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أكدت أنه ال يمسّ استقالل القضاة وال يجردهم من ضماناتهم

احملكمة الدستورية حتصّن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد
عبدالكريم أحمد

أصدرت احملكمة الدستورية، 
أمــس، حكمــا برفــض الطعن 
املباشر بعدم دستورية القانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠١6 بشأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمــة املاليــة، وبذلك يحصن 

القانون.
أعضــاء  مــن   6 وكان 
السلطة القضائية قد طعنوا 
على القانون، حيث رأوا أنه 
يخل مببدأ املساواة وينتهك 
واحلريــة  اخلصوصيــة 
الشــخصية ويخالــف مبــدأ 
أصــل البــراءة التــي جبــل 
اإلنسان عليها واملساس بالذمة 
املالية دون مســوغ قانوني، 
فضال عــن تعارضه مع مبدأ 
فصل السلطات واقتتاته على 
اســتقالل القضــاء وإهــداره 

الضمانــات املقــررة ألعضاء 
السلطة القضائية، مشيرين 
إلــى أن نصــوص القانــون 
منحــت ألشــخاص تابعــن 
للســلطة التنفيذية من غير 
رجــال القضاء ســلطة جمع 
املعلومــات واألدلة واالطالع 
على السجالت والوثائق ملجرد 
وجود شــبهة جرمية فســاد 
أو محض شــكوى كيدية ما 
قد يعســف بحصانة أعضاء 

السلطة القضائية.
وأكدت احملكمة بحيثيات 
التــزام أعضــاء  أن  حكمهــا 
الســلطة القضائيــة بأحكام 
مــن  باعتبارهــم  القانــون 
اخلاضعن ألحكامه وتقدميهم 
إقرارات الذمة املالية إلى الهيئة 
التــي أنشــأها املشــرع لهذا 
الغرض، ال يتضمن أي مساس 
باستقاللهم وال يجردهم من 
الضمانــات األساســية التي 

للوظيفة العامة وحفاظا على 
املال العام، ال يعد انتهاكا للحق 
فــي اخلصوصيــة واحلرية 

الشخصية.
وأردفــت: كمــا أن االدعاء 
مبخالفــة نصــوص القانون 
أصــل البــراءة علــى النحو 
الذي أشار إليه الطاعنون في 
طعنهم وفي حدوده فهو ادعاء 
غير صحيح ذلــك أن جرائم 
الفساد املنصوص عليها في 
ذلك القانــون ال تثبت بغير 
األدلــة التي تقدمهــا النيابة 
العامــة للتدليــل علــى قيام 
اجلرميــة فــي كل ركــن من 
أركانها ونسبتها إلى فاعلها، 
ولم تفتــرض نصوص تلك 
املواد أية قرينة حتكمية في 
حق املتهم ترتــب نقل عبء 

نفيها إليه.
وردت احملكمــة علــى ما 
أثــاره الطاعنون من وجوب 

كفلها لهم الدستور والقانون.
وأضافــت احملكمــة: يظل 
اتخــاذ أي إجــراء قبل رجال 
الســلطة القضائيــة معقودا 
جلهــة قضائية هــي النيابة 
العامة بعد اتباع ما استلزمه 
القانــون من إجراءات تتمثل 
باســتئذان املجلــس األعلى 
للقضاء وموافقته على اتخاذ 
ذلك اإلجراء، ومن ثم ال تكون 
النصوص املطعون عليها قد 
تضمنت مساسا مببدأ فصل 
الســلطات أو اعتــداء علــى 

استقالل القضاء.
عــن  أمــا  وتابعــت: 
القــول بانتهاكهــا احلق في 
اخلصوصية واعتدائها على 
احلرية الشخصية فمردود، 
بــأن القانــون إذا اســتهدف 
حتقيق غاية وطنية تقتضيها 
املصلحــة العامــة للبالد في 
الفســاد صيانــة  مكافحــة 

إخضــاع مــن هم فــي درجة 
وزير ويعملون في جهات ذات 
أهمية وال يشــغلون وظيفة 
تنفيذية ألحكام ذلك القانون 
أو اســتبعاد أعضاء السلطة 
القضائية من اخلضوع ألحكام 
القانون، بقولها إن ذلك في حد 
ذاته ال يعد مثلبا دستوريا، إذ 
إن دور هذه احملكمة ال يتجاوز 
وظيفتها القضائية مبعاييرها 
وظيفــة  إلــى  وضوابطهــا 
التشــريع. يذكر أن احملكمة 
أصــدرت حكمهــا برئاســة 
املستشار يوســف املطاوعة 
وعضوية املستشارين خالد 
سالم علي ومحمد جاسم بن 
ناجي وخالــد أحمد الوقيان 
وعلي أحمد بوقماز، وحضور 
أمــن الســر محمــد عبداهلل 

الرشيد. 
نص حكم وحيثيات »الدستورية«  على موقع 

www.alanba.com.kw  »األنباء«

املستشار يوسف املطاوعة

قال مقــدم الطعن على قانون 
إنشــاء هيئة مكافحة الفساد، 
إن  احملامي عــادل عبدالهادي 
القانون بات محصنا من حيث 
الدستورية بعد قضاء احملكمة 

برفض الطعن عليه.
ورأى عبدالهادي أن املثالب التي 
تعتري بعض نصوص القانون 
تســتوجب التعديــل من قبل 
مجلس األمة، مشيرا إلى أن هذا 
التعديل مستحق وهو معروض 
اآلن أمام اللجنة التشريعية. ودعا 
الهيئة بعد حتصني قانونها إلى 

أن تقوم بدورها األمثل وبالشكل املطلوب بال أية ضغوط ذهنية 
حالت في السابق دون أن تقوم بواجبها بالشكل التام.

عبدالهادي لـ»األنباء«: 
على املجلس تعديل مثالب القانون

احملامي عادل عبدالهادي 

عدم إخضاع من هم 
بدرجة وزير ألحكامه

ال يعد مثلباً 

دستورياً

وفاة وافد خلف متنزه ترفيهي في حولي

بيع املركبات احملجوزة لدى »املرور« 
األربعاء املقبل في اجلهراء

تلقى محقق مخفر شرطة ميدان حولي بالغا ورد لعمليات 
حولــي يفيد بوجود حالة وفاة في منطقة حولي خلف متنزه 
ترفيهي، وعليه انتقلت إحدى الدوريات إلى مكان البالغ وعند 
وصولها شــاهدت سيارة اإلســعاف حيث قام رجال الطوارئ 
بالكشــف عن الشــخص وهو وافد آسيوي يبلغ من العمر 65 
سنة لكن الفحوصات أثبتت وفاة اآلسيوي بعد سقوطه أثناء 
تواجده عند املتنزه ومت ندب األدلة اجلنائية والطب الشرعي 

وعليه مت رفع اجلثة إلى الطب الشرعي.

أعلنــت اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام جلنة 
بيع املركبات والدراجات باملزاد العلني عن بيع عدد من املركبات 
بقســم حجز املركبات بشركة الرابطة مبحافظة اجلهراء، وهو ما 
أعلنت عنه بالصحف في ١4 سبتمبر املاضي. وطالبت أصحاب هذه 
املركبات بضرورة مراجعة جلنة بيع املركبات والدراجات باملزاد 
العلني. وســيتم البيع االربعاء املقبــل، على ان يتم التنبيه على 
الراغبــن في دخول املزاد مبراجعة كراج حجز املركبات بشــركة 
الرابطة في محافظة اجلهراء قبل موعده بيوم واحد ملعاينة املركبات.

الطعن النسائي على دستورية قانون 
الرعاية السكنية إلى 6 ديسمبر املقبل

عبدالكريم أحمد

اجلـــــت احملــكـــمــة 
الطعن  الدســتورية نظر 
الرعايــة  قانــون  علــى 
الســكنية الــذي يطالــب 
مبساواة املرأة بالرجل في 
حق طلب اإلســكان إلى 6 
ديسمبر املقبل لالطالع على 
مذكرات الدفاع واحلكومة.
وخــالل اجللســة قدمــت 
احملاميتان منــى األربش 
وحنــان العنــزي حافظة 
مستندات تضمنت صورا 
فوتوغرافيــة للمســاكن 
منخفضــة التكلفــة التي 

الطاعنــات  تــوزع علــى 
وغيرهن مــن املتزوجات 
من غير كويتي، واشارتا 

إلى أن هــذه البيوت غير 
مناسبة وال حتفظ كياني 
األمومة والطفولة املكفولن 
دستوريا. وأكدت األربش 
والعنزي عدم دســتورية 
القانون حلرمانه الكويتية 
مــن احلق باختيار الزوج 
الذي يعد أحد روافد احلق 
باحلياة، ولفتتا إلى أنه مّيز 
بن الرجــل واملرأة وحرم 
املتزوجــة من  الكويتيــة 
غير كويتي من التقدم إلى 
املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية بطلــب توفير 
الرعاية السكنية من قسائم 

وبيوت وشقق وقرض.

احملامية حنان العنزياحملامية منى األربش

إثر خالف عائلي وخاص رفضت ذكره في القضية

عربية بعد اعتدائها على زوجها في بيان: 
لم أحتمل السب فضربته

..ومجهولون ضربوا شابني اخلامسة فجراً

محمد الجالهمة

لــم تنكــر زوجــة من 
اجلنسية العربية من مواليد 
١٩٧٢ قيامها بضرب زوجها 
وهو من مواليد ١٩66 ولكنها 
بررت فعلتهــا بأن زوجها 

أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة حولي في 
البحث عن مجهولن اعتدوا 

سّبها وضربها، وإزاء اعتراف 
الزوجــة ســجلت قضيــة 
تبادل ضرب وسب وقذف. 
وبحسب مصدر امني فإن 
وافداً يعمل في شركة خاصة 
تقدم الى مخفر شرطة بيان 
متهما زوجتــه التي تعمل 

بالضرب على شاب ومرافقه 
في منطقــة الرميثية فجر 
يوم أمــس وأرفق املدعيان 
في ملف قضية حملت عنوان 
اعتــداء بالضرب تقريرين 

في وزارة الصحة باالعتداء 
عليه، وأرفق تقريرا طبيا، 
وعلــى الفور مت اســتدعاء 
الزوجــة والتــي أكــدت ان 
زوجهــا ضربهــا وســّبها 
قبــل ان تبادلــه الضرب، 
وطلبت هي األخرى إثبات 

طبيــن. وبحســب مصدر 
أمني فإن شابا كويتيا من 
مواليد ١٩٩٠ تقدم إلى مخفر 
الرميثية وأبلغ عن تعرضه 
هــو وصديقه مــن مواليد 

االعتــداء الذي وقع عليها، 
وأرفقت تقريــرا طبيا في 
ملف القضيــة، وأوضحت 
الزوجــة ان تبادل الضرب 
بينها وبن زوجها جاء اثر 
خالف عائلي وخاص رفضت 

اإلفصاح عنه.

١٩85 الــى اعتداء بالضرب 
من اشخاص مجهولي الهوية 
كانــوا يســتقلون فارهــة 
أميركيــة وذلك في منطقة 

البدع ثم الذوا بالفرار.

إغالق 19 وكرًا لألعمال املنافية لآلداب
وإبعاد 600 وافد منهم 38 بائعة هوى

أحمد خميس

كشف مصدر أمني عن 
فحــوى تقرير صــادر من 
إدارة مخفــر اجلليــب الى 
املديــر العــام ملديرية أمن 
الفروانية اللواء ركن صالح 
مطر عن أداء متميز لرجال 
امن اجلليب، حيث تضمن 
التقريــر ان عــدد األوكار 
املشــبوهة التي مت إغالقها 
خالل أكتوبــر املاضي بلغ 

١٩ وكرا، وضبط داخلها 38 
أفريقية وآســيوية يقدمن 
املتعــة احلــرام، وصدرت 
بشأنهن قرارات بإبعادهن 
عن البالد، فيما بلغ إجمالي 
عدد املخالفن الذين أحيلوا 
مــن  اإلبعــاد  ادارة  الــى 
رجــال أمــن اجلليــب 6٠٠ 
وافد ووافدة، كما كشــفت 
اإلحصائية عن قيام رجال 
أمن اجلليب مبداهمة 8 أوكار 
لتصنيــع اخلمور وضبط 

بداخلها 3٠ ألف قنينة خمر 
مت إتالفها.

وأشــار املصدر الى ان 
تقريرا مفصال رفع الى مدير 
األمن بشــأن فراش املخفر 
الذي تبن تورطه في قضايا 
ابتــزاز وســرقة منتظري 
اإلبعاد مبعرفة أماكن سكنهم 
والتوجه إليها وســرقة ما 
بداخلهــا باعتبارهــم لــن 
يعــودوا إليها، حيث أحيل 

الى النيابة العامة . اللواء ركن صالح مطر

»غير طبيعي« يصطدم بـ »باص« 
وجهاً لوجه في الفروانية

هاني الظفيري

أحيل مواطن في العقد الثالث من عمره إلى مخفر الفروانية 
لالشــتباه في أنه بحالة غير طبيعية على أن يحال الحقا 
إلى التنفيذ املدني لكونه مطلوبا ملبلغ مالي. وجاءت إحالة 
الشــخص إلى املخفر إثر حادث تصادم وجها لوجه مع 
باص في الفروانية. وقال مصــدر أمني إن رجال األمن 
لــدى وصولهم إلى موقع البالغ تبني لهم أن قائد املركبة 
في حالة غير طبيعيــة وأن وضعية التصادم تؤكد ذلك. 
هذا، ومن املقرر أن يحال املتسبب فيه إلى األدلة اجلنائية.

إحباط تهريب سجائر
 بـ 24 ألف دينار عبر »النويصيب«

»نائم« مبواقف اجلمعية يكشف 
عن تعاطٍ وضبط آسيوي  بـ 36 »محلية«

رجل بزي منتقبة سرق مركبة ديليڤري

إطالق سراح مخالف من عام 2009

مواطنان يشتكيان من أخطاء طبية 
أصابت ابن األول وزوجة الثاني

هاني الظفيري

أحبــط رجال جمرك النويصيب أمــس محاولة تهريب 5٠ 
كرتون سجائر الى خارج البالد . وبحسب مصدر جمركي، فإن 
السجائر املهربة ضبطت مع أحد املسافرين وتقدر قيمتها بنحو 

٢4 ألف دينار. هذا، ومت التحفظ على املضبوطات.

هاني الظفيري

ألقى رجال األمن العام مبحافظة مبارك الكبير القبض على 
3 مواطنن وعثر بحوزتهم على مخدرات متنوعة، وكانت إحدى 
الدوريات قد اشــتبهت في شخص من مواليد ١٩8٧ تبن الحقا 
أنــه مواطن، فتم توقيفه بعد أن تبن أنه بحالة غير طبيعية، 
وبتفتيشــه عثر معه على ١8 حبة برتقالية اللون يشــتبه في 

أنها مخدرة، باإلضافة إلى حبتن صفراوين وأدوات تعاٍط.
وفي منطقة القرين ق3، اشــتبه رجال إحدى الدوريات في 
رباعية يابانية كانت تقف في مواقف اجلمعية، حيث شــوهد 
قائدها وتبن أنه مواطن نائم وبيده ســيجارة يشتبه في أنها 
ملغومة، كما شــوهد شــخص آخر خارجا مــن فرع اجلمعية 
ومتجها نحو املركبة وظهرت عليه عالمات االرتباك وبتوقيفه 
وتفتيشه عثر على ورقة ملفوفة وبها مادة عشبية يشتبه في 
أنها مخدرة، باإلضافة إلى ورق رشــيد وقطرة عن. في سياق 
متصل، مت ضبط وافد آسيوي عثر معه على 36 زجاجة خمر 

محلية في منطقة املهبولة. 

هاني الظفيري

وقــف رجال االمن العام مكتوفي االيدي حيال وافد مخالف 
لالقامة منذ العام ٢٠٠٩ ولم يتمكنوا من احالته الى ادارة االبعاد 
امنا اضطروا الى احالته للتنفيذ املدني. وبحسب مصدر امني 
فإن الســبب وراء عدم ابعاد املخالف كونه مديونا لـ ٩ جهات 
مببالغ مالية بلغت 4١6٧ دينارا. كما مت القاء القبض على مواطن 
اثناء جتوال احدى دوريات امن الفروانية بعد استيقاف مركبة 
كان يســتقلها، وباالســتعالم االمني عنه اتضــح انه مطلوب 
القاء قبض وذلك على خلفية مديونية الحد البنوك بقيمة 64 
الف دينار، كما تبن ان املواطن ال يحمل اي اثبات واحيل الى 

اجلهات االمنية املعنية.
في ســياق متصل، القي القبض علــى مواطن مدين مببلغ 
٧١١ دينارا وفلســطيني مديــن مببلغ 88 دينارا ومواطن مدين 
مببلغ 488 دينارا، وعند اســتمرار عمليات التفتيش والرصد 
االمني من قبل مديريات االمن التابعة لقطاع االمن العام ضبط 
آســيوي، وعند التأكد منه اتضــح ان عليه القاء قبض مببلغ 
٢٠٠٠ دينــار، كمــا القي القبض على مواطن ســجل ضد القاء 
القبــض عليــه مبلغ مالي قيمته 6.6٠٠ دينــار وايضا مواطن 

آخر مدين مببلغ ١٧ الف دينار.

محمد الجالهمة

في واحدة من أغرب القضايا تقدم وافد هندي من مواليد ١٩88 
إلى مخفر شرطة الواحة مبلغا عن تعّرضه للسلب من قبل شخص 
مجهول كان يرتدي النقاب، على حســب قوله، وســجلت قضية 

بهذا اخلصوص في مخفر شرطة الواحة بعنوان سلب بالقوة.
وبحسب مصدر أمني فإن هنديا يعمل ديليڤري لدى أحد املطاعم 
قــال إنــه كان في طريقه لتوصيل طلب إلــى أحد املنازل مبنطقة 
الواحة وكان يستقل مركبة يابانية موديل ٢٠١٢، وأضاف: فوجئت 
بســيدة ترتدي العباءة تشــير لي بإصرار كــي أتوقف وفوجئت 
بأن صاحبة النقاب ما هي إال رجل حيث قام بإخراجي بالقوة من 
املركبة وفر هاربا بها، مشيرا إلى ان سيارته كان بداخلها حافظة 
نقوده والتي كانت تضم بطاقة مدنية ورخصة سوق وبطاقة بنك 

وهاتفا نقاال و3٩ دينارا.

أحمد خميس

توجــه مواطنان الى الســلطات األمنية في محافظة مبارك 
الكبير بعد ان اكتشفا ان هناك أخطاء طبية، حيث أبلغ االول 
عــن إصابة مولوده حديــث الوالدة بالرأس، فيمــا قدم اآلخر 
شــكوى ضد مستشفى العدان بعد إصابة زوجته خالل إجراء 
عملية جراحية بفتحة بالبطن، مما أدى الى دخولها الى اجلناح 
اثر نزيف داخلي، وأحيلت شكويا املواطنن باعتبارهما أخطاء 

طبية الى اجلهات املعنية للتحقق والتأكد من صحتهما.

كراتني السجاير التى ضبطت في النويصيب

اآلسيوي وأمامه اخلمور احمللية

إلزام جمعية احملامني بالتجديد حملاميةاحلبوب املخدرة وأدوات التعاطي
عبدالكريم أحمد

ألزمــت احملكمــة الكليــة رئيس 
جمعيــة احملامن بصفتــه، بتجديد 
اشتراك احملامية حصة العبيد بعدما 
امتنعت اجلمعية عن ذلك بوقت سابق 
بذريعة وجود تزوير بأوراق القيد.

وقالت احملامية العبيد لـ »األنباء« 
إنهــا جلأت للقضاء بعــد ان أبلغتها 
اجلمعيــة برفض جتديد اشــتراكها 
ورغبتهــا بخفض درجــة قيدها إلى 
الدرجة »ب« رغم أنها محامية مقيدة 
أمام محكمتي الدستورية والتمييز، 

وملا استفسرت عن ذلك أجابوها بعدم وجود محضر تسجيل القيد 
اخلاص بها في املجلس السابق ووجود خطأ باستصدار الهويات، 
مشيرة الى أن النيابة العامة سبق وأن استبعدت اتهاما قدم ضدها 

بتزوير أوراق القيد.

احملامية حصة العبيد

من حادث تصادم الباص بالسيارة


