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أمني صندوق تعاونية في قبضة «اجلنائية» بتلبُّس رشوة
أمير زكي

أحــال قطاع األمــن اجلنائي إلــى النيابة العامة 
يوم امس أمني صندوق وعضو مجلس إدارة إحدى 
اجلمعيــات التعاونية وذلك بعد انتهاء التحقيقات 

معه في قضية رشوة مشهودة.
وبحســب مصدر أمني فإن مستثمرا أبلغ رجال 
املباحث يتعرضه لالبتزاز من قبل املتهم اذ ساومه 
على دفع مبلغ مالي مقابل التدخل بنفوذه ملنع زيادة 
القيمــة اإليجارية عن محــالت باجلمعية وأفرعها 
وأن املتهم حاول اقناعه «والكالم اليزال على لسان 
املبلغ» ان مجلس إدارة اجلمعية اتخذ  قرارا  بزيادة 

اإليجارات وأن توسطه سيمنع ذلك.
وأضــاف املبلغ: املتهم حــاول اقناعي بأن املبلغ 
الذي أقدمه له ســوف يضخ في صندوق اجلمعية 
وهذا الكالم أشك في مصداقيته وصحته حسب إفادة 
املبلغ. ومضي املصدر بالقول: عقب االســتماع الى 
افادات املســتثمر مت توجيه رجال املباحث بإجراء 
التحريــات واتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية فتم 
تشكيل فريق عمل ثبت لها صحة ما ذكره املبلغ وعليه 
مت التواصل مع النيابة العامة وإبالغهم مبا وصلت 
اليه التحريات واستعداد املستثمر للتعاون لضبط 
املتهم متلبسا. وأردف املصدر بالقول: بالتنسيق مع 
النيابة مت إعطاء املســتثمر مبلغا مرقما ولدى قيام 
املتهم بتسّلم املبلغ مت إلقاء القبض عليه متلبسا. هذا 
ولم يعرف ما إذا كانت الواقعة مت توثيقها بالصوت 
والصورة أم أن مكان تسلم الرشوة حال دون ذلك، 
أيضا لم يعرف مكان تســلم الرشــوة وإذا ما كانت 

هي مقر اجلمعية أم كان مكانا عاما.

حبس محاميات وحّجاب ومناديب مع وقف ساوم مستثمراً على القيمة اإليجارية فسقط باجلرم املشهود
النفاذ في قضية «إفشاء  معلومات دعاوى»

عبدالكرمي أحمد

املفوضة  أصدرت محكمة اجلنح 
أمس حكما بقضية إفشاء معلومات 
خاصة بقضايــا متداولة ومنظورة 
أمام احملاكم يتهم فيها ٢٦ شــخصا 
بينهم أربع محاميات ومناديب محامني 

وحجاب في وزارة العدل.
وقضت احملكمة بحبس محامية 
وحاجب ومناديب ملدة ثالثة أشــهر 
مع وقف النفــاذ بكفالة ٥٠٠ دينار، 
وبتغرمي محاميتــني ٣٠٠ دينار و ٤ 
حجــاب ٥٠٠ و١٠٠٠ دينار، وببراءة 

محامية وحاجبني.
وكانت النيابة العامة قد أســندت 
إلى املتهمني مــن األول حتى الثالث 
عشر بصفتهم مكلفون بخدمة عامة - 
حجاب محاكم في وزارة العدل – أنهم 
أفشوا معلومات خاصة بقضايا متداولة 
ومنظورة أمام احملاكم التي يعملون 
بها على الرغم من وجوب ســريتها 
وعدم تداولها إال بناء على تصريح من 
احملكمة املختصة لذوي الشأن وبالطرق 
املقررة قانونا، ذلك بأن قاموا بتصوير 
بعض األحكام والقرارات واملستندات 
املوجودة في تلك القضايا عن طريق 
كاميرات هواتفهم احملمولة ثم أفشوا 

املعلومات التي حتتويها بأن أرسلوها 
إلى بعضهم البعض، وكذا للمتهمني من 
الرابع عشر حتى السادس والعشرين 
عن طريــق هواتفهم احملمولة وعبر 
الفوري «واتساب –  التراسل  برامج 
تيليغرام – إميو - مسنجر» وكان من 
شأن ذلك اإلضرار مبصلحة اجلهة التي 
يعملون فيها، وكذا حتقيق مصلحة 
خاصة آلخرين، وأساءوا عمدا استعمال 
وسائل االتصاالت الهاتفية بأن قاموا 
بارتكاب اجلرمية محل الوصف السابق 
باستعمال وسيلة من وسائل االتصاالت 

«هواتفهم احملمولة».
كما أســندت النيابة إلى املتهمني 
مــن الرابع عشــر حتى الســادس 
والعشــرين أنهم اشتركوا بطريقي 
االتفاق واملساعدة مع املتهمني من األول 
بارتكاب اجلرمية  الثالث عشر  حتى 
محل وصف االتهام السابق بأن اتفقوا 
معهم على ارتكابها وساعدوهم بذلك 
بأن أمدوهم بالبيانات الالزمة لتنفيذ 
اجلرمية والتي متــت بناء على هذا 
االتفاق وتلك املســاعدة، كما أساءوا 
عمدا استعمال وســائل االتصاالت 
الهاتفية بأن قاموا بارتكاب اجلرمية 
محل الوصف السابق باستعمال وسيلة 

من وسائل االتصاالت.

منع فعالية نسائية قبل إقامتها السبت
أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن وزارة الداخلية منعت فعالية نسائية حتمل اسما «غريبا» 
كان مقرر إقامتها السبت (أمس األول). وكان عدد من النشطاء انتقدوا الفعالية التي كانت متتد 
لســاعات ومتارس املشاركات فيها أمورا متعلقة بالتأمل والتسامي، ودعوا اجلهات املختصة 
إلى منع إقامة الفعالية باعتبارها غير متسقة مع األعراف. وقال مصدر أمني: مت عمل حتريات 
خلصــت إلى ان الفعالية غير مرخص لها مــن قبل اجلهات املعنية ليتم منع إقامتها. فيما لم 

يذكر املصدر ما إذا مت توقيف أو التحقيق مع املنظمني للفعالية أم ال.

ضبط عربي جلب «شبو» 
بطريقة مبتكرة في طفايات حريق

سعود عبدالعزيز

أحبط قطــاع األمن 
اجلنائي محاولة جديدة 
لضخ مواد مخدرة إلى 
داخــل الســوق احمللي 
بضبــط وافد ســوري 
أقر بجلب نحو ٩ كيلو 
من مخدر الشبو بطريقة 
مبتكــرة داخل طفايات 
حريق. وكانت معلومات 
وردت إلى رجال اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات عن قيام سوري 
بالتنســيق مع مافيا املخــدرات بصدد 
تهريب كمية من الشبو بطريقة مبتكرة 
على أن تصل املخدرات داخل شحنة من 
طفايات احلريق خارجة من دولة آسيوية.
وأضاف املصدر: جرى تشكيل فريق 

عمــل واســتصدار إذن نيابــي وضبط 
طفايــات احلريــق، وبفتحها مت العثور 
علــى مخــدر الشــبو، وبلغــت الكمية 
املضبوطــة ٩ كيلو. هــذا، وجار إحالة 
املتهــم واملضبوطات إلى النيابة العامة 

التخاذ ما يلزم من إجراءات.

«النجدة» تتعامل مع ٧ مشاجرات و١٩ حادثًا مروريًا في أسبوع

العامــة  اإلدارة  نفــذت 
للمرور عدة حمالت مرورية 
على عدد من املناطق اجلمعة 
املاضية، وأسفرت عن تسجيل 
١٣٩١ مخالفة وحجز ٢٠ مركبة 
وحتويل مركبتني مطلوبتني 
قضائيا جلهــة االختصاص 

جهود قطاع املرور والعمليات 
فــي ضبــط اخلارجني عن 
القانون واملخالفني لقواعد 
وقانون املرور، اعلن القطاع 
عن ان اإلدارة العامة لشرطة 
النجدة حررت ٦٣٤ مخالفة 
مرورية للعديد من املركبات 

و١٠ اشــخاص ال يحملــون 
اثباتا رســميا و٣ اشخاص 
اقامتهم منتهيــة، وفض ٧ 
مشــاجرات، خالل اســبوع 
وحتديدا من التاســع حتي 
اخلامس عشــر مــن يناير 

اجلاري.

يصدر عنها اصوات مزعجة، 
وتعاملــت مــع ١٩ حادثــا 
مروريا، وحالة دهس وحجز 
٧ مركبات بكراج احلجز، كما 
مت تنفيــذ ١٢٠ عملية امنية 
مت خاللها ضبط ٤ اشخاص 
مطلوب القاء القبض عليهم، 

إحالة ١٠ أحداث جدد إلى النيابة للقيادة من دون رخصة ومالحقة املركبات املزعجة

مركبات مخالفة لشروط األمن والسالمة إلى كراج احلجزنقيب وضابط صف خالل حترير مخالفات مرورية

وإحالــة ١٠ أحــداث لنيابــة 
األحــداث لقيادتهم من دون 
اربعــة  وضبــط  رخصــة 

اشخاص إلقاء قبض.
وذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقات واإلعــالم االمني 
بوزارة الداخلية انه ضمن 

إنطالق مترين «أمن اخلليج العربي ٣» مبشاركة قوة أمنية كويتية
انطلقــت أمس األول فعاليات التمرين التعبوي املشــترك 
لألجهزة األمنية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
«أمن اخلليج العربي ٣» باملنطقة الشرقية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ومبشاركة قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية 
الكويتية وقوات أمنية من جميع دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية. أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية ان اإلدارة العامة خلفر السواحل ستقوم بتنفيذ 
 (ALFA) رماية بالذخيــرة احلية في ميدان الرمايــة البحري
اليوم وغدا، وذلك من الســاعة الثامنة صباحا حتى الســاعة 
الثالثة عصرا. وحذرت اإلدارة جميع رواد البحر من االقتراب 
من موقع الرماية خالل الفترة الزمنية املذكورة، ومؤكدة على 
أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم مبنع كل من يحاول 

االقتراب، وذلك من أجل سالمة اجلميع.

«الداخلية» حتّذر من االقتراب من مناطق بحرية لتمرين رماية بذخيرة حية

من فعاليات مترين «أمن اخلليج العربي»

انتحار آسيوي شنقًا في الهواء الطلق
شهدت منطقة املهبولة أمس واقعة انتحار 
جديدة لوافد نيبالي أقدم على إنهاء حياته 

شنقا في الهواء الطلق.
وقال مصــدر أمني إن عمليــات وزارة 
الداخلية أبلغت بانتحار شخص في ساحة 
ترابية مبنطقة املهبولة ق ٢، وبانتقال رجال 

األمن تبني ان املنتحر نيبالي اجلنسية وقد 
علق رقبته بعمود إنارة وشنق نفسه، ومتت 
إحالة اجلثة إلى الطب الشرعي وتسجيل 
قضيــة جديدة تضاف إلــى قضايا عديدة 
مماثلة تزامنت مــع جائحة كورونا العام 

املاضي.

وفاة مواطن في تصادم رباعية 
وشاحنة رمال على «العبدلي»

ذكرت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العام أن مواطنا لقي مصرعه 
فجــر امس في حادث تصــادم مركبة دفع 
رباعي مع شــاحنة نقــل رمال على طريق 

العبدلي كيلو ٦١. وأوضحت اإلدارة ان فرقة 
إطفاء مركز العبدلي توجهت للتعامل مع 
احلادث وقامت بإخراج اجلثة وتســليمها 

إلى اجلهة املختصة.


