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إلغاء رخص القيادة 
مرتبط بإلغاء 

اإلقامة أو تغيير 
مهنة املنح

إعادة املنح بعد 
مضي سنتني 

وإجراءات استخراج 
جديدة

في قرار أجرى خالله تعديالت جوهرية على رخص قيادة غير الكويتيني

اخلالد يرفع سقف راتب غير الكويتيني للحصول على رخصة القيادة 
من 400 إلى 600 دينار ويربط مدة سريانها مبدة اإلقامة

الرياضية واالندية في اجلهات 
احلكومية.

اما عن الفئات املستثناة من 
ش����رط مدة االقامة حتديدا 

فهم:
1 � املدراء العامون ومساعدوهم 

مبسمياتهم املختلفة.
بجمي����ع  امل����دراء   �  2

مسمياتهم.
3 � احملاسبون مبسمياتهم 

املختلفة.
بجمي����ع  املندوب����ون   �  4

مسمياتهم.

إلغاء اإلقامة وتغيير المهنة

وقد الغى القرار رخص 
القي���ادة احلاص���ل عليها 
الس���ائق واملن���دوب العام 
ومندوب اجلوازات ومندوب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
او  البالد  اقامته في  بإلغاء 
تغيير مهنته التي استخرج 
على اساسها الرخصة، وال 
مينح بدال منها اال بعد مضي 
سنتني وبإجراءات جديدة، 
كما تلغى رخص القيادة في 
حال قي���ام احلاصل عليها 
بتغيي���ر مهنته، التي على 
اساسها استخرج الرخصة 
الى مهنة اخرى ال يشملها 

هذا القرار.

11 � اعضاء الهيئات التمريضية 
من املمرض����ني واملمرضات 
واختصاصيو العالج الطبيعي 
وجمي����ع فنيو املهن الطبية 

االخرى.
الطي����ارون والقباطنة   �  12

ومساعدوهم.
13 � مغسلو املوتى.

شرط اإلقامة والراتب

الفئات  الى  القرار  كما اشار 
املس����تثناة من ش����رط مدة 

االقامة والراتب وهم:
النيابة  القضاة واعضاء   �  1
واملستش����ارون  العام����ة 

واخلبراء.
2 � اعض����اء هيئة التدريس 
واملعاه����د  باجلامع����ات 

التطبيقية.
3 � الصحافيون واالعالميون.

4 � االطب����اء والصيادل����ة 
واملهندسون.

5 � املدرسون واالخصائيون 
االجتماعيون.

بجمي����ع  الباحث����ون   �  6
مس����مياتهم والقانوني����ون 
واملترجمون وأمناء املكتبات 
وآئمة املساجد العاملون في 

اجلهات احلكومية.
7 � املدرب����ون الرياضي����ون 
ف����ي االحتادات  العامل����ون 

4 � الطلبة املقيدون في إحدى 
أو أح����د املعاهد  اجلامعات 

التطبيقية داخل الكويت.
5 � ربات البيوت ممن لديهن 
أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن 
من الفئات املصرح لهم بحمل 
رخصة سوق املستثناة من 
شرطي مدة االقامة والراتب 
ال����واردة ب )ثانيا( بالبنود 
)1.2.4( واملستثناة من شرط 
مدة االقامة الواردة ب )ثالثا( 

بالبند )1(.
الهيئ����ات  اعض����اء   �  6

الديبلوماسية.
7 � الالعبون احملترفون لدى 
االندية واالحتادات الرياضية 

في اجلهات احلكومية.
8 � الس����ائقون واملندوبون 
العامون ومندوبو اجلوازات 
والشؤون االجتماعية والعمل 
فقط ممن لديهم رخص سوق 
قانونية صادرة من بلدهم او 
اي بلد آخر سارية املفعول.

9 � اخلدم اخلصوصيون، ومن 
في حكمهم العاملون ملدة ال 
تقل عن )5( سنوات متصلة 
لدى نفس الكفيل، بش����رط 

تغيير املهنة الى سائق.
الفنيون املتخصصون   �  10
في املجاالت النفطية بشركات 

النفط.

تشهدها الطرق.

الفئات المستثناة

وقد ح����دد القرار الفئات 
املس����تثناة م����ن الش����روط 

وهي:
الكويتي وأرملته  � زوجة   1
االجنبية أو مطلقته االجنبية 

ممن لديها أبناء منه.
2 � أزواج الكويتيات وأبناؤهن 

من األجانب.
3 � املقيم���ون بص���ورة غير 
قانونية، ممن يحملون البطاقات 

االمنية سارية املفعول.

القيادة واحلد منها  رخص 
خاص����ة للفئات التي تتخذ 
م����ن املس����ميات الوظيفية 
واملهنية خالف����ا ملا يؤديه 
من اعم����ال للحصول على 
رخصة قيادة خطوة نحو 
خفض معدالت احلاصلني 
عل����ى رخص قي����ادة دون 
مسوغ قانوني منع حتايل 
البعض للحص����ول عليها 
بطرق واساليب شتى وذلك 
في سياق ايجاد حلول عملية 
للمشاكل املرورية واحلد من 
التي  االزدحامات املرورية 

اصدر نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر الداخلية 
الش����يخ محمد اخلالد قرارا 
ادخ����ل مبوجب����ه  وزاري����ا 
تعدي����الت جوهري����ة على 
بعض اح����كام قانون املرور 
التنفيذية وتشمل  والئحته 
جميع رخ����ص القيادة التي 
تص����رف لغي����ر الكويتيني 
وربطها مبدة سريان االقامة 
في البالد، كما اشترط ملنحها 
توافر شروط السن واللياقة 
الصحية واجتي����از اختبار 
االدارة  الذي جتريه  القيادة 
العامة للمرور وفقا للقواعد 
املبينة في هذه  واالجراءات 
الالئح����ة، كما يش����ترط في 
طالب احلصول على رخصة 
سوق خاصة او عامة من غير 
الكويتيني أن يكون حاصال 
على اقامة قانونية في البالد 
مضى عليها سنتان على االقل، 
وان ال يقل راتبه الش����هري 
عن س����تمائة دينار كويتي، 
وان يكون حاصال على شهادة 

جامعية.

إجراء تنظيمي

يأتي القرار مع متطلبات 
احلاج����ة ال����ى املزي����د من 
حتدي����د اش����تراطات منح 

الشيخ محمد اخلالد

التعديالت إجراء 
تنظيمي للحد 

من رخص القيادة 
وتداعيات األزمات 

املرورية

الهدف العام 
تخفيف تكدس 

السير على 
الطرقات 

واالزدحامات

 اللواء محمود الطباخ

عظات أخيه األكبر املتكررة إلقالعه عن التعاطي
دفعته إلى إطالق عيارين باجتاهه

محمد الدشيش ـ عبداهلل قنيص

وجه وكيل نيابة االحمدي 
الى مواطن شاب اطلق النار 
على شقيقه في منزل العائلة 
الفحيحي���ل تهمتي  مبنطقة 
حيازة س���الح ناري من دون 
ف���ي  ترخي���ص والش���روع 

القتل.
وجاءت اتهامات النيابة بعد 
ان سلم اجلاني نفسه وادالئه 
باعترافات حول االسباب التي 

دعت���ه الى اط���الق النار على 
شقيقه األكبر ليصاب � وهو من 
مواليد 1975 � بطلقتني نقل على 
اثرهما الى مستشفى العدان، 
حيث حتسنت حالته مع حلول 

صباح امس.
التي ساقها  اما االس���باب 
الشقيق املتهم فقد متثلت في 
انه مّل من كثرة عظات شقيقه 
املواد  لإلقالع ع���ن تعاط���ي 
املخدرة واملسكرة، وحينما قام 
الشقيق األكبر )املجني عليه( 

بتوعية ونصح اخيه )اجلاني(، 
اقدم االخير على اطالق النار 
باجتاه اخيه وهرب الى جهة 

غير معلومة.
وأشار مصدر امني الى ان 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء محمود الطباخ 
امر مباحث االحمدي بسرعة 
ضب���ط اجلان���ي، ومن خالل 
تواصل رجال املباحث مع اقارب 
اجلاني قام املتهم بتسليم نفسه 

وكذلك سالح اجلرمية.

مباحث النويصيب أوقفت »مزدوج« ممنوعًا 
غادر بهوية خليجية وضبط في »العودة«

أمير زكي

أحال ضابط مباحث منفذ 
الرائد عبداهلل  النويصي���ب 
الصالح »مزدوج« الى النيابة 
العامة بتهمة تزوير في محرر 
رسمي وفي كشوفات املغادرين 

واملقيم���ني عل���ى ان تتخ���ذ 
إجراءات قانونية أخرى تصل 
الى سحب جنسيته الكويتية 
نظرا لوجود جنسية أخرى 
بحوزته، وبحس���ب مصدر 
امني ف���إن معلومات وصلت 
الى ضابط مباحث النويصيب 

تفيد بان مواطنا وممنوعا من 
السفر متكن من املغادرة بهوية 
خليجية، وق���ال املصدر: مت 
وضع كمني وحينما عاد املواطن 
مت ضبطه، ولدى سؤاله، قال 
انه خليجي ليتم حسم ادعائه 
بعمل البصمة وتبني من خالل 

البصمة ان الشخص الذي غادر 
هو مواطن وبإعادة التحقيق 
معه أق���ر بوج���ود أكثر من 
هوية بحوزته وانه يستغل 
هذه الهويات ملغادرة الكويت 
رغم كونه ممنوعا من السفر 

على ذمة عدة قضايا.

اخلمور املضبوطة مع اآلسيوياملواد املخدرة التي ضبطت في األندلس

4 زجاجات خمر في خيطان وكوكتيل مخدرات في األندلس

امني  مستورد، وقال مصدر 
ان الوافد اآلسيوي كان يخفي 
اخلمور في مكان وضع االطار 
االحتياطي، واحيل الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، من 
جهة اخ���رى ألقى رجال امن 

عبداهلل قنيص

حتفظ رجال أمن الفروانية 
على وافد آسيوي بعد ضبطه 
ف���ي منطقة خيط���ان وعثر 
بحوزته على 4 زجاجات خمر 

االندلس القبض على شخصني 
مواطن وبدون وعثر بحوزتهما 
على حبوب مخدرة وخمور 
معبأة في زجاجات ماء صحة 
الى جانب حش���يش وادوات 

تعاط.

3 كيلو شبو بسلندرات غاز قادمة من العراق
هاني الظفيري

متكن رجال منفذ العبدلي من ضبط شحنة ضخمة من مادة »الشبو« 
املخدر، التي أراد وافد مصري اجلنسية تهريبها الى البالد داخل سلندرات 

غاز. وقد أمر مساعد مدير املنافذ البرية عدنان القضيبي بالتحفظ على 
املضبوطات.

وقال مصدر امني ان رجال اجلمارك اشتبهوا بشاحنة كان يقودها وافد 
من اجلنسية املصرية قادما من العراق عبر منفذ العبدلي، ليقوم رجال 

اجلمارك بتفتيش الشاحنة التي لم يعثر بداخلها على شيء سوى سلندرات 
غاز فتم فتحها واكتشاف ان بداخلها كمية من مادة الشبو قدر وزنها بـ 3 

الشبو هرب بطريقة متقنةكيلوغرامات ليتم التحفظ عليها ورفع تقرير بالواقعة.

احملكمة تقضي بإلغاء قرار
تقاعد اللواء اجلزاف وتعيده 

رئيساً للشباب والرياضة

سرقة فارهة بـ 25 ألف دينار 
ونارية وساعة ثمينة في الزهراء

سوري يبلغ عن معلومني سلباه نقااًل 
وسرقة أوراق اعتماد من باكستاني

مواطن طق زوجته مقابل مدرسة

مؤمن المصري

قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف أمس بإلغاء 
حك���م محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى املدير 
العام السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء 
فيصل اجلزاف التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر 
من ديوان اخلدمة املدنية بإحالته للتقاعد في الدعوى 
التي قضت االس���تئناف بقبولها شكال وفي املوضوع 
بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إعادته 
إل���ى منصبه مما يترتب عليه ع���زل الرئيس احلالي 

الشيخ أحمد منصور األحمد الصباح.
كان اجلزاف قد تقدم بدعوى إدارية اختصم فيها كال 
من وزارة الشباب والرياضة وديوان اخلدمة املدنية. 
وقال اجلزاف في شكواه: إن ديوان اخلدمة املدنية أصدر 
قرارا بإحالته للتقاعد قبل انتهاء مدة شغله لوظيفته، 
وبالتالي فإنه يطعن على القرار نظرا لعدم انتهاء مدة 
تعيينه طبقا للمرسوم األميري، حيث مضى على تعيينه 
عامان فقط، ويطالب باستكمال املدة القانونية وهي 4 

سنوات حسب املرسوم األميري.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن إلى مخفر ش���رطة الزهراء وأبلغ عن 
س���رقة هاتفه الذكي أثناء وجوده وآخرين في ديوان 
منزله، وسجل املبلغ هو يعمل في وزارة الكهرباء قضية 
سرقة.  من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر صباح 
السالم وابلغ عن سرقة سيارته الرياضية الفارهة من 
امام منزله مش���يرا الى ان السيارة التي سرقت تصل 
قيمتها الى اكثر من 25 الف دينار.  والى مخفر الزهراء 
فقد ابلغ مواطن عن سرقة ساعة تقدر قيمتها ب� 2000 
دينار من داخل منزل ورفض اتهام احد بالسرقة، كما 
ابل���غ مصري مخفر الزهراء ايضا عن س���رقة دراجة 
نارية يعمل عليها وتعود الى ش���ركة متخصصة في 

بيع الوجبات السريعة وسجلت قضية.

محمد الجالهمة

اتهم وافد سوري ش���خصني حدد اسميهما بسلبه 
هاتفه النقال، وقال املبلغ في قصة حملت عنوان سلب 
بالقوة ف���ي مخفر ميدان حولي انه كان في زيارة الى 
احد اصدقائه حيث اعترضه املدعى عليهما وس���لباه 
هاتفه النقال والذا باله���رب على منت مركبة اميركية 
مودي���ل 2012، وقدم املدعي الى جانب اس���مي املدعى 
عليهما رقم لوحة مركبة املتهمني، والى مخفر خيطان 
فقد تقدم وافد باكستاني وابلغ ضد مجهول قام بكسر 
زجاج سيارته وسرق من داخلها حقيبة كان بداخلها 

اوراق اعتمادية للمرور.

محمد الدشيش

قدمت مواطنة في مخفر الرقة تقريرا طبيا في ملف 
قضية سجلتها بعنوان اعتداء بالضرب، وتضمن التقرير 
الطبي ان املريضة في كامل وعيها، وافادت املبلغة في 
القضية برقم 2014/233 ان زوجها اعتدى عليها بالضرب 

إثر خالفات عائلية مقابل مدرسة متوسطة بالرقة.

طيار سابق ضبط في الفروانية 
بكوكايني وهيروين وفاليوم

عبداهلل قنيص

أحال مدير امن محافظة الفروانية اللواء فرج الشمري 
بعد التنسيق مع مساعده اللواء محمد العنزي مواطنا كان 
يعمل طيارا حتى وقت قريب الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وارفق في مل���ف االحالة كوكايني وهيروين 
وفاليوم، وبحسب مصدر امني فإن دورية بقيادة املالزم 
اول ناصرالعدواني ووكيل ضابط محسن غافل ومساعد 
دليبح اشتبهوا في مركبة يترنح قائدها بها وبتفتيشه 
احترازيا عثر بحوزته على املضبوطات الوارد ذكرها.

املخدرات املضبوطة بحوزة الطيار

وافدان فشال في أول عملية 
سرقة قاما بتنفيذها

عبداهلل قنيص

متكن رجال امن اجلهراء بقيادة العقيد فالح محسن 
واملقدم عبداهلل احلبشي من ضبط وافدين من اجلنسية 
السيالنية يقومان بسرقة البطاريات الضخمة اخلاصة 
بالقاط���رات خلف مرور اجلهراء، ليأمر اللواء ابراهيم 
الطراح باحتجاز الوافدين متهيدا البعادهما عن البالد. 
واضاف املصدر ان رجال االمن عثروا على البطاريات 
العمالقة في مركبة الوافدين اللذين مت ضبطهما باجلرم 
املشهود وحاوال الفرار، اال انهما لم يستطيعا بعد ان 
اطلقا ساقيهما للريح، واعترفا في التحقيقات االولية 

بانها اول عملية سرقة وفشال في تنفيذها.

البطاريتان املسروقتان في مركبة الوافدين

ضبط سيجارة حشيش مع وافد
هاني الظفيري

أحيل وافد مصري إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه بسيجارة حشيش، من جهة اخرى وأسفرت 
حمالت اجلهراء عن ضبط 6 أشخاص كانوا يقودون 
باس���تهتار و7 آخرين كانوا متجمهرين باالضافة الى 
حج���ز 6 مركبات وضبط 24 ش���خصا ال يحملون أي 
اثبات، كما مت ضبط 7 وافدين مسجلة بحقهم قضايا 

انتهاء اقامة.


