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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

دفع دستوري بقانون وظائف ورواتب األطباء

محاكمة رئيس مبرة خيرية بتهمة النصب واالختالس

«اجلنايات» تؤجل الدعوى بقضية «النائب البنغالديشي» إلى ٥ نوفمبر

تلقــت المحكمة الكلية أمس 
دفعــا قدمــه المحامــي نواف 
التويجري بعدم دستورية القانون 
رقم ١٩ فقرة ١ من قرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن وظائف ورواتب األطباء 
البشريين واألسنان الكويتيين.

وتنص المادة المطعون فيها 
على أنه «يمنح األطباء في نهاية 
الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل 
مرتبا شامال لسنة ونصف لمن 
مضــى على خدمته ٣٠ ســنة، 
الشــامل في  بالمرتب  ويقصد 

مجــال منح هــذه المكافــأة المرتب األساســي 
األوالد  وعــالوة  االجتماعيــة  والعــالوة 
والعالوات والبدالت والمكافآت التابعة للمرتب والتي 
تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وتدخل مكافأة 
التدريب في حساب مكافأة االستحقاق استثناء من 

مفهوم المرتب الشــامل». وأكد التويجري أن هذا 
النص يشوبه العوار الدستوري، مشيرا إلى أنه لم 
يراع المدة التي قضاها الطبيب الكويتي على مدار 
حياته بالخدمة واشترط مرور ٣٠ عاما للحصول 

على مكافأة االستحقاق.

أمرت محكمة اجلنايــات بحجز رئيس إحدى 
املبرات اخليرية وأرجأت محاكمته بقضية اختالس 
أموال املتبرعني وغسيل األموال. وأحيل املتهم البالغ 
٤٩ عاما إلى احملاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة 
أنه خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣٠ أبريل ٢٠١٧ 
بدائرة أمن الدولة، ارتكب جرمية غسل أموال مببلغ 

٢١١ ألفا و٥٠٢ دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها 
وحتويلها بغرض إخفاء مصدرها غير املشروع مع 
علمه بأنه متحصل عليها من جرمية النصب. كما 
أسندت النيابة إلى املتهم أنه توصل بطريق التدليس 
إلى االستيالء على املبلغ املشار إليه اململوك ملتبرعني، 

وذلك باستخدام طرق احتيالية.

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة اجلنايات ثاني جلساتها لنظر قضية 
النائب البنغالديشــي املتهم فيها ١٣ متهما، بتهم تتعلق 
بالرشوة واالجتار بالبشر وغسيل األموال. وقررت احملكمة، 

برئاسة املستشــار عبداهللا العثمان، إرجاء الدعوى إلى 
اخلامس من نوفمبر املقبل، فيما رفضت طلبات جديدة 
قدمها دفاع املتهمني للمطالبة بإخالء ســبيل موكليهم. 
وتخللت اجللسة استجواب ضابطي إدارة مكافحة جرائم 
املال ومباحث شؤون اإلقامة، حول تقرير اتهاماتهما بالواقعة.

نواف التويجريهاني عبدالباقي

«الداخلية»: استدعاء أشخاص 
دعوا ملناسبات وستتخذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم
ذكرت االدارة العامة للعالقــات واالعالم االمني بوزارة 
الداخلية انه ضمن جهــود وزارة الداخلية بكافه قطاعاتها 
ملنع التجمعات بأنواعها املختلفة اخلاصة والعامة والتصدي 
لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات الصادة من قبل الســلطات 
الصحية في البالد للحد من انتشار ڤيروس كورونا في البالد.

تعاملت الوزارة ومن خالل متابعتها ملنع اقامة التجمعات 
في كافة انحاء البالد مع عدد من دعوات االعراس والتجمعات 
املخالفة لقرارات السلطات الصحية في البالد، ومت استدعاء 
اصحابها قبــل اقامتها واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

بحقهم.
وتهيب وزارة الداخلية باالخوة املواطنني ضرورة االلتزام 
بقرارات السلطات الصحية في البالد مبنع التجمعات سواء 
العامة او اخلاصة مؤكدة ان وزارة الداخلية ستتخذ االجراءات 

القانونية جتاه من يدعو او يشارك في اي جتمعات.
يشار الى ان اجراءات الداخلية تأتي تطبيقا للقانون رقم 
٦٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزارة الصحة، والذي مينع إقامة 
احلفــالت مبا فيها حفالت األعراس وغيرها، ســواء أقيمت 
في مكان عام أو خاص مثل الســكن اخلاص أو الديوانيات 
اخلاصة، ومنع إقامة الوالئم وحفالت االســتقبال وغيرها 
لغيــر أفــراد العائلة، ومنع االســتقباالت أو التجمعات في 

الديوانيات العامة أو اخلاصة.

صاحبة محل ورد تتهم مواطنة 
بالنصب عليها بـ ٤٥٠٠ دينار

محمد الجالهمة

ســجلت مواطنة تملك محال للورد قضية في أحد 
مخافر محافظة العاصمة ضد سيدة كويتية متهمة اياها 
بالنصب عليها بمبلغ ٤٥٠٠ دينار، وقالت المبلغة ان 
مواطنة تواصلت معها وطلبت وردا وتم االتفاق فيما 
بينهم على قيمته وبالفعل تم توصيل الطلبات ولكنها 
تجاهلت السداد حيث حاولت أكثر من مرة التواصل 
مع المدعى عليها ولكنها تجاهلت اتصاالتها، وقدمت 
المبلغة في ملف القضية فواتير بشأن الورد الذي تم 

ارساله الى منزل المدعية.

وفاة سوري بتصادم ثنائي 
في أبوحليفة

مبارك التنيب

لفــظ وافــد ســوري ٧٤ عامــا أنفاســه األخيــرة بعــد 
وصولــه إلى مستشــفى العدان بدقائق متأثــرا باإلصابات 
التــي لحقت به في حادث مــروري ثنائي بمنطقة المنقف، 
وتــم تســجيل القضية باعتبارهــا حادث تصــادم ووفاة، 
وبحســب مصــدر امنــي فقــد ورد بــالغ إلــى العمليــات 
بوقوع حادث سير، ولدى انتقال رجال األمن الى موقع الحادث 
شوهد وافد سوري مصابا ليتم نقله سريعا بواسطة سيارة 
إسعاف الى مستشــفى العدان، وتم ادخاله غرفة االنعاش 

ولكنه توفي بعد دقائق من دخوله للعالج.

عراقية توّثق سّبها وقذفها 
باملياه صوتًا وصورة

أمير زكي

قدمت سيدة عراقية تعمل في وزارة الصحة الكويتية 
في ملف قضية حملت عنوان ســب وقذف مقطع ڤيديو 
يظهر قيام مواطن بســبها وقذفهــا بعبوات مياه وكذلك 
دفعها لعمل حادث سير من خالل التوقف املفاجئ مقابل 
مركبتها، مؤكدة ان هذه الوصالت من التعدي امتدت لعدة 
كيلومتــرات وكانت بدايتها ما بني املقبرتني وصوال الى 

دوار األمم املتحدة.
وبحسب إفادات املبلغة فإنها فوجئت بشخص يطلب 
منها التوقف بني املقبرتني، وزعم انها قامت باالصطدام 
مبركبته وقام بسبها، مشيرة الى انها قامت باالنصراف 
ليقــوم املدعى عليه، وتبني انه مواطن بعد وصوله الى 
املخفــر، مبواصلة اللحاق بها والنــزول مرة اخرى عند 
اشارة ضوئية توقفا فيها وحاول فتح باب سيارتها وسبها 
وألقى عليها عبوات مياه صحة واغراض اخرى ال تعرفها، 
وكذلــك مضى مبضايقتها بأن ســار امامها وتوقف عدة 
مرات بشكل مفاجئ حتى يجبرها على عمل حادث سير.

إبعاد ٧٠ وافدًا للعمل لدى 
الغير داخل أسواق و«حراس»

عبداهللا قنيص

فيما تتجه وزارة الداخلية فور فتح الطيران إلى تنظيم 
حمالت مكثفة ملالحقة مخالفي قانون اإلقامة والتي تتجاوز 
أعدادهم الـ ١٠٠ ألف مخالف، أبلغ مصدر أمني «األنباء» ان 
االدارة العامة ملباحث اإلقامة نفذت حملة استمرت لساعات 
فــي منطقة عبداهللا املبارك يوم االحد واملنقف يوم االثنني 
وأسفرت عن ضبط ٧٠ وافداً من جنسيات مختلفة، مشيرا 
الــى ان املوقوفني متت إحالتهم إلــى اإلبعاد اإلداري متهيدا 
لترحيلهم إلى بلدانهم مع إدراج اســمائهم على قوائم غير 
املصرح بالدخول. واســتنادا الى مصدر امني فإن قوة من 
مباحث شــؤون اإلقامة قامت أمس األول األحد بشن حملة 
موسعة على األسواق واملطاعم واحملالت في منطقة املنقف 
ومت توقيــف ٦٠ مخالفا ما بني العمــل لدى الغير ومخالفة 
قانون اإلقامة، وأضاف املصدر انطلقت قوة مساء االثنني من 
منطقــة عبداهللا املبارك وجرى توقيف ١٠ وافدين يعملون 
حــراس بنايــات قيد اإلنشــاء وتبني انهــم ال يعملون لدى 

كفالئهم وبعض منهم مادة ٢٠ خدم منازل.

ضبط «خمسيني» قتل مواطنًا مبطرقة في الرابية
محمد اجلالهمة

متكــن رجــال مباحــث 
الفروانيــة من إغالق قضية 
قتــل مواطــن داخــل منزل 
مبنطقة الرابيــة وذلك بعد 
ضبط مواطن آخر في العقد 
اخلامــس من عمــره، حيث 
اعترف املتهم في التحقيقات 

البالغ شوهدت جثة املجني 
عليه مهشمة الرأس، وبعمل 
التحريات ومقارنة الكاميرات 
أيضا من خالل هاتف املجني 
عليه مت التوصل إلى اجلاني 
وضبطــه وأقــر بارتكابــه 
اجلرمية وأرشــد عــن األداة 
املستخدمة، وعليه مت تسجيل 
قضيــة قتل عمد مع ســبق 

اإلصــرار والترصد، على أن 
تتم إحالة املتهم إلى النيابة 
في غضــون األيــام القليلة 
املقبلة الستكمال التحقيقات 
معه والوقوف على أســباب 
ومبررات اجلرمية، وسيتم 
اصطحــاب املتهــم، إذا رأت 
النيابة، لتمثيل جرميته في 

مكان وقوعها.

معه بأنــه قتل املجني عليه 
نظرا خلالفات ســابقة وأنه 
اســتخدم مطرقــة فــي قتل 
املجني عليه وأرشد عن أداة 
اجلرمية. وبحســب مصدر 
أمني، فإن عمليات الداخلية 
أبلغــت عــن وجــود جثــة 
ملواطن فــي منطقة الرابية، 
ولــدى االنتقــال الــى موقع 

قاتل عشيقته في املنقف: 
كتمُت أنفاسها بـ «الوسادة» حتى ال ُيكشف أمري

أمير زكي - عبداهللا قنيص

انتهى رجــال مباحــث أبوحليفة 
ظهــر أمــس مــن التحقيق مــع وافد 
أدلــى باعترافــات  آســيوي، حيــث 
تفصيلية بشــأن قتل عشيقته وأقر 
بأنه اســتخدم الوسادة «املخدة» في 
إنهاء حياتها بأن وضع الوسادة على 
وجهها وضغط بقوة حتى خارت قواها 
ولفظت أنفاسها األخيرة دون أن يصل 
صراخها إلى اجليران املقيمني في الشقة 
ذاتها التي شــهدت اجلرمية، وهم من 
اجلنسية اآلسيوية أيضا، وعزا املتهم 
اجلرميــة الى الغيرة التي دخلت الى 
قلبه ومشــاجرة وقعــت بينهما قبل 

اجلرمية مباشرة.
وحول تفاصيل القضية والتي بدأت 
مبســمى وفاة بشبهة جنائية صباح 

امس الى أن انتهت مبسمى قتل عمد 
مع ســبق اإلصــرار والترصد، بقول 
مصدر أمني إن حارس بناية في منطقة 
املنقف أبلغ عمليات الداخلية بوجود 
حالــة وفاة داخل إحدى الشــقق وأن 

املتوفاة سيدة نيبالية.
وقال املصدر: على الفور انتقل رجال 
األمن واألدلة اجلنائية ومحقق املخفر 
حيث تبني من خالل معاينة مســرح 
اجلرمية عدم وجود آثار عنف وكذلك 
عدم وجود إصابات على اجلثة، إال أن 
وافدة مقيمة في الشقة ذاتها قالت إنها 
سمعت ما يشبه مشاجرة بني املجني 
عليهــا وصديقها والــذي كان يدخن 

خارج املنزل.
وأضاف املصدر: بعد دقائق وصل 
الصديق، وهو من اجلنسية الهندية، 
حيث بدا أنه في حالة ُسكر بّني وكذلك 

هناك آثار جروح على يده جراء مقاومة 
على ما يبدو.

وأردف املصدر: كانت هذه اجلروح 
مبثابة اخليط األول واملهم في احلصول 
على اعترافــات تفصيلية منه، حيث 
جرى تضييق اخلناق عليه ليقر بأنه 
دخل في مشادة كالمية مع املجني عليها 
كونه يشــك في سلوكها، وعقب ذلك 
خلدت إلى النوم ليقوم بأخذ الوسادة 
وكتم أنفاسها ولم يترك املخدة إال بعد 

أن تأكد أنها ماتت. 
هذا، ومن املقــرر إحالة املتهم الى 
النيابة بتهمــة القتل العمد، فيما أكد 
مصدر أمني أن حالة الُسكر التي كان 
املتهــم واقعا حتت تأثيرها لن تكون 
مبررا لتخفيف العقوبة بل على العكس 
فإن الُسكر قضية مستقلة تضاف الى 

القتل العمد.

ُضبط في حالة ُسكر وآثار االعتداء عليه أدخلته دائرة «الشك»

أمر بضبط معلوم ومجهولني عقب «بلطجة» 
باألدوات احلادة واملركبات

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

كّلف رجال مباحث مبارك الكبير 
بضبط وإحضار مواطن على ان يرشد 
عن آخرين قاموا باستعراض للقوة 
غير املبررة واستخدام ادوات حادة 
ميكن ان تودي بحياة أي شــخص، 
وقــدم املبلغ في ملــف القضية عدة 
مقاطع ڤيديو مت تصويرها بواسطة 
كاميرات في محيط مسرح اجلرمية 
تظهر مدى العنف واستعراض للقوة 
في الواقعة والتي جاءت بعنوان سرقة 
عن طريق استخدام العنف وبتصنيف 

جنايات.
وبحسب مصدر امني، فإن وافدا 
عربيا من أم كويتية تقدم الى مخفر 
شرطة صباح السالم وأبلغ عن تعرضه 
لالعتداء بالضرب وسرقة مبلغ ٣٧٠ 
دينارا، مشيرا الى انه كان داخل بقالة 
متنقلة يقوم على ادارتها وإذ بشخص 
يدعى (ع) وآخريــن يحضرون الى 
البقالة ويقومون بترويعه وسرقته 
باإلكراه بعد استعراض للعنف، وقدم 
املبلغ تقريرا طبيا في ملف القضية 
التي حملت رقم ٢٠٢٠/٦٤ جنايات.

عقب قضية سلب بالعنف سجلها وافد في مخفر صباح السالم ومقاطع ڤيديو

من واقعة السلب واالعتداء في منطقة صباح السالم

«التعليم عن ُبعد» بعهدة القضاء 
واملدعي: مكّلف ماديًا ويتطلب تفرغ اآلباء

بُعد يســتلزم أن يكون ولي 
األمر متفرغــا ال عامال حتى 
يســتطيع أن يراقب ابنه في 
عملية التعليم، وكذلك تدريب 
أولياء األمور والطلبة على تلك 
النوعية من التعليم السيما مع 

طلبة االبتدائي وما قبلها.
وانتهى املدعي إلى أن تلك 
الوســيلة هي والعدم سواء 
وال فائدة منها، وتكلف الدولة 
أعباء مالية  وأولياء األمــور 
دون جدوى األمر الذي يتعني 
معه إلغــاء قراراتها الصادرة 
واعتبارها كأن لم تكن السيما 
فيما يخــص التعليم عن بُعد 

للمرحلة االبتدائية.
وأشار إلى أن دعواه املاثلة 
هي من قبيل الطعن على قرار 
التظلم منها  تنظيمي ال يلزم 
اإللغاء  قبل تقــدمي دعــوى 
خلروجها عــن تلك القرارات 
املنصــوص عليها في البنود 
ثانيا وثالثــا ورابعا من املادة 
األولى من املرســوم بقانون 
٢٠ لسنة ١٩٨١ املعدل بالقانون 
٦١ لســنة ١٩٨٢ بإنشاء دائرة 
إدارية باحملكمة الكلية، فضال 
الدعوى قبل فوات  إقامة  عن 

مواعيد الطعن.

أعبــاء مالية لقيامه بشــراء 
أجهزة لكي متكنه من القدرة 
على حتصيل التعليم عن بُعد 
على الرغم من مجانية التعليم 
املنصوص عليه في املادة ١٣، 
مضيفا أنه كان يجدر بوزارة 
التربية توفير تلك الوســائل 
واألجهزة أو أداء مقابل تعليمها 

للطالب من ميزانية الدولة.
وأكد أن نظام التعليم عن 

وبرر ادعاءه بعدم استيعاب 
الطلبة لهذه النوعية من التعليم 
التدريب  الوسيلة لعدم  بتلك 
عليها سواء للطلبة أو ألولياء 
األمور، خصوصا لطلبة املرحلة 
االبتدائية والتزام أولياء األمور 

بالتفرغ وترك أعمالهم.
القرار  أن  املدعــي  ورأى 
املطعون فيه قد صدر باملخالفة 
للدستور كونه حّمل ولي األمر 

عن بُعد علــى أن يُعمل بهذا 
القرار اعتبارا من بداية العام 
/٢٠٢١، مبينا  الدراسي ٢٠٢٠ 
أن هذه القرارات جاءت مخالفة 
للقانون والدستور، وتكلف ولي 
األمر أعباءً مالية إضافية على 
الرغم من مجانية التعليم، فضال 
عن عدم جــدوى التعليم عن 
بُعد باستخدام الوسائل التقنية 

احلديثة.

أحمد خميس 

قيدت احملكمة الكلية دعوى 
تطالب بإلغاء قرار وزارة التربية 
بفرض التعليم عن بعد، وحدّدت 
يناير  يوم احلادي عشر من 
املقبل موعدا لعقد أولى جلسات 

نظرها.
بإلغاء  الدعــوى  وطالبت 
القرارات اإلدارية الصادرة من 
وزارة التربية بشأن سياسات 
وضوابط التعليم عن بُعد للعام 
الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ واعتبارها 
كأن لم تكن أهمها القرار رقم 
١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب 

على ذلك من آثار.
الدعــوى احملامي  وأقام 
نيابة عن  الرشــيدي  مبارك 
املرحلة  أمر طالبتني في  ولي 
االبتدائية، موضحا أن وزارة 
التربية أعلنت أن نظام التعليم 
سيكون خالل العام الدراسي 
٢٠٢٠ /٢٠٢١ عــن بُعــد عبر 
قرارات صدرت في تاريخ ٢٥ 

أغسطس املاضي.
املدعي أن وزير  وأضاف 
التربية أصدر في اخلامس من 
أكتوبر اجلاري قرارا بشــأن 
التعليم  سياســات وضوابط 

«اإلدارية» تلقت دعوى طالبت بإلغائه وحّددت ١١ يناير لنظرها

«اجلنائية»: معتادو «خدش 
احلياء» العام نّظفوا 

حساباتهم من اخلالعة

محمد اجلالهمة

كشــف مصدر أمني مطلع ان قطاع االمن اجلنائي رصد 
مؤخرا التزاما من قبل نشــطاء اعتادوا على بث ڤيديوهات 
خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على املجتمع الكويتي، 
مؤكــدا في تصريح خاص لـــ «األنباء»، ان معظم من اعتاد 
هــذه التصرفات غير الالئقــة واملتجاوزة لالعــراف قاموا 
بحذف املقاطع او باالحرى نظفوا حساباتهم من اخلالعة.

واضاف املصدر: جميع املتابعني لوسائل التواصل ونحن 
رصدنا ان العديد من املشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم 
وتخلصوا من االبتذال، وذلك بعد ان اظهرت وزارة الداخلية 
احلزم واحالت مشاهير كويتيني الى النيابة وضبط متشبهني 
باجلنــس اآلخر، وابعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشــر 

مواقع وصور غير الئقة على حساباتهم رغم شهرتهم.
وردا على ســؤال إذا ما كانت وزارة الداخلية ســتمضي 
فــي إجراءاتهــا تلك، اكد املصــدر انه ال تراجــع بعد اليوم 
عــن مالحقة ومتابعة اّي كان حال قيامه بنشــر ما يخدش 
احلياء العام واشــياء ال يصح ان تكون متاحة ألن تشــاهد 
من اجلميع، مؤكدا ان هناك عادات وتقاليد راسخة ال ميكن 

غض النظر عنها.
وجدد املصدر التأكيد على ان هناك فرقا بني احلرية وبني 
نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من اجل زيادة 

اعداد املتابعني على وسائل السوشيال ميديا.

صورة خلبر «األنباء» الذي مت نشره الثالثاء املاضي


