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ضبط ٣ مواطنني بـ ٥ كيلوغرامات حشيش و١٥ ألف حبة الريكا
منصور السلطان

األمــن  قطــاع  ســجل 
اجلنائي بقيادة اللواء حامد 
الــدواس  ممثال فــي اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
والتي يرأسها العميد محمد 
قبازرد إجنازا جديدا بضبط 
٣ مواطنــني فــي منطقتــي 
قرطبة واجلهــراء وقد عثر 
بحوزتهــم ٥ كيلــو غرامات 
ألــف حبــة  حشــيش و١٥ 
الريكا و١١٠٠ غرام كيميكال 
وشبو، فيما أكد مصدر أمني 
ان رجال «املكافحة» ضبطوا 
املواطنــني الـــ ٣ عقب كمني 
محكــم واســتصدار إذن من 
النيابــة العامــة وأرفق في 
ملــف إحالة التجــار الثالثة 
إلى نيابة املخدرات واخلمور 
مبالغ مالية متحصالت البيع.

ملتابعة وحرص النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 

مــن جهة اخــرى، نفذت 
وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة 
العامة للمرور واإلدارة العامة 
ملباحث شوؤن اإلقامة وإدارة 
التزييف  مكافحــة جرائــم 
والتـزويـــر، ومبسانـــــدة 
اجلهات احلكوميــة، حملة 
تفتيشــية موســعة مساء 
امــس األول علــى الــورش 
والكراجــات واحلرفيني في 
منطقة اجلهراء الصناعية. 
وأسفرت احلملة عن إغالق 
فوري لورشة تزود املركبات 
بعوادم مزعجة وحترير ٤٦

محضرا لكراجــات مخالفة 
وسيارات تنقل أغذية، كما 
مت خالل احلملة حترير٥٤٠
مخالفــة مرورية وضبط ٥
مركبــات مطلوبــة حلجــز 
قضائي ومت حجز مركبتني 
لصــدور أصــوات مزعجة، 
كمــا مت وضــع ٣٦٦ ملصق 
إنذار على املركبات املهملة 
التــي تعيــق  والســكراب 
الطريــق العــام، ومت عمل 
تعهــد وحتريــر ٤ محاضر 
مراجعة الستكمال اإلجراءات 
القانونية، كما مت قطع التيار 
الكهربائــي عــن ٤٢ كــراج 
وورشــة ووضع ١٦ ملصق 
إنذار استدعاء من قبل وزارة 

الكهرباء واملاء.

الشيخ طالل اخلالد على تكثيف 
احلمالت األمنية على مهربي 

وجتار املواد املخدرة. 

عقب استدراجهم في كمني لبيع السموم في منطقتي قرطبة واجلهراء

من احلملة التي نفذتها «الداخلية» مبشاركة جهات أخرى على «صناعية اجلهراء»

املتهمون الثالثة وأمامهم املضبوطات الكبيرة

وزارة  وأصــدرت  هــذا، 
الداخليــة عصــر امــس بيانا 
صحافيا قالت فيه: استمرارا 

«اإلقامة» تبعد طالبة جامعية حليازتها ٩ حبوب الريكا و٣ قطع حشيش
أحمد خميس

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة وليد الطراروة طالبة 
جامعية تدرس في الســنة الدراســية 

الثالثة بإحدى اجلامعات األجنبية إلى 
اإلبعاد اإلداري وذلك بعد معلومات عن 
تعاطيهــا املخدرات وضبطها والعثور 
بحوزتها على ٩ حبات الريكا و٣ قطع 

حشيش.

وقال مصدر أمني إن الطالبة رفضت 
اإلفصاح عن مصدرها من املضبوطات 
التي وجدت بحوزتها، وهذا ومت إدراج 
اسم الطالبة، وحتمل مادة ٢٢، على قوائم 
غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

«اجلعفرية» تثبت حضانة مواطنة 
ألبنائها مع ٢٣٩٠ دينارًا نفقة متنوعة

عبداهللا قنيص

قضت محكمة األســرة اجلعفريــة بإثبات حضانة 
مواطنة البنتها وإلزام األب بنفقات ٢٣٩٠ دينارا تشمل 

نفقة متنوعة لالبنة وأجرة مسكن وخادمة. 
وتتلخص الدعــوى املرفوعة مــن احملامية زينب 
الرامــزي، في أن القانون أكــد أحقية األم في حضانة 
ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه ســبع ســنني من 
العمر ثم لألب حتى البلوغ الشرعي، وأن مناط أحقية 
احلاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود احملضون 
في يدهــا. وطلبت الرامزي في ختــام دفاعها بإثبات 
حضانــة موكلتها البنتها الصغيرة واملطالبة بنفقات 
االبنة الشهرية بأنواعها املختلفة، وهو ما خلصت له 

احملامية زينب الرامزياحملكمة في حكمها.

«اجلمارك»: اليوم العاملي تبادل معرفة وفخر مهني
محمد اجلالهمة

العامــة  اإلدارة  قالــت 
التــي يرأســها  للجمــارك 
إدارات  ان  الفهــد  ســليمان 
اجلمــارك للــدول األعضاء 
في منظمة اجلمارك العاملية 
(WCO) حتتفل في يوم ٢٦
ينايــر من كل عــام باليوم 
العاملي للجمــارك، ويحمل 
شــعار هــذا العــام عنوان 
«تعزيز ثقافة تبادل املعرفة 
والفخر املهني في اجلمارك» 

الذي خصص لرؤية عمل تتعاون من خاللها 
كل اإلدارات واملنظمات الدولية لتوجيه كل 
اجلهود إلى أهمية رعاية اجليل اجلديد من 
خالل تعزيز الشعور باالنتماء إلى مجتمع 

اجلمارك العاملي.
وذكــرت في بيان لهــا أن اإلدارة العامة 

للجمــارك بالكويــت تدرك 
املنوطــة  األدوار  أهميــة 
مبوظفيهــا، وتعمــل علــى 
بنــاء قدراتهم بتأهيلهم من 
خالل دورات جمركية مهنية، 
واختيار املواد املناسبة لصقل 
مهاراتهم النظرية والعملية، 
ووضع خطة متكاملة لدورات 
تدريبية مكثفة لكل األنشطة 
املختصة ببناء القدرات سواء 
الداخلية أو اخلارجية طوال 
فتــرة عملهم الوظيفي، كما 
تعــي اإلدارة أهميــة توفير 
البيئة املالئمــة واآلمنة لعمل املوظفني من 
خالل التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية، 
لدراسة كل اإلمكانيات املتاحة، والعمل على 
تبنيها لتحســني النزاهة ومحاربة الفساد، 
وحتفيز املوظفني للشعور باالنتماء الوظيفي 

والوصول لإلصالح املستدام.

سليمان الفهد
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السيطرة على حريق شّب مبطبخ شقة

«االستئناف» تلغي حكم حبس متهم بالتزوير 
وتسهيل االستيالء على أموال دعم العمالة

مبارك التنيب

متكــن رجــال إطفاء مركــزي املنقف 
والفحيحيــل أمس، من الســيطرة على 

حريق شــب فــي مطبخ شــقة بالطابق 
الســابع في منطقة أبو حليفة، وتسبب 
احلريق في إخالء عدد من قاطني البناية 

وتلفيات مادية.

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة االستئناف حكم أول درجة 
بحبــس متهم بالتزوير واالســتيالء على 
أموال دعم العمالة، وقضت مجددا باالكتفاء 

باالمتناع عن عقابه.
وتتلخص الوقائع بالشكوى المقدمة من 
المتهم للنيابة العامة بصفته مالك شركة 
بعــد تلقيه إنذارا من مؤسســة التأمينات 
بوجوب سداده مبالغ اشتراكات موظفيه 
والتي تبلغ ٥٠ ألف دينار، ولدى استفساره 
عن اسماء الموظفين اتضح أنه ال يعرفهم 
وأنه تم تسجيلهم على الشركة دون علمه، 
ويتهــم فيها مندوبين يعملون بالشــركة 
بأنهم هم من قاموا بتسجيل هذه العمالة.
وأثناء التحقيق، وردت التحريات بأن 
الشاكي هو شريك للمتهمين األول والثاني 
(المندوبين) وانه قد اتفق معهم لتسجيل 
هذه العمالة واالستفادة من مبالغ برنامج 

إعادة الهيكلة، وعليه تحول الشــاكي إلى 
متهم في القضية.

وأمام محكمة االستئناف حضر المحامي 
أحمد الحمادي عن المتهم وترافع شفاهة 
مبينا ان ما ورد في تحريات المباحث عن 
وجود اتفاق بين مالك الشركة والمتهمين 
األول والثانــي ما هو اال اســتنتاجات من 
ضابــط المباحث خلت مــن أي دليل على 
صحتها، وأن األوراق تخلو من أي تفويض 
صادر من مالك الشركة للمناديب يمكنهم 
مــن إتمام عملية تســجيل العمالة، فضال 
عــن أن النيابة عرضت المتهم على جميع 
الموظفين المتهمين باالستيالء على أموال 
دعم العمالة ولم يتعرف عليه أحد منهم وهو 
ما يقطع بأن المتهم لم يتعامل معهم ولم 
يقم بتسجيلهم على ملف الشركة، كما أن 
النيابة العامة لم تقم بفحص شهادات لمن 
يهمه األمر الصادرة من الشركة إلثبات ما اذا 
كان المتهم هو من أمضى عليها من عدمه.

سوابق وآسيويان سقطوا في «العاصمة» بـ «شبو» وخمور

سعود عبدالعزيز 

أوقع رجال دوريات إسناد العاصمة 
بانتشارهم األمني وافدين من اجلنسية 
الهندية بكمية كبيرة من اخلمور احمللية 

اجلاهزة للبيع علــى أبناء جاليتهما، 
ومتت إحالتهما الى مخفر الدسمة.

وقال مصدر امني ان دوريات االسناد 
اشتبهوا بوافدين وعند توقيفهما حاوال 
الفــرار ومت ضبطهما وتبني ان لديهما 

العديــد من عبــوات اخلمــور، وعند 
سؤالهما أفادا بأنهما يبيعانها الى أبناء 
جاليتهما، فتمت إحالتهما للحجز متهيدا 

إلبعادهما عن البالد.
مــن جانــب آخــر، أحيــل مواطن 

«ســوابق» للمكافحة بعد ضبطه في 
منطقة الدوحة عثر معه على مخدرات 
حاول التخلص منها عند توقيفه اال انه 
فشل فتم ضبطه مع املمنوعات وأحيل 

جلهة االختصاص.

..واآلسيويان وأمامهما اخلمور املخدرات التي ضبطت مع السوابق بالعاصمة

املوقوفون أحيلوا لـ «مكافحة املخدرات» ملعرفة مصدر املضبوطات

أكدت إدراكها ألهمية األدوار املنوطة مبوظفيها وحرصها على بناء قدراتهم وتأهيلهم

إغـالق ورشـة تـزود املركبـات بعـوادم مزعجـة وحتريـر ٤٦ محضرًا

ملشاهدة الڤيديو


