليه توجه 
مدير أمن اجلهراء اللواء علي ماضي إلى موقع 
البالغ برفقة رجال األمن، وتبني أن الشخص 
قد تعاطى مواد مخدرة فتمت احالته إلى جهة 

االختصاص.

هاني الظفيري

أحال مدير أمن محافظة مبارك الكبير اللواء 
فراج الزعبي وافدة من اجلنسية اآلسيوية 
إلى احلجز في مخفر صباح السالم متهيدا 
إلبعادها عن البالد، بعد تهديدها ألفراد أسرة 

تعمل لديها مبنطقة العدان.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة 

عمليات الداخلية م���ن مواطنة تفيد بقيام 
اخلادمة بشهر سكني ومحاولة االعتداء بها 
عليها وعلى أطفالها في منطقة العدان، وعليه 
أمر اللواء الزعبي بتوجه رجال األمن الذين 
اس���تطاعوا أن يلقوا القبض على اخلادمة 
وبس���ؤال املواطنة عن األس���باب قالت إن 
خالفا نشب بينها وبني اخلادمة على نظافة 

املنزل.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

ألقى رجال جمارك املطار القبض 
على وافد بنغالي بحوزته مخدرات. 
وذك���ر مصدر امني ان رجال جمارك 
املطار نوبة )ه�( القوا القبض على 
وافد بنغالي حاول تهريب لفافة من 
مادة املاريغوانا املخدرة والتي يقدر 
وزنها بنحو رب���ع كيلوغرام. وقال 
املصدر ان رجال اجلمارك اش���تبهوا 
فيه حي���ث كان مرتبكا ومترددا في 
حركته، وعندما وص���ل دوره ليتم 
تفتيشه مت العثور على املخدرات التي 
حاول أخفاءها بداخل حقيبة السفر. 
أش���رف على عملية الضبط مراقب 
جمارك املطار عيسى بن عيسى ومتت 
إحالة املتهم مع املضبوطات الى جهات 

االختصاص.

خادمة تتهجم بـ »سكني«
على امرأة وأطفالها في العدان

ارتباك بنغالي أمام رجال اجلمارك
كشف عن ربع كيلو ماريغوانا

لفافة املاريغوانا التي ضبطت مع البنغالي 

إصابة ضابط وضابط صف وإتالف
في تصادم دورية بجمل على »الصبّية«

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

حلق���ت تلفيات ش���ديدة 
وأصيب رجال أمن إثر اصطدام 
دوريتهما بجمل على طريق 

الصبية.
وبحس���ب مص���در أمني 
فإن بالغ���ا ورد إلى عمليات 
الداخلية بوقوع حادث تصادم 
بني دورية وجمل، حيث سارع 
رجال األمن إلى موقع البالغ 
حيث أصيب ضابط وضابط 

.. واجلمل مات جراء االصطدامصف.

الدورية وقد تهشمت

ضرب وإهانة لضابط وموظف في سنترال اجلهراء

عراقية لعسكريني: زوجي ضابط وراح ميصخركم!

»الداخلية« متنع برنامجًا ودورة ملدربتني بريطانيتني 
حول »التشافي« و»التجلي« بالكويت

أحمد خميس

تقدم عسكري في وزارة 
الداخلي���ة يرافق���ه موظف 
ب���وزارة املواصالت وأبلغا 
بان مواطنا ومعه ثالثة من 
اصدقائه اهانوهما واعتدوا 
عليهما داخل سنترال اجلهراء 

اثناء تأديتهما لعملهما.
وقال املصدر ان العسكري 
الوجه  اصيب بخدوش في 
والرقبة باالضافة الى كدمات 
متفرق���ة بأنحاء اجلس���م 
وكذل���ك موظف املواصالت 
اصيب باالصابات نفسها، 
وعليه مت تس���جيل قضية 

بالواقعة والبحث عن اجلاني 
ورفاقه.

املهبولة،  وفي منطق���ة 
تعرض عسكريان لالهانة 
اثناء تأدية عملهما من قبل 
وافدة عراقية، وقال مصدر 
امني ان العسكريني قاال في 
شكواهما انهما كانا في دورية 

جوالة مبنطقة املهبولة ومت 
االشتباه في مركبة بداخلها 
سيدة، بعد استيقافها تبني 
انها عراقية، وعندما طلب 
اح���د رجال االم���ن اثباتها 
قالت: »ماكو«، وعندما نزل 
الثاني وسألها  العس���كري 
عن الهوية رفضت تسليمها 

وقالت بكل ثقة: »انت شلون 
تنزل لي من دون بريهة، انا 
سأتصل بالرقابة والتفتيش 
وس���أمصخركم، انا زوجي 
ضابط«، وقال املصدر: بعد 
مح���اوالت عديدة س���لمت 
الى مخفر  اثباتها واحيلت 

الفنطاس.

محمد الجالهمة

أنب���اء عن منع  ترددت 
الداخلية مدربتني بريطانيتني 
من إقامة برنامج ودورة في 
الكويت في »التشافي« و»قوة 

التجلي«.
وق���ال النائ���ب محم���د 
اجلبري انه تلقى اتصاال من 
الداخلية يفيد مبنع  وزارة 
املدربة لني جريت من اقامة 
برنامجها، موجها الشكر هلل 

أوال ثم لنائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية على جتاوبه 

السريع. 
وكان النائب د.عبدالرحمن 
اجليران ق���د طالب بإيقاف 
جريت، مؤكدا ان استضافة 
التائه���ني تخالف  ه���ؤالء 
الدستور واملادة الثانية منه، 
فاإلسالم ال يقبل مثل هذه 
الوثنيات حيث قال ژ »من 
أتى كاهنا أو عرافا فصدقه 
مبا يقول فقد كفر مبا انزل 

على محم���د« )رواه اإلمام 
احمد(.

وفي رواية »من أتى كاهنا 
فسأله عن شيء لم تقبل له 
صالة أربعني يوما« )رواه 

مسلم(.
واضاف د.اجليران: وحيث 
استفاض النقد في بريطانيا 
املوجه لهذه املشعوذة وعليها 
قضايا في احملاكم، وحتذير 
البريطانية  وزارة الصحة 
من عقاقيرها التي س���ببت 

الهلوسة والزهامير املبكر، 
ونشرت الصحف الرسمية 
التحذير منها، إال اننا ولألسف 
جند من يدعوها عندنا في 
عقر دارن���ا لتلوث العقول 
ولتبث الدج���ل واخلرافات 
واألساطير التي عفى عليها 
الده���ر، ومخالفتها قواعد 

الطب العاملية.
ودع���ا د.اجليران وزراء 
الداخلي���ة واإلعالم والعدل 
واألوق���اف كال بصفته الى 

الدورة ووضع  إيقاف هذه 
القيود األمني���ة على هذه 

املشعوذة.  
املدربتني  ومتت دع���وة 
العامليتني جريت وجيرش 
لبرنامج »التشافي لسيناريو 
حياتك« ودورة »قوة التجلي« 
التشافي«  وذلك »لتحقيق 
و»تفعيل الذبذبات« و»تركيز 
النوايا لتحقيق األمنيات« 
و»إلغ���اء العوائق اخلافية 

التي تعوق القدرات«.

قوات »سفاح« أغلقت مصنع لـ »محلية«
محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

بتعليمات من العميد عبداهلل سفاح، 
قامت فرق���ة مدير امن األحمدي بقيادة 
النقيب عبداهلل العبدلي ومالزم أول حمد 
البراك بضبط مصنع لتصنيع اخلمور في 
منطقة العقيلة وعثر بداخله على املئات 

من براميل اخلمر املعدة للبيع.
وأفاد املصدر بأنه ش���وهد شخص 
ميشي على األقدام وعند رؤيته للدورية 
الذ بالفرار ومتت متابعته حتى وصل 
إلى احد املنازل وعند ضبطه تبني انه 
بحالة غير طبيعية وأفاد بوجود مصنع 
خمر داخل املنزل، فتمت مداهمته وكان 
بداخله 3 فتيات من اجلنسية النيبالية ال 
يحملن أي إثبات و3 ذكور من اجلنسية 
النيبالية. وقال املصدر إنه عثر داخل 
البيت على 51٨ قنين���ة معبأة باخلمر 
احملل���ي، و204 براميل معبأة وجاهزة 
للتصريف و4 ماكينات تقطير و6 براميل 
تكرير و٩ كراتني خميرة و60 كيس سكر، 
ومتت إحالتهم واملضبوطات إلى جهات 

أدوات التقطيراالختصاص.


