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عدل
و حماكم

 بعث وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر 
ببرقيات شكر وتقدير الى اجليش الكويتي (العمليات 
املشتركة) واالدارة العامة لالطفاء وادارة الطوارئ 
الطبيـــة بوزارة الصحة علـــى جناح خطة تأمني 

ضيوف الدولة وعموم االحتفاالت الوطنية.
  واوضح الفريق العمر ان اخلطة ابرزت صور 
التعاون بني وزارة الداخلية واجلهات الثالث والتي 

اشـــاد بها اجلميع والتي تستحق منا جميعا كل 
الثناء والتقدير.

  واختتم الفريق العمر داعيا املولى عز وجل ان 
يوفق اجلميع ملا فيـــه خير وامن كويتنا الغالية 
حتـــت قيادة حضرة صاحب الســـمو امير البالد 
املفدى وســـمو ولي العهد االمني وســـمو رئيس 

مجلس الوزراء. 

 العمر يبرق إلى الجيش واإلطفاء والطوارئ الطبية 

 آسيوي يقتل صديق أمه ويطعن والدته 
بعدما فشل في اإلصالح من سلوكها السيئ 

 االشتباه في مقتل خادمة ضربًا حتى الموت 
وسقوط آسيوي من بوكس إنارة 

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  أمر وكيل نيابة الفروانيــــة بالتحفظ على وافد 
آســــيوي متهيدا إلجراء مزيد مــــن التحقيقات معه 
بتهمة القتل العمد مع سبق االصرار والترصد الى 
جانب الشروع في قتل وافدة يرجح ان تكون امه (ام 
اجلاني) الى جانب كسر ساعد آسيوي ثالث، هذا وقد 
متكن رجال مباحث الفروانية بقيادة العقيد منصور 
الهاجري من ضبط اجلاني الذي توارى عن االنظار 
بعد نحو ١٠ ساعات من تنفيذ اجلرمية فجرا، هذا وقد 
ادعى الوافد اآلسيوي انه نفذ جرميته غسال للعار 
على حد زعمه ألن امه وبعد ان انفصلت عن والده 
سلكت الطريق السيئ، فيما قال مصدر امني ان هذه 
االدعاءات بحاجة الى التأكد منها وان هذا التأكد سيتم 
بعد حتسن صحة ما يزعم بأنها امه نظرا لوجودها 
في غرفة العناية الفائقة في مستشــــفى الفروانية. 
واستنادا الى مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت في الثالثة فجرا بالغا بوجود مشاجرة بني ٤ 

اشخاص هم ســــيدة ورجالن والطرف اآلخر شاب 
آسيوي في العقد الثاني من عمره، ومضى املصدر 
االمني بالقول ســــارع رجال االمن فور تلقي البالغ 
يتقدمهم مدير امــــن الفروانية العميد غلوم حبيب 
ولدى االنتقال الى موقع البالغ تبني ان املشــــاجرة 
ادت الى مصرع احد اطراف املشاجرة واصابة السيدة 

بطعنة في الظهر وكسر ساعد ثالث.
  واضاف املصدر قام رجال مباحث اجلليب بعمل 
التحريات والتي من خاللها مت حتديد هوية اجلاني 
ليتم ضبطه في الواحدة ظهرا وذلك من خالل مصدر 
تابع للمباحث. وقال املصدر: ضبط املتهم بجرمية 
القتل في منطقة الفروانية واعترف بجرميته وارشد 
عن سكني استخدمه في اجلرمية مبررا ما صدر عنه 
بأن والدته سيدة سيئة السلوك وانه حاول ان يعيدها 
الى رشدها ولكنه فشل ويوم امس االول ذهب الى 
حيث تقيم مع رجلني وحدثت بينه وبني صديقي امه 

مشاجرة انتهت بقتل احدهما وطعن امه. 

 أمير زكي
  احتجز مواطن في مخفر ضاحية عبداهللا املبارك 
حلني االنتهاء من التقرير اخلاص بوفاة خادمة. 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
يتضمن وفاة خادمة اندونيسية في منزل كفيلها، 
ولدى معاينة اجلثة من قبل رجال األدلة تبني وجود 
آثار ضرب مبرح وآثار دماء على انحاء من جسدها 
وأشـــار املصدر االمني الى ان وكيل النائب العام 

انتقل الى موقع اجلرمية وامر بتسجيل القضية 
باعتبارها ضربا افضى الى املوت.

  من جهة اخرى، توفي وافد آســـيوي من علو 
اثناء قيامه بتركيب ملبة في احد الطرقات السريعة 
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان اآلسيوي سقط من داخل 
بوكس كان يســـتخدمه الستبدال احدى اللمبات 

احملروقة في اجلهراء. 

 إعداد: مؤمن المصري 

 اتهام ٢٠ شخصًا باالشتراك في قتل الميموني 
والنيابة تطالب بإعدام عدد منهم

 األنبعي يتسلَّم إدارة اتحاد المزارعين من العرادة
 تسلم صالح األنبعي وزمالؤه ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني من سعود العرادة وزمالئه 
اســـتجابة لكتاب صدر يوم أمس من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل يؤكد احلكم الصادر 
من احملكمـــة باعتماد مجلس صالح االنبعي 
بدال من مجلس سعود العرادة – ان جاز لنا 
هذا التعبير – على ان يكون مجلس األنبعي 
املعروف مبجلس مـــا قبل ٢٠٠٩/٤/١ مجلس 
تصريف أعمال حلني الدعوة النتخابات جديدة 

ويتكون املجلس من صالح األنبعي رئيســـا 
وعوض الدماك نائبا للرئيس وحمد األصيمع 
امينا للســـر ومحمد سالم العبداجلادر أمينا 
للصندوق وعضويـــة كل من براك الصبيح 
وفهد احليان وعبدالوهاب املاجد وسالم السالم 
وســـعود العرادة، وذلك بعد خروج كل من 
حمد الطمار وعبداهللا اخلرينج وفهد عايض 
العازمي وأحمد السودان ونايف الرشيدي من 

املجلس بأمر احملكمة النهائي. 

اعتمادا على سلطات وظيفتهم، 
وأحدثوا آالمـــا ببدنيهما، بأن 
اعتدوا عليهما بالضرب. وبينت 
النيابـــة ان املتهم الثالث اكره 
احد األشـــخاص بالتهديد على 
حتريـــر إقرار يثبت انه ضبط 
محرزا خلمور، وبرفقته سيدة 
مطلوبة على ذمة إحدى القضايا، 
وعلى توقيعه والبصم عليه، بأن 
هدده باحتجازه في املخفر، وعدم 
اخال ء ســـبيله إال بعد حتريره 
لذلك اإلقـــرار وإمضائه، فحرر 
املجني عليـــه بياناته، ومهره 
بتوقيعـــه، وبصم عليه حتت 

وطأة ذلك التهديد واإلكراه.
  أما املتهمان الســـابع عشر 
والثامن عشـــر، فقد أوضحت 
النيابة انهما اشـــتركا بطريق 
املساعدة مع املتهمني من األول 

إلى السادس عشر.
  في حــــني يواجــــه املتهمان 
التاسع عشر والعشرون تهمة 
أدلة اجلرميــــة مبحو  إخفــــاء 
وتنظيــــف آثار مــــكان تعذيب 
املجني عليه بجاخور في منطقة 
كبد، قاصدين مــــن ذلك إعانة 
املتهمني علــــى الفرار من وجه 
القضاء.  ووفقا لتقرير النيابة 
العامة فإن العقوبات ضد املتهمني 
تصل إلى اإلعدام والسجن املؤبد 
وأحكام أخرى متفاوتة تصاحبها 

العزل من الوظيفة. 

للمجني عليه بتاريخ ٢٠١١/١/٨ 
محرزا خلمـــور لدى محاولته 
الفرار من كمني أعد له في الطريق 
الثالث  العام، وضمن احملضر 
املـــؤرخ ٢٠١١/١/٧ عدم ضبطه 
ملســـتخدم الهاتـــف اخلـــاص 
باملجني عليه حتى تاريخ حترير 
احملضر، وضمن احملضر الرابع 
ضبطه لصياح الرشيدي بتاريخ 
٢٠١١/١/١٠ فـــي الطريـــق العام 
أثناء قيادته لسيارة مسروقة، 
وذلك على خالف حقيقة تاريخ 
وظروف ضبطهم الصحيحة، 
الذكر  وكانت احملررات سالفة 
بعد تغيير احلقيقة فيها صاحلة 
ألن تستعمل على هذا النحو. 

العامة ان  النيابـــة    وأكدت 
املتهمني مـــن الرابع واخلامس 
والسادس وبصفتهم موظفني 
عموميني اســـتعملوا وآخرون 
الرشيدي،  القسوة مع صياح 
اعتمادا على سلطات وظيفتهم، 
وأحدثوا آالما ببدنه، بأن اعتدوا 
عليـــه بالضـــرب، فأحدثوا به 
اإلصابـــات املوصوفة بتقرير 

الطب الشرعي.
العامة  النيابـــة    وذكـــرت 
املتهمـــني األول والثانـــي  ان 
والســـادس أيضـــا وبصفتهم 
موظفني عموميني، اســـتعملوا 
وآخرون مجهولون القسوة مع 
كل من «ج، ناصر» و«أ، محمد» 

 علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن احملاميني محمد منور 
املطيري وفيصل صقر الرشيدي 
سيطلبان خالل جلسة ٨ مارس 
احملددة لنظـــر قضية املتهمني 
مبقتـــل املواطـــن محمد غزاي 
امليموني في مباحث األحمدي 
من احملكمة إمهالهما لسداد رسم 
الدعوى املدنية حيث سيدعيان 
مدنيا مببلـــغ ٥٠٠١ دينار قبل 
املتهمني حيث ميثل احملامي محمد 
منور املجني عليه امليموني بينما 
ميثل احملامي فيصل الرشيدي 
صياح الرشـــيدي الشاهد في 
القضية والذي مت تعذيبه أيضا 
أثناء التحقيقات.ووجهت النيابة 
العامة إلـــى املتهمني من األول 
حتى السادس عشر «بصفتهم 
موظفني عموميني ضباطا وأفراد 
شرطة في وزارة الداخلية» عذبوا 
محمد غزاي امليموني املطيري، 
باإلضافة إلـــى ان املتهم األول 
أيضا ارتكب تزويرا في محررات 
رسمية بقصد استعمالها على 
نحـــو يوهـــم بأنهـــا مطابقة 
للحقيقة، وهي محضر الضبط 
والتحريات في اجلناية املشار 
إليها، إضافة إلى محضر ضبط 
املجني عليه املؤرخ ٢٠١١/١/١٠ 
ومحضـــر التحريـــات املؤرخ 
٢٠١١/١/١٧، ومحضـــر الضبط 
في القضية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١١ 
جنح األندلس، حال كونه املكلف 

بكتابتهم.
  أما املتهم األول فقام بإثبات 
وقائع مزورة في صورة وقائع 
صحيحة، بأنه ضمن احملضر 
األول ضبطه لكل من «ج، ناصر» 
و«أ، محمد» بتاريخ ٢٠١١/١/١٨، 
وان البحث جار عن املجني عليه 

«محمد املطيري».
العامة ان  النيابـــة    وقالت 
احملضر الثاني تضمن ضبطه 

 فيصل الرشيدي  محمد املطيري 

 محققون اعتصموا ساعة أمام مبنى التحقيقات
  وطالبوا باالنضمام للنيابة وتعديل أوضاعهم المالية 

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  نظم احملققون اعتصاما ملدة ساعة أمام مقر 
اإلدارة العامة للتحقيقات في منطقة الساملية 
صباح امس، مطالبني بضم اإلدارة الى النيابة 
العامة، ومساواة رواتبهم املالية بنظرائهم 
أعضاء النيابة العامة، وكذلك إيضاح معوقات 
مهام عملهم ومنها وضع جهات التحقيق في 
مخافر الشرطة. وقال املعتصمون في بيان 
وقعوا عليه انهم اضطروا مكرهني لالعتصام 

من اجل التعبير عــــن معاناتهم التي تثقل 
كاهلهم وتعوق مهــــام عملهم وهي كثيرة، 
وخوفا علــــى حقوق املتخاصمني بالدعوى 
العموميــــة نقف بهذا االعتصام إليضاح ما 
نعاني من إهدار حلقوقنا ومن باب الدستور 
والقانون. وحدد املعتصمون مطالبهم والتي 
كان أولهــــا مخالفة الدســــتور مبادته رقم 
(١٦٧) والتي جاءت على ســــبيل االستثناء 
بأن يعهد جلهات األمن العام تولي الدعوى 

العمومية في اجلنح اال انه من غير املقبول 
ان ميتد هذا االســــتثناء ملدة خمسني عاما 
وهذا ما أكدت عليه املذكرة التفسيرية بهذا 
اخلصوص بقولها (واالســــتثناءات جتري 
في اضيق احلدود)، وثانيا تفريغ القانون 
رقم ٢٠٠١/٥٣ من محتواة باملخالفة لرغبة 
املشرع الذي أشار بأكثر من موقع مبساواة 
أعضاء التحقيقات بنظرائهم أعضاء النيابة 
العامة فحرفت املادة (٨ و٩) بشأن الترقيات 

اال ان القضاء أنصفنا بهذا اخلصوص، كما 
حرفت املادة (١٠) بشأن املرتبات والذي نص 
املشــــرع على التماثل مع أعضاء النيابة اال 
ان احلكومة متاطل وتسوف منذ ٢٠٠٩/٣/٩ 
ولم تقر الزيادة على املرتبات، وكذلك املادة 
(١٤) بخصوص احلصانة والتي فرغت من 
محتواها واصبح هناك سيف مسلط على 
أعضاء اإلدارة الذي يحد من حريتهم بأداء 

مهام عملهم.  

 جانب من اعتصام احملققني مقابل االدارة العامة للتحقيقات  احملققون رفعوا مذكرة للمطالبة بأن يندرجوا حتت مظلة النيابة العامة 

 ضبط ١٥ كيلوغرام حشيش في «السالمي»

 حادث ينتهي إلى قضية
  إتالف مال دولة 

 سرقة ١٥٠ دينارًا من محل بالجهراء

 هاني الظفيري
  متكن رجال منفذ الساملي من إلقاء القبض على شاب ٢٢ عاما 
وبحوزته ١٥ كيلوغراما من مادة احلشيش ومتت احالته على 
اثر ذلك الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وســـجلت قضية 

في مخفر تيماء.
  وحسب ما يرويه مصدر أمني ان رجال منفذ الساملي اشتبهوا 
في شاب كان يقود مركبة فارهة الثمن وذات طراز حديث ٢٠١١ 
راودتهم الشـــكوك في الشاب العشـــريني وبإخضاع سيارته 
للتفتيش عثر بداخلها على مادة احلشيش املخدرة والتي على 
اثرها مت ضبطه حيث أشار املصدر الى ان الشاب أصيب بصدمة 
كبيرة وقال ان السيارة ليست له وانه كان ينوي إيصالها بعد 
طلب صديقه منه إيصالها الى احد أقاربه في السعودية قائال: 
انـــا «كبش فدا» لتتم إحالته الى إدارة املخدرات للتحقيق معه 
ومعرفة حقيقة ادعائه وسجلت قضية حملت مسمى «محاولة 

تهريب ممنوعات». 

 هاني الظفيري
  أتلف وافد بنغالــــي امالك الدولة التابعة ملركز االبرق الكائن على 
طريق الســــاملي يوم امس بعد ان انقلبت مركبته التي اتلفت السياج 

وبعض الشاليهات التابعة ملركز االبرق وعليه مت تسجيل قضية.
  وقال مصدر امني ان رجال امن مركز االبرق فوجئوا بسماع صوت 
حــــادث اصطدام، وبخروجهم وجدوا مركبة منقلبة بعد ان هشــــمت 
جزءا كبيرا من املركز، وبتفقد حالة قائدها خرج لهم من داخل املركبة 
وافد آســــيوي تبني انه من اجلنسية البنغالية ولم يصب بأذى، ليتم 
احالته الى املستشفى كاجراء احترازي خوفا من ان يكون قد تعرض 
لنزيف داخلي متهيدا الحالته الى النيابة العامة بقضية اتالف امالك 

الدولة. 

 ذكرت االحصائية الشـــهرية 
الوفيات غير اجلنائية  حلاالت 
(حوادث السيارات) الصادرة عن 
االدارة العامـــة لالدلة اجلنائية 
ان الفترة مـــن ١ الى ٢٠١١/٢/٢٨ 
شهدت ٤٧ حالة وفاة من بينهم 
١٩ مواطنـــان و٢٧ غير كويتيني 

وآخر مجهولة الهوية.
  وأعربت ادارة االعالم االمني 
بوزارة الداخلية عن االسف البالغ 
املتوقعة،  الوفيات غير  حلاالت 
وناشدت مستخدمي الطريق ان 
النفس  يقفوا وقفة جديـــة مع 
واالنتباه اثناء القيادة امر في غاية 

الضـــرورة، فاملخاطرة بالنفس 
وبأرواح اآلخرين كارثة حقيقية، 
خاصة ان جتنب ذلك يتحدد في 
امر بســـيط هو االلتزام بقواعد 
وآداب املرور وعدم جتاوز االشارة 
الضوئية احلمراء ليعود اجلميع 

الى ذويهم ساملني آمنني. 

 هاني الظفيري
  تقـــدم مواطن الى مخفر اجلهراء مبلغـــا عن تعرض محله 
للســـرقة عن طريق الكسر واالستيالء على مبلغ من املال ومت 

تسجيل قضية.
  وقال مصدر امني ان عامل محل اإللكترونيات وهو وافد عربي 
فوجئ بآثار كســـر على باب احملل صبـــاح أمس ليبلغ الكفيل 
الذي توجـــه على الفور الى مخفر اجلهراء، حيث توجه رجال 
األمن الى موقع احملل الذي تبني ان اللصوص قاموا بسرقة ١٥٠ 

دينارا من داخله بعد كسر ماكينة الكاشير.
  ومت رفع البصمات عن طريق رجال األدلة اجلنائية للوصول 
الى هوية اجلناة وســـجلت قضية حملت مسمى «السرقة عن 

طريق الكسر». 

 إغالق مصنع للخمور المحلية في المهبولة 
 محمد الجالهمة

  أحال رجال أمن جندة األحمدي مواطنا الى إدارة 
مكافحة املخــــدرات بعد ضبطه وبحوزته قطعة من 

مادة احلشيش.
  وقال مصدر أمني ان املواطن ضبط أثناء جتول 
دورية تابعة لنجدة األحمدي، حيث شاهد قائد الدورية 
مركبة تتعرج على الطريــــق مبنطقة املنقف وبعد 
ايقافه طلب رجال األمن منه هويته والحظوا عالمات 
اخلــــوف واالرتباك عليه، وبعد التحقيق في هويته 
تبني انه مطلوب لــــإلدارة العامة للمخدرات، وبعد 
تفتيش مركبته عثــــر بداخلها على كيس بداخله ٤ 
قطع صغيرة من نوع حشيش جاهزة للتعاطي، ومت 

التحرز على املخدرات وإحالته للتحقيق.
  على صعيد آخر متكن رجال أمن محافظة حولي 
من ضبط وافد سوري صادر بحقه حكم بالسجن ٥ 

سنوات على ذمة قضايا سرقات.
  وفي محافظة األحمدي متكن رجال أمن األحمدي 
بقيــــادة اللواء عبدالفتاح العلي ومســــاعده العميد 
معتوق العسالوي من ضبط وافدين آسيويني عثر 

معهما على كمية من اخلمور وأدوات التصنيع.
  وقال مصدر ان معلومات وصلت الى اللواء العلي 
بشأن استغالل شــــقة في منطقة املهبولة لتصنيع 
اخلمور، حيث أوعز الى املقدم غازي املطيري بعمل 
التحريات وبعد التأكد من الستغالل الشقة في تصنيع 
اخلمور جرت مداهمة الشقة وعثر فيها على ٨٠ زجاجة 

خمر محلي الى جانب أدوات تصنيع هذه اخلمور.
  واعترف االسيويان بانهما يتاجران في اخلمور 
ويقومان بتصنيعها وبيعها بسعر ٣ دنانير للزجاجة 
الواحدة سعة ليتر ونصف الليتر ومتت احالة املتهمني 

 املتهمان وامامهما املضبوطات واملضبوطات الى جهة االختصاص. 

 العوضي: المخالفون الصادر بحقهم منع 
سفر بسبب التغيب بإمكانهم السفر مباشرة

 مصرع ١٩ مواطناً و٢٧ وافداً بحوادث سير في فبراير 

 تزامناً مع المكرمة األميرية بإعفاء المخالفين من الغرامات 

 اللواء كامل العوضي 

بشأنهم منع سفر بسبب مطالبات 
مالية فعليهم التوجه إلدارة التنفيذ 
العدل لتسوية أوضاعهم  بوزارة 
متهيدا لالستفادة من املهلة احملددة، 
كذلك املواليد اجلدد الذين لم يتم 
منحهم إقامــــة على ذويهم التقدم 
إلدارة الهجــــرة املختصة التابعة 
لسكن العائل لتسوية وضع املولود 
خالل مهلة القرار املذكورة.. علما 
بأنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف 
يتم إبعادهم عن البالد بعد انتهاء 

مهلة القرار.
الذين    وبخصوص األشخاص 
يدعون عدم وجود جوازات سفر 
لديهم اما بفقدها أو ألسباب أخرى، 
أوضح اللــــواء كامل العوضي أن 
على هؤالء استخراج جوازات سفر 
جديدة أو وثائق سفر والعمل على 
تسوية أوضاعهم سواء مبغادرة 
البالد خالل املهلة املذكورة أو بطلب 
اإلقامة علما بأنهم في حالة مخالفتهم 
لذلك سوف يتم إبعادهم عن البالد 

بعد انتهاء مهلة القرار.
  كذلك االشخاص الذين يدعون 
تعذر مغادرتهم حتى يتم استالم 
أو  مســــتحقاتهم لوجود شكوى 
قضية محــــل تداول يتعني عليهم 
االســــتفادة من املهلة املشار إليها 
من حيث مغادرة البالد وتوكيل من 
ميثلهم ملتابعة حتصيل مستحقاتهم 
أو العمل على توفير االشتراطات 

املقررة ملنحهم اإلقامة.

 عبداهللا قنيص
  قال مدير عــــام اإلدارة العامة 
ان  العوضي  اللواء كامل  للهجرة 
جميع االستعدادات والتسهيالت قد 
مت اتخاذها تنفيذا ملكرمة صاحب 
السمو األمير املفدى مبناسبة أعياد 
الكويت الوطنية وصدور قرار نائب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير 
الداخلية رقم (٢٠١١/١٠٥٤) والذي 
مبوجبه يسمح لألجانب املخالفني 
لقانون اإلقامة ممن انتهت إقامتهم 
أو الذين لديهم تأشيرات انتهت املدة 
احملددة لها قبل تاريخ ٢٠١١/٢/٢٤ 
مبغادرة البــــالد خالل الفترة من 
٢٠١١/٣/١ حتــــى ٢٠١١/٦/٣٠ دون 
حتقيق أو دفع الغرامات املترتبة 
على هذه املخالفات وذلك من جميع 

املنافذ احلدودية.
  وأشار اللواء العوضي إلى أن 
املخالفني الذين لديهم جوازات سفر 
ومثبت بها اقامات منتهية أو دخلوا 
البالد مبوجب ســــمة دخول ولم 
مينح إقامة، باستطاعتهم التوجه 
مباشــــرة إلى أي منفذ من املنافذ 

احلدودية ملغادرة البالد.
  وأضــــاف اللــــواء العوضــــي 
للذيــــن فقدوا جوازات ســــفرهم 
وقاموا باستخراج جوازات سفر 
أو وثائق ســــفر جديدة يتقدمون 
الهجرة وبرفقتهم  إدارات  إلحدى 

صورتان شخصيتان.
  وذكــــر اللــــواء العوضــــي أن 

األشخاص املســــجل بشأنهم منع 
سفر بســــبب التغيب عن العمل 
يجوز لهم مغادرة البالد مباشرة 
الذين  ماعدا األشخاص املخالفني 

صدرت بحقهم أحكام قضائية.
  وبني اللواء العوضي أن املخالفني 
املسجل بشأنهم منع سفر بسبب 
إحدى القضايا اجلزائية يقومون 
مبراجعة جهات التحقيق املختصة 
لتسوية أوضاعهم، كذلك األشخاص 
املسجل بشأنهم منع سفر من قبل 
إحدى اجلهات املختصة بســــبب 
اتهامهم في قضية جزائية ولم يتم 
الفصل فيها بعد، عليهم العمل على 
توفير االشتراطات املطلوبة ملنحهم 
اإلقامة والتقدم لطلب اإلقامة خالل 

مدة القرار. 
  أما األشخاص املخالفون املسجل 


