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«الداخلية»: تعيني مديرين عاّمني في قطاعات مختلفة
اخلالد لـ«اجلنسية» واخلدة لـ «املرور» والهمالن لـ«مراكز اخلدمة» 
وشهاب لـ «األحمدي» والطوالة لـ «مبارك الكبير» وقبازرد لـ «املخدرات»

رفض اعتماد الشهادات الصادرة من أثينا 
مرمي بندق 

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـــ «األنبــاء»، عن أن الشــهادات 
املــزورة املعلنة املرفوض اعتمادها متثل 
عينة فقط من الشهادات املزورة املرفوضة،  
موضحة أنها صــادرة من الهند والفلبني 
وأثينا وسلوڤاكيا، ومت تأييد الرفض بأحكام 
قضائية نهائية.  وأوردت اإلحصائية عدد 
القضايا املنظورة، حيث وردت للمحاكم 
١٩ شــهادة غير معتمدة ما زالت متداولة 

في احملاكم، وبلغت أعداد الشهادات التي 
صدرت لصالح املدعي ١٢ شهادة منها ٨ من 
سلوڤاكيا، و٣ من الفلبني وشهادة واحدة 
من الهند وصفر من أثينا، وهذه اإلحصائية 
خالل الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١. وكانت 
قد متــت إحالة ١٤٠ شــهادة مزورة و١٣٣

شخصا إلى النيابة، وبلغ عدد الشهادات 
التي مت رفض اعتمادها ٤٧٧ شهادة من قبل 
وزارة التعليم العالي، والتي متثل عينة 
فقــط.  إلى ذلك، قالــت مصادر أخرى إنه 
حتى اآلن ال يتم اعتماد الشهادات الدراسية 

للحاصلني عليها اثناء العمل. من األهمية 
ذكــر أنه مت اعتماد الشــهادات الدراســية 
التي حصل أصحابها على أحكام قضائية. 
على صعيد متصل، أوضحت املصادر 
أن مجلس الوزراء سيحسم تاريخ عطلة 
املولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 
٨ أكتوبر في اجتماعه املقبل.  هذا، ويستعد 
ديوان اخلدمة املدنية إلعالن دفعة جديدة 
من الترشــيحات للتوظيف احلكومي في 
مختلــف التخصصات العلميــة واألدبية 

والشهادات املتوسطة.

أمير زكي

أصدر نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الدفــاع ووزير الداخليــة بالوكالة 
الشــيخ طــالل اخلالد ظهر أمــس قرارات 
بتســكني عــدد مــن املديريــن العامني في 
قطاعات مختلفة بديال عن قيادات متقاعدة 

أو أحيلت للتقاعد قبل أشهر قليلة.
وذكر مصدر أمني ان من بني املديرين 
العامــني الذين صدرت بهم قرارات: اللواء 
وليد شهاب مديرا عاما ملديرية أمن األحمدي، 

واللواء فواز اخلالد مديرا عاما لإلدارة العامة 
للجنسية نقال من «املرور»، واللواء يوسف 
اخلــدة مديرا عاما لإلدارة العامة للمرور، 
والعميد ســعد الهمالن مديرا عاما لإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة، والعميد عبدالقادر 
الشعبان مديرا عاما للتدريب في أكادميية 
سعد العبداهللا، والعميد عبدالعزيز العريفان 
مديرا عاما للقوات اخلاصة، والعميد فهد 
العبيد مديرا عاما ألمن الســجن، والعميد 
محمــد قبازرد مديرا عاما لــإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات، والعميــد علي البناي 

مديرا عاما للمنافذ البرية، والعميد عيسى 
الفيلكاوي مديرا عاما ألمن املطار، والعميد 
فارس القحطاني مديرا عاما لشرطة النجدة، 
والعميد حمد الطوالة مديرا عاما ملديرية 
أمن محافظة مبارك الكبير نقال من منصبه 
السابق كمدير عام لشؤون اإلقامة. وأضاف 
املصــدر ان الشــواغر األخــرى مبن فيهم 
مديرون عامون ومســاعدوهم خاصة في 
مديريات أمن حولي والفروانية واجلهراء 
والعاصمة سيتم البّت فيها عقب انتخابات 

مجلس األمة.

الشهادات املزورة املعلنة املرفوض اعتمادها متثل عينة فقط وأحيلت إلى النيابة مع حامليها 

الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس واملستشار جمال اجلالوي والسفير ضاري العجران يشاركون 
سفير خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن سعد االحتفال باملناسبة         (هاني الشمري)

األمير: السعودية في عهد امللك سلمان  
شهدت إجنازات حضارية بارزة 

الفارس: الشعب الكويتي حريص على مشاركة اململكة أفراحها

صاحب السمو وولي العهد هنآ خادم احلرمني بذكرى اليوم الوطني 
وأكدا عمق العالقات الوطيدة والتاريخية بني الكويت واململكة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

احلكم في«املسيء» بعد غٍد وتأجيل طعون الـ ٤  بدستورية الفقرة الثانية 

«التمييز» تؤيد شطب حسني واجلويهل 
والعتيبي وتؤجل طعن القريفة إلى األحد

عبدالكرمي أحمد

حجزت احملكمة الدستورية أمس 
الطعون األربعة بدســتورية الفقرة 
الثانيــة املضافــة بقانــون رقــم ٢٧

لســنة ٢٠١٦ بشأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة «ما يعرف بقانون حرمان 
املســيء»، للحكم بعد غد األحد، بعد 
جلسة شهدت تقدمي دفوع تطعن في 
هذه الفقرة. من ناحية أخرى، أجلت 
الدائرة اإلدارية مبحكمة التمييز نظر 
طعــون احلكومة ضد أحكام محكمة 
االســتئناف بإلغاء شطب املرشحني 
العائديــن، إلى بعد غــد األحد حلني 
الفصل في الطعون الدستورية بقانون 
«حرمان املسيء». وشهدت اجللسة 
تقــدمي دفاع املرشــحني احملالني إلى 
احملكمة الدستورية بطلب رد الهيئة 

القضائية، كما دفعوا بعدم جواز نظر 
طعن احلكومة باحلكم االســتئنافي 
كون أنه لم يبــت بدعاوى موكليهم 
بل أوقفها للبت بدســتورية «قانون 

املسيء». 
 هذا، وقضت «التمييز» بإلغاء حكم 
االستئناف بإعادة املرشحني هاني حسني 
ومحمــد اجلويهل ومبــارك العتيبي، 
وبذلــك يتأيــد قــرار وزارة الداخلية 
باســتبعادهم من خوض االنتخابات 
البرملانيــة. وقــررت احملكمــة تأجيل 
دعوى املرشح مساعد القريفة للحكم 
األحــد املقبل؛ انتظــارا حلكم احملكمة 
الدستورية بشأن قانون حرمان املسيء. 
من جهة أخرى أغلق باب االنسحاب من 
انتخابات ٢٩ اجلاري ملجلس األمة على 
٢٠ مرشحا في اليوم األخير، ليصبح 

عدد املنسحبني ٦٥ مرشحا.

ملشاهدة الڤيديو

«اجلزيرة» تضيف خطًا جديدًا 
في أوزبكستان ملدينة مننكان 

بواقع ٣ رحالت أسبوعيًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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