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أردنيان وهندي و٢ «بدون» متورطون في جلب ٣٥٤ كيلو حشيش 
وشبو ومليون و٢٠٠ ألف حبة مخدرة من إيران بحرًا

منصور السلطان

أشرف النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل اخلالد في أولى قضايا 
املخــدرات في العــام اجلديد 
وكيــل  وبحضــور   ،٢٠٢٣
وزارة الداخليــة الفريق أنور 
عبداللطيف البرجس، والوكيل 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء حامد الدواس على فض 
أحراز ضبطيتني مختلفتني من 
املــواد املخدر يقــدر مجموع 
وزنها بـ ٣٥٤ كيلو من مادتي 
احلشيش والشبو، باإلضافة 
إلــى مليــون و٢٠٠ ألف حبة 

مخدرة.
من جانبــه، أعرب النائب 
األول عــن شــكره وتقديــره 
للجهــود املبذولــة مــن قبــل 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
واإلدارة العامة خلفر السواحل 
في توجيه الضربات املتتالية 
بــكل قوة وحــزم ضد مهربي 
ومروجي املواد املخدرة، وصد 
جميــع أســاليب ومحــاوالت 
تســتهدف  التــي  التهريــب 

املجتمع.
وأوضح الوزير اخلالد أن 
محاوالت إغــراق البالد بهذه 
اآلفة املدمرة في مجالي التهريب 
والترويــج أصبحت تدار عن 
طريــق أســاليب احترافيــة، 
وعلينا بذل املزيد من اجلهود 
والوقوف بكل قوة وحزم في 

تفيد بأن عصابة مخدرات في 
إيران تستعد لضخ كمية من 
املــواد املخدرة إلى البالد عبر 
البحر، وبعد البحث والتحري 
اســتمر عدة أيام والتأكد من 
املعلومات وبالتعاون مع اإلدارة 
العامة خلفر السواحل اتضح ان 
وافدين من اجلنسية األردنية 
كانــا بانتظار املــواد املخدرة 
وعلى اتصال مع جتار املخدرات 
في إيــران فتمــت مراقبتهما، 
وبعد التأكد من قيام العصابة 
بإنزال كمية من املواد املخدرة 

أفراد العصابة بتوصيل املواد 
املخــدرة إلى البحــر وحتديد 
املوقع وهما يأتيان إلى البحر 
وينتشالن املواد املخدرة ومن 
ثــم بيعها علــى املدمنني عبر 
موزعني منتشرين في جميع 

املناطق.
وفي الضبطية الثانية، أفاد 
املصدر بــأن معلومات وردت 
تفيد بقيام وافد هندي اجلنسية 
باالجتار مبادة الشبو املخدرة، 
وبعد عمل حتريات اتضح ان 
الوافد الهندي يستأجر غرفة 

بإحدى العمــارات في منطقة 
املــواد  الفروانيــة لتخزيــن 
املخدرة، وبعد املراقبة والتأكد 
من وجوده فــي املخزن متت 
مداهمتــه وضبطه وبحوزته 
كمية من مادة «الشبو» املخدر، 
وبعد التحقيق معه اعترف بأن 
لديه شريكني اثنني اتضح انهما 
من فئة «البــدون» من أرباب 
السوابق، فتمت مداهمتهما في 
منطقة الصليبية وضبطهما 
وبحوزتهمــا مــواد وحبوب 

مخدرة.
هــذا، ومت اقتيــاد املتهمني 
الثالثــة إلــى اإلدارة العامــة 
ملكافحة املخدرات، حيث تبني 
ان إجمالي مــا بحوزتهم ١٠٤

كيلوغرامات من مادة الشــبو 
ألــف حبــة  ومليــون و٢٠٠ 
كبتاغــون، اعترفــوا خــالل 
التحقيــق معهــم بــأن املواد 
واحلبوب املخدرة املضبوطة 
مت جلبها من إيران عبر ميناء 
الشــويخ، حيــث مت إخفاؤها 
أســفل شــحنة «صلبــوخ» 
يســتخدم للبناء، وانهم بعد 
إخراج املواد واحلبوب املخدرة 
من أســفل «الصلبــوخ» يتم 
تخزينها في غرفة استؤجرت 
اســتعدادا  الغــرض،  لهــذا 

لترويجها.

إلى البحــر وربطها بعوامات 
وحتديد موقعهــا عبر تقنية 
(GPS) وإبالغ املتهمني األردنيني 
اللذين متت مراقبتهما وخالل 
دخولهما البحر وانتشال أكياس 
املخدرات من البحر متت مداهمة 
املوقع بعرض البحر وضبطهما 
متلبسني وبحوزتهما ٢٥٠ كيلو 

من مادة احلشيش املخدرة.
وخالل التحقيق مع املتهمني 
األردنيــني اعترفا بأنهما على 
اتصال مع عصابة املخدرات في 
إيران وأنهما اتفقا على ان تقوم 

النائب األول أشرف على فك أحراز ضبطيتني مختلفتني في أولى قضايا املخدرات في ٢٠٢٣

احلبوب املهربة بلغت ٢٠٠ ألف حبة كبتاغون الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس واللواء حامد الدواس والعميد محمد قبازرد خالل فض أحراز الضبطيتني

مواجهة هذا اخلطر، مؤكدا أن 
وزارة الداخلية مستمرة بجميع 
قطاعاتها امليدانية والتوعوية 
بالتعاون مع مؤسسات الدولة 
في مواجهة هذه اآلفة، وتسخير 
كل اإلمكانات من أجل التصدي 
جلميــع محــاوالت التهريــب 
والترويج التي تسعى للنيل 

من شباب الوطن.
وفي تفاصيــل الضبطية 
األولى، كما رواها مصدر أمني 
لـ «األنباء» فإن معلومات سرية 
وردت لرجال مكافحة املخدرات 

مصادرة ٨٠٠ زجاجة خمر 
مستوردة ُهربت في «كونتر»

سعود عبد العزيز

أسفر تعاون بني اإلدارة العامة للجمارك «جمارك 
ميناء الشــويخ» ورجــال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عن إحباط تهريب نحو ٨٠٠ بطل خمر 
مســتورد قادمــة للبالد من دولــة خليجية ومت 
ضبط املتهمني، وهم ثالثة أشخاص من اجلنسية 

اآلسيوية.
وقــال مصدر جمركي لـ«األنبــاء» إن اخلمور 

كانت مهربة داخل كونتر ورد الى البالد بحرا.

العميد اليتامى مديرًا عامًا ملكتب 
رئيس املوارد البشرية واملعلومات

محمد اجلالهمة

األول  النائــب  أصــدر 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
الداخليــة ووزيــر  ووزيــر 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالــد قرارا وزاريا بتعيني 
العميد أنــور اليتامى مديرا 
عامــا ملكتب رئيــس املوارد 
العميد أنور اليتامىالبشرية وتقنية املعلومات.

وكيل وزارة الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة «٢٦» رقباء أوائل 
عبداهللا قنيص - أحمد خميس

بحضــور وكيــل وزارة 
أنــور  الفريــق  الداخليــة 
البرجس والوكيل املساعد 
التعليــم  لقطــاع شــؤون 
والتدريب اللواء بدر البالول 
والعميد راشد فهد السالم 
والعقيــد أحمــد احلميدي 
ضيــف اهللا مــن احلــرس 
الوطنــي وقيــادات قطــاع 
شؤون التعليم والتدريب، 
بأكادمييــة  امــس  أقيــم 
سعد العبداهللا للعلــــــوم 
األمنيــــــة حفــل تخريــج 
الدفعة (٢٦) رقباء أوائل من 
طلبــــة معهد ضباط الصف، 
والبالغ عددهم ١٩٩ منهم ١٦٧

من وزارة الداخلية، و٣٢ من 
احلرس الوطني.

وهنــأ الفريق البرجس 
اخلريجني، بانضمامهم إلى 
إخوانهم في سلك الشرطة، 
ونقل لهم حتيات وتبريكات 
النائب األول لرئيس مجلس 

مــا تلقــــــوه مــن دروس 
وتدريبــات فــي حياتهــم 
لتحقيـــــــق  العمليــــــة 
أعلــى درجات اجلاهزيــة 
في حفظ األمن واألمان في 

وطننا الغالي،
الــدور  مؤكــدا أهميــة 
خريجــو  يؤديــه  الــذي 
املعهد باعتبارهم «الساعد 
األميــن لقوة الشــرطة في 

وفــي  التخصصــات  كل 
املهــام الصعبة»، متمنيـــا 
لهم التوفيق في حياتهـــم 

العملية.
وتال قــرار التعيني آمر 
كتيبة شؤون الطلبة العقيد 
إبراهيم سلطان الشرجي، 
وألقى القسم على اخلريجني 
آمر ركن االنضباط العقيد 

فهد هزاع احلمد.

أكد أن خريجي املعهد الساعد األمين لقوة الشرطة في كل التخصصات وفي املهام الصعبة

جانب من اخلريجني وأسرهم وفرحة بالتخرجالفريق أنور البرجس يكّرم أحد املتفوقني اخلريجني

الــوزراء وزيــر الداخليــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالــد، متمنيا لهم 
التوفيق في خدمة الوطن، 
وحثهم علــى أن يصونوا 
القســم الذي قطعوه على 
أنفسهم، وان يكونوا قدوة 
في االنضباط وااللتــــزام، 
وأن يطبقــــوا القانون على 
اجلميع، وأن يترجمــــــوا 

إحباط تهريب سالح ناري 
وسكاكني ومطاعات 

وصواعق وخمور في مركبة

محمد اجلالهمة

متكن رجال اجلمارك في منفذ العبدلي احلدودي، من 
ضبط مســافر لدى قدومه إلى البالد وهو يقود مركبة 
وبحوزته ســالحا ناريا وسكاكني ومطاعات وصواعق 

كهربائية وخمورا كانت مخبأة في أجزاء املركبة.
وفــي التفاصيل، قدمت إلى منفذ العبدلي احلدودي 
مركبة يقودها أحد األشــخاص، لكن املفتش اجلمركي 
ســاوره الشــك جتاه املركبة، فقام بإخضاعها للفحص 
الدقيــق، ومت العثور على ســالح نــاري، و١٠ بخاخات 
مســيلة للدموع، و٤ صواعــق كهربائية، و٦ مطاعات، 
و٣٩ ســكينا، و٤ كراتــني ألعاب ناريــة، إضافة إلى ١٥
عبوة ســائلة يشتبه بأنها مسكرات كانت موجودة في 

أجزاء املركبة.
هذا، ومت عمل اإلجــراءات اجلمركية املتبعة، كما مت 

حتويل املضبوطات واملسافر إلى جهات االختصاص.

املضبوطات ضبطت من رجال منفذ العبدلي احلدودي

«صلبوخ» في  الشويخ  ميناء  من  ُهربت  والثانية   «GPS» بتقنية  حشيش  كيلو   ٢٥٠ انتشال  في  متثلت  األولى  الضبطية 
اخلالد: محاوالت إغراق البالد بهذه اآلفة املدمرة تدار بأساليب احترافية و«الداخلية» مستمرة في مواجهة ملف املخدرات

احتجاز ٤٧ شابًا ومخالفًا 
وحترير ٢٣٠٤٤ مخالفة 

في آخر أسبوع من ٢٠٢٢
سعود عبدالعزيز

إحصائيــة  كشــفت 
صادرة من اإلدارة العامة 
للمرور والتي يرأســيها 
اللواء جمال الصايغ عن 
حتريــر ٢٣٠٤٤ مخالفــة 
مرورية وإحالة ١٣ حدثا 
الى نيابة االحداث لقيادة 
دون  ذويهــم  مركبــات 
رخــص ســوق واحالــة 
٣٤ شــخصا على خلفية 
الى  مخالفــات جســيمة 

نظارة املرور، وبحســب االحصائية فــي الفترة من ٢٤
حتــى ٣٠ ديســمبر املاضي وهو آخر أســبوع من العام 
٢٠٢٢، فإن رجال املرور أحالوا إلى كراج احلجز ٧٥ مركبة 
وضبطوا ١٧ مطلوبا، وأحالوا قضيتني إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات حليازة مخدرات ومواد مســكرة، الى 

جانب ضبط ٧ مركبات مطلوبة.

اللواء جمال الصايغ
لقطات:

٭ وصول وكيل وزارة الداخلية إلى أكادميية سعد العبداهللا 
في متام الساعة ٩ صباحا.

٭ كان في استقبال الفريق البرجس الوكيل املساعد لقطاع 
شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات القطاع.
٭ شهد احلفل تنظيما وإعدادا جيدا نال إعجاب احلضور.
٭ تسليم أوائل اخلريجني شهادات التخرج ودروع تذكارية.

وفاة طالبني كويتيني يدرسان 
الطب في جامعة اإلسكندرية 

إثر حادث مروري مروع
ثامر السليم

لقــي طالبان كويتيان يدرســان الطب في جامعة 
اإلســكندرية بجمهورية مصــر العربية حتفهم أمس 

في حادث مروري مفجع.
ونعى االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية 
مصــر العربية الطالبني في بيان جــاء فيه: «بقلوب 
مؤمنة بقضاء اهللا وقدره ينعى االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت الطالب فيصل محمد العتيبي، الطالب سلطان 
ظاهر السعيدي سائال اهللا لهما الرحمة واملغفرة وان 
يسكنهما فسيح جناته ونتقدم لذويهما بأحر التعازي 
ونســأل اهللا لهما الصبر والسلوان، إنا هللا وإنا إليه 

راجعون».
من جانبه، نعت شعبة اإلسكندرية التابعة لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية 
الطالبني، سائلة اهللا ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته 

وان يلهم ذويهما الصبر والسلوان.


