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عدل ومحاكم

«التمييز» تؤيد حبس قياديي «الصحة» ٧ سنوات:  
أهدرا املال العام باستقدام أطباء من أملانيا

احلبس ملمثل كويتي اتُّهم بجلب مخدرات جوًا

االمتناع عن عقاب مطرب شعبي اتهم باإلساءة

قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم 
محكمة االســتئناف باحلبس ٧ سنوات 
مع الشــغل والنفاذ لقياديني سابقني في 
وزارة الصحة بدعوى إهدار املال العام.

وأحيــل املتهمان إلــى احملاكمة بتهم 
تتعلــق بالتزوير وهدر املــال العام من 
خالل صفقة استقدام أطباء واستشاريني 
من أملانيا ودفع مبالغ إضافية على قيمة 

العقد تقدر بنحو ٤ ماليني يورو. 

قضــت محكمة اجلنايات أمس بإدانة 
ممثــل كويتــي بحبســه ٥ ســنوات مع 
الـــــشغل والنفــاذ مــع تغرميــه ٥٠٠٠ 
دينــار عــن تهمة تعاطي مــواد مخدرة، 
فيما برأته من تهريبها عبر مطار الكويت 

قضـــت املــحكمة الـــكلية باالمتناع 
عن النـــــطق بعــــقاب مطرب شعـــبي 
عـــــن تهــم تتـــــعلق باإلســاءة إلــــى 
املواطنني والســـــلطة القــضائية خالل 

وأنكــر املتهمــان ما أســند إليهما من 
اتهامات خالل مثولهما أمام النيابة العامة، 
وذكرا أنه متت مخاطبة الشركة الطبية 
ومطالبتها باســترجاع املبلغ وهو ما مت 
بالفعل. وأكد دفاع املتهمني خالل مرافعتها 
أمام محكمة التمييز بأن املتهمني لم يرتكبا 
أي إجراء خاطئ، وقدم الدفاع أوراقا قال 
إنها تثبت أن املال العام لم يتأثر مطلقا 

بالصفقة.

بقصد االجتار. وكان املمثل قد ذكر خالل 
حتقيقــات النيابة معه أنه أصبح مدمنا 
خــالل وجوده في دولة عربية لتصوير 
عمل تلفزيونــي، غير أنه أنكــر االتهام 

خالل مثوله أمام احملكمة.

لقاء تلفزيوني.
واشتمل احلكم على إلزام املطرب بدفع 
كفالة مالية يلتزمها معها بحسن السير 

والسلوك ملدة سنة.

ضبط مطلوب ألمن الدولة بعد قفزه وصديقته من الطابق األول
أحمد خميس

متكن رجال األمن من ضبط مواطن وصديقته 
اإليرانية بعد محاولة فاشلة للهرب من رجال األمن 
بالقفز من الطابق األول من شــقة في اجلابرية، 
وجرى التحفظ على ســالح آلــي وكوكتيل من 
املــواد املخــدرة واحلبوب وجدت داخل الشــقة 

التي هربا منها.
واســتنادا إلى مصدر أمنــي لـ«األنباء»، فإن 
معلومات وردت الى رجال املباحث اجلنائية عن 
ان مواطنا مطلوبا ألمن الدولة متوار عن األنظار 
داخل شقة في اجلابرية، وعليه مت استصدار إذن 
نيابي ملداهمة الشقة التي يختبئ فيها املطلوب.

وأضاف املصدر: مبجرد طرق باب الشقة وإبالغ 
الشخص بأن الطارق من املباحث سمعوا أصواتا 
من الشارع تنبئ بسقوط شخصني أرضا، وعلى 
الفــور حترك عدد من رجــال األمن ومتكنوا من 
توقيف الشــخص، وبالدخول الى الشقة عثروا 

داخلها على املضبوطات من املواد املخدرة.

عثر في شقته مبنطقة اجلابرية على سالح آلي وكوكتيل مخدرات بعد أن حاول الهروب من رجال األمن

السالح الناري وبقية املضبوطات من احلبوب واملخدرات

«تلبُّس في مركبة» يحيل وافدة وصديقها الستيني إلى «املركزي» 
عبداهللا قنيص

أمر وكيل النائب العام بإحالة وافدة 
هندية في العقد الثالث ومواطنها الهندي 
في العقد السادس، إلى السجن املركزي 
بعد التحقيق معهما وإقرارهما بإقامة 
عالقة محرمــة، واعترفت الوافدة بأن 
الســتيني أعطاهــا مقابــال ماليا لهذه 
العالقــة. وكانت الوافدة ومواطنها قد 

ضبطا متلبســني وعاريني متاما داخل 
مركبة، وسجلت بحقهما قضية حملت 
رقــم ٢٠٢١/٥٤٥ بتصنيف جنح. وكان 
بالغ قد ورد إلى عمليات الداخلية في 
الساعة الثامنة والنصف مساء بوجود 
رجل وامرأة عاريني متاما داخل مركبة 
وفي وضع فاضح دخل ساحة مظلمة.

وأضاف املصدر: على الفور توجهت 
دوريــة أمن إلى موقــع البالغ، وما إن 

شاهد الوافدان فالشر «الداخلية» وسمعا 
الصافرة حتى هرولت الوافدة وركضت 
في الشارع العام شبه عارية وسترت 
جسدها بوضع فوطة، إال أن رجال األمن 
أمســكوا بها، فيما مت ضبط الستيني 
عاريا متاما هو اآلخر، وتبني أن املرأة 
هندية من مواليد ١٩٩٤ والوافد هندي 

من مواليد ١٩٦١.
وكشــفت التحقيقات مــع املتهمني 

عــن أن الوافدة متزوجــة في موطنها 
وكذلــك الوافد الســتيني وانه تعرف 
عليها في أحد مراكز التسوق ورافقته 
نظير عالقــة مببلغ مالي، حيث حدث 
االتفاق داخل مركز التسوق وخرجت 
بصحبتــه إلقامة العالقة، وعليه متت 
إحالتهما إلــى النيابة، وبعد التحقيق 
أحيال الى الســجن املركــزي على ذمة 

قضية مواقعة.

املستشار املنتحر من الطابق الـ ١٢ ألسرته: سامحوني!
أمير زكي

حسمت رسالة املنتحر من الطابق 
(١٢) في بنيد القار عثر عليها وبخط 
يده داخل مكتبه، القضية من شــبهة 
قتل عمد إلــى انتحار حســبما أكدته 
«األنباء» أمس، وبحسب مصدر أمني 
فــإن الرســالة تضمنت طلــب الوافد 

املصري من أسرته خاصة ابنته الطالبة 
في الطب أن يســامحوه ويتلمسوا له 
العذر ألنه ال يستطيع العيش ولم يعد 
باستطاعته أن يوفر لهم ليعيشوا في 
املستوى الذي اعتادوا عليه خاصة بعد 
االستغناء عنه كمستشار قانوني من 
جهة حكومية وتعثر أوضاعه املعيشية.

وكان وكيــل النائب العــام قد أمر 

بتسجيل وفاة الوافد من الطابق الـ ١٢ 
«شبهة قتل عمد» إال ان الرسالة التي 
وجدت داخل مكتب الوافد وســطرها 
بخط يده إلى جانب ما مت من حتريات 
ومعاينــة محل الواقعة حســمت أمر 

القضية من قتل إلى انتحار.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 
ظهر أمس بالغا من مواطنة قالت فيها ان 

وافدا يعمل لديها في املكتب ألقى بنفسه 
من الطابق الـ١٢ وعلى الفور انتقل عدد 
من رجال األمن وتبني وفاة الوافد من 
مواليد ١٩٦٦ ويعمل مستشارا قانونيا 
لدى املبلغة وانه لفظ أنفاسه األخيرة 
مبجرد سقوطه من الطابق الـ ١٢ ليتم 
نقل اجلثة إلى الطب الشــرعي وفتح 
حتقيق خلص إلى ان الواقعة انتحار.

وافد جلب ٣ آالف حبة مخدرة إلى «املكافحة»
محمد اجلالهمة

اقتيــد وافد مصري إلــى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق معه في محاولة 
تهريب ٣٠٠ حبة مخدرة لدى وصوله إلى 
البالد قادمــا من موطنه يوم أمس، ومتت 
إحالــة الوافــد إلى «املكافحــة» بعد إجراء 
فحص PCR وثبوت أنه غير مصاب بڤيروس 

كورونا.

واســتنادا إلى مصدر أمني، فإن رجال 
اجلمارك اشتبهوا في وافد قدم من موطنه، 
حيــث بدت عليه عالمات اإلنهاك الشــديد 
وعليــه مت تفتيش أمتعتــه والعثور على 
احلبــوب املخــدرة، ومن املقــرر أن تظهر 
التحقيقات ما إذا كان قد عمد إلى التهريب 
أم إن هناك شخصا آخر كان سيسلمها له 
بقصد توصيلها إلى الكويت، وسوف يحال 

الوافد إلى النيابة العامة.

«الداخلية» جتيز إلغاء طلب نقل منتسبيها
بناء على توجيهـــــات وزير الداخلـــية الشيخ 
ثامر العلي وتعليمات ومـــتابعة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشـــــيخ فيصل النواف بضرورة مراعاة 
البعد اإلنساني واالجتماعي ملنتسبي املؤسسة األمنية 
وتزامنــا مع رغبة البعض منهم في إلغاء طلب النقل 
الذي سبق ان تقدم به سابقا لالستفادة من سنوات 

اخلبرة في مقر عمله،

تعلن اإلدارة العامة لشؤون قوة الشرطة عن إعادة 
فتح املوقع اإللكتروني اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١ ملدة شهر 
ملــن يرغب في إلغاء طلب نقلــه أو التعديل عليه أو 
تقدمي طلب جديد، الفتة إلى عدم استقبال أي طلبات 

بعد انتهاء املهلة.
وأوضحــت أنه في حال تنفيذ قرار النقل لن تتم 

االستفادة من سنوات اخلبرة في صرف البدل.

استقبل وكيل وزارة 
الفريق الشيخ  الداخلية 
أمــس  النــواف  فيصــل 
مبكتبــه في مقــر وزارة 
الداخليــة وكيــل وزارة 
الدفــاع بالندب الشــيخ 
العلــي،  جابــر  د.فهــد 
ورئيس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد املكراد، كال 

على حدة.
في بداية اللقاء رحب 
الفريــق النــواف بوكيل 
الدفــاع بالنــدب  وزارة 
جابــر  د.فهــد  الشــيخ 
العلي الذي قدم التهنئة 
إلى وكيل وزارة الداخلية 
لتوليــه مهــام منصبــه 
اجلديد ونيله ثقة القيادة 
السياســية، متمنيــا له 
التوفيق والتقدم وإعالء 
مكانــة وزارة الداخليــة 

واالرتقاء بها.
وتقدم الفريق الشيخ 
النواف بالشــكر  فيصل 
والتقديــر علــى التهنئة 
الكرميــة، ســائال العلي 
القدير أن يوفقه في حمل 

األمانة الغالية.
ومت خالل اللقاء بحث 
عــدد مــن املوضوعات 

ذات االهتمام املشــترك وسبل التنسيق 
والتعاون مبــا يكفل احلفــاظ على أمن 

وأمان الكويت. 
كما رحب الفريق الشيخ فيصل النواف 
برئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 
املكــراد الذي قدم له التهنئة مبناســبة 
توليه مهــام منصبه اجلديد، متمنيا له 

وزير الداخلية: سياسة الباب املفتوح مستمرة
 لتقدمي خدمات متميزة ألهل الكويت الكرام

اســتمرارا للقــاءات وزير 
الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
باإلخوة املواطنني كل يوم اثنني 
من كل أسبوع لبحث الشكاوى 
املقدمة إليه واإلشراف بنفسه 
على حلها، وتذليل املعوقات 
امــام جميــع املعامــالت ذات 
وزارة  بقطاعــات  الصلــة 
الداخليــة، اســتقبل الشــيخ 
ثامر العلــي أمس االثنني في 
مقر وزارة الداخلية عددا من 
املواطنني أصحاب الشــكاوى 
واملعامالت، وبحث الشكاوى 
املقدمة إليه، ووجه بســرعة 
حلها بعد عرضها على اجلهات 
املعنية وأصحاب االختصاص 
وفــق االجــراءات القانونيــة 
املتبعة. وأكد وزير الداخلية 
على اســتمرار سياسة الباب 
املفتوح لتذليل كل املعوقات 
وتقدمي خدمات متميزة ألهل 

الكويت الكرام.
مــن جانب آخر، اســتقبل 
الشــيخ ثامر العلي عددا من 
ضباط وزارة الداخلية: العقيد 
د.عبدالعزيز شامان املطيري، 
واملقدم حقوقــي صالح علي 
الشمري، والرائد عبدالوهاب 
سهيل السهيل، ورئيس حتقيق 
«ب» باإلدارة العامة للتحقيقات 
محمد فالح العازمي، وقدموا 
له عددا من رسائل املاجستير 

والدكتوراه.

استقبل عدداً من املواطنني وضباطاً من الوزارة ورئيس حتقيق «ب» باإلدارة العامة للتحقيقات

الشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة ماجستير من املقدم حقوقي صالح علي الشمريالشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة دكتوراه من العقيد د.عبدالعزيز شامان املطيري

النواف بحث تعزيز التعاون مع وكيل 
«الدفاع» بالندب ورئيس «اإلطفاء»

وكيل «الداخلية» تلقى تهاني فهد جابر العلي وخالد املكراد بتوليه مهام منصبه اجلديد

التوفيق والسداد.
وأعرب النواف عن تقديره لهذه التهنئة، 
مؤكدا بذله كل اجلهود ليكون على مستوى 
الثقة واملســؤولية التي حظي بها، كما مت 
بحث عدد من امللفات ذات االهتمام املشترك 
والتي تعزز التعاون والتكامل بني املؤسسة 

األمنية وقوة اإلطفاء العام.

الفريق الشيخ فيصل النواف مستقبال الفريق خالد املكراد

الفريق الشيخ فيصل النواف مستقبال الشيخ د. فهد جابر العلي

دعم ومساندة ألبنائها الذين 
يســعون دائما إلــى مواصلة 

دراساتهم العليا.

شــكرهم وتقديرهــم لوزيــر 
الداخلية على حسن االستقبال، 
وما تقدمه املؤسسة األمنية من 

لهــم التوفيــق فــي حياتهــم 
العملية املقبلة.

وأعــرب الضيــوف عــن 

وهنــأ الوزيــر منتســبي 
علــى  احلاصلــني  الــوزارة 
املاجستير والدكتوراه، متمنيا 

عبدالكرمي أحمد


