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الشويع رفع مقترحاً بشأنها للجراح وتجرى دراسة قانونيتها

4 مخالفات جسيمة للوافد كحد أقصى واخلامسة إبعاد إداري

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

كشــف مصدر امني رفيع 
املستوى عن ان وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون املرور باإلنابة 
اللواء فهد الشويع رفع مقترحا 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح تضمن إبعاد أي وافد 
يرتكب 5 مخالفــات مرورية 
جسيمة سواء كانت في محضر 
واحــد أو محاضــر منفصلة، 
بحيث يكون باســتطاعة اي 
وافد ارتكاب 4 مخالفات كحد 
أقصى خالل 5 سنوات، أما اذا 

النقال والصعود على األرصفة 
والوقــوف في أماكن املشــاة 
الســير، وجميعها  وعرقلــة 
اعتمدت وصدرت بها قرارات 
بتفعيلها، أما املقترح اجلديد 
فاليزال قيد الدراسة من قبل 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة، علــى ان 
يخضع لدراسات قانونية من 

قبل اختصاصيني.
وأشار املصدر الى ان هذا 
املقترح جاء بعد ان رصد قطاع 
املرور المباالة كبيرة من قبل 
الوافدين لدرجة ان بعضا منهم 
يرتكبون سنويا ما ال يقل عن 

غير املصرح لهم بالدخول.
وأشــار املصــدر الــى ان 
املقترح متى ما أقر فسيطبق 
الوافديــن دون  على جميــع 
متييز، موضحا ان إصدار امر 
صلح في املخالفات اجلسيمة 
لن يعفي مــن عقوبة اإلبعاد 
حتى وان حصل على البراءة 
من قبل القضاء فإن مخالفته 
اجلســيمة ســتظل في جهاز 
وزارة الداخلية. مشيرا إلى أن 
القانون لن يطبق بأثر رجعي.
ان  املصــدر  وأضــاف 
االســتثناء الوحيــد هــو ان 
ترفــع املخالفة من قبل ادارة 

ارتكب اخلامسة فال يسمح له 
بتجديد اقامته )يوضع بلوك 
علــى جتديــد االقامــة( ويتم 

ترحيله عن البالد.
وأشار املصدر الى ان املقترح 
تضمن إســقاط املخالفات كل 
خمــس ســنوات مبعنــى اذا 
ارتكب الوافد 4 مخالفات خالل 
5 سنوات فإنها تسقط بانقضاء 

تلك الفترة الزمنية.
الــى ان  ولفــت املصــدر 
املخالفــات اجلســيمة التــي 
تضمنهــا هــذا املقتــرح فــي 
مقدمتها عدم استخدام حزام 
األمــان واســتخدام الهاتــف 

5 مخالفات جسيمة وهم بهذا 
التصرف ال يحترمون القانون 
وبالتالي وجب اتخاذ اجراءات 

رادعة بحقهم.
وأكــد املصدر انــه متى ما 
اعتمــد القــرار من قبــل نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية وصدر قرار بشــأنها 
فإن املخالفات ستكون مربوطة 
باإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
بحيث لن يكون باستطاعة اي 
وافد ارتكاب 5 مخالفات جسيمة 
خالل 5 سنوات جتديد اقامته، 
حيث سيطلب منه املغادرة الى 
موطنه وادراج اسمه على قوائم 

حتقيق املخالفات بعد إجراء 
حتقيــق ينتهي الى ان الوافد 
حررت بحقه مخالفة باخلطأ 
أو حدث تعسف ما بحقه، أما 
بخالف ذلك فستظل املخالفات 
اجلسيمة متواجدة في حاسوب 

الداخلية.
وحــول اذا مــا مت توقيف 
وافــد وحررت له 5 مخالفات 
دفعة واحدة فقال املصدر في 
هذه احلالة فإن القرار متى ما 
صدر فسينطبق عليه وبالتالي 
سيتم إبعاده ما لم يكن مطلوبا 
على ذمة قضايا اخرى متنع 

مغادرته البالد.
اللواء فهد الشويعالشيخ خالد اجلراح

التسـجيل بحاسـوب »الداخلية« ملدة 5 سـنوات وأمر الصلـح ال يعفي من التسـفير وال يطبـق بأثر رجعي
تطبق على جميع الوافدين دون متييز ملهنة.. واملقترح جاء عقب رصد جتاوز كبير لقانون املرور من قبل بعض الوافدين

البحث عن لصوص سرقوا 500 متر »قضبان نحاسية«

إحيل من الشحن الجوي إلى »المكافحة«

خالل حملة مرورية في العارضية الحرفية

بقصد الحصول على رخصة قيادة

إحالة آسيوي ومواطنني للنيابة لتزوير مهنة

»معزبة« تتهم أفريقيتني بتجريدها من مصوغاتها

ضبط مواطنني خارج التغطية في »املهبولة« و»فهد األحمد«

أحال رجــال اإلدارة العامــة ملباحث 
اإلقامة وافدا ومواطنا الى النيابة العامة 
بتهم متعلقة بالتزوير، وكان أحد الوافدين 
يعمل مبهنة »بائع« قام بتحويل مهنته 
من بائع إلى »سائق« وليس لديه رخصة 
قيادة وبعد إجراء مزيد من التحريات حول 

الواقعة تبني ان إذن العمل الصادر على 
أساسه تغيير املهنة مزور وال يوجد له 
ملف ومت ضبط املوظف الذي قام بإدخال 
املعاملة في جهاز احلاســب اآللي )وهو 
مواطن(، حيث قام بإتالف امللف األصلي 
للمعاملة وبإجراء املزيد من التحريات تبني 

أيضا انه مت جتديد إذن العمل املزور من 
قبل موظف آخر - وهو مواطن أيضا - 
ومت استدعاؤه ومبواجهته مبا توصلت 
إليه التحريــات وبإذن العمل املزور أقر 
واعتــرف بانه أجنزه مبقابل مادي وقام 
بإتالف امللف األصلي خوفا من كشف أمره.

أحمد خميس

خادمتــان مــن أفريقيــا متكنتا من 
سرقة 3 أساور ذهب وعدد من اخلوامت 
الذهبية وســاعة يد نسائية ثمينة من 
منزل كفيلتهما مبنطقة الصباحية، حيث 
استغلتا خروج اهل املنزل لتقوما بالبحث 
والتفتيش بغرف البيت دون ان يالحظهما 
احد حتــى وصلت أيديهما الى الدوالب 

الرئيسي اخلاص بصاحبة املنزل، وعثرتا 
على األساور واخلوامت والساعة الذهبية، 
وقامتــا بإخفاء هذه املســروقات وعند 
عودة اهل املنزل اكتشفوا هذه السرقة 
وعلى الفور قــام صاحب املنزل بإبالغ 
الســلطات االمنية في مخفر الصباحية 
متهمــًا اخلادمتــني األفريقيتــني بهــذه 
السرقة وجار التحقيق بالبالغ من قبل 
اجلهــات املعنية. ومن جانب آخر، أبلغ 

مواطن يعمل بوزارة الكهرباء واملاء عن 
ســرقة كيبالت تابعة لــوزارة الكهرباء 
بطول 5٠٠ متر من قضبان نحاسية في 
منطقة الصباحية، حيث اســتطاع عدد 
من املجهولني الدخول الى املوقع اخلاص 
بوزارة الكهرباء وسرقة هذه الكيبالت 
ومت إبالغ وكيل نيابة االحمدي وسجلت 
قضية سرقة، وجار عمل الالزم من قبل 

اجلهات املعنية بوزارة الداخلية.

سعود الدعيج

أحال رجال أمن األحمدي إلى مكافحة 
املخدرات مواطنني بسبب حيازتهما مواد 
مخدرة وذلك في منطقتي املهبولة وفهد 
األحمد. وجاء ضبط املوطنني إثر جهود 

رجال األمن في تعقب املجرمني واخلارجني 
عن القانون، حيث مت ضبط األول في إحدى 
نقاط التفتيش مبنطقة فهد االحمد عندما 
اشتبه فيه رجال األمن وتبني أنه مواطن 
بحالة غير طبيعية من مواليد ١994 وبعد 
تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس 

بداخله مادة بيضاء يشتبه بها مواد مخدرة 
)شبو( و١6 حبة بنية يشتبه بانها مواد 
مخدرة، أما اآلخر فقد مت ضبطه في منطقة 
املهبولة فأثناء جتوال دورية تابعة ألمن 
األحمدي اشتبهوا مبركبة متوقفة وتبني 

ان بحوزته مخدرات.

سحب 40 مركبة في أقل من ساعتني
هاني الظفيري

امتــدت  أســفرت حملــة 
لساعتني أمس األول في منطقة 
العارضية الصناعية عن إحالة 
4٠ مركبة إلــى كراج احلجز 
وســحب ٢٠ مرفقــا )رخص 
ســوق ودفاتر مركبات( إلى 
جانــب حتريــر 6٠ مخالفــة 
مرورية، وقــال مصدر امني 
ان اغلب املخالفات تنوعت بني 
افتقار املركبات الشــتراطات 
االمن والسالمة والوقوف على 

من حملة العارضية الصناعيةاألرصفة.

عربي حشا ماكينة »نارية« بـ 2900 حبة ترامادول
هاني الظفيري

احبط رجال الشــحن اجلوي يوم 
امس االول عملية تهريب حبوب جديدة 
باستخدام ماكينة دراجة نارية ومت ضبط 
وافد عربــي اعترف بأنه وباالتفاق مع 
مهربني في مصر تفتق ذهنه عن وسيلة 
التهريب املبتكرة حيث اخفوا احلبوب 
داخل ماكينة دراجة نارية. وبحســب 
مصــدر جمركي فــإن مكتب التحري 
اجلمركي بقيادة راشد البركة أبلغ عبر 
مصدر سري بان هناك محاولة لتهريب 
حبوب داخل ماكينة دراجة نارية وعليه 
مت حتديد املهرب وانتظاره حتى يتقدم 
لتســلمها وحينما وصل تبني انه وافد 
ومت ضبطه واعترف بجلبه احلبوب بعد 
ان اتفق مع آخرين ومت حصر احلبوب 

وتبني ان عددها 2900 حبة ترامادول. إخراج أحد أكياس احلبوب من فتحة باحملركماكينة »النارية« أحدث طريقة لتهريب الترامادول

ً إبعاد متسول و30 مخالفا

اســفرت حملة مشــتركة بني مديرية أمن محافظة 
األحمدي والهيئة العامة للقوى العاملة »إدارة تفتيش 
العمل املركزية« على االســواق العشــوائية يوم امس 
االول  عن ضبط 36 وافدا منهم 4 بدون إثبات فيما كان 
بينهم مخالفون لقانون العمل ومتسول ومتت احالتهم 
الى اإلبعاد اإلداري. وقال مصدر أمني ان احلملة شملت 
عدة اسواق في محافظة االحمدي وكانت مباغتة وهو 

ما حقق الهدف املرجو منها.
وأكــد املصدر أن جميع املوقوفــني مبخالفة قانون 
العمــل مت التأكد من مخالفتهم وذلــك عبر التقدم إلى 
احملــالت التــي يعملون بها والتظاهر بشــراء اغراض 

حتى يطمئن رجال االمن لثبوت مخالفتهم.

أحد األسواق العشوائية باألحمدي

تركي ومواطنون إلى »التنفيذ« 
ملديونيات بـ 67 ألف دينار

منتسبو »الداخلية« باملالبس 
الشتوية اعتباراً من اليوم

فالشر دورية أربك لصًا سوريًا 
فطارده املارة وضبطوه

5 سنوات سجن ملواطن أساء 
إلى مسند اإلمارة عبر 112

ضبط 21 مخالفًا في حملة على 
مكاتب وهمية للعمالة املنزلية

البصمة كشفت عن مطلوب للسجن 
3 أعوام ونصف العام بعد مقاومة 

ومحاولة هروب فاشلة

هاني الظفيري

أحال رجال األمن العام 3 مدينني إلى ادارة التنفيذ 
املدني بعد ضبطهــم في حمالت تفتيش أجريت أمس 

األول في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال أمن العاصمة أوقفوا 
تركيا خالل حملة تفتيش وتبني انه مدين مببلغ ٢٠٠.١3 
دينــار كما ضبط امن العاصمة ايضا مواطنا تبني انه 
مدين مببلغ 3١ ألف دينار وفي مبارك الكبير مت ضبط 

مواطن مطلوب لدين قدره ٢3.٢8٧ دينارا.

يبدأ منتســبو وزارة الداخلية من ضباط وضباط 
صف وأفراد ارتداء الزي الشــتوي األسود اعتبارا من 
صباح اليوم األربعاء. وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني بالداخلية إن هــذا اإلعالن يأتي حتى 
يكون معلوما لدى كل املواطنني واملقيمني بالزي الشتوي 
لعموم منتسبي الشرطة واختالفه عن الزي الصيفي.

هاني الظفيري

اقتيد وافد سوري من مواليد ١986 الى ادارة مباحث 
الفروانية للتحقيق معه في جرائم سرقات مسجلة ضد 
مجهول وذلك بعد ان امســك به املــارة عقب محاولته 
الهرب جريا على االقدام في منطقة اجلليب، واعترف 
الوافد بأنه قام بكســر مكتب جتــارة عامة ومقاوالت 
ولكنه عندما شــاهد فالشــر دورية ارتبك ولم يشعر 

بنفسه اال وهو يركض ليكشف عن نفسه.
وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات االمن وخالل 
جولة لها في منطقة اجلليب شاهدت شخصا يركض من 
احد املجمعات التجارية ويقوم املارة مبطاردته، وقامت 
بالقبض عليه حيث مت االســتماع الى افادته، فأعترف 
بأنه لص وكسر الباب اخلارجي لشركة مقاوالت بقصد 
الســرقة، وعثر رجال االمن على ادوات عنيفة في مقر 
الشركة التي استهدفها الوافد وضبط قبل امتام اجلرمية.

عبدالكريم أحمد

أصـــدرت محكمـة اجلنايـات أمـس حكمـا باحلبس 
5 سنوات مع الشغل والنفاذ ملواطن اتهم باإلساءة إلى 

مسند اإلمارة خالل اتصال هاتفي.
وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض على املتهم 
بعد قيامه بإجراء اتصــال هاتفي على عمليات وزارة 
الداخلية ١١٢ والتفوه بألفاظ مسيئة إلى مسند اإلمارة.

أسفرت حملة على مكاتب اخلدم ملالحقة املخالفني 
لقانونــي االقامــة والعمل عن ضبــط »٢١« مخالفا من 
جنسيات مختلفة كانوا يعملون في مكتب عمالة منزلية 
وهمي يقوم باالتفاق مع املواطنني واملقيمني على توفير 
عمالة مقابل مبالغ مالية وإعطائهم سندات قبض وإيهامهم 
بأنه مكتب رسمي للعمالة املنزلية، وبعد اتخاذ اإلجراء 
القانوني الالزم مت القبــض عليهم، وبالتحقيق معهم 
اعترفــوا بأنهم هاربون مــن كفالئهم ويعملون بنظام 
العمل اليومي وباالستعالم عنهم تبني أن عليهم بالغات 

تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى.

عبداهلل قنيص

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة األحمدي العميد 
عبداهلل سفاح الى إدارة التنفيذ اجلنائي مواطنا لقضاء 
أحكام بالسجن بلغت 3 سنوات ونصف السنة وسجل 
بحقه قضية جديدة حتت مســمى مقاومة رجال األمن 
والهروب منهم. وذكر مصدر امني ان رجال أمن االحمدي 
اشتبهوا في شخص يقود مركبة أميركية عنابية اللون 
ولدى الطلب منه التوقف رفض وحاول الهرب بالسير 
بسرعة جنونية فتم فرض طوق امني وتوقيفه، وتبني 
انــه ال يحوز اثباتا ولدى تبصيمــه تبني انه مطلوب 
للسجن على ذمة قضيتني، وصادر بحقه حكم بالسجن 
١6 شــهرا بعد إدانته بتهمة سرقة. أما القضية الثانية 
فتبني انه صادر بحقه حكم بالســجن 3 ســنوات بعد 
إدانته بحيازة مخدرات وتعاطيها، وسجل رجال األمن 
للمواطــن 3 مخالفات مرورية وهي عدم حمل رخصة 

قيادة وانتهاء تأمني والقيادة برعونة واستهتار.

الصايغ: تشغيل جتريبي 
لصافرات اإلنذار الثالثاء املقبل

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون العمليات اللواء 
جمــال الصايــغ أن اإلدارة العامة للدفــاع املدني في 
متام العاشرة من صباح 
الثالثاء املقبل التشــغيل 
التجريبي إلطالق صافرات 
اإلنذار في جميع مناطق 
محافظات الكويت للوقوف 
على مدى ضمان وسالمة 
أداء عمــل تلك الصافرات 
ومــدى حاجتها لعمليات 
الصيانــــة واإلصــــالح 
واإلحــالل وفقــا للتوزيع 
اجلغرافــي للمنشـــــآت 
واملرافــق احليويــة فــي 

البالد. اللواء جمال الصايغ

براءة عشريني شرع في قتل جدته
عبدالكريم احمد

قضت محكمة اجلنايات ببراءة مواطن يبلغ ٢٢ عاما 
من الشــروع بقتل جدته »والدة أبيه« عمدا مع ســبق 
اإلصرار والترصد، وضربها 
والتســبب لها بكسور في 
وجهها. وأكد احملامي محمد 
العتيبــي بصفتــه وكيل 
املتهــم، انتفــاء اجلرائــم 
املسندة إلى موكله باألدلة 
القطعية، قائال: إن موكلي 
بريء من االتهام املنسوب 
إليــه واطمأنــت احملكمــة 
لسالمة الدفاع ونقص األدلة 
على ارتكاب اجلرمية، األمر 
الذي قضت معه بالبراءة 

ورفض الدعوى املدنية. احملامي محمد العتيبي


