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ضبط ٥ مواطنني في موقعني إلجرائهم انتخابات فرعية 
محمد اجلالهمة

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي انه ضمــن جهــود وزارة الداخلية في 
التصــدي لالنتخابات الفرعية والتشــاوريات 
والتي تعد إقامتها جرمية يعاقب عليها القانون 
رقم ١٩٦٢/٣٥ في شأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة وتعديالته حســب ما تقضي به املادة ٤٥ 
الفقرة خامسا والتي تنص على (يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد على خمس ســنوات وبغرامة ال 
تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف 

دينار او بإحدى هاتني العقوبتني) كل من نظم 
او اشــترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا 
اليها، وهي التي تتم بصورة غير رســمية قبل 
امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار واحد او اكثر 
مــن بني املنتمني لفئــة او طائفة معينة، متكن 
قطــاع األمن اجلنائي من ضبــط مجموعة من 

األشخاص لقيامهم بانتخابات فرعية.
وأضافت انه وردت معلومات لإلدارات العامة 
للمباحث اجلنائية تفيد بإقامة انتخابات فرعية 
في إحدى املناطق مبوقعني مختلفني، وعلى ضوء 
ذلك مت تشــكيل فرقة للمتابعة والرصد، وبعد 

تكثيــف التحريات تبني بالفعــل أنها انتخابات 
فرعية، فتم استصدار اإلذن القانوني الالزم من 
النيابــة العامة لتفتيــش املوقعني، ومت العثور 
على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية 
االنتخابــات والفرز وأختــام وأوراق متلفة مت 
استخدامها في عمليات التصويت. وجار ضبط 
باقي املتورطني وحتويل املتهمني واملضبوطات 
الى النيابة العامــة املختصة التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم. الى ذلك، قال مصدر أمني إن عدد 
املوقوفني ٥ مواطنني، مشيرا الى أنه مت التحفظ 
على أدلة تؤكد إجراء تلك االنتخابات املجّرمة.

«األمن اجلنائي» حتّفظ على صندوق اقتراع وأختام وأوراق متلفة استُخدمت في التصويت

مصادرة مواد متوينية مدعومة متجهة إلى دول عربية

ضبط ٣ كيلو غرامات بودرة الريكا و٤٨٠ غرام ماريغوانا و«شمعها»

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

متكن رجال إدارة اجلمرك اجلوي من ضبط 
٣ ضبطيات مختلفة، ففي الضبطية االولى مت 
العثــور على ما يقارب ٣ كيلو غرامات بودرة 
الريكا مخبأة بداخل مكمالت غذائية، والضبطية 
الثانية متثلت في ضبط ما يقارب ٢٨٠ غراما من 
مخدر املاريغوانا، والضبطية األخيرة عبارة عن 

شمع املاريغوانا املخدرة بوزن يقارب ٢٠٠ غرام.
وقال مدير إدارة اجلمرك اجلوي مطلق تركي 
العنزي إن الضبطيات االخيرة ثمرة جهد فريق 
االســتهداف باجلمرك اجلوي الذي يعمل على 
مدار الســاعة، مؤكدا ان الفريق حقق اجنازات 
رائعة خالل فتره قصيرة في عمليات مكافحة 

املواد املمنوعة.
وثمــن العنزي تعليمــات مدير عام اإلدارة 

العامة للجمارك باإلنابة سليمان الفهد بتشديد 
الرقابة على الشــحنات الــواردة وتذليل كافة 
الصعوبــات التــي تواجه رجــال اجلمارك في 
عمليــات التفتيــش لدعم وتطويــر املنظومة 

اجلمركية.
وأكد انه مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة واملتبعة 
ومت حتويل املضبوطات وأصحابها إلى اجلهات 

املختصة.

محمد اجلالهمة

العامــة  أعلنــت االدارة 
للجمـــارك عن متكــن إدارة 
اجلمــرك البــري، «مراقبــة 
التفتيــــش واالستيــــداع 
بالصليبية»، من ضبط كمية 
كبيرة مــن املواد التموينية 
املمنوع تصديرها  املدعومة 
خــارج البــالد إثــر تفتيش 
الشحنات الصادرة إلى دول 

عربية.
وقالت «اجلمارك» في بيان 
الكميــات املضبوطة  لها ان 
جاءت انطالقا من تعليمات 
مدير عام اجلمارك سليمان 
الفهد بالتدقيــق والتفتيش 
على املركبات، مؤكدة ان إدارة 
اجلمرك البري تقوم بتفتيش 

ضمن سلسلة من الضبطيات 
اجلمركية. 

وذكرت اجلمــارك انه مت 
عمل محاضر ضبط جمركي 
املهربــة  املــواد  وتســليمها 

نفســه من تهريب البضائع 
املمنوعة، مشــددة على أنه 
سيعرض نفســه للمساءلة 
القانونية واتخاذ اإلجراءات 

اجلمركية بحقه.

الــى وزارة التجارة - ادارة 
التموين التخاذهــا اإلجراء 

الالزم فيها.
وحــذرت اإلدارة العامــة 
للجمارك كل من تســول له 

«اجلمارك» سلّمتها الى وزارة التجارة عقب حترير محاضر للمهربني

جانب من املضبوطات كانت مخبأة داخل مكمالت غذائية

سليمان الفهد

كميات كبيرة من الزيوت املدعومة والعيش ضبطت من رجال اجلماركاملواد املدعومة أخفيت بشكل يصعب رؤيتها بالعني املجردة

مئات من علب احلليب أعيدت إلى وزارة التجارة

املضبوطات من شمع املاريغوانا بلغت ١٨٠ غرام زنة بودرة الالريكا نحو ٣ كيلوغرامات ٢٨٠ غرام ماريغوانا ضبطت في طرد جوي

جميع الشــحنات الصادرة، 
وأثناء تفتيشــها مت العثور 
على مواد متوينية مدعومة 
مينــع تصديرهــا خــارج 
الكويت، كما تأتي الضبطيات 

إنقاذ ٢٩ وافدًا في حريقني 
وفتح حتقيق بـ «ثالث» التهم محلني

أحمد خميس 

متكــن رجال قــوة االطفاء مــن انقاذ ١٥ 
شــخصا احتجزوا في منزل عربي يستخدم 
ســكنا للعزاب في اجلهراء إثر حريق اندلع 
داخله أمس االول، وبحسب بيان لقوة االطفاء 
فإن فرقتي اطفاء اجلهراء واجلهراء احلرفية 
تعاملتا مع احلادث من دون وقوع اي اصابات.
وفــي حادث آخــر تعاملت فرقتــا اطفاء 

جليب الشيوخ والعارضية مع حريق منزل 
مبنطقة جليب الشيوخ، ومت انقاذ ١٤ شخصا 
والســيطرة على احلادث من دون وقوع اي 

اصابات.
مــن جهة اخرى، متكن رجال االطفاء من 
السيطرة على حريق اندلع في محلني مبنطقة 
اجلهراء الصناعية، هذا وقد فتح حتقيق ملعرفة 
اســباب احلادث، ومت استدعاء ضابط قطاع 

الوقاية للتحقق من االشتراطات الوقائية.

النيران تبدو مشتعلة في احمللني

ضبط مقيم حّرض على القتل وإثارة الفتنة

إصابة مواطن و٦ آسيويني في تصادم على «كبد»

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمنــي بــوزارة الداخلية بشــأن مقطع 
ڤيديــو متداول علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي ملقيم حّرض على القتل عبر 
حسابه اخلاص في أحد برامج التواصل 

االجتماعي.
وتوضــح اإلدارة أن اجلهات األمنية 
املعنية فور رصد مقطع الڤيديو، قامت 
بضبــط املتهــم وجار اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.
وتؤكد اإلدارة أن رجال األمن باملرصاد 
لــكل من تســول له نفســه العبث بأمن 
واستقرار البالد وزرع الفنت، مؤكدة انه 
سيتم اتخاذ كافة االجــــراءات القانونية 
لكل مــــن يخالـــــف قوانني وأنظمــــة 

البالد.
إلى ذلك، قال مصــدر أمني ان الوافد 
من احدى اجلنسيات اآلسيوية مرجحا ان 

سعود عبدالعزيز 

أســفر حادث تصادم 
وقــع مســاء امــس على 
طريق كبــد بني مركبتني 
دفــع رباعي وفــان، عن 
اشــخاص.   ٧ اصابــة 
وقــال بيان عــن االطفاء 
ان فرقــة اطفــاء مركــز 
كبد تعاملت مع احلادث 
والذي خلف اصابة مواطن 
وستة وافدين من احدى 
اجلنســيات اآلســيوية، 
مشيرة الى ان االصابات 
تراوحــت بــني حرجــة 

ومستقرة.

يتم ابعاده عن البالد وإدراجه على قوائم 
غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

الوافد املوقوف

من حادث تصادم طريق كبد

احلداد: طرق مبتكرة للنصب وغسيل األموال
عبدالكرمي أحمد

دعا احملامي فهد احلداد 
واملؤسســات  األجهــزة 
الرقابية إلى تفعيل أدواتها 
الفســاد  عمليــات  ملنــع 
والنصــب واالحتيال التي 
تنفــذ مــن قبــل شــركات 
وجماعــات وأفــراد جتــاه 
املواطنني الكويتيني، مبينا 
أن هناك طرقا مبتكرة بهذا 
الصدد متثل جرائم قانونية 
يجب التصدي الفوري لها 

ومالحقة مرتكبيها.
وقــال احلداد خالل نــدوة نظمها حتت 
عنوان «أحدث طــرق النصب واالحتيال» 
إن هناك شــركات تبتكــر عمليات احتيال 
عبر مواقع التواصل االجتماعي لالستحواذ 
على األموال من األفراد والشركات، مشيرا 

إلــى أن ضحايــا احملتالني 
وبعــض مدعــي حتقيــق 
األربــاح ال يســتطيعون 
أموالهــم لعدم  اســترجاع 
قدرتهم على حتديد اجلهة 
التــي اســتحوذت عليهــا، 
أو لعدم توافــر املعلومات 
التــي متكنهــم مــن إقامة 
دعوى قضائيــة. وحتدث 
عمليــات  خطــورة  عــن 
غســيل األمــوال املرتكبــة 
في البالد، مبينا أنها تنفذ 
بطرق مبتكرة عبر التجارة 
غير املشــروعة واالستعانة مبجموعة من 
املؤسســات املالية أو التأجير العقاري أو 
القروض أو تكنولوجيا االنترنت، مقترحا 
إنشاء «محكمة جرائم غسيل األموال» لتعزيز 
جهــود الدولــة مبواجهتها ورفــع مكانتها 
التنافسية على املستويني اإلقليمي والعاملي.

احملامي فهد احلداد


