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التدقيق على بيانات املتقدمني ...واإلعالن غدًا عن جداول التوزيع

«السكنية» :ال استثناءات في «خيطان الجنوبي»
| كتب محمد صباح |
أص ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ي ـ ــاس ـ ــر أب ـ ـ ـ ـ ــل ت ـع ـم ـي ـم ــا
ل ـل ـم ـســؤولــن ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
لـلــرعــايــة السكنية فــي ش ــأن متابعة
جـمـيــع م ــا ي ـتــم تـقــديـمــه م ــن طـلـبــات
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
اإلسكانية السيما مـشــروع خيطان
ال ـج ـن ــوب ــي وال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى جـمـيــع
البيانات املرفقة ضمن املعامالت.
وأض ــاف املـصــدر أن «التعميمات
ال ـ ـت ـ ــي أصـ ـ ــدرهـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر اإلس ـ ـك ـ ــان

منعت استثناء أي معاملة تخالف
ال ـ ـشـ ــروط والـ ـق ــوان ــن امل ـع ـم ــول بـهــا
السيما معامالت املواطنن املقيمن
ف ــي الـ ـخ ــارج أو مل ــن ي ـخــالــف ش ــروط
اجتماع املؤسسة مع الهيئة العامة
ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة أخ ـي ـرًا والـتــي
ح ــددت بــاعـتـمــاد ش ـهــادات ملــن يهمه
األم ــر ص ــادرة مــن الهيئة بصالحية
ال تقل عن  6أشهر وأخيرًا رفض أي
ك ـتــاب ت ـنــازل أو ت ـبــادل مـثــل مــا كــان
معمول به سابقا».
وبن أن «تعميمات وزير اإلسكان
ج ــاءت ملـنــح كــل املــواط ـنــن أصـحــاب

الطلبات اإلسكانية حقوقهم كاملة
دون اإلض ــرار بها والــوفــاء بالوعود
املقدمة في شأن التوزيعات السنوية
وانهاء ملف الطلبات القديمة والتي
مازالت تنتظر الرعاية السكنية».
ولفت إلــى أن «إدارة التخصيص
فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة تـ ـق ــوم ومـ ـن ــذ ب ــداي ــة
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ب ـف ـحــص جـمـيــع
امل ـعــامــالت ال ـتــي تـقــديـمـهــا مـنــذ فتح
ب ـ ــاب الـ ـتـ ـق ــدي ــم ل ـل ـت ـخ ـص ـيــص عـلــى
قسائم خيطان والـتــي تحتوي على
 1448قسيمة حيث وصلت إلــى 700
طلب تقريبا وذلــك بهدف التأكد من

سالمتها واستحقاقها الدخول على
القرعة التي تبدأ نهاية شهر نوفمبر
املقبل».
وك ـشــف أن «املــؤس ـســة ستعلن
عـ ــن جـ ـ ـ ــدول تـ ــوزي ـ ـعـ ــات املـ ـش ــروع
خ ــالل الـيــومــن املـقـبـلــن» متوقعا
أن «ت ـك ــون عـلــى  7أجـ ــزاء ك ــل جــزء
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود  250قـ ـسـ ـيـ ـم ــة ب ـح ـي ــث
يستغرق توزيع كل جــزء أسبوعا
ً
ك ـ ــام ـ ــال ي ـت ـض ـم ــن خـ ــاللـ ــه ع ـم ـل ـيــة
اإلعـ ـ ـ ـ ــالن ع ـ ــن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء وتـ ــوزيـ ــع
بطاقات القرعة واالحتياط وأخيرًا
تنفيذها نهاية كل أسبوع».

املحكمة تعيد مها العيسى لـ «التحقيقات»
| كتب أحمد الزم |
أصـ ـ ـ ــدرت امل ـح ـك ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
ح ـك ـم ــا أمـ ـ ــس ب ـ ــإع ـ ــادة امل ــدع ـي ــة
م ـه ــا ال ـع ـي ـس ــى ال ـ ــى وظـي ـفـتـهــا

الـ ـس ــابـ ـق ــة «ن ـ ــائ ـ ــب مـ ــديـ ــر ع ــام
إدارة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات» ،وإلـ ـغ ــاء
قــرار إحالتها للتقاعد الصادر
م ــن ق ـبــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،مع
تعويضها مبلغ  3آالف دينار.

وك ـ ــان ـ ــت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة قــد
أح ــال ــت ال ـع ـي ـســى الـ ــى الـتـقــاعــد
دون اس ـب ــاب ،م ــا دف ــع األخ ـيــرة
إل ـ ــى ال ـط ـع ــن ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار عـبــر
مـحــامـيـهــا ب ـس ــام الـعـسـعــوســي

الــذي قال إن إحالة موكلته الى
التقاعد خالف صحيح القانون،
وإن حكم املحكمة يعد انتصارا
للقانون وللمرأة في تبوؤ مثل
هذا املنصب.

براءة املتهمني بالتستر على البراك
| كتب أحمد الزم |
ب ـ ـ ّـرأت مـحـكـمــة ال ـج ـنــح امل ـفــوضــة
أم ـ ــس  13م ــواطـ ـن ــا وآسـ ـي ــوي ــن مــن
قضية التستر على النائب السابق
مسلم الـبــراك منعا لضبطه وتنفيذ
ال ـح ـك ــم ب ـس ـج ـن ــه .وكـ ــانـ ــت ال ـن ـيــابــة
العامة أمــرت بحجز  13مواطنا بعد

التحقيق معهم بتهمة التستر على
النائب السابق مسلم البراك وإخفائه
ع ـ ــن رجـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن ،م ـن ـع ــا ل ـض ـب ـطــه
وتـنـفـيــذ ال ـح ـكــم بـسـجـنــه الـ ــذي جــاء
عبر محكمة التمييز فــي جلسة لها
بتأييد حكم سجن الـنــائــب السابق
م ـس ـل ــم ال ـ ـبـ ــراك س ـن ـت ــن مـ ــع ال ـش ـغــل
وال ـن ـفــاذ ،فــي قـضـيــة أم ــن دول ــة على

خلفية خطاب «لن نسمح لك» خالل
ندوة «كفى عبثا».
وكــانــت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع ـ ــالم األم ـنــي ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
ذكـ ــرت أن امل ـ ــادة « »132م ــن قــانــون
الجزاء الكويتي الفقرة األولى تنص
ع ـلــى أن «ك ــل م ــن أخ ـفــى بـنـفـســه أو
بوساطة غـيــره شخصا ص ــادرًا في

حقه أمــر بالقبض عليه أو فــر بعد
القبض عليه أو حبسه ،وكــذلــك كل
م ــن أع ــان ــه ب ــأي طــري ـقــة ك ــان ــت على
ال ـف ــرار م ــن وج ــه ال ـق ـضــاء م ــع علمه
بـ ــذلـ ــك يـ ـع ــاق ــب ب ــالـ ـحـ ـب ــس م ـ ـ ــدة ال
تتجاوز سنتن وبغرامة ال تتجاوز
أل ـ ـفـ ــي دي ـ ـن ـ ــار أو ب ـ ــإح ـ ــدى ه ــات ــن
العقوبتن».

ّ
حبس املغرد الحشاش  15سنة
بتهمة اإلساءة للقضاء
| كتب أحمد الزم |
ق ـ ـضـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات
أمس غيابيا بحبس املغرد صقر
ال ـح ـش ــاش  15س ـن ــة م ــع الـشـغــل
والـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاذ ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة اإلس ـ ـ ـ ــاءة
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء والـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك بـ ـن ــزاه ــة
ال ـق ـض ــاة وإذاعـ ـ ـ ــة أخـ ـب ــار ك ــاذب ــة

حبس الرفاعي شهرًا
الزدرائه األديان
| كتب أحمد الزم |
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـجـ ـن ــح
امل ـفــوضــة حـكـمــا يـقـضــي بحبس
فؤاد سيد الرفاعي شهرًا مع وقف
التنفيذ ملدة ثالث سنوات وكفالة
 5آالف دي ـ ـنـ ــار ك ــوي ـت ــي بـتـهـمــة
ازدراء األديان واملساس بالوحدة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة .وتـ ـخـ ـل ــص ال ــواقـ ـع ــة
عندما تقدمت إحــدى املواطنات
ب ـب ــالغ لـلـنــائــب ال ـع ــام ض ــد ف ــؤاد
سـيــد الــرفــاعــي بـسـبــب م ــا نـشــره
م ــن ت ـغ ــري ــدات أسـ ــاء م ــن خــاللـهــا
إلــى طائفة معينة مــن املواطنن
ال ـكــوي ـت ـيــن ال ـش ـي ـعــة ق ـص ــد بـهــا
إثـ ــارة الـفـتـنــة الـطــائـفـيــة وازدراء
األدي ـ ـ ـ ـ ـ ــان واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ب ــال ــوح ــدة
الوطنية ،حيث حضرت الشاكية
أم ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة شـ ــارحـ ــة ظـ ــروف
الواقعة ،مشيرة إلى أنها مواطنة
كويتية أصــابـهــا ضــرر مــن جــراء
هذه التغريدات التي أصر املتهم
على نشرها وأع ــاد نشرها عدة
مرات طاعنا باملذاهب واألديان.

«التمييز» :إعدام قاتل
صديقه في الوفرة
| كتب أحمد الزم |
قـ ـ ـض ـ ــت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
بإعدام مواطن في العقد الثالث
م ــن ال ـع ـم ــر ق ـت ــل ص ــدي ـق ــه ج ــراح
ال ــرش ـي ــدي وحـ ــرق جـثـتــه ف ــي بر
الوفرة .كان املتهم قد أقدم على
ق ـتــل صــدي ـقــه بـطـلـقـتــن وأح ــرق
جثته عـمـدًا ب ــأن سـكــب البنزين
على الجثة بعد مقتله.
وتخلص واقـعــة الــدعــوى إلى
أنه في يوم الواقعة أبلغ مواطن
ع ـم ـل ـي ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ســاعــة
مـتــأخــرة أن زوج ـتــه أبلغته بــأن
سـ ـي ــدة ات ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا وق ــال ــت
ل ـهــا إن شـقـيـقـهــا ق ــد ق ـتــل ،وق ــال
املبلغ :ما إن تلقيت االتصال من
زوجتي حتى سارعت إلى مخيم
ش ـق ـيــق زوجـ ـت ــي ف ــوج ــدت ــه جـثــة
هامدة مقابل املخيم وقد حرقت
جثته.
وبعد التحريات السريعة تم
تـحــديــد هــويــة الـجــانــي وه ــو من
مواليد  ،1992حيث تبن هروبه
إلى جهة غير معلومة.

وإساءة استخدام الهاتف.
وكانت النيابة العامة أسندت
إل ــى الـحـشــاش وحـســب الشكوى
املقدمة من قبل املباحث الجنائية
ب ــوزارة الداخلية أنــه طعن عمدا
ب ــال ـك ـت ــاب ــة فـ ــي حـ ـق ــوق ال ـس ـل ـطــة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي ذاتـ ـه ــا
عـ ــن طـ ــريـ ــق كـ ـت ــاب ــة الـ ـتـ ـغ ــري ــدات

مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ــن خ ــالل
ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي «تويتر» على شبكة
املـعـلــومــات الــدولـيــة «اإلنـتــرنــت»،
ونعت فيها باأللفاظ والعبارات
ال ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ـ ـ ـ ـ ــاألوراق ،وال ـ ـتـ ــي مــن
شأنها املساس على النحو املبن
بالتحقيقات.

كـمــا أسـنــد إل ــى املـتـهــم أن ــه أســاء
عـ ـم ــدا اس ـت ـع ـم ــال إح ـ ـ ــدى وس ــائ ــل
امل ـ ــواص ـ ــالت ال ـه ــات ـف ـي ــة ،م ــن خ ــالل
حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي «ت ــويـ ـت ــر» ،وذل ـ ــك عــن
طريق «اإلنترنت» وذلك عبر كتابة
تغريدات تضمنت ألفاظا وعبارات
على النحو املبن في التحقيقات.
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