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«االستئناف» تصدر حكمها بـ «رشوة القضاة»: 
حبس وتغرمي ٧ قضاة و٣ رجال أعمال ومحاٍم وموظف

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة االستئناف 
امس حكمها بقضية رشــوة 
عدد من القضاة والتزوير في 
مستندات رسمية وقضائية 
وغسيل األموال، أدانت فيه ٢٣
متهما ما بني قضاة موقوفني 

ملكافحــة الفســاد واألحــكام 
اخلاصة بالكشــف عن الذمة 

املالية وعزل القضاة.
كما حكمت بعــدم جدية 
الدفع بعدم دستورية املادة ١٦

من املرسوم بقانون ٢٣ لسنة 
١٩٩٠ بشــأن تنظيم القضاء 
املتعلقــة بتشــكيل أعضاء 

عن عقابه، ومحاميا باحلبس 
التغــرمي  ١٠ ســنوات مــع 
واالمتناع عن عقاب محامية 
ومدير مكتب محام، وموظفا 
باحلبس ١١ عاما مع الغرامة 
وثالثة آخرين باالمتناع، فيما 
برأت قاضيــا وحيدا ورجل 

أعمال و٥ موظفني.

املجلس األعلى للقضاء.
وأدانــت ســبعة قضــاة 
باحلبــس ٧ ســنوات مــع 
تغرميهــم مبالــغ متفاوتــة 
وعزلهــم، ورجلــي أعمــال 
باحلبــس ١٢ عاما وثالث ١٠
ســنوات وتغرميهــم مبالغ 
كبيــرة، ورابعــا باالمتنــاع 

امتنعت عن عقاب ملتهمني وبرأت ٧

وموظفــي محاكــم ورجــال 
أعمال، وبرأت ٣ آخرين.

وحكمت احملكمة برئاسة 
املستشار عبدالرحمن الدارمي، 
بعــدم جديــة الدفــع بعــدم 
دستورية الفقرة ٣ من املادة 
الثانية من القانون ٢ لســنة 
٢٠١٦ بشــأن الهيئــة العامة 

..وتؤيد السجن ١٥ عامًا ملوظف في «اإلطفاء» 
رفع راتبه إلى ٥٠ ألف دينار شهريًا لسنوات

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف 
حكــم محكمــة أول درجة 
مــع  عامــا   ١٥ باحلبــس 
الشغل والنفاذ ملوظف في 
قوة اإلطفاء العام عن تهم 
تتعلــق باالســتيالء على 
املــال العام، وإلــزام املتهم 
بــرد املبلغ املختلس، وهو 
نحو مليون ونصف املليون 
دينار وتغرميه ضعفه أي 

نحو ثالثة ماليني دينار.
وكانــت قــوة اإلطفــاء 
العام اكتشــفت قيام كاتب 
حســابات برفــع راتبه إلى 
أكثر من ٥٠ ألف دينار شهريا 

بــإدراج مبالــغ مالية على 
مفردات راتبه لعدة سنوات 
واعتمادها قبل إرسالها إلى 
البنوك املختصــة، لتحيل 
ملــف القضية الــى النائب 
العــام الذي كلــف املباحث 
بالقبض على املوظف املذكور 
أثناء وجوده في مقر عمله.

وتابعت القوة قولها إنها 
في الوقت الذي تستنكر فيه 
تلك الواقعة، قامت بتشكيل 
جلنــة للتحقيــق فيها من 
اجلهات املعنيــة، كما أنها 
تقــوم بخطــوات حثيثــة 
نحو استرداد املبالغ املالية 
التــي مت االســتيالء عليها 
بالتنسيق مع النيابة العامة.

العالقــات  ادارة  ذكــرت 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
العام، أن النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
أصدر تعليماته لرئيس قوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكراد بسحب وإعادة فحص 
بعــض آليــات الســاللم من 
بعض مراكز اإلطفاء املماثلة 
للســلم املتسبب في وفاة ٣
رجال إطفاء فــي دولة قطر 

الشقيقة. 
وقالت اإلدارة إن حرص 
الوزيــر على ســالمة رجال 
اإلطفاء دعا إلى إعادة فحص 
هذه الساللم من قبل الشركة 
املصنعة، وتطلعت «اإلطفاء» 
في بيان لهــا الى املولى عز 

والســلوان. هذا، وقام نائب 
رئيس قــوة اإلطفــاء العام 
لقطاع الوقايــة اللواء خالد 

متابعــة قوة اإلطفــاء العام 
ملتطلبات السالمة والوقاية 
من احلريــق في املشــاريع 
الكبــرى بالبالد  التنمويــة 
ودعمهــا لتســريع عمليــة 

إجنازها.
وقال اللواء خالد عبداهللا 
فهــد، ان هــذه الزيــارة أتت 
بتوجيهات مــن رئيس قوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
راكان املكــراد للوقوف على 
مراحــل تنفيــذ املشــاريع 
الوقائيــة  ومتطلباتهــا 
واملساهمة في تسريع اإلجناز 
دون أي تأخير وفقا ملتطلبات 
قوة اإلطفــاء العام من أجل 
حماية األرواح واملمتلكات، 
ما ينصب أخيرا في حتقيق 

األمن املجتمعي.

عبــداهللا فهد صبــاح أمس 
يرافقه فريق من قطاع الوقاية 
بزيارة مشروع مبنى قصر 
العدل اجلديد، وذلك في إطار 

اللواء خالد عبداهللا فهد خالل تفقد مبنى قصر العدل اجلديد

وجل ان يتغمد برحمته شهداء 
الواجب بالدفــاع املدني في 
دولــة قطــر الشــقيقة وأن 
يلهــم أهلهم وذويهم الصبر 

اخلالد يسحب ساللم إطفاء من مراكز محلية إلعادة الفحص
«وقاية اإلطفاء» تتفّقد مشروع مبنى قصر العدل لتسريع اإلجناز

حشيش والريكا حتول دون مغادرة مسافر عبر «النويصيب»
عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

أحــال مدير عــام اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات العميد محمد قبازرد امس إلى النيابة 
العامة مواطنا علــى خلفية اجتاره في املواد 

املخدرة.
وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت 
عن اجتار مواطن في احلشيش ليتم استدراجه 
الى كمني وتوقيفه في منطقة بنيد القار، حيث 
كان بصدد تسليم كمية من املخدرات الى مصدر 
وبتفتيش مسكنه مت العثور بحوزته على نحو 

كيلو من مخدر احلشيش.
مــن جهة أخــرى، أحيل مواطــن من منفذ 
النويصيب، حيث كان بصدد مغادرة البالد الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ان ضبط 
بحوزته قطعة من احلشيش وحبوب الريكا.
وقال مصدر امني ان املواطن مت االشــتباه 
به ليتم تفتيشه والعثور بحوزته على املواد 

السالفة الذكر.
على صعيد آخر، ألقى رجال جندة األحمدي 
القبــض على وافد هنــدي بعد االشــتباه به 

وعثر بحوزته على قطع من احلشيش، حيث 
اعترف الوافد باجتاره فــي املخدرات وأحيل 

إلى االختصاص.
مــن جهة اخــرى، أحال رجــال أمن حولي 
إلى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات مواطنا 
(سوابق) ووافدا سوريا لالشتباه في االجتار 
باملواد املخدرة وحيازتها للتعاطي أيضا، وجاء 
ضبط املتهمني عقب مطاردة وقيامهما بالتخلص 

من أكياس مخدرات كانت بحوزتهما.
وقــال مصدر أمني لـ «األنبــاء» إن دورية 
اشــتبهت في مركبة رباعية ولدى الطلب من 
قائدها التوقف فوجئ رجل الدورية بشخصني 
يتركان املركبة في وضعية تشغيل ويهربان 
على األقدام لتتم مطاردتهما، وخالل الركض 
ألقى الشــخصان أكياســا مت جتميعها الحقا 
وتبني بعد احلصر سواء للفافات امللقاة أرضا 
أو تلــك التي كانت داخل املركبــة انها عبارة 
عن ٢٠ كيس كيميكال، ٣ أكياس شبو جاهزة 
للتعاطي وشــرائط حبوب الريــكا، حيث مت 
حتريرها، وباالستعالم عن الشخصني تبني ان 
املضبوطات التي حالت دون السفر من النويصيباملواطن من أرباب السوابق في قضايا املخدرات.

ضبط غير طبيعي لتشويهه صور رموز وطنية
أحمد خميس

ألقى رجال أمن قيادة الســاملية القبض 
على مواطن قام بتشويه صور خاصة برموز 
وطنية مقابل النادي العلمي. وكان بالغ ورد 
بهذا اخلصــوص عن وجــود عبث ببعض 

الصــور، وفــي األثناء ورد أيضــا بالغ عن 
مشاجرة ، ولدى فض املشاجرة التي كانت 
بني شخص «بدون» ومواطن تبني وجود لون 
أحمر في ساعد املواطن، وبالتحقيق معه تبني 
أنه هو من شــوه الصــور، كما تبني انه في 
حالة غير طبيعية ليحال إلى االختصاص.

إبعاد قائدي الدراجات على جسور املشاة 
وال صحة إللغاء مهلة الـ ١٠ أيام للتأمني

أحمد خميس

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن البدء 
في إبعاد قائدي الدراجات املخالفني بالقيادة 
على جســور املشــاة. ويأتي قرار اإلبعاد 
اإلداري عقب دعوات وحمالت حلث قائدي 
الدراجات على عدم جتاوز القانون بالسير 

على اجلسور املخصصة للمشاة.
وقــال مصدر مروري إن حمالت مكثفة 

سيتم تنظيمها في غضون الفترة املقبلة، 
علــى أن يتم التحفظ علــى اآللية وإحالة 
قائدها إلى اإلبعاد اإلداري مع إدراج اسمه 
على قوائم غير املصرح لهم بدخول البالد 

مجددا.
من جهة أخــرى، قالــت اإلدارة العامة 
للمرور بإن مهلة انتهاء اجازة تسيير املركبة 
١٠ أيام تبدأ من تاريخ مدة الســريان، وما 
يتم تداوله بشأن إلغاء املهلة غير صحيح.

«الداخلية» بصدد تنظيم حمالت لضبط املخالفني وإبعادهم

كما هو متوقع مت تعيني الشيخ 
طالل اخلالــد نائبــا أول لرئيس 
للداخلية،  الوزراء ووزيرا  مجلس 
وهو منصب مستحق لقيادي ناجح 
برهن منــذ ان كلف بإدارة وزارة 
الداخلية انه خير خلف خلير سلف، 
حيث مضى على خطى أخيه سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
في اخلطــط اإلصالحية الطموحة 
وتطوير قطاعات الوزارة واالرتقاء 
باخلدمات املقدمة والنزول الى امليدان 
لدعم ابنائه ومتابعة املشكالت التي 
يعاني منها املواطن واملقيم والتصدي 
بجسارة الى قضية املخدرات وإظهار 
احلزم حيال هذا امللف وشــد أزر 
إخوانه في مكافحة املخدرات وخفر 
السواحل واجلمارك، وأيضا جهوده 
الواضحة مبعاجلة االختناقات وتعقب 
املخالفني واإلشراف شخصيا على 
حمالت تنفذهــا قطاعات الوزارة 
ليشكل هذا التواجد امليداني حافزا 

ودعما أل بنائه واخوانه.
الرئيسية لوزارة  املهام  من بني 
الداخلية فرض هيبة الدولة وحفظ 
النظام العام وحتقيق سيادة القانون 
للمواطنني  وتقدمي اخلدمات سواء 
واملقيمــني والتصــدي للجرمية 
وتخفيــض معدالتها، وهذه املهام 
حتتاج الى وزير ميداني ذي فكر 
متجدد يواكــب العصر، ويتلمس 
االحتياجــات، ويوظــف القيادات 
مبا يخــدم الــوزارة ويصب في 
خانة حفــظ األمن وحتقيق األمان 
وحماية املجتمع وأيضا قيادي متابع 
لكل كبيرة وصغيرة لتقومي العمل 
وحتسني االداء وتطوير اخلدمات، 
املواصفات توافرت وبرهن  وهذه 

الشيخ طالل على قدرته الكبيرة في 
االدارة الفائقة وإحداث نقلة نوعية 
في الكثير من امللفات، ولدينا تطلعات 
في االهتمــام اكثر بقضايا العنف 
واالستهتار وممارسات وسلوكيات 
دخيلة علينا، خاصة ان ملف العنف 
حتديدا له انعكاس على زيادة في 

معدالت اجلرائم.
وفي اخلتام كل التمنيات لرئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
بالتوفيق  نواف األحمد الصبــاح 
والسداد وللحكومة اجلديدة، وأن 
يسهم الوزراء اجلدد بدور مهم في 
املواطنني وتنفيذ  حتقيق تطلعات 
خطة التنمية املستدامة على ارض 
الواقع وتوجيهات القيادة السياسية، 
كمــا أمتنى من االخوة نواب األمة 
مد يد التعاون وطّي صفحة املاضي 
وبدء أخــرى جديدة وتالفي أوجه 

القصور.
٭ آخر الكالم: اقامة فعالية جائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
وقراءته وجتويــده، حتت رعاية 
ســامية من صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
اقامة  الكويت في  واستمرار لنهج 
هذه االنشطة املهمة وجناح الفاعلية 
وبحضور رئيس ديوان ولي العهد 
الشيخ أحمد العبداهللا ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق انور البرجس ووكيل 
وزارة األوقاف، وهذا ليس بغريب 
على الكويت، وال ميكن ان ننسى 
جهود وزارة الداخلية في تسهيل 
استضافة املشاركني، كما ان تكرمي 
العقيد صالح الســهيل من أسرة 
العالقات العامة في ختام اجلائزة كان 
مستحقا جلهوده في هذا املهرجان.

نافذة على األمن

خير خلف
 خلير سلف

الفريق م. طارق حمادة

تغرمي وعزل متهمني في قضية اختالس بـ «الصحة»
عبدالكرمي أحمد

أصــدرت محكمــة االســتئناف حكما 
بقضية متهم فيها رجال أعمال و١٢ موظفا 
فــي وزارة الصحــة بينهــم مســؤولون 
ســابقون، بالتزوير وتسهيل االستيالء 
علــى أكثر من ٤ ماليــني ونصف مليون 

دينار.
وقضت احملكمة بتغرمي ١٠ من املتهمني 
مبالــغ متفاوتة تتراوح بني ٣ آالف و٢٠
ألف دينار مع عزل املوظفني املتهمني من 

وظائفهم.

وأحيل املتهمــون إلى احملاكمة بعدما 
اتهموا بأنهم قاموا خالل الفترة من مايو 
٢٠١٤ إلى أكتوبر ١٠٢٦ بتسهيل االستيالء 
على مبلغ مليونني و١٥٠ ألف دينار لشركة، 
ومليونني و٢٢١ ألف دينار لشركة أخرى 
مقابــل أعمــال إضافيــة لــم تؤدياها في 
مستشفيات ومراكز صحية، ومبالغ كان 
يتعني خصمها من مستحقات الشركتني 
عند الصرف وهي غرامات تأخير توريد 
العمالة التمريضية بأقل من العدد املتعاقد 
عليه، وتزوير طلبات صرف مستحقات 

الشركتني.


