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املتهمون استخرجوا رخصًا لطالب ووافدين تقل رواتبهم عن 400 دينار

الزعابي يطلب اجتماعًا عاجاًل مع مديري إدارات املرور
بعد توقيف 6 موظفني في مرور العاصمة يزوّرون »رخص القيادة«

في تداعيات قضية ضبط 
ش���بكة من املوظفني في مرور 
العاصمة بالتعاون مع وافدين 
ع���رب يقومون باس���تخراج 
القيادة ألش���خاص ال  رخص 
تنطبق عليهم اشتراطات القرار 
الوزاري، علم���ت »األنباء« ان 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء د.مصطفى 
الزعابي س���يدعو الى اجتماع 
االسبوع اجلاري يضم مديري 
ف���ي محافظات  املرور  ادارات 
الكويت الست ورؤساء األقسام 
املشرفني على استخراج رخص 
القيادة للوافدين، بحيث يتم 
ابالغهم بأن املسؤولية األولى 
س���تقع على عاتقهم في حال 
استخراج رخص بطريقة غير 
مش���روعة لوافدين ال تنطبق 
الق���رار  عليه���م اش���تراطات 
ال���وزاري، والطل���ب منهم ان 
يقوموا بشكل يومي مبراجعة 
جميع املستندات املقدمة من قبل 
وافدين حتصلوا على رخص 
قيادة والتأكد من انطباق القرار 

الوزاري عليهم.

وحول الوافدين املستفيدين 
قالت املصادر: تبني من خالل 
انه���م قّدموا  امللف���ات  فحص 
معلومات صحيحة، مبعنى قدموا 
اذن العمل دون تزوير وغيرها 
من املستندات الصحيحة اال ان 
ذل���ك ال يعفيهم من االجراءات 

الالحقة.
وأكدت املص���ادر ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
امل���رور أم���ر بحص���ر جميع 
املستفيدين من هذه املعامالت 
غير املشروعة متهيدا البعادهم 
عن البالد لكونهم يدركون ان 
هناك قرارا وزاريا واشتركوا مع 
املتهمني في استخراج رخص 

قيادة بشكل غير مشروع.
يذكر ان من أهم بنود القرار 
الوزاري املنّظم للحصول على 
رخص القيادة تضمن ان يكون 
الوافد جامعيا وأال يقل راتبه 
عن 400 دين���ار وان يكون قد 
البالد فترة عامني،  أمضى في 
واس���تثنى القرار بعض املهن 

مثل السائقني واملندوبني.
أمير زكي  ٭

عن عدم تدقيق املش���رفني في 
امل���رور على اس���تخراج هذه 
الرخص، اذ تبني ان العصابة 
الرخ���ص تارة  اس���تخرجت 
لطالب ال يدرسون، ولوافدين 
ذوي مه���ن متدنية للغاية من 
بينها ميكانيكي، ووافدين غير 
جامعيني ورواتبهم تقل عن 400 
دينار، وهو من بني الش���روط 
الرئيسية في القرار الوزاري.

ان  الى  وقال���ت املص���ادر 
التحقيق أسفر عن ان رخص 
القيادة املزورة يتم استخراجها 
دون اج���راء الفح���ص الطبي 
القيادة،  وحتى اجراء اختبار 
حيث تبني ان الفترة املستغرقة 
ما ب���ني احلصول على موافقة 
للرخصة وبني استخراج رخصة 
القيادة ال يتجاوز ال� 30 دقيقة، 
مؤك���دة ان هذا األمر يعد خطأ 
جسيما، من شأنه ان يضع وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء د.مصطفى الزعابي 
حدا له بشكل عام من خالل ردع 
املسؤولني غير املتورطني في 

هذه القضية.

وقال���ت مص���ادر مطلعة 
ان التحقي���ق م���ع العصاب���ة 
املتخصصة في تزوير رخص 
القيادة تشعبت ليتم توقيف 9 
أشخاص، بواقع 6 يعملون في 
املرور، و3 مندوبني من جنسية 

عربية.
وأش���ارت املصادر الى انه 
مبراجع���ة ملفات اش���خاص 
حتصلوا عل���ى رخص قيادة 
بصورة غير مشروعة كشف 

اللواء د.مصطفى الزعابي

منها املساواة بينهم وبني العسكريني وإعداد كادر خاص بهم

بعد رصد تقبل العزاء ألشخاص توفوا خارج الكويت

إضراب مفتوح ملوظفني جامعيني في »اجلنائية« 
يبدأ االثنني لتحقيق 6 مطالب تقدموا بها

إقامة خيام العزاء مبوافقة مديريات األمن

الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الشيخ احمد احلمود كما لم تسفر 
مقابلته����م لعدد م����ن النواب عن 

حتقيق مطالبهم.
وحددت املصادر مطالب العاملني 
في اعداد كادر خاص بهم وحمايتهم 
قانونيا ومس����اواة العس����كريني 
واملدنيني من جهة املناصب اإلدارية 
املكافآت  والدورات وتطبيق بند 
السنوية للموظفني وإدراج األعمال 
التي يقوم����ون بها ضمن األعمال 
الشاقة وتوفير مقومات الصحة 

واألمن والسالمة.
محمد الجالهمة  ٭

باقامة خيام للعزاء وهو ما يخالف 
القانون حسب املصدر األمني.

هاني الظفيري  ٭

أبلغ����ت مص����ادر مقربة من 
موظفني يعملون في اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية من حملة املؤهالت 
إقامة اضراب  العليا عزمهم على 
مفت����وح في عم����وم اإلدارات في 
الكويت، بدءا من يوم  محافظات 
االثنني املقبل وذلك للضغط على 
اجلهات املختص����ة التي تتجاهل 
مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، 
وقالت املص����ادر ان هذا االضراب 
او االعتصام املفتوح سيس����تمر 
مؤكدين ان جميع املس����اعي التي 
بذلت لتعديل أوضاعهم مبا فيها 
عدم متكنهم من مقابلة نائب رئيس 

علمت »األنباء« ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام باالنابة اللواء طارق حمادة 
اصدر تعميما على كافة مديريات 
االمن طلب من خالله عدم جواز 
اقامة خيام للعزاء س���واء كانت 
ملواطنني او وافدين دون احلصول 
عل���ى اذن من مديري���ات االمن 
التابعني لها، وقالت مصادر ان 
صدور هذا التعميم جاء في اعقاب 
رصد اقامة خيام للعزاء الشخاص 
لم يتوفوا داخل الكويت مبعنى 
ان هناك اشخاصا لقوا مصرعهم 
خارج الكوي���ت ويقوم اقاربهم 

الشيخ أحمد احلمود

اللواء طارق حمادة

قطع أذن وافد مصري في حادثة يكتنفها
الغموض شهدتها منطقة الصليبية

نقل وافد مصري بني احلياة واملوت إلى مستشفى 
الفروانية جراء تعرضه لعدة طعنات وقطع أذنه في 
ظروف ش����ديدة الغموض، وقال مصدر أمني ان بالغا 
تلقت����ه عمليات الداخلية ي����وم أمس األول عن وجود 
ش����خص غارقا في دمائه في منطقة الصليبية وعليه 
انتق����ل رجال األمن الى موقع البالغ وش����وهد الوافد 
في غيبوبة جراء الطعن ليتم اسعافه وإدخاله غرفة 

العناية الفائقة. واضاف املصدر: تبني ان املصاب يبلغ 
من العمر 28 عاما ويعمل في احدى الصحف اإلعالنية 
وقد أفاد زمالؤه بأنه توجه الى منطقة الصليبية إلجراء 
تعاقد إعالني. ورجح املصدر ان يكون الوافد تعرض 
للطعن جراء دخوله مسكنا الرتكاب جرمية أو أن يكون 

مجهولون حاولوا سلبه وطعنوه حينما قاومهم.
أمير زكي  ٭

توقيف آسيويني بـ 25 بطل خمر محلية

حترير 6090 مخالفة مرورية
وحجز 457 مركبة في نهاية األسبوع 

سرقة كيبالت نحاسية من »الكهرباء«
بقيمة 84 ألف دينار في صباح الناصر

ف���ي وزارة  تقدم مس���ؤول 
الكهرباء ببالغ الى مخفر صباح 
الناصر أبلغ فيه عن سرقة عدد 
55 كيبال نحاسيا قيمتها 84 ألف 
دينار، وقال املبلغ ويدعى )م.ح( 

ان اكتشاف الس���رقات جاء في 
أعقاب وجود خل���ل في إيصال 
التيار الكهربائي للمنشآت، حيث 
ارتكاب هذه السرقات من  تبني 
قبل مجهولني. وسجلت قضية 

برق���م 2011/21 جنايات صباح 
الناصر وكلف رجال املباحث بعمل 
التحريات وضبط املتورطني في 

هذه السرقات.
محمد الجالهمة  ٭

أحال رجال جن���دة العاصمة إلى إدارة التنفيذ 
اجلنائي مواطنا مطلوبا لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 
10 أعوام على ان تسجل بحق املوقوف قضية سكر 
في مكان عام. وقال مصدر أمني ان حملة تفتيشية 
على شارع اخلليج أوقفت مواطنا بعد االستعالم 
عنه تبني انه مطلوب للسجن 10 أعوام، كما تبني 

ذكرت إدارة اإلعالم األمني أن اإلدارة العامة للمرور 
قامت بسلسلة من احلمالت املفاجئة في احملافظات 
الست خالل عطلة نهاية األسبوع أسفرت عن تسجيل 

6090 مخالفة مرورية وحجز 457 مركبة.
وأوضحت اإلحصائية الصادرة انه مت تسجيل 968 
مخالفة مرورية في نطاق محافظة العاصمة وحجز 
24 مركبة، بينما مت تسجيل 819 مخالفة وحجز 42 

مركبة في محافظة الفروانية.
وأضافت أن محافظة حولي سجلت 1900 مخالفة 
ومت حجز 57 مركبة، بينما بلغ عدد املخالفات املرورية 

في االحمدي 726 مخالفة، وحجز 70 مركبة.

وفي محافظة مبارك الكبير مت تسجيل 88 مخالفة 
وحجز 12 مركبة، بينما بلغت املخالفات في اجلهراء 
364 مخالفة. وأشارت إلى أن إدارة العمليات باإلدارة 
العامة للمرور سجلت 1225 مخالفة خالل عطلة نهاية 

األسبوع وقامت بحجز 252 مركبة.
وأهاب����ت إدارة اإلعالم األمن����ي بقائدي املركبات 
ضرورة االلتزام بقواعد وآداب املرور والعمل مبدلول 
العالمات املرورية واللوحات اإلرشادية واخلطوط 
األرضية لعدم الوقوع في املخالفات وحماية مستخدمي 
الطريق م����ن احلوادث املرورية حتى يكون الطريق 

دائما طريق السالمة.

انه كان في حالة غير طبيعية.
من جهة أخرى، أوقف رجال أمن األحمدي وافدان 
آس���يويان في منطقة أم الهيمان وتبني وجود 25 
زجاجة خمر محلية سعة ليتر ونصف الليتر في 
سيارته وأحيل املتهم واملضبوطات الى مقر اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

حذر من االلتفاف على القانون واالدعاء بفقد جوازات السفر 

الراشد: على مخالفي اإلقامة حجز أماكن للمغادرة
قبل انتهاء فترة املكرمة األميرية نهاية اجلاري

»الداخلية« تستعد ملوسم الصيف بشعار
»صيف ممتع.. لطفل مبدع«

الداخلية  أكد وكيل وزارة 
املس���اعد لش���ؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء عبداهلل الراشد 
أن اإلدارة العامة للهجرة تعمل 
على تسهيل مغادرة مخالفي 
قانون اإلقامة على الرغم من 
ق���رب انتهاء املهل���ة احملددة 
في 30 يونيو اجلاري، حيث 
راعت اللفتة األميرية السامية 
للظروف اإلنسانية واألوضاع 
الذين  املالية لهؤالء املخالفني 
لم متكنه���م تلك الظروف من 
تعديل أوضاعهم أو عدم قدرتهم 
على دفع الغرامات املقررة التي 
أمامهم  املب���ادرة  أتاحت هذه 
الفرصة اما بتعديل أوضاعهم 
وفقا لالش���تراطات القانونية 
مع دف���ع الغرامات املقررة او 
احلصول على تصريح باإلقامة 
القانونية ومن لم يتمكن فعليه 
املغادرة دومنا أي إجراءات أو 

العالقات  إدارة  أكد مدي���ر 
العامة والتوجيه املعنوي وإدارة 
االعالم األمني باإلنابة بوزارة 
العقي���د عادل أحمد  الداخلية 
احلشاش أن االدارة من خالل 
جهود قسم الرعاية االجتماعية 
استكملت اس���تعدادها لتنفيذ 
برنامجه���ا االجتماعي احلافل 
العام  للنش���اط الصيفي لهذا 
الذي يقام حتت شعار »صيف 
ممتع.. لطفل مب���دع«، مؤكدا 
أن ه���ذا البرنامج يبدأ اعتبارا 
م���ن 26 يوني���و املقبل وميتد 
حتى 21 يوليو ويأتي ذلك في 
إطار توجيه���ات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود بضرورة 
دعم وتعزيز الدور االجتماعي 
واالنساني للوزارة في رعاية 
أبناء منتس���بيها وتوفير كل 
االمكاني���ات الالزمة لرعايتهم 
وإتاحة الفرصة أمامهم ملمارسة 

ضبط رجال مباحث جليب 
الش���يوخ ش���ابا من فئة غير 
مح���ددي اجلنس���ية اعت���رف 
بحيازته وإحرازه اخلمور بقصد 
االجتار فيها اثر ثبوت استخدامه 
للمركبة التي عثر عليها في أحد 
الشوارع من قبل دوريات جندة 
الفروانية وبها كمية من اخلمور 
بعد مط���اردة انته���ت بهروب 
الش���اب جريا على االقدام بني 
التي اكتشفها  املفاجأة  املنازل. 
التحقيق  املباحث خالل  رجال 

مع الش���اب ان عملية تسويق 
بأسلوب جديد يستخدمها الشاب 
من أجل توسيع شبكة العمالء 
معتمدا عل���ى عروض اخلصم 
اخلاص في أسعار خمور »اجلن« 
و»الرد ليب���ل« االحمر لبنات 
األنس والليالي احلمراء مقابل 
التسويق له لتلبية احتياجات 
السهرة من قبل الشخص املضيف 
وتصريف كمية متكدسة لديه من 
»الفودكا« و»الرد ليبل« االسود 
التي يصعب تسويقها وليس لها 

عشاقها في الوقت الراهن.
وأفاد الشاب بأن ما عثر عليه 
من 8 زجاج���ات داخل املركبة 
اليابانية الصنع موديل 2002 
حصيلة ما تبق���ى من بيع 15 
زجاجة من مختلف األنواع منذ 
ليل يوم أمس االول اخلميس، 
وانه كان بانتظار تلقي االتصاالت 
الهاتفية من أشخاص يفترض 
أنهم استضافوا فتيات األنس 

والليالي احلمراء.
وكان رجال مباحث جليب 

الشيوخ وفور تسلمهم املركبة 
التي عثر عليها كثفوا حترياتهم 
للوصول ال���ى مالكها، إال أنهم 
وجدوا أنفسهم في عملية متويه 
غريب���ة وجديدة، إذ ان املركبة 
مستأجرة ملدة عام من أحد مكاتب 
تأجير السيارات بواسطة آسيوي 
قام بتأجيره���ا ألحد مواطنيه 
من أج���ل العمل بها في حتميل 
الركاب، وبضبط األخير أرشد 
عن ش���اب »بدون« )25 سنة( 
قال إنه دفع له قيمة ما يتوقع 

أن يحصل عليه من مبالغ في 
حتميل الركاب ش���هريا مقابل 
االنتفاع بالسيارة واستخدامها، 
مشيرا الى أن الشاب اعتاد على 
استئجار املركبات بالباطن من 
قبل اآلسيويني مقابل مبالغ مالية 
يدفعها لهم دون أن يستقر على 
س���يارة محددة بالذات، حيث 
اعت���رف الش���اب بانتهاج هذا 
األسلوب للتمويه على نشاطه 

في ترويج اخلمور.
عبداهلل قنيص  ٭

حتقيق الش���خصية والبحث 
العاصمة  اآلل���ي مبحافظ���ة 
الكائن بشارع خالد بن الوليد 
مبنطقة الشرق لعمل بصمة 
تعريفية متكنهم من احلصول 
على وثائق سفر من سفاراتهم 
وقنصلياتهم وبالتالي املغادرة 

دون أي إشكاالت تذكر.
وأضاف اللواء الراش���د أن 
كل التسهيالت قد قدمت لهؤالء 
املخالف���ني وعليه���م املبادرة 
باملغادرة قبل انتهاء املهلة في 
30 يونيو اجلاري وإال تعرضوا 
للمالحقة والضبط التي ستطول 
كل مخالف مهما حاول التخفي 
أو التستر وراء أعذارا وادعاءات 
واهية لن تغير شيئا في ابعاده 
نهائيا عن البالد، وبالتالي ال 
العودة مرة أخرى،  يجوز له 
القانون  كما نص على ذل���ك 

الصادر بذلك. 

واالستفس���ارات وذلك خالل 
ساعات العمل الرسمية.

ودعا العقيد احلشاش أبناء 
منتس���بي وزارة الداخلية من 
العاملني العسكريني واملدنيني 
واملهنيني واملتقاعدين وأبناء 
األس���رى والش���هداء النتهاز 
الفرصة واملبادرة واإلس���راع 
بالتسجيل حتى يتمتعوا بكل 
األنشطة والبرامج املعدة لذلك. 
وجدد التأكي���د أن الوزارة قد 
وفرت كل االمكانات لكي يحقق 
برنامج النشاط الصيفي أهدافه 
في إس���عاد أبنائنا ومتكينهم 
من ممارسة هواياتهم وتنمية 
مهاراته���م في األلعاب احملببة 
إلى جانب االس���تمتاع  لديهم 
باألنشطة الثقافية والترفيهية 
الزيارات  واملسابقات وبرامج 
والرحالت للمعالم احلضارية 
والتراثية والثقافية واالقتصادية 

في البالد.

احملددة وستطولهم يد املالحقة 
والضبط والتحقيق معهم ودفع 
الغرامات واإلبعاد وعدم جواز 
عودتهم للبالد م���رة أخرى، 
وأضاف اللواء الراشد أنه على 
التي تأتي بالعمالة  الشركات 
األجنبي���ة مراع���اة الظروف 
اإلنسانية من قبل الكفالء الذين 
يتهربون من مسؤولياتهم في 
تس���هيل مغادرة هؤالء أثناء 
املهلة عليهم واملبادرة بالتعاون 
وتسليم هؤالء جوازات سفرهم 
ومنحهم حقوقهم وعدم االدعاء 
بفقد تلك اجل���وازات حتى ال 
يتحملوا املسؤولية القانونية 
والعقوبات املنصوص عليها 

في هذا الشأن.
وذكر أن على اخلدم والعمالة 
لي���س لديهم  املنزلي���ة ممن 
جوازات سفر أو بطاقات مدنية 
أو أي إثباتات شخصية مراجعة 

العام  النش���اط الصيفي لهذا 
مت اختياره���ا بعناي���ة جلذب 
املزيد م���ن األبناء وإرضاء كل 
ميولهم وتنمية هوايتهم وشغل 
أوقات فراغهم مبا يعود عليهم 
بالنف���ع والفائدة، موضحا أن 
قسم الرعاية االجتماعية بإدارة 
العالق���ات العام���ة والتوجيه 
املعنوي س���يتولى اس���تقبال 
الراغبني في التسجيل اعتبارا 
من 12 يوني���و وحتى 23 من 
الشهر، من خالل تقدمي  نفس 
األوراق املطلوبة للتس���جيل 
وهي صورة الهوية العسكرية 
وصورة البطاقة املدنية لولي 
األمر � صورة البطاقة املدنية 
لالبن � باإلضافة الى صورتني 
قياس 3×4 � وصورتني قياس 

.6×4
كم���ا ميكن االتص���ال على 
هاتف 22430500 داخلي 2184-
2471 لل���رد على كل األس���ئلة 

دفع الغرامات املقررة بحقهم.
وأش���ار اللواء الراشد الى 
أنه من اخلطأ أن ينتظر هؤالء 
املخالفون ق���رب انتهاء املهلة 
ليتدافع���وا عل���ى كل املنافذ 
احلدودية للمغادرة، مما يشكل 
ازدحاما وإرباكا شديدا على تلك 
املنافذ وعلى شركات الطيران 
كافة، مذكرا بان موعد انتهاء 
املهلة التي امتدت ألربعة أشهر 
تنتهي في 30 يونيو اجلاري 
العطلة  ق���رب  وبالتزامن مع 
الصيفية للمدارس وموس���م 
السياحة والسفر وما تشهده 
املناف���ذ البرية واجلوية على 
وجه اخلصوص من مغادرة 
أع���داد كبيرة م���ن املواطنني 
الذي يجب  األم���ر  واملقيمني، 
على املخالفني إدراكه والصعوبة 
ف���ي حجز األماك���ن وبالتالي 
التأخر وم���ن ثم انتهاء املهلة 

أنشطتهم وتنمية مواهبهم.
مشيرا الى أن الشيخ احمد 
احلمود يب���دي اهتماما كبيرا 
لهذا الدور االجتماعي وأن وكيل 
الفريق غازي  الداخلية  وزارة 
عبدالرحمن العمر قد سخر كل 
االمكانيات حتى يكون برنامج 
النشاط الصيفي حافال ومتكامل 
الفعاليات واألنشطة املتنوعة 
ويتضمن بن���اء عقول أبنائنا 
وتعريفه���م مبعال���م وطنهم 

باالضافة الى بناء األبدان.
وأشار الى أن الهدف من هذه 
الدورات تعليم أبناء منتسبي 
وزارة الداخلية مبادئ السباحة 
املهارات األساسية  وإكسابهم 
له���ذه الرياض���ة األساس���ية 
وفنونها، التي ستعقد في مركز 
التابع  التدري���ب التخصصي 
لقطاع أمن احل���دود مبنطقة 

)الفنطاس(.
ال���ى أن برام���ج  وأش���ار 

اللواء عبداهلل الراشد

العقيد عادل أحمد احلشاش

ضبط »بدون« احترف ترويج اخلمور بواسطة 
»بنات الليل« ويستأجر سيارات اآلسيويني للتمويه

اآلسيويان وأمامهما كمية اخلمور


