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مؤمن المصري
قررت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار فيصل خريبط وعضوية 
املستش����ارين جنيب املال ومحمد فريد الزارع في 
حضور رئيس أمناء س����ر الدوائر اجلزائية سامي 
العنزي تأجيل إص����دار حكمها في قضية مواطنة 
ثالثينية اتهمت بقتل خادمتها جللسة 7 إبريل املقبل. 

يذكر ان محامي املتهمة قدم تنازال من أهل املجني 
عليها يقرون فيه بأنهم تقاضوا مبلغ 25 ألف دينار 
أمام محكمة أول درجة التي قضت بحبس املتهمة 
15 عاما مع الشغل والنفاذ. وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهد به زوج املتهمة بأن زوجته قامت بالتعدي 
بالضرب على خادمتها املجني عليها بعصا خشبية 
وقضيب حديدي وسلك كهربائي قبل الواقعة ب� 3 

أيام وأنه بتاريخ الواقعة قامت بالتعدي عليها مرة 
أخرى بالضرب بأن دفعتها بيديها فسقطت أرضا، 
وعندئذ قام����ت بركلها بقدميها فلم حتفظ توازنها 
فسقطت على رأس����ها. وأضاف الشاهد ان زوجته 
املتهمة قد أبلغته بأنها س����تصطحب املجني عليها 
إلى أحد املستشفيات لسوء حالتها إال أنها لم تفعل 

ذلك وتركتها حتى ماتت.

االستئناف تمد أجل الحكم في قضية قاتلة خادمتها

الدوسري: طلبنا من مجلس األمة رفع قيمة المخالفات للحد من الحوادث
وسجلنا العام الماضي أكثر من 3 ماليين مخالفة قيمتها 30 مليون دينار

خالل حفل لتكريم اإلعالميين المشاركين لألسبوع المروري الخليجي

انخف�اض س�عر الوقود وس�هولة الحص�ول على مركب�ة وعدم فرض رس�وم عل�ى الطرقات تدع�و المواط�ن والمقيم إل�ى القيام ب�� 14 رحل�ة يوميًا
أمير زكي

كش����ف وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون املرور اللواء 
محمود الدوس����ري عن ان وزارة 
الداخلية وخالل اجتماعها بأعضاء 
مجلس األمة على هامش مناقشة 
حادث وصل����ة الدوحة طلبت من 
السلطة التشريعية مساعدتها في 
حتقيق ضبط مروري من خالل رفع 
قيمة املخالفات املرورية املعمول بها 
حاليا معبرا عن أمله في ان ميكن 
مجلس األمة وزارة الداخلية نحو 

حتقيق هذا الهدف.

إلغاء مرسوم 55 / 1999

ومضى بالق����ول حينما صدر 
مرسوم 1999/55 الحظنا انخفاضا 
غير مسبوق في احلوادث واملخالفات 
املرورية وكان هذا االنخفاض عائدا 
الى العقوبات املشددة على املخالفات 
اجلسيمة اذا كان يلزم املواطن او 
املقيم بدفع 300 دينار لإلش����ارة 
احلمراء او الس����ير عكس االجتاه 
وبعد ان عاد البرملان الى ممارسة 
مهام عمله وألغى املرسوم 55 لسنة 
1999 عادت احلوادث واملخالفات 
مبعدالت قياسية وبلغت 177% في 
الفترة التي تلت اإللغاء مباشرة، 
وبالتالي هناك حاجه الى رفع قيمة 
املخالفات احلالية ألن قيمة اقصى 
مخالفة 50 دينارا ألمر الصلح وهي 

عقوبة غير رادعة.

وفيات المرحلة الوسطى

واش����ار الدوسري خالل حفل 
تكرمي اجلهات املشاركة في األسبوع 
املروري اخلليجي املوحد والذي اقيم 
أمس األول في فندق الشيراتون الى 
ان مع����دالت الوفيات في الكويت 
التزال في املعدل األوسط مقارنة 
بالنسبة العاملية وهي وجود وفيات 
من 4 الى 9 اشخاص لكل 100 الف 

وجتاري عاملي وعمل نظام كفؤ 
)تقليل االزدحام املروري ومشاكله 
االقتصادية والبيئية( اضافة الى 
السالمة العالية )تقليل حوادث 
الط����رق وكلفته����ا االجتماعية 

واالقتصادية واإلنسانية.
وقال ان االستراتيجية تهدف 
أيضا الى التنمية املستدامة )ربط 
قطاع النقل � تخطيط املدن مع 
اخلطط التنموية للدولة( وعمل 
كفاءة مؤسسية )تدريب الكوادر 
الوطني����ة وتطوير مؤسس����ي 
وإداري( ونظام الشراكة )تعزيز 
التنسيق املؤسسي ودور القطاع 
اخلاص وتوعية املجتمع( وتقييم 
أه����داف فعالة  التنفيذ )وضع 
لقي����اس كف����اءة األداء ومراقبة 

التنفيذ والتطوير املستمر(. 
واوضح ان دور قطاع املرور 
كان مغيب����ا بالنس����بة لتحديد 
الطرق����ات ومخارجه����ا وأيضا 
مغيبا في مسألة حتويل مناطق 
الى مناطق استثمارية  سكنية 
لكن مجلس الوزراء وافق مؤخرا 
الزاميا أخذ رأي قطاع  وأصبح 
املرور في املش����روعات، رافضا 
القاء االختناقات املرورية على 
»التاكسي اجلوال« و»التاكسي 
حت����ت الطلب« مش����يرا الى ان 
اجمالي هذه املركبات يصل الى 
اقل من 11 ألف مركبة، الفتا الى 
انه يأمل ان تتوحد شركات النقل 
اجلماعي في ش����ركة مس����اهمة 
وأيضا ان تتحول شركات مكاتب 

التاكسي الى شركة مساهمة.

تحقيق حول التاكسي الجوال

الدوس����ري ان االدارة  وأكد 
العامة للمرور فتحت حتقيقات 
موسعة لكشف ملكية شركات 
التاكس����ي اجل����وال وتبني ان 6 
شركات من بني جميع شركات 

نسمة اما املرحلة الوسطى والتي 
تنتمي اليه����ا الكويت فهي من 9 
ال����ى 18 حالة وفاة ل����كل 100 الف 
نسمة معبرا عن اسفه من ارتفاع 
معدل وفي����ات احلوادث املرورية 
خالل شهر فبراير املاضي الى 47 
حالة وفاة فهو معدل غير مسبوق 
اما بالنسبة إلجمالي عدد الوفيات 
لل�3 اشهر املاضية فقد بلغت 110 
حاالت وفاة معبرا عن أمله في ان 
تنخفض الوفيات هذا العام مقارنة 

بالعام املاضي.

مركبة بـ 700 دينار

واضاف الدوسري ان ما يزيد 
من الوضع املروري تعقيدا بالكويت 
اسباب عدة منها سهولة احلصول 
على مركبة سواء بالنسبة للمواطن 
او املقيم فاملقيم بإمكانه ان يحصل 
على مركب����ة مقابل 200 دينار اما 
املواطن فليست لديه مشكلة في 
احلص����ول على مركب����ة حديثة، 
وكذل����ك انخفاض س����عر الوقود 
مقارنة بالدول األخرى فمعدالت 
استخدام املركبة للفرد الواحد في 
اليوم الواحد تصل الى 14 مهمة، 
الداخلية  وأعل����ن وكي����ل وزارة 
املس����اعد لش����ؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري ان قطاع املرور 
لديه قائمة باملشاريع املستقبلية 
الرئيسية  الهندس����ية  واملشاريع 
كتطوي����ر منظم����ات اإلش����ارات 
الضوئية وتطوير رؤوس اإلشارات 
الضوئية واستخدام نظام إشارات 
عبور املشاة وتطوير نظام التحكم 
املركزي على اإلشارات الضوئية 
الرسائل املتغيرة  وتطوير نظام 
واستكمال تركيب كاميرات املراقبة 

التلفزيونية املرورية.
القائمة  ان  الدوسري  وأضاف 
تتضمن استكمال نظام كاميرات 
الضبط املروري )كاميرات إشارات 

التاكس����ي تعود ألقارب ضباط 
في اإلدارة العام����ة للمرور من 
الدرجة األولى، مش����يرا الى ان 
وجود هؤالء الضباط في عملهم 
لم يحقق أي فائدة مرجوة فيما 
يتعلق باملخالفات املسجلة على 
هذه الشركات او استطاعوا من 
خالل وجود هؤالء الضباط في 
احلصول على امتيازات اخرى.

مشكلة سلوكيات

من جانبه قال مساعد مدير 
اإلدارة العامة للمرور لش����ؤون 
العميد احس����ان  التراخي����ص 
العويش ان قط����اع املرور غير 
مختص بالتربية وتلقني قائدي 
املركب����ات دروس����ا الحت����رام 
القوانني  اآلخري����ن واحت����رام 
لك����ن قطاع امل����رور قطاع ينفذ 
القانون املروري، مشيرا الى انه 
من غي����ر املمكن ان تقوم وزارة 
 الداخلية بالدور املناط باألسرة.
العويش: بالنس����بة  واض����اف 
لطرقات الكويت فهي مش����هود 
لها وبالنسبة للقانون فال غبار 
عليه لكننا نطمح الى األفضل، 
أما بالنسبة للسلوكيات والتعامل 
مع الطريق واملركبة فذلك عليه 
عالمات االس����تفهام فالطرقات 
مش����هود لها ومخططة بطريقة 
هندسية يندر معها احلوادث متى 
ما مت االلتزام بالقانون، مشددا 
على ضروروة ان متارس جميع 
اجله����ات دورها نح����و حتقيق 
الس����لوكي املروري  االنضباط 
مما ينعكس إيجابا على الوضع 
املروري بش����كل عام ويخفض 
من معدالت احلوادث وبالتالي 
 ينخفض عدد الوفيات واإلصابات.

واعرب العويش عن أسفه النعدام 
الرقابة األس����رية على االطفال 

واألحداث.

احلالية ورصد الشاحنات املخالفة 
ألوقات املنع من خالل الكاميرات 
وأنظمة عدادات حصر املركبات. 
وقال الدوسري ان إحصائيات قسم 
املعلوم����ات واإلحصاء في اإلدارة 
العامة للمرور أكدت ان عدد املركبات 
املسجلة في البالد وصل الى مليون 
و507 آالف و713 مركبة حتى 23 
اجلاري، مشيرا الى ان عدد الرخص 
السارية بلغ مليونا و181 ألفا و150 
رخصة حتى يوم أمس، الفتا الى 
ان أط����وال الطرق في البالد تبلغ 

6000 كيلومتر تقريبا.
وأوضح ان اإلحصائيات بينت 
ان اإلدارة العامة للمرور سجلت 3 
ماليني و289 ألفا و904 مخالفات 
مرورية خالل العام املنصرم 2009، 
مشيرا الى ان املبالغ املالية احملصلة 

ضوئية وسرعة( وربط اإلشارات 
الضوئي����ة باس����تخدام املوجات 
اخلضراء وتركيب نظام األفضلية 
والبدء بإنشاء نظام تثبيت وجمع 
البيان����ات اخلاص����ة باحل����وادث 

املرورية.
واض����اف ان املركبة في بلدان 
اخرى ليس من السهولة احلصول 
عليها فبالتالي يكون هناك انضباط 
في استخدامها كما ان عدم وجود 
طرق دائري����ة مبقابل مادي يدفع 
املواطن����ني واملقيمني الى التجول 
باملركب����ات دون غ����رض ملح اما 
بالنسبة لدول اخرى فهناك رسوم 
على استخدام بعض الطرق وإذا 
وجدت هذه الرس����وم في الكويت 
فاملواطن واملقيم سيفكر بدقة قبل 
التجول هنا وهناك، مش����يرا الى 

ع����ن املخالفات في العام نفس����ه 
وصلت ال����ى 30 مليونا و162 ألفا 
و440 دينارا وإجمالي حوادث املرور 
بلغ 61 ألفا و298 حادثا أسفرت عن 
وفاة 407 أشخاص وإصابة 670 
شخصا بينهم 216 شخصا أصيبوا 

بعاهات مستدمية. 

خطة تقليل الزحام

وأشار الى ان االستراتيجية 
الوطنية الشاملة للمرور وقطاع 
النقل )2010 - 2020( في الكويت 
تأتي حتت مظلة التعاون الفني 
بني حكوم����ة الكويت وبرنامج 
األمم املتح����دة اإلمنائ����ي، الفتا 
الى ان االستراتيجية تهدف الى 
تنفيذ رؤية صاحب السمو األمير 
بتحويل الكويت الى مركز مالي 

ان فرض اي رسوم على استخدام 
بعض الطرق غير متاح إال بالرجوع 
ملجلس األمة. وذكر ان من املشاريع 
املستقبلية لإلدارة استخدام كاميرات 
ملخالفة املركبات التي تس����تخدم 
كتف الطريق على الطرق السريعة 
وتعدي����ل اخللل بش����بكة الطرق 
واستخدامات األراضي واستخدام 
كاميرات لتس����هيل وتوثيق عمل 

دوريات املرور.

مليون ونصف المليون مركبة

وأوضح ان اخلطط تشمل تطوير 
الس����يارات  انتظار  نظام عدادات 
وخصخصتها والبدء بتنفيذ عقود 
صيانة العالمات املرورية وصيانة 
اخلطوط األرضية من خالل ادارة 
هندس����ة املرور بدءا من الس����نة 

س�ي�ارة  المل�يون  ونصف  ملي�ون��ًا  تج���اوزت  المركب�ات 
وع�دد الوفيات  في فبراير الماضي وصل إل�ى أعلى معدل ب� 47 وفاة

)محمد ماهر(عدد من احلضور في حفل تكرمي اإلعالميني 

املستشار فيصل خريبط

اللواء محمود الدوسري أثناء القاء كلمته اللواء الدوسري واللواء الشمالي وعدد من قيادات املرور يؤدون التحية العسكرية خالل عزف السالم الوطني في بداية احلفل

.. وتكرمي الزميل محمد ماهر

املهربان اإليرانيان وامامهما كمية املخدرات املضبوطة

تكرمي الزميل أمير زكي 

ضبط إيرانيين ب� 35 كيلوغرام حشيش وأفيون
أمير زكي � عبداهلل قنيص

أحبط رجال االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقيادة العميد الشيخ احمد 
اخلليفة محاولة ضخ نحو 35 كيلوغراما 
من مادتي احلشيش واألفيون من قبل 
وافدين ايرانيني، ووفق مصدر امني فإن 
معلومات وردت الى العميد اخلليفة عن 
مساعي جتار مخدرات الى ضخ كمية 
كبيرة من احلشيش واألفيون ليكلف 
ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد 
الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن 
العباس���ي باملهمة حيث مت التنسيق 
مع اإلدارة العامة خلفر السواحل ليتم 
ضبط الوافدين في ساعة متأخرة من 
مساء امس على مقربة من جزيرة فيلكا 
وبالتحقيق مع اإليرانيني واللذين كانا 
يتظاهران بأنهما صيادا اسماك اعترفا 
بأنهما هربا املخدرات على ان يتم وضعها 
على الشاطئ متهيدا لتسلمها من قبل 
جتار للمخدرات في الكويت وعثر رجال 
املكافحة على املخدرات في مخابئ سرية 
بزورق الصيد وجار التحقيق للوقوف 
على هوية التجار في الكويت، وتأتي 
الضبطية تلك بعد اقل من 48 ساعة على 
ضبط نحو 72 كيلوغراما من احلشيش 
و55 الف حبة مع عسكري في املنافذ 

وشقيقه.

تظاهرا بالصيد قرب جزيرة فيلكا

إعداد: مؤمن المصري

االمتناع عن النطق بعقاب حارس ضبط بحذاء ملغم بالمخدرات
يخفي احلش����يش بداخل����ه أثناء وجوده 
مبصر حتى ال يعل����م والده أنه يتعاطى 
املخدرات، وعندما كان يستعد للسفر قامت 
ش����قيقته بإعداد حقيبة سفره ووضعت 

احلذاء املضبوط معه دون علمه.
كان دفاع املتهم احملامي علي محمد العلي 
خالل جلس����ات احملاكمة قد دفع بانتفاء 
مبررات التفتيش وانعدام احلالة التي تنم 
عن شبهة التهريب اجلمركي والتعسف في 
التفتيش كما دفع بانتفاء تهمة جلب وحيازة 
املواد املخدرة املسندة للمتهم وانعدام علمه 

بها وعدم توافر القصد اجلنائي.
ودفع احملامي العلي أيضا بانتفاء قصد 
التعاطي لدى املتهم وبطالن تقرير األدلة 
اجلنائية, ودفع بخلو األوراق من الدليل 
اليقيني عل����ى توافر علم املتهم بحيازته 
للمواد املخدرة وعدم كفاية أدلة الثبوت 
وطالب أصليا ببراءة موكله مما أسند إليه 
من اتهام واحتياطيا التقرير باالمتناع عن 

النطق بعقابه.

قرر أنه ال يعلم عن احلذاء شيئا.
وقرر املتهم ف����ي التحقيقات أنه كان 
يتعاطى املخدرات في بل����ده وأن احلذاء 
املضب����وط فيه املخدر يخصه ولكنه كان 

قض����ت محكم����ة اجلنايات برئاس����ة 
املستش����ار عماد املنديل وأمانة سر سالم 
الوهيبي باالمتناع عن النطق بعقاب وافد 
من اجلنسية املصرية على أن يقدم تعهدا 
بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيها 
بحس����ن السير والس����لوك ملدة سنة بعد 
ضبط مخدر احلش����يش مخبأ في حذائه 

عند وصوله إلى مطار الكويت.
وتخلص واقعة الدعوى الى أنه بتاريخ 
2009/10/16 وأثناء قدوم املتهم الذي يعمل 
حارس أمن بإحدى الشركات اخلاصة إلى 
الكويت ارتاب مفتش اجلمارك في سلوكه 
عندما رأى عليه عالم����ات االرتباك فقام 
بتفتيشه ذاتيا ليعثر على ورق لف سجائر 

في أحد جيوب بنطاله.
وعندما سأله املفتش عما إذا كان لديه 
ش����يء آخر أنكر. فقام بتفتيش أغراضه 
ليعثر على حذاء رياضي وبه قطعة كبيرة 
من مادة احلشيش وثالث قطع متوسطة 
احلجم من املادة نفس����ها، وبسؤاله عنها 

احملامي علي محمد العلي


