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08
بعد اجتماعه مع ملحقني عماليني من عدد من السفارات العربية واآلسيوية

العوضي ملخالفي اإلقامة: استفيدوا من املكرمة األميرية وعّدلوا أوضاعكم 
وعن أسباب اجتماعه مع ممثلي 
السفارات التي توجد لديها عمالة 
وافدة كبيرة في الكويت قال اللواء 
العوضي ان الهدف من االجتماع 
إيصال رسالة إلى كل السفارات 
التي لديها عمالة وافدة س���واء 
إقامة وفق���ا للمادة »20« )عمالة 
منزلية( او إقامة وفقا للمادة »18« 
)تصاريح عمل وزارة الشؤون( 
من أجل ح���ث رعاياها املخالفني 
لقانون اإلقامة على االستفادة من 

هذه املكرمة األميرية.
وقال ان���ه اعتبارا من تاريخ 
2011/6/1 ستقوم وزارة الداخلية 
بعم���ل حمالت تفتيش���ية على 
الوافدين املخالفني لقانون اإلقامة 
ف���ي كل مناطق الكويت من اجل 
ضبط هؤالء املخالفني حتى تقوم 
الوزارة بتس���وية أوضاعهم اما 
مبغادرتهم البالد لالستفادة من 
املهلة التي تنتهي في 31/6/2011 
أو بتعديل أوضاعهم وعمل لهم 
اقامات جديدة، مش���ددا على أن 
الهدف من هذه احلملة هو القضاء 
على ظاهرة مخالفي قانون اإلقامة 
قبل نهاية املهلة من األش���خاص 
الذين ال يريدون االس���تفادة من 

هذه املكرمة األميرية.
املهلة  انه بانتهاء  الى  وأشار 
بعد تاري���خ 2011/6/30 س���يتم 
القضاء نهائيا على مشكلة االعداد 
الكبيرة ملخالفي قانون اإلقامة، 
مؤكدا ان وزارة الداخلية أصدرت 
عدة قرارات وزارية تنظم العمل 
في إدارة العمالة املنزلية وعالقتها 
مع مكاتب استقدام العمالة املنزلية 
ملنع تكرار مشكلة مخالفي قانون 

اإلقامة.

أوال س���فارة بالدهم الستخراج 
وثيقة سفر بدال من جواز السفر 
األصلي املفقود وبعد ذلك مراجعة 
اإلدارة العامة للهجرة لعمل بصمة 
تعريفية وبعد مطابقة بصمتها 
التعريفي���ة بالبصم���ة األصلية 
فيمكنهم املغادرة واالستفادة من 

املكرمة األميرية.
وقال اللواء العوضي ان هناك 
»أربع حاالت س���ماح للوافدين 
املخالفني لقانون اإلقامة باملغادرة 
واالستفادة من املكرمة األميرية 
العمالة  األولى تتعلق به���روب 
املنزلية وقي���ام الكفيل باإلبالغ 
عنها حي���ث يحق له العودة الى 
البالد بڤيزا جديدة والثانية تتعلق 
باملوقوفني بأمر من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعم���ل »الرمز71« 
بسبب الشركات الوهمية ويجب 
عليه اما ان يغ���ادر أو أن يعمل 
إقام���ة جديدة حي���ث ان وزارة 
الشؤون سمحت لهم بذلك والثالثة 
تتعلق بالعمالة السائبة من دون 
كفيل نتيجة مضي سنوات على 
مخالفتهم أو تصفية ش���ركاتهم 
بينما تتعلق الرابعة بإلقاء القبض 
بسبب مخالفة قانون اإلقامة وكذلك 
املوالي���د الذين لم يحصلوا على 

إقامة في الكويت«.
وذكر ان عدد املستفيدين من 
املكرمة األميرية بش���أن تعديل 
أوضاع الوافدين مخالفي قانون 
اإلقام���ة بلغ حت���ى اآلن حوالي 
عشرة آالف وافد بينهم 6500 وافد 
قاموا بتعديل أوضاعهم بعد دفع 
اقامات  املالية وعملوا  الغرامات 
جديدة لهم دون مغادرة البالد و 

3500 وافد غادروا البالد.

للهجرة وبالتع���اون مع اإلدارة 
العام���ة لألدل���ة اجلنائية تقوم 
بعمل بصمة تعريفية لكل وافد 
مخالف لقانون اإلقامة ال ميتلك 
جواز سفر أو بطاقة مدنية وذلك 
التعريفية  البصمة  ملطابقة هذه 
مع بصمته���ا األصلية في األدلة 
اجلنائية للتأكد من صحة بيانات 

الوافد املخالف.
ودع���ا مخالفي قانون اإلقامة 
جميعا ممن ال يحملون جواز سفر 
ألي س���بب كان إلى أن يراجعوا 

فقط إحضار جواز السفر وتذكرة 
الطيران للمغادري���ن عبر منفذ 
املطار أما املخالف ممن ال يحمل 
جواز سفر فعليه ان يراجع سفارة 
الكويت الس���تصدار  بالده لدى 
وثيق���ة س���فر وبعده���ا يراجع 
اإلدارة العامة للهجرة لعمل بصمة 
تعريفية للتأكد من أن الشخص 
غير مطلوب وان البيانات املدونة 
في وثيقة السفر مطابقة للبيانات 

لدى اإلدارة«.
ومضى قائال ان اإلدارة الهامة 

بعد مغادرته���م الكويت مطمئنا 
هؤالء املخالفني ممن يرغبون في 
االس���تفادة من املكرمة األميرية 
أن بإمكانهم  املغادرة  عن طريق 
العودة الى البالد بعد احلصول 

على »ڤيزا« جديدة.
وقال اللواء العوضي »بإمكان 
هؤالء املخالفني االستفادة من هذه 
املكرمة األميرية عن طريق مغادرة 
البالد فورا عبر أي منفذ من منافذ 
الدولة ودون احلاجة إلى مراجعة 
اإلدارة العامة للهجرة واملطلوب 

يوم واحد من االحتفال بالذكرى 
ال� 50 للعيد الوطني كانت بهدف 
إشراك الوافدين في أجواء الفرح 
البالد  التي تعيشها  والس���رور 
مبناس���بة احتفاالتها بأعيادها 

الوطنية«.
وأضاف ان هذا القرار الوزاري 
يحتوي على مادتني تنص األولى 
عل���ى ان يقوم الواف���د املخالف 
لقان���ون اإلقامة بتعديل وضعه 
عن طريق دف���ع الغرامة املالية 
املترتبة عليه والتي ال تتجاوز 
في احلاالت كافة مبلغ 600 دينار 
مع إعفائه من اإلجراءات القانونية 
الشأن واملتعلقة بتحويله  بهذا 

إلى احملكمة.
وأوضح ان املادة الثانية تنص 
عل���ى ان يغ���ادر الوافد املخالف 
لقان���ون اإلقامة البالد في ضمن 
مهلة بدأت ف���ي األول من مارس 
اجلاري وتستمر حتى 30 يونيو 
املقب���ل دون أن يدفع أي غرامات 
مالية ما لم يكن ممنوعا من السفر 
بس���بب وجود دعاوى قضائية 
س���واء جنائي���ة أو مدنية وذلك 
حتت ش���عار »بالسالمة ما نبي 

منك غرامة«.
وبني ان القرار الوزاري أعطى 
الوافدين املخالفني لقانون اإلقامة 
مهلة بدأت في 1/3/2011 وتستمر 
حتى 2011/6/30 ويشمل املخالفني 
قبل تاريخ ال� 25 من فبراير املاضي 
أم���ا املخالفون بعد تاريخ ال� 25 
من فبراير املاضي فال يش���ملهم 

هذا القرار.
وذكر انه بإمكان املستفيدين 
من املكرمة األميرية جميعا العودة 
إلى الكويت »بڤيزا وإقامة جديدة« 

دعا املدير العام لإلدارة العامة 
اللواء  الداخلية  للهجرة بوزارة 
كامل العوض���ي مخالفي قانون 
اإلقامة إلى االستفادة من املكرمة 
األميري���ة التي ترجمه���ا القرار 
الوزاري بش���أن قواع���د إخراج 
األجان���ب غي���ر احلاصلني على 
تراخيص باإلقامة أو من انتهت 
تراخي���ص إقامته���م إلى تعديل 
أوضاعهم أو مغادرة البالد دون 
دفع غرام���ات ما لم يكن ممنوعا 
من السفر بسبب وجود دعاوى 

قضائية.
أدلى  ف���ي تصريح  جاء ذلك 
به الل���واء العوضي ل���� »كونا« 
عق���ب اجتماع عق���ده في مبنى 
ب���وزارة  القنصلي���ة  اإلدارة 
اخلارجية بحضور مدير اإلدارة 
السفير طالل الفالح مع قناصل 
ومستشارين وملحقني عماليني 
في س���فارات مصر وس���ورية 
والفلب���ني وبنغالديش والنيبال 
والهند وسريالنكا واندونيسيا 
واريتريا ل���دى البالد لتعريفهم 
باحلملة اإلعالنية لتوعية الرأي 
العام باملكرمة األميرية بش���أن 
تعديل أوضاع الوافدين مخالفي 
قان���ون اإلقامة التي تنطلق يوم 

األحد املقبل.
الل���واء العوضي ان  وق���ال 
»املكرم���ة األميرية التي ترجمها 
القرار الذي أصدره نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود اجلابر الصباح 
في 24 فبراير املاضي بشأن قواعد 
إخراج األجانب غير احلاصلني على 
تراخيص باإلقامة أو من انتهت 
تراخيص إقامتهم والذي جاء قبل 

اللوء كامل العوضي متوسطا االجتماع مع امللحقيات العمالية بحضور عدد من القيادات األمنية

عدل ومحاكم

قضت محكمة اجلنح برئاسة القاضي أمين العزاز ببراءة 
مواطنة من إحلاق األذى بابنها بناء على شكوى طليقها.

كان االدعاء العام قد اتهم األم بأنها تسببت بغير قصد في 
إصابة ابنها البالغ من العمر سنتني إلهمالها وعدم احتياطها 

عندما تركته دون الرقابة الواجبة مما أدى إلى سقوط حافظة 
املاء الساخن »املطارة« عليه 

أثناء قيامها بتجهيز احلليب له 
وكذلك عدم مراقبته وركوبه 

الدراجة وسقوطه على األرض 
األمر الذي أدى إلى إصابته 

باإلصابات املوصوفة بالتقرير 
الطبي، إذ أبلغ والده أنه وجد 

طفله مصابا بكسر في يده 
فضال عن آثار حروق بنواح 

متفرقة من جسده.
وبسؤال املتهمة أنكرت التهمة 

املسندة إليها مقررة أن 
اإلصابات حدثت البنها بسبب 

النشاط والرعونة الزائدة للطفل. وحضر دفاع املتهمة 
احملامي منيف الظفيري ودفع بكيدية االتهام وتلفيقه كون 

الشاكي والد الطفل قام بتطليق موكلته دون سبب.
وأشار الظفيري إلى أن األطفال في هذه السن يتمتعون 

بحركة زائدة ونشاط حركي واضحني وال ميكن ألحد 
أن يقيد حركة األطفال، ومن الطبيعي أن يسقط الطفل 

ويتسبب في إحداث إصابات بنفسه وهو ما حدث لالبن أثناء 
ركوبه الدراجة وسقوطه. وبعد صدور احلكم صرح احملامي 
الظفيري بأنه »منذ بداية القضية كانت ثقتي باهلل عز وجل 

كبيرة أن تنصف احملكمة موكلتي وتعمدت عدم وصفها 
باملتهمة في مذكرة دفاعي عنها كونها أما وليس من املنطقي 

واملستساغ عقال أن يطلق على األم التي جعل اهلل اجلنة 
حتت أقدامها ب متهمة في حق ابنها وهي التي حملته تسعة 

أشهر وسهرت على رعايته وحتملت الكثير من الشاكي 
حتى بعد أن قام بتطليقها لم تتخل عن رعايتها البنها«. 

مبناسبة عيد األم الذي وافق يوم االثنني املاضي، قررت 
احملامية عصمت اخلربوطلي قبول مائة دعوى لألمهات 

الالتي يردن رفع قضايا أحوال شخصية وال ميلكن أتعاب 
احملاماة دون أتعاب هدية منها لألمهات.

يذكر ان هذه ليست املرة األولى التي تتطوع فيها احملامية 
اخلربوطلي في قضايا دون 
مقابل، حيث قررت من قبل 
الترافع عن عدد من املتهمني 

في قضايا مختلفة عندما 
علمت ان املتهمني في تلك 

القضايا لم تكن لديهم قيمة 
أتعاب احملاماة.

براءة مواطنة من حرق ابنها وكسر يده

محامية تخصص مائة دعوى أحوال 
شخصية للمرأة مبناسبة »عيد األم«

»لص فنان« استهدف مدرسة
تقدمت مديرة مدرس���ة للثانوية بنات الى مخفر فهد 
االحمد مبلغة عن تعرض غرفة املوسيقى التابعة للمدرسة 
الى الس���طو وس���رقة اجهزة ومعدات منه، مشيرة الى 
ان الواقعة حدثت في س���اعة متأخرة من يوم امس ومت 
اكتشافها صباحا، وباالستماع الى افادات حارس املدرسة 
اكد انه لم يش���عر بأي ش���يء، هذا وتبني من التحقيقات 
ان اجلناة تسللوا للمدرس���ة من خالل سورها اجلانبي 
واستهدفوا س���رقة اآلالت املوسيقية والتي قدرتها ادارة 

املدرسة ب� 800 دينار.
عبداهلل قنيص  ٭

احملامية عصمت اخلربوطلي

احملامي منيف الظفيري

»الداخلية«: إحلاق 128 »مالزم أول« بدورة لترقيتهم إلى »نقيب«
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق 
غازي العمر قرارا بإحلاق 128 ضابطا 
جميعهم برتبة مالزم أول إلى دورة 
ترقية متهيدا لترقيتهم إلى رتبة نقيب، 
ويعتمد القرار إحلاق الضباط بدورة 
ترقية اعتب����ارا من الثالث من أبريل 
وحتى الثامن والعشرين من الشهر 
ذات����ه لترقية من يجت����از منهم هذه 
الدورة، وفيما يلي اسماء املشمولني 

بالقرار وجهات عملهم: 
٭ م.أول س����عود عبدالعزيز محمد 
الش����روخي � اإلدارة العام����ة لقوات 

األمن اخلاصة
٭ م.أول نواف هادي هايف احلويلة 

� مديرية أمن األحمدي
٭ م.أول سالم مزهر حبيب الشمري 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول أحمد سالم عوض العازمي 

� اإلدارة العامة للمعلومات
٭ م.أول شعيب علي شعبان أكبر قاسم 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول سعد ناصر سعد الهاجري � 

اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول س����ليمان عب����داهلل محمد 
احمليمي����د � اإلدارة العامة لش����رطة 

النجدة
٭ م.أول علي عدن����ان علي البناو � 

اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول عبدالعزيز جاسم اسماعيل 
الكن����دري � اإلدارة العامة لش����رطة 

النجدة
٭ م.أول عثمان علي عبداهلل اجلمعة 

� اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
٭ م.أول عبداهلل خلف حجر العنزي 

� اإلدارة العامة ألمن املوانئ
٭ م.أول خالد أحمد جاسم العوض � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م.أول محم����د أحمد خالد الهولي � 

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية
٭ م.أول محمد ناصر حمد الناصر � 

اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول عبدالعزيز جاس����م محمد 
الصراف � اإلدارة العامة لقوات األمن 

اخلاصة
٭ م.أول عبداهلل سعد عوض املطيري 

� اإلدارة العامة ألمن املنشآت
٭ م.أول ناصر مزيد مطلق الديحاني 

� اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
٭ م.أول حمد مانع محمد العجمي � 

اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول صال����ح عب����داهلل صال����ح 

الدوسري � مديرية أمن الفروانية
٭ م.أول إبراهيم عبدالكرمي إبراهيم 

املرجان � اإلدارة العامة للمعلومات
٭ م.أول محمد باقر عبدالرزاق العطار � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م.أول حمد أحمد عبداهلل الفيلكاوي � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م.أول جاسم محمد سلطان صالح 

� اإلدارة العامة ألمن املطار
٭ م.أول خالد هالل عبداهلل املطيري 

� مديرية أمن مبارك الكبير
٭ م.أول عبداهلل محمد مرزوق السالم 
� اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف 

واألفراد
٭ م.أول علي فيصل حمد العريفان 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول عب����داهلل عبدالرحمن براك 
الش����ايجي � اإلدارة العامة املركزية 

للعمليات
٭ م.أول ماجد سالم بندر الديحاني � 

اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول مشعل نايف فالح النمران 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول مساعد مهزع مرزوق الديحاني 

� اإلدارة العامة ألمن املنافذ البرية
٭ م.أول طالل محمد رشود الرشود 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول صالح يوسف عبداحملسن 
الياقوت � اإلدارة العامة ألمن املنافذ 

البرية
٭ م.أول خالد فهد ناصر الزايد � اإلدارة 

العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول فهد عبدالرحمن صقر الصقر 

� اإلدارة العامة للتدريب
٭ م.أول فالح محمد ناشي املطيري � 

اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول عبداهلل علي مبارك الشطي � 

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
٭ م.أول عب����داهلل محم����د حس����ن 
الدوخي � اإلدارة العامة للمؤسسات 

اإلصالحية
٭ م.أول عبداهلل شارع فهد العجمي � 

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية
٭ م.أول سليمان مساعد محمد مندني 

� اإلدارة العامة ملباحث الهجرة
٭ م. أول فهد عبداللطيف بشير فرج � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م. أول محمد سالم أحمد الشهاب � 

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
٭ م. أول فيصل نادر أحمد ولي علي 

� اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
٭ م. أول أحمد عبداحملس����ن محمد 
الف����ودري � اإلدارة العامة لش����رطة 

النجدة
٭ م. أول سعود طالب علي العامر � 

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
٭ م. أول صالح عبدالعزيز علي القندي 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول محمد عيسى مطلق الرشيدي 

� اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
٭ م. أول فواز ناصر عماش الشالحي 

� اإلدارة العامة ألمن املطار
٭ م. أول محمد راش����د هالل الهالل � 

اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول حسني سعود علي احلربي 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول علي سليمان علي الهاملي � 

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية
٭ م. أول عبداهلل شبيب عبداهلل العجمي 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول جاسم فهد محمد املضحي 

� اإلدارة العامة للمعلومات
٭ م. أول عم����ر عبدالرحمن س����الم 
الرش����يدي � اإلدارة العام����ة لتنفيذ 

األحكام
٭ م. أول صباح علي يوسف الصباح 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول حمد سعد جليدان احلمد � 

اإلدارة العامة للمعلومات
٭ م. أول متع����ب محس����ن متع����ب 
العجمي � اإلدارة العامة لقوات األمن 

اخلاصة
٭ م. أول عبداهلل عيس����ى جاس����م 
املسباح � اإلدارة العامة لقوات األمن 

اخلاصة
٭ م. أول خالد صالح مبارك النمش 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
صال����ح  عبدالرحم����ن  أول  م.  ٭ 
عبدالرحمن املزيني � أكادميية سعد 

العبداهلل للعلوم األمنية
٭ م. أول أحمد يوسف يعقوب محمد 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول عيسى خالد عيسى العصفور 

� اإلدارة العامة للمرور
٭م. أول غازي أحمد علي الشايجي � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م. أول مصطفى حسن علي اخلباز � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م. أول عبداهلل سعود عبدالعزيز 

العجمي � اإلدارة العامة ألمن احلدود 
البرية

٭ م. أول محمد فهد فهيد العجمي � 
اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

٭ م. أول عبداحملسن منصور محسن 
العجم����ي � اإلدارة العام����ة لتنفي����ذ 

األحكام
٭ م. أول فه����د س����عد فهد البوص � 

مديرية أمن حولي
٭ م. أول علي سليمان صالح الفهد 

� اإلدارة العامة للمعلومات
٭م. أول أحمد خالد علي املعيوف � 

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
٭ م. أول خالد حامد عبداهلل الوسمي 

� اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
٭ م. أول فواز محمد سيف النامي � 

اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول أحمد عبداهلل محمد الطريجي 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول محم����د فهد فهاد العازمي � 

اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول نواف باني سعد الرشيدي 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول راشد يوسف راشد بوحيمد 

� اإلدارة العامة للمعلومات
٭ م. أول سليمان عبداهلل علي الشطي 

� اإلدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م. أول عبدالرحم����ن عي����د محمد 
العجمي � شؤون املؤسسات اإلصالحية 

وتنفيذ األحكام
٭ م. أول ماجد مسلط ذعار العتيبي � 

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية
٭ م. أول فهد صق����ر فهد اخلالدي � 

اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول حسني جاسم محمد الهولي 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول عبداهلل حماد محمد الكفيف 

� اإلدارة العامة ألمن املطار
٭ م. أول حمد فالح عبدالهادي الهاجري 

� اإلدارة العامة ألمن املطار
٭ م. أول سامي غامن غيث الظفيري 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول أحمد سعود مرضي املطيري 

� اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
٭ م. أول حماد محمد محسن الشامري 

� اإلدارة العامة ألمن املوانئ
٭ م. أول عبداهلل سعد ساير الشمري 

� اإلدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م. أول محمد فيصل محمد العجمي 

�� مديرية أمن األحمدي
٭ م. أول خالد سعيد سعيد الهاجري 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م. أول علي جاس����م محمد بهمن 
التقن����ي  العام����ة للدع����م  � اإلدارة 

والنوعي
٭ م. أول ماجد نحيطر عوض العنزي 

� اإلدارة العامة للمرور
٭ م.أول محمد ذعار فالح املطيري � 

االدارة العامة المن احلدود البرية
٭ م.أول فالح تركي فالح احلجيالن 

� االدارة العامة للمرور
٭ م.أول بدر ناص����ر فهد العازمي � 

االدارة العامة للمرور
٭ م.أول سالم مبارك سلمان حمادة 

� مديرية امن االحمدي
٭ م.أول ناصر علي حمد املري � االدارة 

العامة للمؤسسات االصالحية
٭ م.أول عبداهلل فهد محمد العثمان 

� االدارة العامة للمعلومات
٭ م.أول مشاري شجاع غازي املطيري 

� االدارة العامة لشرطة النجدة
٭ م.أول عبدالعزيز محمود بلوشي � 

االدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م.أول عبدالعزيز بدر منصور الطواري 

� االدارة العامة املركزية للعمليات

٭ م.أول خالد سريع محمد الهاجري � 
االدارة العامة املركزية للعمليات

٭ م.أول عبدالعزيز فهد عبدالرحمن 
احلس����ن � االدارة العام����ة املركزية 

للعمليات
٭ م.أول عبداهلل فهد خالد النجدي � 

االدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م.أول عبدالعزيز سعود فهد العجمي 

� االدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م.أول ضاري مخلد مناحي املطيري 

� االدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م.أول ابراهي����م عبدالقادر محمد 
احلبي����ل � االدارة العام����ة املركزية 

للعمليات
٭ م.أول عبداهلل صالح حاجي قاسم � 

االدارة العامة املركزية للعمليات
٭ م.أول طالل حمود احمد الرشيد � 

االدارة العامة ملباحث الهجرة
٭ م.أول احمد رضا عبد علي اشكناني 

� االدارة العامة للمرور
٭ م.أول عمار امير سراب امير � االدارة 
العامة ملتابعة شؤون املجالس واللجان 

الوزارية
٭ م.أول عل����ي حمد احم����د الفوزان 
العبداهلل للعلوم  اكادميية س����عد   �

االمنية
٭ م.أول مطلق سعد مطلق العميري 

� االدارة العامة للمعلومات
٭ م.أول أحمد عبدالوهاب عبدالنبي 
سيد حس����ن � ادارة العالقات العامة 

والتوجيه املعنوي
٭ م.أول بجاد عبداهلل سعد املطيري 
العبداهلل للعلوم  اكادميية س����عد   �

االمنية
٭ م.أول عمر عبداهلل احمد العلي � 

االدارة العامة للشؤون القانونية
٭ م.أول فهد عبداهلل محمد العويرضي 

� االدارة العامة لنظم املعلومات
٭ م.أول موسى براك ميزر العازمي � 

االدارة العامة للشؤون املالية
٭ م.أول عبداهلل يعقوب محمد بهمن 

� ادارة االعالم االمني
٭ م.أول ج����راح صاه����ود صعيجر 

العتيبي � مديرية امن العاصمة
٭ م.أول احمد اسامة جاسم ابل � االدارة 

العامة ملكتب وزير الداخلية
٭ م.أول حسن جاسم محمد بوعباس 
العبداهلل للعلوم  اكادميية س����عد   �

االمنية
٭ م.أول عب���داهلل ف���وزي احم���د 
الشبيكي � االدارة العامة المن احلدود 

البرية
٭ م.أول جالل فالح عبداهلل العالطي 

� االدارة العامة للشؤون املالية
٭ م.أول حماد محمد حماد العجمي 

� مديرية امن العاصمة
٭ م.أول محمد حاي س����الم احلاي � 

االدارة العامة للمعلومات
٭ م.أول علي خالد علي املعود � االدارة 

العامة للمعلومات
٭ م.أول عثمان محمد غريب املنصوري 

� ادارة االعالم االمني
٭ م.أول محمد راشد عبداهلل املطيري 

� االدارة العامة لتنفيذ االحكام
٭ م.أول نواف بكر ضيف اهلل املطيري 

� االدارة العامة للمباحث اجلنائية

مادة 2

يبلغ املذكورين باملادة السابقة مبوعد 
الدورة قبل انعقادها بوقت كاف.

مادة 3

على م����ن يعنيهم االم����ر تنفيذ هذا 
القرار.

أمير زكي  ٭

اس����تطاع رج����ال ادارة بحث 
وحت����ري مباح����ث حولي ضبط 
خليجيني كانا وراء قفز مواطنة 
من الطابق الثان����ي وقد اصيبت 
التي  التحقيقات  بكسور، وكانت 
اجريت مع املجني عليها وهي فتاة 
كويتية تبل����غ من العمر 28 عاما 
ملعرفة اسباب سقوطها من الطابق 
الثاني قد انتهت الى انها لبت دعوة 
عيد ميالد احدى صديقاتها، مشيرة 
الى انه وفيما احلفل على مشارف 
االنتهاء دخلت الى احدى الغرف 
للراحة، واذا بشابني يدخالن الى 
غرفتها محاولني االعتداء عليها فما 
كان منها اال ان قفزت من الطابق 

الثاني.
وقال مصدر امني فور انتهاء 
رجال مباحث حولي من االستماع 
الى افادة املواطنة مت االيعاز الى 
مباحث مي����دان حول����ي والذين 
توصلوا الى هوية املتهمني وتبني 
انهما خليجي����ان وبالتحقيق مع 
الشابني قاال انهما استأجرا الشقة 
وانهما دخال الى غرفة الفتاة باخلطأ 
وصدما بقفز الفتاة، مؤكدين انهما 
وعلى حس����ب زعمهما لم يكونا 
ينويان االعتداء عليها. هذا ومتت 
احالة املتهمني الى النيابة بتهمة 
الشروع في املواقعة والتسبب في 

سقوط فتاة واصابتها.
عبداهلل قنيص  ٭

أص���درت اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنس���ان بيانا بش���أن 
االعت���داء بالده���س عل���ى احد 
املواطنني من قبل عدد من أفراد 
مباحث املرور، وجاء في البيان: 
»تابعنا ما حدث للمواطن عبداهلل 
غازي العطار في منطقة الساملية 
مس���اء يوم الثالثاء 22 اجلاري 
حي���ث تع���رض لعملية دهس 
متعمدة من عدد من أفراد مباحث 
املرور، ومصادرة دراجته النارية 
دون بيان السبب، والشك في ان 
هذه التصرفات من رجال الشرطة 
واملباحث تعكس سلوكيات غير 
سوية وال تعير أهمية لالجراءات 
القانونية ومتثل تعديا صارخا 
على حقوق االنسان، وكان حري 
برجال املباح���ث ابراز هوياتهم 
الش���خصية إلثب���ات وظائفهم 
ومراكزهم ف���ي وزارة الداخلية 
قبل التعدي بالش���تم والدهس 
العطار،  املذكور عب���داهلل  على 
لذل���ك فإن اجلمعي���ة الكويتية 
حلقوق االنس���ان تطالب نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ أحمد احلمود 
بالعمل على كش���ف مالبس���ات 
هذا احل���ادث وحتويل املعتدين 
التحقيق متهيدا حملاكمتهم  الى 
ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من 

جرم الدهس«.

إحالة خليجيني إلى 
املباحث اجلنائية 

بعد محاولة اغتصاب 
فاشلة ملواطنة

»حقوق اإلنسان«: تتابع 
قضية دهس رجال 
املباحث ملواطن
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