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المؤبد بدًال من اإلعدام للمتهم األول.. والسجن ١٥ سنة و١٠ و٥ سنوات لعشرين متهمًا وتغريم واحد وبراءة ثالثة

«التمييز» تنهي فصول «خلية العبدلي»
عبدالكريم أحمد

حسمت محكمة التمييز قضية خلية العبدلي املتهم فيها 
٢٥ مواطنــا باإلضافــة إلى إيراني هــارب، حيث انتهت إلى 
احلبس املؤبد للمتهم الرئيسي وباحلبس ١٥ و١٠ و٥ سنوات 

لعشرين متهما وبتغرمي واحد وبراءة ثالثة.
وقضت احملكمة برئاسة املستشار أحمد العجيل بتخفيف 
عقوبة املتهم األول حسن حاجية حيث ألغت إعدامه واكتفت 
بحبســه حبســا مؤبدا، والسادس جاســم غضنفري الذي 
ألغت عقوبة حبســه حبســا مؤبدا واكتفت بحبسه ملدة ١٥ 
سنة، أما املتهمون العشرون والثاني والعشرون والسادس 
والعشرون فأيدت براءتهم، فيما أيدت تغرمي املتهم اخلامس 

والعشرين مببلغ ٥٠٠٠ دينار.
وقضت احملكمة بتشــديد عقوبــة متهمني ليناال احلبس 
١٥ عامــا بدال من ٥ ســنوات، وبإلغاء براءة عشــرة متهمني 
والقضاء مجددا بحبس ثمانية منهم ملدة ١٠ سنوات واثنني 
منهم ملــدة ٥ ســنوات، وبإلغاء عقوبة احلبس ٥ ســنوات 
ملتهمني اثنني والقضاء مجددا بحبســهما ملدة ١٠ ســنوات، 
وبإلغاء عقوبة احلبس سنتني ملتهم واحد والقضاء مجددا 

بحبسه ١٠ سنوات.
وأيدت احملكمة تغرمي ثالثة من هؤالء إلى جانب القضاء 
مجددا بحبســهم ١٠ سنوات وبتأييد تغرمي رابع إلى جانب 
القضاء مجددا بحبســه ٥ ســنوات، في حني اشتملت أغلب 
أحكام احلبس على وضع املتهمني حتت رقابة الشرطة ملدة 
٥ ســنوات، في وقت أكدت فيه عدم جواز محاكمة املتهمني 
عن تهم حمل الســالح وتلقي تدريبــات على يد حزب اهللا 

في لبنان، وذلك لوقوعها خارج البالد.
التفاصيل ص ٥٠ ٭

غالف الكتاب الذي صدر مؤخرا عن 
مسيرة املغفور له بإذن اهللا جاسم اخلرافي

البنوك الكويتية ترفع الفائدة على 
الودائع بالدينار ربع نقطة مئوية

«جاسم محمد 
اخلرافي»..

مسيرة خير 
وعطاء في حب 

41الكويت

أكدت أن آخر يوم لتقدمي طلبات االلتحاق غداً الثالثاء

٧ ديسمبر آخر موعد لتسليم املعلمني الكويتيني عملهم

السالم لـ «األنباء»: إعالن  املقبولني باجلامعة قبل العيد

تثبيت مديري املناطق التعليمية: العومي لـ «األحمدي» 
والديحاني لـ «مبارك الكبير» وبوحمد لـ «الفروانية»

آالء خليفة

أعلنت مديرة إدارة القبول بجامعة الكويت 
هند السالم ان يوم الثالثاء ٢٠ اجلاري هو آخر 
يوم لتقدمي طلبات االلتحاق بجامعة الكويت 

للعام اجلامعي ٢٠١٧-٢٠١٨.
وقالت السالم في تصريح خاص لـ «األنباء»: 
بعد االنتهاء من تسلم طلبات االلتحاق وإغالق 
باب التسجيل باجلامعة يوم الثالثاء ٢٠ اجلاري 
ستبدأ عملية الفرز مباشرة استعدادا إلعالن 
نتائج املقبولني باجلامعة قبل عطلة عيد الفطر.
وأفادت الســالم بأنه سيتم إرسال رسائل 
قصيــرة جلميع الطلبــة املقبولــني إلبالغهم 

بالتخصصات التي قبلوا فيها، مشيرة الى ان 
الرسائل ســتتضمن مواعيد مراجعة الطلبة 
لصالة القبول والتسجيل في الشويخ إلمتام 

عملية القبول. 
وشــددت السالم على الطلبة عند مراجعة 
صالة القبول والتســجيل اصطحاب شــهادة 
الثانوية العامة األصلية أو صورة طبق األصل 
عنها والبطاقة املدنية األصلية العتماد قبولهم.

وكشفت السالم عن ان اعتماد القبول سيكون 
خــالل الفترة مــن ٤ يوليو حتــى ١٣ يوليو، 
مشددة على ان الطلبة الذين لن يقوموا باعتماد 
قبولهم في تلك الفترة فسيعتبر قبولهم ملغى 

باجلامعة.

عبدالعزيز الفضلي 

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس قرارا بتثبيت مديري املناطق 
التعليمية، وهم وليد العومي ملنطقة األحمدي، 
ومنصــور الديحاني ملنطقة مبارك الكبيـــر، 
وجاســم بوحمد لـ «الفروانية» ومنصـــور 
الظفيري لـ «حولــــي» ووليــــد بـن غيــــث 

لـ «اجلهراء».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية عن 
خطة تنظيم عمل واستقبال الكوادر التعليمية 
اجلديدة للعام الدراسي املقبل ٢٠١٧/ ٢٠١٨، على 
أن يكون يوم اخلميس ٧ ديسمبر املقبل هو 
آخر موعد لتســليم العمل للكوادر الوطنية 
سواء احملولون عن طريق اخلدمة املدنية أو 
إدارة املوارد والبشرية، وكذلك املنتدبون أو 

املنقولــون من جهات أخرى، بينما ســيكون 
اخلميــس ١٩ أكتوبر هو آخر موعد لتســليم 

العمل لغير الكويتيني.
ودعت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري 
القطاع اإلداري في الوزارة إلى التنسيق مع 
ديوان اخلدمة املدنية للبدء في حتويل مخرجات 
كليتــي التربية والتربية األساســية حديثي 
التخرج إلى املناطق التعليمية اعتبارا من ١٦ 
يوليو، بينما ســتقوم إدارة املوارد البشرية 
باســتدعاء الكوادر التعليميــة الوطنية من 
غيــر مخرجات الكليات التربوية اعتبارا من 

٣٠ يوليو.
وبالنســبة للكــوادر التعليميــة من غير 
الكويتيني (محلي)، فسيتم استدعاء من اجتازوا 
املقابالت احمللية بنجاح بدءا من ٦ أغسطس.

التفاصيل ص ٣٤ ٭

مقارنة بني أحكام «االستئناف» و«التمييز » في قضية  خلية العبدلي
حكم التمييزحكم االستئنافاملتهمونم
مؤبدإعدامحسن عبدالهادي علي حاجية١
١٥ سنة + مراقبته ٥ سنوات٥ سنواتعمار حسن غلوم حسني٢
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنوات٥ سنواتحسني علي سيد حسني الطبطبائي٣
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتسنتنيمحمد جاسم محمود املعراج٤
٥ سنواتبراءةعلي عبدالكرمي اسماعيل عبدالرحيم٥
١٥ سنة + مراقبته ٥ سنواتمؤبدجاسم محمد شعبان غضنفري٦
تأييد تغرميه + حبسه ١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتغرامة ٥٠٠٠ دينارمحمد حسن عبداجلليل احلسيني٧
١٥ سنة + مراقبته ٥ سنوات٥ سنواتزهير عبدالهادي حجي احملميد٨
تأييد تغرميه + حبسه ٥ سنواتغرامة ٥٠٠٠ دينارحسن علي حسن جمال٩
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنوات٥ سنواتحسن مراد حسني جاسم١٠
تأييد تغرميه + حبسه ١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتغرامة ٥٠٠٠ دينارمحمد جعفر عباس حاجي١١
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةعباس عيسى عبداهللا املوسوي١٢
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةحسن احمد عبداهللا العطار١٣
تأييد تغرميه + حبسه ١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتغرامة ٥٠٠٠ دينارعبداحملسن جمال حسني الشطي١٤
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةمصطفى عبدالنبي خان١٥
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةحسني جمعة محمد الباذر١٦
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةيوسف حسن شعبان غضنفري١٧
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةمهدي محمد سيد علي حسني١٨
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةعيسى جابر باقر١٩
تأييد براءتهبراءةحسن داود عبدالكرمي رمضان٢٠
١٠ سنوات + مراقبته ٥ سنواتبراءةجعفر حيدر حسن جمال٢١
تأييد براءتهبراءةهاشم حسني رجب علي٢٢
هارب نال اإلعدام في أول درجة ولم يستأنف أو يطعنعبدالرضا حيدر دهقان٢٣
٥ سنواتبراءةباسل حسني علي الدشتي٢٤
تأييد تغرميهغرامة ٥٠٠٠ دينارعبداهللا حسن عبداجلليل احلسيني٢٥
تأييد براءتهبراءةهاني عبدالهادي علي حاجية٢٦
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حتديث ضوابط «فتح» 
و«إغالق» امللفات 

الطبية في «الطب 
النفسي»

عبدالكريم العبداهللا

الصحــة  وزارة  تســتعد 
لتحديث ضوابط وسياســات 
وإجراءات فتح وإغالق «امللفات 
الطبية» مبركز الكويت للصحة 
النفســية، فضــال عــن كيفية 

التصرف بها.
وتتضمن الضوابط حصر 
وغيــر  «النشــطة»  امللفــات 
آليــة  «النشــطة»، واعتمــاد 
للتصرف بامللفات التي مضى 
علــى تداولها فتــرات طويلة، 
عــالوة علــى النظر فــي وقف 
استخدام وتداول بعض امللفات 

غير العاملة وغير النشطة.
وتتضمــن الضوابط تلقي 
وفحص الطلبات اخلاصة بوقف 
استخدام وتداول بعض امللفات 
من أصحاب هذه امللفات وذويهم، 
فضال عــن ان هــذه الضوابط 
ســتقوم باقتراح مشروع قرار 
باألسس والقواعد املنظمة حلفظ 
امللفات النشطة والتصرف في 
امللفات غير النشــطة وحتديد 
مدة االحتفاظ بها وفقا للقواعد 
القانونية والفنية املنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، تتجه وزارة 
الصحة قريبا إلتالف ما يقارب 
نصف املليون ملف طبي «غير 
نشــط» مبختلف املستشفيات 
واملراكــز التخصصيــة نظــرا 
لعدم مراجعة أصحابها للمرافق 

الصحية منذ سنوات.
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