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التحقيقات األولية خلصت إلى تورط 44 وافداً في احلصول على االستمارات

»الداخلية« تنهي نشاط عصابة عربية تخصصت في استخراج
رخص سوق لوافدين ال تنطبق عليهم االشتراطات

اللواء الشيخ أحمد اخلليفةاللواء د.مصطفى الزعابي

مباحث أم الهيمان توقف اثنني من البدون 
تخصصا في سرقة وتزوير اجلوازات الكويتية

تمكن رجال مباحث ام الهيمان من توقيف شابين من غير محددي 
الجنسية يقومان بتزوير الجوازات الكويتية وبيعها لبدون يرغبون 

في السفر الى خارج البالد.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى العـقيد ولـيد الدريعي 

بأن هناك شخصا »بدون« يروج لبيع جـوازات كويتية حيث 
تم تكليف ضـابط مبـاحث ام الـهيمان بالـتحري عـن حقـيقة 

الواقـعة.
وتم استدراج البدون الى كمين لبيع جواز سفر مقابل 1200 دينار 

ليتم ضبطه.
وبالتحقيق معه اعترف على بدون آخر يشاركه في التزوير حيث 
يقومان بسرقة الجوازات من داخل المركبات ومن ثم يستبدالن 

صورة صاحب الجواز بصورة للمستفيد.
واشار المصدر الى ان المتهمين اعترفا بسرقة 16 جوازا وقاما 

ببيع هذه الجوزات باستثناء اثنين ضبطا معهما.
محمد الجالهمة  ٭

أم���ر وكي���ل وزارة الداخلية 
اللواء  املرور  املساعد لش���ؤون 
د.مصطف���ى الزعاب���ي بإع���ادة 
فحص جميع استمارات القيادة 
التي صدرت لوافدين باعتبارهم 
يدرس���ون في احدى اجلامعات 
اخلاصة للتأكد من انهم حتصلوا 
عل���ى رخ���ص القي���ادة بطرق 
مشروعة، وجاءت تعليمات اللواء 
الزعابي بفحص نحو 800 استمارة 
صدرت مبوجب شهادات من هذه 
اجلامعة بعد كشف تشكيل عصابي 
تبني انه استعان بتقنيات وأختام 
مزورة، ومبوجب هذه التقنيات 
املئات من  استطاعوا استخراج 
رخص القيادة املزورة لوافدين ال 
تنطبق عليهم اشتراطات القرار 
الوزاري واحمل���دد ب� 400 دينار 
كشرط راتب والشهادة اجلامعية 
الوافد س���نتني في  وان ميضي 
الب���الد، وقال مص���در أمني ان 
التحقيقات األولية التي قام بها 
رجال املرور ورجال اإلدارة العامة 

انتهت حتى  للمباحث اجلنائية 
يوم أمس بأن 44 وافدا استخرجوا 
رخص القيادة مستفيدين من هذه 
العصابة والتي ضبطت بحوزة 
القائمني عليه���ا أختام وأجهزة 
متقدمة للتزوي���ر على ان يعاد 
فحص جميع االس���تمارات التي 
صدرت عن اجلامع���ة، يذكر ان 

هذه التحقيقات تبني ان هناك وافدا 
مصريا عاط���ال عن العمل يقوم 
املقاهي وعرض  باجللوس على 
خدماته غير املشروعة على سائقي 
التاكسي اجلوال، حيث يؤكد انه 
باستطاعته اس���تخراج رخص 
قيادة بطرق قانونية عبارة عن 
استخراج أوراق رسمية، مؤكدا 
ان الراغ���ب ف���ي احلصول على 
رخص قيادة يس���جل في احدى 
اجلامعات ويقدم له مس���تندات 
تؤك���د ما يدعي به من انه طالب 
جامعي، ومضى املصدر بالقول 
التحريات والتوصل  مت تكثيف 
الى مسكن املندوب املصري الذي 
توارى عن األنظار وبالدخول الى 
مسكنه بعد موافقة النيابة العامة 
عثر رجال املباحث على معدات 
التي  وأجهزة لتزوي���ر األوراق 
يفترض انها صادرة عن اجلامعة 

والتي لها فرع في الكويت.
ومضى املص���در بالقول: مت 
عمل املزيد من التحريات والتي 

وزارة الداخلية جتيز ملن يدرس 
ف���ي أي جامعة ف���ي الكويت ان 
يستخرج استمارة قيادة شرط 
أن تكون دراسته اجلامعية في 

الكويت.
وحول تفاصيل القضية قال 
مص���در أمني ان وكي���ل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
الل���واء د.مصطفى الزعابي أبلغ 
عبر مصادر خاصة ان عددا من 
الوافدين غي���ر املنطبقة عليهم 
ش���روط القرار الوزاري متكنوا 
من استخراج رخص قيادة بطرق 
ملتوية، مشيرا الى ان د.الزعابي 
أحال املعلوم���ات تلك الى وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي اللواء الشيخ أحمد 

اخلليفة.
وقال املصدر قام اللواء الشيخ 
بتش���كيل فريق عم���ل وجرى 
التحقي���ق مع أش���خاص تبني 
حصوله���م على رخ���ص قيادة 
بطرق غير ش���رعية ومن خالل 

أكدت ان هناك وافدا أردنيا شريكا 
ف���ي عملية التزوي���ر تلك ليتم 
ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف 
بأن���ه واملصري ووافد س���وري 
آخر يقيم خ���ارج البالد رأوا أن 
الطريق السهل للثراء يتمثل في 
إيجاد طرق ملتوية بشأن وافدين 
يرغبون في احلصول على رخص 
قيادة، حيث اتفقوا على تزوير 
ش���هادات صادرة عن اجلامعة 
اخلاص���ة وتقدمي ه���ذه األوراق 
للمس���تفيدين مقابل مبلغ مالي 

يتراوح بني 350 و500 دينار.
وأشار املصدر الى ان اجمالي 
رخص القيادة التي خرجت عن 
اجلامعة تلك تقدر ب� 800 رخصة 
عدد من هؤالء يدرسون بها بالفعل 
والعدد اآلخر استخرجوا الرخص 
مس���تفيدين من عملية التزوير 
تلك. واشار املصدر الى ان من بني 
املستفيدين من نشاط هذه الشبكة 

بنشرجية وعمالة هامشيني.
أمير زكي  ٭

قبل أيام من انطالق أسبوع املرور املوحد لدول »التعاون«

الزعابي: انتهينا من مشروع بتغليظ العقوبات على املخالفات
و1554737 مركبة جتوب الطرقات وإجمالي الرخص 1259351

الداخلية  أكد وكي���ل وزارة 
املساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للم���رور الل���واء د. مصطف���ى 
الزعابي ان هناك مقترحا بتغليظ 
العقوبات املرورية سيرفع الى 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
وزي���ر الداخلية الش���يخ احمد 
احلمود لالط���الع عليه وإجراء 
اي تعديالت يراها على ان يرفع 
مقترح الزيادة الى البرملان التخاذ 

ما يلزم بشأنه.
الل���واء د.الزعابي  وأوضح 
خالل املؤمت���ر الصحافي الذي 
ام���س بقاعة  عق���ده صب���اح 
االجتماعات مبقر اإلدارة العامة 
للمرور مبناسبة أسبوع املرور 
اخلليجي املوحد الذي تستضيفه 
الكويت خالل الفترة من 11 الى 
17 م���ارس اجلاري، ان ش���عار 
أسبوع املرور اخلليجي »لنعمل 
معا للحد من احلوادث املرورية« 
ج���اء معبرا ومب���رزا حلقيقة، 
مؤكدة نستشعرها جميعا من 
خالل املتابعة اليومية للحوادث 
املرورية وما تشكله من خسائر 
بشرية ومادية تكون لها عواقب 

إصدار )1259351( رخصة قيادة 
حتى نهاية عام 2011، وبلغ عدد 
املخالفات املرورية )3531791( 
مخالف���ة خالل ع���ام 2011 وهو 
يعكس انخفاضا عن عددها في 
عام 2010. وذكر أن اإلدارة العامة 
للمرور قامت بحجز )27709( 
مركبة خالل العام املاضي وكذلك 

حجز )735( دراجة آلية.
وأملح إلى أن احلوادث املرورية 
خالل نفس الفترة بلغت )75194(، 
وأن حاالت الوفيات بسبب تلك 
احلوادث بلغت )493( حالة خالل 
العام املاضي مسجلة زيادة عن 
العام الذي سبقه بسبب استخدام 
الهواتف النقالة الذكية التي تشتت 
االنتباه وحدد اجنازات املرور 
القوة الشرطية  فيما يلي: نقل 
العمل  إلى  املكتب���ي  العمل  من 
امليداني، واس���تخدام كاميرات 
املراقب���ة لتحري���ر املخالفات، 
وحتويل منطقة أسواق املباركية 
للمشاة فقط، وتشغيل برنامج 
الضمان البنكي آليا لتنش���يط 

تأجير املركبات.
أمير زكي  ٭

العديد م���ن االجنازات  حققت 
حيث بلغ عدد املركبات املسجلة 
حتى نهاية عام 2011 )1554737( 
مركب���ة ويتم تس���جيل )300( 
س���يارة جديدة كل يوم، كما مت 

اقدم املواطنان راشد العازمي 
وزميله محمد العازمي على تهشيم 
رأس كلبني مفترسني على حسب 
زعمهما نوع ولتر هندي بعد ان 
اعدا كمينا للكلبني اللذين افترسا 
124 رأس غنم خالل شهر فبراير 

 املاض���ي. وقال راش���د العازمي
ل� »األنباء« انه وغيره من مالكي 
الوفرة تعرضوا للضرر  مزارع 
البالغ جراء اقتحام كالب مجهولة 
الهوية مفترسة ملزرعتهم وقيامها 
بازهاق ارواح ما ال يقل عن 124 

رأس غنم. واضاف: حاولنا بشتى 
الطرق منع االفتراس اال اننا لم 
نتمكن من ذلك، خاصة ان الكالب 
تقوم بعملياتها تلك في اوقات 
متقدمة، وبعد ان تخلو املنطقة 
من املارة، مشيرا الى انه وزميله 

اعدا كمينا حيث نس���جا شباك 
حول محي���ط مزرعته، وحينما 
وق���ع الكلبان والل���ذان كانا في 
طريقهما لتنفيذ مجزرة اخرى 

قمنا بضربهما حتى املوت.
محمد الجالهمة  ٭

إنسانية واجتماعية مؤملة، وقد مت 
اختياره ليكون شعارا على مدى 
عامني.. العام السابق واحلالي.

من جهته، قال العميد ناصر 
العنزي ان اإلدارة العامة للمرور 

جانب من املؤمتر الصحفي

أكدا افتراس الكلبني لـ 124 رأس غنم في فبراير

مواطنان أعدا كمينًا لكلبني مفترسني
وهّشما رأسيهما باخلشب واحلجارة

مجهول سرق مركبة وألقى بابن صاحبها في الشارع العام
..وآخر تسلل إلى غرفة مراهقة وهرب بهاتفها النقال

تقدم مواطن الى مخفر غرناطة 
وأبلغ عن تعرض مركبته للسرقة، 
وقال املواطن انه ترك ابنه الطفل 
داخل مركبته ودخل املنزل لدقائق 
وبعد ان ع����اد فوجئ بأن املركبة 

وبداخلها ابنه ال أثر لهما، وأشار 
املواطن الى ان ابنه اتصل به من 
خالل احد املارة وأبلغه بأن لصا 
دخل الى املركبة وهرب بها وبعد 
مس����افة من منزل����ه تركه وطلب 

منه ان يعود الى أسرته وسجلت 
قضية سرقة وكلف رجال املباحث 
بالبحث عن اللص وتعميم أوصاف 
املركبة. م����ن جهة اخرى، تقدمت 
فتاة قاصر برفقة والدها الى مخفر 

الصليبخات وأبلغت بأنها فوجئت 
بشخص مجهول داخل غرفة نومها، 
مشيرة الى ان الشخص املجهول 
هددها بالسكني اذا ما صرخت ومن 
ثم س����رق هاتفها النقال وفر الى 

جهة غير معلومة بعد ان كس����ر 
شباك احلماية املوضوع في غرفتها 
وسجلت قضية دخول مسكن بقصد 

ارتكاب جرمية وسرقة باإلكراه.
هاني الظفيري  ٭

الكلب املفترس بعد أن هشم رأسه املواطنانالفخ ممسكا بقدم أحد الكلبني املفترسني

ضبط 100 غرام هيروين مع آسيوية
لزوم التعاطي واالجتار

اليوسف: سّلمنا 11 صيادًا عراقيًا ضبطوا 
داخل املياه اإلقليمية للجانب العراقي

املتهمة وأمامها املضبوطات

متكن رجال االدارة العامة 
ملكافح���ة املخ���درات )ادارة 
القاء  املكافحة احمللي���ة( من 
القبض على وافدة آس���يوية 
وبحوزتها 100 غرام هيروين، 
حي���ث وردت معلومات تفيد 
بضلوع املتهم���ة في االجتار 
بامل���واد املخ���درة ومت جمع 
املعلومات واالستدالالت من 

خالل التحريات لضبطها.
وقام���ت فرقة م���ن ادارة 
املكافح���ة احمللي���ة بتفتيش 
مسكنها وعثر على املضبوطات 
مخبأة بطريقة يصعب اكتشافها 
في اح���د الكتب، وبس���ؤالها 
اعترفت بأنها بقصد االجتار 

والتعاطي.
احالته���ا  ومت���ت  ه���ذا 
ال���ى جهات  واملضبوط���ات 

االختصاص.

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

تأجيل قضية الشبكة اجلاسوسية للمرافعة

إخالء سبيل املتهم بدهس العقيد املزعل

الدائ���رة اجلزائي���ة مبحكمة  ق���ررت 
االس���تئناف امس برئاسة املستشار انور 
العنزي وعضوية املستشارين احمد اباظة 
ومحم���ود عبداحلميد فراج وامانة س���ر 
احمد ش���ردان تأجيل نظر قضية الشبكة 
اجلاسوس���ية االيرانية جللسة 16 ابريل 

املقبل لتقدمي الدفاع.
وق���د مثل املتهمني فري���ق دفاع مكون 
من احملام���ني دوخي احلصبان وحس���ن 
املتروك وعلي العصفور وحسني اخلشاوي 
وعبدالوهاب املنصوري ومحمد خريبط 

وصالح زكريا.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمني 

تهم التخابر لصالح دولة اجنبية )ايران( 
ومساعدة نظام استخباراتي لدولة اجنبية 
والعمل لصاحله وقبول منفعة مالية منه 
مقابل معلومات يقدمها له، وتصوير اماكن 

عسكرية كويتية محظورة.
وبتاريخ 2011/3/29 قضت محكمة اول 
درجة بإعدام املتهمني األول )ايراني( والثاني 
)ايراني( والثالث )كويتي( كما قضت بحبس 
الرابع )سوري( واخلامس )دومينيكاني( 
حبسا مؤبدا، بينما برأت املتهمني السادسة 
)ايرانية( والسابع )ايراني( مما اسند اليهما 

من اتهامات.
مؤمن المصري  ٭

أفرج قاضي التجديد أمس عن املواطن املتهم 
بدهس مدير مرور األحمدي بكفالة مالية قدرها 
1000 دينار. كان مدير إدارة مرور األحمدي قد 
تعرض للدهس العمد من قبل سائق سيارة 
مجهول الهوية حاول مضايقة عائلة كويتية 

عند مجمع األوقاف أواخر يناير املاضي.

وعندم����ا اعترض العقيد س����لمان املزعل 
ال����ذي كان موجودا بالصدف����ة على حركاته 
املشينة والصبيانية قام بدهسه وهرب. وقد 
مت نقل املزعل الى املستشفى األميري وأدخل 
العناية املركزة لعالج����ه من اإلصابات التي 

حلقت به.

أصدرت شهادات 
بالدراسة اجلامعية 

لعمالة هامشية

عدة جتاوزات مت التعامل معها 
وديا من قبل اإلدارة العامة 
الكويتية  الس���واحل  خلفر 
والقوة البحرية العراقية وفق 
األطر القانونية واالتفاقيات 
واملعاه���دات  الثنائي���ة 
الدولية التي متنع مثل هذه 
االختراق���ات والتج���اوزات 
للمياه اإلقليمية للدول وكذلك 
تنظيم إجراءات عملية تسليم 
وتسلم األشخاص والزوارق 
املضبوطة م���ع أخذ التعهد 
ال���الزم بع���دم تك���رار مثل 
التجاوزات مس���تقبال  هذه 
حفاظا على حرمة وسيادة 
املياه اإلقليمية لكال البلدين 
الش���قيقني وفق االتفاقيات 
واألطر الش���رعية املعقودة 

بني اجلانبني.

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أمن احلدود 
اللواء محمد اليوس���ف عن 
متكن دوريات خفر السواحل 
من رصد وضبط زورق صيد 
عراقي وعلى متنه أحد عشر 
املياه  ش���خصا وذلك داخل 
اإلقليمية الكويتية، حيث مت 
تسليم األشخاص والزورق 
للجانب العراقي وذلك وفقا 
الدولية  للقواعد واملب���ادئ 
واالتفاقيات الثنائية املعقودة 
بني الكويت وجمهورية العراق 

الشقيقة.
وأض���اف الل���واء محمد 
اليوس���ف ان ه���ذا التجاوز 
للمي���اه اإلقليمي���ة من قبل 
زوارق الصيد العراقية ليس 
اللواء الشيخ محمد اليوسف األول من نوعه فقد سبقته 


