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 أعلنت وزارة الداخلية أمس 
ــاء أن األجـــهـــزة األمــنــيــة  ــاث ــث ال
املختصة متكنت من إلقاء القبض 
عــلــى عنصرين تــابــعــن لشبكة 
ــة متخصصة في  ــي منظمة دول

النصب واالحتيال وغسل األموال.
وأوضـــحـــت اإلدارة الــعــامــة 
ــي  ــن ــات واإلعـــــــام األم ــاق ــع ــل ل
ب)الــداخــلــيــة( فــي بيان صحفي 
أن أحــد املقبوض عليهما يحمل 
جنسية جنوب إفريقيا واآلخــر 
يحمل اجلنسية النيجيرية وصادر 
بحقه حكم من محكمة اجلنايات 

الكويتية باحلبس 10 سنوات.
ـــرت أن الشبكة الدولية  وذك
كانت توجه رســائــل للمواطنن 
واملقيمن عبر الشبكة العنكبوتية 
الستدراجهم عبر وسائل التواصل 
االجتماعي )فيسبوك( في محاولة 
أولــيــة إلنــشــاء عاقة صــداقــة ثم 
احلصول على البيانات الشخصية 
ــراد وطــلــب مساعدتهم في  ــأف ل
عملية نقل األمـــوال التي بحوزة 
أعــضــاء شبكة االحتيال بدعوى 
الرغبة في اإلقامة الدائمة في دولة 

الكويت.
وأوضحت ان الشبكة تقوم بعد 
ذلك بالنصب واالحتيال عن طريق 

ــص شــحــن مـــزورة  ــوال حتــريــر ب
وتعبئتها يدويا إليهام املواطنن 
واملقيمن بوجود شحنة حتتوي 
على مــايــن الــــدوالرات مرسلة 
من إحدى الدول عن طريق شركة 

شحن في طريقها إلى الضحايا.
ــام االمني  وأعربت ادارة االع

عن الشكر والتقدير للمواطنن 
واملــقــيــمــن عــلــى تــعــاونــهــم مع 
األجهزة األمنية داعية إياهم إلى 
مــواصــلــة هـــذا الــتــعــاون وإبـــاغ 
اجلــهــات األمــنــيــة املختصة فور 
تعرضهم ملثل هــذه احملــاوالت أو 

االتصاالت.

وكيل »احلرس الوطني« بحث مع مدير عام املديرية 
العامة للدفاع املدني األردنية التعاون املشترك

»الداخلية« تقبض على شبكة دولية 
متخصصة في النصب وغسل األموال 

بعض املضبوطات

الرفاعي يقدم درعاً للبزايغة

استقبل وكيل احلــرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي مدير عام 
املديرية العامة للدفاع املدني في اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة اللواء مصطفى 

عبدربه البزايعه والوفد املرافق له.
ورحــب وكيل احلــرس الوطني بالوفد 
الشقيق في بلده الثاني الكويت ، ونقل 
إليهم حتيات سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني ، و الشيخ مشعل 
ـــرس الوطني  ــد نــائــب رئــيــس احل ــم األح

ــدا أهــمــيــة هــذه  ــؤك احلـــرس الــوطــنــي ، م
الــزيــارات في توطيد التعاون العسكري 
والفني بن اجلانبن مبا يسهم في حتقيق 
رؤية القيادة احلكيمة في البلدين الشقيقن 
وتطلعاتها في حتقيق التنمية من خال 
تبادل اخلبرات بن املؤسسات العسكرية، 
وذلك ما تسعى إليه الوثيقة االستراتيجية 
للحرس الوطني 2020 )االمــن أوال( وما 
تشمله من أهــداف طموحة لارتقاء بدور 
احلرس الوطني وتعزيز كفاءته ومواكبة 

أفــضــل املــؤســســات العسكرية الشقيقة 
والصديقة. ثم قام الوفد بجولة في عدد 
من وحــدات احلــرس الوطني رافقهم فيها 
قائد اإلسناد في احلــرس الوطني العميد 
الركن طاع عبدالرزاق قدير، حيث استمع 
الوفد إلى إيجاز عن طبيعة العمل في قيادة 
العمليات واخلطط ، وفرع الطوارئ الفنية 
التابع لقيادة اإلسناد والواجبات املكلفة 
بها كل وحــدة ، كما استمعوا إلــى إيجاز 
عن املنظومة األمنية ودور ومهام احلرس 

الوطني فيها .
وضــم الــوفــد األردنـــي الشقيق مساعد 
مدير اإلدارة العامة للدفاع املدني األردنية 
العميد محمد املاعبة، ومدير التخطيط 
املقدم أمين املعاني ، واملرافق العسكري 

الرائد محمد خضر احلميدات.
وحضر اللقاء قائد العمليات واخلطط 
ــرس الوطني الــلــواء الــركــن فالح  فــي احل
شجاع فالح، ومدير ديــوان نائب رئيس 

احلرس الوطني اللواء جمال ذياب. 

اللواء مصطفى عبد ربه البزايعة الفريق هاشم الرفاعي مستقباً 

ــام اإلدارة العامة لشئون  ــد مــديــر ع أك
اإلقامة اللواء طال معرفي، ان جمهورية 
االرجنتن أصدرت نظام جديد للحصول على 
التأشيرة اإللكترونية، مشيرا إلى أن سفارة 
ــة الكويت  جمهورية األرجنتن لــدى دول
أعلنت ذلك ملن يريد الدخول إلى أراضيها. 
وأوضح اللواء معرفي بأنه مبوجب النظام 
اجلديد الذي بدأ تطبيقه منذ سبتمبر 2017 
فإن التأشيرة اإللكترونية للمشاركن في 
املناسبات الدولية املنعقدة في األرجنتن لن 

يتم تقييدها بجواز سفر القادم كاملعتاد، بل 
سيتم إرسال إثبات املوافقة على التأشيرة 

عن طريق البريد اإللكتروني.
ــر الــلــواء معرفي أنــه سيكون على   وذك
املسافر إلى جمهورية األرجنتن طباعة دليل 
املوافقة على التأشيرة من أجل تقدميه مع 

جواز سفره احلالي إلى شركة الطيران.
ــداً  ــاع ــص ـــن اآلن ف ــــه م ــــى أن وأملـــــح إل
سيتماشى نظام التأشيرة اإللكترونية 
مع النظام التقليدي احلالي الــذي يتم فيه 

لصق التأشيرة على جــواز سفر املسافر، 
والنظامان صاحلان متاماً لدخول األجانب 
الذين يحتاجون إلى تأشيرة إلى جمهورية 

األرجنتن.
واستطرد أن سفارة جمهورية األرجنتن 
لدى دولة الكويت أوضحت أنه من املتوقع 
خال عام 2017 أن يستخدم نظام التأشيرة 
اإللكترونية بالتزامن مع النظام التقليدي 
لدخول املشاركن إلى جمهورية األرجنتن 

في املناسبات الدولية املختلفة.

يطبق بالتزامن مع النظام التقليدي

معرفي: نظام جديد للحصول على 
التأشيرة اإللكترونية لدخول األرجنتني 

اللواء طال معرفي

ذكرت اإلدارة العامة للعاقات 
ـــه اســتــكــمــاالً  واالعـــــام األمــنــي أن
لسلسلة احلمات األمنية املفاجئة 
التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية 
لضبط مخالفي اإلقــامــة فــي خطة 
تشمل جميع مناطق احملافظات. 
نفذت اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة صباح أمس حملة أمنية في 
منطقتي اجلهراء الصناعية وكبد 
لضبط مخالفي اإلقــامــة حيث مت 
ضبط 70 مخالفاً مــن اجلنسيات 
املختلفة اغلبهم يحملون مــادة 
ــات امنية  ــه 20 ومــطــلــوبــون جل
وبعضهم مسجل بحقهم باغات 

تغيب وجــار احالتهم إلــى اجلهات 
األمنية املختصة. وفى سياق آخر 
متكنت مباحث شــؤون اإلقامة من 
القبض على وافــدة آسيوية بتهمة 
التزوير في مــحــررات رسمية فقد 
وردت معلومات إلى اإلدارة العامة 
ملباحث شــؤون اإلقــامــة مفادها ان 
ــدة آسيوية قامت باالتفاق مع  واف
أحــد املناديب لتحويل إقامتها في 
إدارة عمل محافظة حــولــي دون 
علم كفيلتها.وبعد اجـــراء البحث 
والتحري وبطلب الكفيلة وسؤالها 
عــن العاملة أفـــادت بانها ال تعلم 
بانه مت حتويل اقامتها وباستدعاء 

العاملة والتحقيق معها اعترفت 
بانها قامت باالتفاق مع أحد املناديب 
من جنسية عربية لتحويل اقامتها 
في إدارة عمل محافظة حولي لقاء 
مبلغ مــالــي دون معرفة كفيلتها 
وباستدعاء املندوب والتحقيق معه 
اعترف بانه قام بالتزوير في منوذج 
الطلب بانه شطب على كلمة جتديد 
وكتابة كلمة حتويل وتقدميه الى 

إدارة عمل محافظة حولي.
ومتت إحالة القضية واألطــراف 
إلى النيابة العامة وسجلت القضية 
رقــم 2017/110 جنايات النقرة 
بتهمة التزوير في محررات رسمية. 

70 مطلوبًا  »مباحث شؤون اإلقامة« أوقفت 
ومخالفًا في اجلهراء الصناعية وكبد


