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ال شك في أن سمو الشيخ أحمد النواف تولى رئاسة 
الوزراء في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، وعقب أسابيع 
من صدور مرسوم بحل مجلس األمة، وكما نعرف فإن 
حل املجلس جاء اثر انسداد أفق التعاون بني السلطتني. 
تنطلق أهمية احلكومة اجلديدة من املرحلة التي متر بها 
واملتمثلــة في اإلعداد لالنتخابات القادمة وادارة املرحلة 
واالســتعداد للمرحلة املقبلة واحملافظة على أمن الوطن 
وحماية حقوق املواطنني ومصالح الدولة وإعداد مشروع 
اخلطة العامة للدولة، وتوجيه اعمال الوزارات والهيئات 
العامة التابعة لها والتنسيق بينها، ومعاجلة مختلف القضايا 
املهمة، ومنها تعديل التركيبة الســكانية، ومحاربة جتار 
اإلقامات، وغســيل األموال والقــرارات التي تصب في 
مصلحة املواطن والنهــوض بالبلد ملواكبة التطور الذي 

تعيشه دول العالم.
اخلطوات واإلجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس 
الوزراء موفقة للغاية خاصة توسيع املشاركة الشعبية في 
االنتخابات ووقف العبث الذي كنا نشاهده بتغيير مواقع 
السكن في دوائر بعينها. أيضا قام سمو رئيس مجلس 
الوزراء بإصدار تعليمات بعدم اســتقبال مرشحني او 
معامالت باعتبارها وسائل تستخدم في شراء االصوات 
بطريقــة مبطنة. وآمل ان تنفذ التعليمات تلك وال تطبق 
على مرشحني دون غيرهم، وان تتخذ اجراءات صارمة مع 
أي مسؤول في الدولة ميرر معامالت لهذا أو ذاك ويخالف 

توجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء.
قرار تعيني الشــيخ أحمد النواف في منصب رئيس 
الوزراء في هذا التوقيت الدقيق يؤكد ثقة القيادة الكويتية 
بقدرته على جتاوز حتديات املرحلة الراهنة استنادا الى 
مســيرته العملية الطويلة التي تدرج فيها خالل تبوئه 
العديد من املناصب املدنية والعســكرية والتي ترك فيها 
بصمات مميزة، وأيضا فإن قبول رئيس الوزراء سمو 
أحمد النواف لهذه املســؤولية الكبيرة دليل قاطع على 
أنه ســيكون قادرا على حمل هذه األمانة الوطنية بإذن 
اهللا، وجتاوز التحديات، ووضع السياســة العامة للدولة 
واإلشراف على تنفيذها، كل التوفيق لسمو الشيخ أحمد 

النواف، وحفظ اهللا الكويت من كل مكروه.
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تغرمي موظفة وطليقة مواطن 
٥٠٠٠ دينار إلفشاء أسرار

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الكلية 
تقنيــة  جنــح  دائــرة 
املعلومات بتغرمي موظفة 
في وزارة العدل ومواطنة 
٥ آالف دينــار الطــالع 
األولــى علــى بيانــات 
قضايــا طليــق الثانية 
واإلفشــاء بهــا، وأمرت 
بإحالــة الدعوى املدنية 
املدنيــة  الــى احملكمــة 
املختصة.  وحضر دفاع 

املجني عليه «املدعي باحلق املدني» احملامي عبداحملسن 
القطان وأكد أمام احملكمة أن الثابت من األوراق ثبوت 
التهمة في حق املتهمتني من خالل أقوال شهود اإلثبات، 
ومــا يؤكد أن إنكار املتهمتني للتهمة املســندة إليهما، 
فالثابــت من التعميم رقــم ٢٠١٩/٧ الصادر من وكيل 
وزارة العدل املســاعد لقطــاع تكنولوجيا املعلومات 
والذي مت عليه التوقيع من املتهمة األولى ومفاده انه 
يعمم على جميع موظفي االستعالم القضائي ضرورة 

االلتزام باحملافظة على اسم املستخدم وكلمة السر.

احملامي عبداحملسن القطان

٧ هواتف ذكية و٣ غرامات 
هيروين في عنابر «املركزي»

نفذ رجال السجن املركزي ومبشاركة رجال االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات باالستعانة بكالب األثر حملة 
جديــدة على الســجن املركزي تأتي بعــد اقل من ٧٢
ساعة من حملة مماثلة وأسفرت احلملة عن ضبط ٧
هواتــف نقالة و٣ غرامات مــن مادة الهيروين وكذلك 

شواحن ذكية.
يشــار الى ان حملة شنتها وزارة الداخلية السبت 
املاضي اسفرت عن ضبط نحو ٢٥ هاتفا و١٢ ضبطية 
من املواد املخدرة وجاءت احلملة قبل بدء جولة لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد إلى السجن وإصدار أوامر 
بعدم اســتثناء أي من كان من اجراءات التفتيش قبل 

الدخول الى السجن.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان لها: تنفيذا 
لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، بتنفيذ 
حمالت تفتيشية يومية على عنابر السجن املركزي، 
متكنت فرقة التفتيش واإلسناد األمني بالسجن املركزي 
بالتعاون مــع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات (إدارة 
املكافحــة احمللية) من ضبط نحو ٣ غرامات من مادة 
الشــبو، باإلضافــة الى ٧ هواتف نقالــة ومتت إحالة 
املضبوطــات واملتهمني الى جهــة االختصاص التخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة.

الهواتف والشواحن واملخدرات املضبوطة في حملة أمس

٥ بائعات هوى و٣ زبائن 
متعة حرام إلى «اإلبعاد»

واصلت وزارة الداخلية حمالتها اخلاصة باستهداف 
األوكار املشــبوهة والسمسرة على الساقطات، حيث 
مت ضبط ٥ بائعات هوى أغلبهن من اآلســيويات و٣
وافدين ضبطوا متلبسني داخل تلك األوكار واعترفوا 

بدفع مقابل تقدمي اخلدمات احملرمة التي تقدم لهم.
وأكد مصدر أمني ان جميع املوقوفني متت إحالتهم 
إلى اإلبعاد اإلداري متهيــدا التخاذ اإلجراءات الالزمة 
وتبصيمهم وإدراج أسمائهم على قوائم غير املصرح لهم 
بدخول البالد، مشيرا إلى ان احلملة الرامية إلى إنهاء 
األوكار املشبوهة مستمرة، داعيا املواطنني واملقيمني 
إلى مســاندة وزارة الداخلية واإلبالغ عن املمارسات 
املشبوهة، الفتا الى ان مباحث اآلداب تبذل جهودا في 

هذا اخلصوص.

املوقوفون الثمانية من داخل األوكار املشبوهة

اخلالد شهد أداء القسم لضابط من «اإلطفاء»
شــهد نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد امس أداء قسم أحد 
الطلبــة الضباط في قــوة اإلطفاء العام 
من الدفعة (٢٦) من حملة شهادة دبلوم 
هندســة إطفاء، وذلك في مكتبه مببنى 
نواف األحمد وبحضور رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد ونائب رئيس 
قوة اإلطفاء العــام لقطاع تنمية املوارد 
البشــرية اللواء محمد عبداهللا إبراهيم 
ومدير إدارة تدريب قوة اإلطفاء العقيد 

عبداهللا سلطان أحمد.
وشدد اخلالد بعد أداء الضابط للقسم 
على االلتزام في القسم ووضع أمن الوطن 
ومصلحته أمانة في عنقه ويبذل الغالي 
والنفيــس فــي ســبيل حمايــة األرواح 

الشيخ طالل اخلالد خالل أداء أحد الضباط للقسم بحضور الفريق خالد املكرادواملمتلكات وحتقيق األمن املجتمعي.

الصايغ: إبعاد فوري لسائقي النقل العام 
حال عدم التوقف باألماكن املخصصة

شــّدد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ ضرورة التزام سائقي الباصات 
باألماكــن املخصصة للوقــوف، مؤكدا 
على انه سيتم إبعاد أي سائق ال يلتزم 

بالتعليمات ابتداء من اجلمعة املقبل.
وجاء ذلك خالل اجتماع ترأسه اللواء 
الصايغ وبحضور مســاعد مدير إدارة 
املخالفات باإلنابة العميد ماجد السهلي 
واملكتــب الفني بــإدارة مكتــب الوكيل 
املساعد لشــؤون املرور والعمليات مع 

ممثلي شــركات النقل العــام الكويتية 
يــوم االحــد املوافــق ٢٠٢٢/٨/٢١ بقاعة 
االجتماعات. ومناقشة مختلف املخالفات 
التي يقع فيها سائقو الباصات واملشاكل 
التي يواجهونها في عملهم واألســاليب 

املناسبة ملعاجلتها.
 وفي هــذا الســياق مت االتفاق على 
التعاون والتنســيق بني اإلدارة العامة 
للمرور وشركات النقل العام على توفير 
مواقف صعود ونزول للركاب بالطرق 

اللواء جمال الصايغالعامة في محافظة العاصمة.

وفاة مواطنني ومجهول الهوية في «انقالبني»
محمد اجلالهمة

توفي مواطنان وثالث مجهول الهوية 
في حادثني مروريني عبارة عن انقالب 
مركبتني على طريق الســاملي ومخرج 
العديليــة على الدائــري الثالث. وقال 
مصدر أمني ان بالغا ورد إلى عمليات 

الداخلية عن انقالب مركبة رباعية على 
طريق الساملي وعلى الفور توجهت إلى 
موقع احلادث دورية من مرور اجلهراء 
ومركبتان من الطوارئ الطبية، ولدى 
الوصــول إلى موقع البــالغ تبني وفاة 
شــخصني كانا بداخــل املركبــة وهما 
مواطنــان في العقد الثالث، وســجلت 

قضيــة انقــالب ووفاة، فيمــا احلادث 
اآلخــر وقع عصــر امس وتســبب في 
وفاة شخص مجهول الهوية. وتعامل 
مع حادث االنقــالب الغريب الذي كان 
قبل مخرج الثالث بنحو مترين رجال 
اإلطفاء وتركت جثث املتوفني الـ ٣ لألدلة 

اجلنائية.

احلادث األول وقع على طريق الساملي والثاني قبل املخرج إلى «الثالث» مبترين

١٣ كيلو قرطوم في طرد تقود 
إلى ٧٠ كيلو أخرى في «سلوى»

سعود عبدالعزيز

بعد أيام من ضبط كميات كبيرة من مادة القرطوم املخدرة وإدراج 
هذه املادة في جدول املواد احملظورة لتداعياتها اخلطيرة وكونها تؤدي 

إلى الوفاة مت ضبط ٨٣ كيلو جديدة من هذا املخدر.
وبحســب مصدر أمني فــإن اإلدارة العامة للجمارك ضبطت طردا 
واردا عبر الشحن اجلوي بنحو ١٣ كيلو من القرطوم وعليه مت اخطار 
وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات التي اجرت 
حتريات وحددت صاحب الطرد ومن ثم استصدار إذن نيابي وبتفتيش 
ســكنه مت العثور على ٧٠ كيلو داخل منزل املواطن في ســلوى. هذا، 
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: متكن قطاع األمن اجلنائي ممثال في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك 

املواطن وأمامه إجمالي املضبوطاتمن ضبط شخص وبحوزته ٨٣ كيلو من مادة القرطوم.


