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أعلن عن وفاة 461 حالة جراء احلوادث بزيادة 21 وفاة عن 2013

املهنا: 68 مليون دينار حصيلة املخالفات في العام 2014 وسجلنا
 في نفس الفترة ما يزيد على 6 ماليني ونصف املليون مخالفة

الضوئية احلمراء، موضحا ان 
عدد املخالفات من هذه النوعية، 
حدود السرعة وجتاوز اإلشارة 
ضوئية منذ العام 2000 حتى 
العام 2014 جت����اوز 11 مليون 
مخالفة.وكان اللواء املهنا استهل 
املؤمتر الصحافي بحضور مدير 
إدارة العالقات العامة العميد عادل 
احلشاش بالتأكيد على ان قطاع 
املرور امت االستعدادات الستقبال 
االسبوع املروري والذي يحمل 
شعارا لهذا العام »قرارك يحدد 
مصيرك«، الفتا إلى ان الشعار 
انطلق من دور قائد املركبة في 

احلفاظ على حياته.

وحتى 30 نحو 120 حالة وفاة، 
ولفت إلى عدة مقترحات تقدمت 
به����ا االدارة العامة للمرور من 
خالل اللجنة اخلماسية ومنها 
السماح باستخدام حارة األمان 
في عدة طرقات تش����هد كثافة 

مرورية.
ولف����ت إلى وجود ش����بكة 
مراقبة وحتكم على مس����توى 
عال متك����ن قطاع امل����رور من 
التعامل م����ع التقاطعات حال 
وجود كثافة مرورية، مؤكدا على 
أن قطاع املرور يتعامل بحزم 
مع املخالفات اجلسيمة خاصة 
جتاوز حدود السرعة واالشارة 

لقط����اع امل����رور عل����ى التزام 
قطاع املرور في التش����دد على 
اختبارات القي����ادة اذ بلغ عدد 
من تقدم لالختبارات 110.659 
جنح منهم 73.073 بنسبة %66 
وبلغ الراسبون 37.586 بنسبة 
34%. واشار إلى ان االدارة العامة 
للم����رور تعكف على دراس����ة 
لتغليظ العقوبات املترتبة على 
املخالفات املرورية ورفع قيمة 

املخالفات.
وأعرب املهنا عن استيائه من 
ارتفاع نسبة وفيات احلوادث 
من األعمار الصغيرة إذ بلغ عدد 
وفيات احلوادث من العمر 20 

وقال اللواء املهنا من قراءة 
لالحصائيات املرورية التي مت 
الكش����ف عنها تبني ان اجمالي 
احلوادث املرورية املسجلة في 
العام 2014 بلغ 99.047 حادثا 
مروريا بزيادة طفيفة عن حوادث 
العام 2013 فيما بلغ عدد املصابني 

جراء احلوادث 8.783 مصابا.
ولفت الل����واء املهنا إلى أن 
إجمالي رخص السوق السارية 
في العام 2014 بلغ 1.404.207 
فيما بلغ عدد السيارات املسجلة 
في قاعدة بيانات وزارة الداخلية 
للعام 2014، 1.934.967 مركبة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية 

هاني الظفيري

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون املرور اللواء 
عب����داهلل املهن����ا  أن إجمال����ي 
املخالفات التي سجلت في العام 
2014 بل����غ 6.574.327 مخالفة 
مرورية بواقع 1.213032 مخالفة 
مباشرة و5.361.295 مخالفة غير 
مباشرة، الفتا الى ان املبالغ التي 
حتصل عليها قطاع املرور جراء 
املخالفات ع����ن العام املنصرم 

بلغت 68.738.905 دنانير.
وكشف اللواء املهنا في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده يوم امس 
لإلعالن عن تدش����ني األسبوع 
املروري  املوحد لدول مجلس 
التعاون اخلليجي األحد املقبل 
ان املواطنني تصدروا الترتيب 
األول في أعداد ضحايا احلوادث 
املرورية إذ بلغت نسبة املواطنني 
الذين توفوا جراء احلوادث %42 
ويليهم اآلس����يويون بنس����بة 
24% فيم����ا نس����بة العرب في 
الوفيات ج����راء احلوادث %22 
أما اخلليجيون فنسبة الوفيات 
بينهم جراء احلوادث 5% ونحو 
7% من جنسيات أخرى، الفتا 
الى ان وفيات العام 2014 جراء 
احلوادث بلغت 461 حالة وفاة 
بزيادة تقدر ب����� 21 حالة على 

العام 2013.

اللواء املهنا متوسطا اللواء بودستور والعميد احلشاش

اإلدارية ترفض دعوى املطالبة 
بتنفيذ قرار زيادة عالوة األوالد

مؤمن المصري

قضت الدائرة اإلدارية احلادية عشرة باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار جاسم الراشد وعضوية املستشارين 
أسامة أبو العطا وإيهاب جبر برفض الدعوى املقامة من 
أحد املواطنني للمطالبة بإلغاء قرار مجلس اخلدمة املدنية 
القاضي باالمتناع عن إصدار الضوابط الالزمة لتطبيق 
أحكام املادة األول����ى من القانون احملال من مجلس األمة 

إلى احلكومة في شأن زيادة عالوة األوالد.

اجلدعي: نعمل على حتديد جلسة 
في أقرب وقت إلخالء سبيل البراك

مؤمن المصري

صرح احملامي ثامر اجلدعي ل� »األنباء« أمس بأنه قدم 
صحيفة الطعن بالتمييز على حكم محكمة االس����تئناف 
القاضي بحبس النائب الس����ابق مسلم البراك سنتني مع 
الش����غل والنفاذ لرئيس احملكمة لتحديد جلس����ة لنظر 

الطعن.
وأضاف اجلدعي: نعمل على حتديد جلسة في القريب 
العاجل لنظر الطعن بالتمييز. وخالل اجللس����ة األولى 
سنتقدم بطلب إلخالء سبيل البراك بأي ضمان حلني نظر 
الطعن وإصدار احلكم النهائي من محكمة التمييز. وكانت 
النيابة العامة قد أسندت للبراك أنه في تاريخ 2012/10/15 
بدائرة مباحث أمن الدولة: »طعن علنا وفي مكان عام عن 
طريق القول في حقوق األمير وس����لطته وعاب في ذاته 
وتطاول على مسند اإلمارة بأن وجه له خالل ندوة عامة 
العبارات واأللفاظ املبينة باألوراق وذلك على النحو املبني 
بالتحقيقات«. وخلصت النيابة العامة إلى أن البراك »قد 
ارتك����ب اجلناية املؤثمة باملادة 25 م����ن القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء«، وطلبت 
من محكمة اجلنايات معاقبته طبقا ملادة االتهام، وأرفقت 

بتقرير االتهام قائمة »بأدلة الثبوت«.

إجمالي احلوادث 
املرورية في العام 

املنصرم بلغ 
99.047 واملصابون 

فيها بلغ 8.783 
مصاباً


