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في حفل تكرمي وكيل الداخلية السابق والوكالء املساعدين

الدوسري: ال إسقاط للمخالفات املرورية عن املواطنني 
وأقصى حد للغرامات لن يتجاوز 150 ديناراً لـ»اجلسيمة«

في اجتاه واح���د وليس تقاطعا 
وهذا ما رف���ض من قبلهم وأدى 
الى اختناقات نرصدها بني احلني 

واآلخر.
وقدم الدوسري التبريكات ملن 
شملته الترقية الى املرتبة االعلى 
والرتب االعلى من منتسبي االدارة 
العامة للمرور، متمنيا لهم التوفيق 

والتفوق بعملهم.
وق���ال ان هناك تطويرا قائما 
على قدم وساق مبنظومة العمل 
في االدارة العامة للمرور مدعومة 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ احمد  الداخلية  ووزير 
احلمود وان ه���ذا التطوير كان 
افكارا ومقترح���ات نصبو اليها 
فصار الكثير منها واقعا منظورا 
واضحت حقيقة ملموسة، آملني 
ان تؤدي تلك االفكار واملقترحات 
الى وضع حد للمشكلة املرورية 

والقضاء على كل مسبباتها.
وقام اللواء الدوسري بتكرمي 
الفريق متقاعد الفريق اول احمد 
الرجي���ب والفريق  عبداللطيف 
متقاعد س���ليمان احمليالن وعدد 
كبير من القيادات االمنية الذين 
عملوا ف���ي قطاع املرور واملرقني 
االدارة  من الضباط واالفراد في 

العامة للمرور.
أمير زكي  ٭

هذا القطار في نقل البضائع سواء 
كانت قادمة من دول خليجية او 
دول عربية مثل سورية واالردن 
ومص���ر وغيره���ا م���ن االقطار 

اخلليجية.
الدوسري عن  اللواء  واعرب 
امله في ان تتجاوب اجهزة الدولة 
وقطاعات الدولة في حل االختناقات 
املرورية وصقل خبرات الشباب 

مبا يتعلق بالقانون املروري.
الدوس���ري »ابلغت  واضاف 
مجلس ال���وزراء خالل اجتماعه 
حول استراتيجية املرور ان هناك 
وزارات ال تتجاوب معنا مثل وزارة 
التربية والتي رفضت عدة طلبات 
لنا من بينها ارجاء دوام الطالب 
صباحا حت���ى ال يكون اخلروج 
للموظف���ني والطلب���ة والطلبة 
اجلامعيني في وقت واحد وبرروا 
هذا الرفض بأنهم ال يريدون ان 
يخرج الناس في وقت متأخر رغم 
ارتباط الطالب باالبحاث وغيرها 
تدعوهم الى االستمرار في اجلامعة 
حتى السادس���ة والثامنة مساء، 
ايضا قد رفضت جامعة الكويت او 
وزارة التعليم العالي اغالق اي من 
ابوابها الثمانية في منطقة الشويخ 
رغم مطالبتنا بذلك، خاصة البوابة 
املطلة على طري���ق الغزالي، لذا 
نطمح الى ان يكون هذا الطريق 

احلديدي���ة س���يكون مفيدا جدا 
للكويت وان مت االس���تقرار على 
ان تكون احملطة الرئيس���ية في 
العبدلي حيث يستخدم  منطقة 

حيث ستوكل اليها مهام ملعاجلة 
قضايا امل���رور املزمنة في دولة 
الكويت الفتا في الوقت ذاته الى 
اقامة خط للسكك  ان مش���روع 

الوزراء مع انشاء هيئة  مجلس 
عام���ة للنقل، مؤكدا على ان هذه 
الهيئة سيلمس آثارها االيجابية 
كثيرا حال البدء في ممارسة عملها 

السير واستخدام الهاتف النقال 
وغيرها من املخالفات املؤثرة على 
ان يعرض هذا املقترح على مجلس 
الوزراء ومن ثم على جلنة الداخلية 
والدفاع ملناقش���تها واعتماده او 

اجراء تعديالت عليه«.
وحول قيمة املخالفات املقترحة 
قال اللواء الدوسري حرصنا على 
اال تكون قيمة املخالفات مبالغا 
فيها فهي ل���م تصل كما ذكر الى 
500 دينار او حت���ى 300 دينار 
حيث ستكون في معدالت ما بني 
100 و 150 مع امكانية تخفيض 
ه���ذه القيمة من قبل الس���لطة 

التشريعية.
الداخلية  وجدد وكيل وزارة 
املساعد لش���ؤون املرور التأكيد 
على ان قيمة املخالفات املرورية 
في دولة الكويت تعد األدنى قياسا 
ملعظم الدول العربية واخلليجية 
والدولي���ة حي���ث تص���ل قيمة 
املخالفة اجلس���يمة مثل جتاوز 
االش���ارة احلمراء الى نحو 150 
دوالرا وتص���ل في دول مجاورة 
ال���ى اكثر من اربعة اضعاف هذا 
الرقم مؤكدا انه آن االوان لتعديل 
غرامات املخالفات حيث اصبحت 
قيمة املخالفات احلالية غير مؤثرة 

وغير رادعة.
واش���اد الدوس���ري بتجاوب 

الداخلية  نفى وكي���ل وزارة 
اللواء  املساعد لش���ؤون املرور 
محمود الدوسري ما اشيع مؤخرا 
عن اس���قاط والغ���اء املخالفات 
املروري���ة عن جمي���ع املواطنني 
تزامنا م���ع احتف���االت الكويت 
مبرور خمسني عاما على االستقالل 
وعشرين عاما على التحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو االمير مسند االمارة مؤكدا 
ان هذه االشاعات عارية متاما عن 
الصحة وال يوجد اي توجه نحو 
الغاء املخالفات املرورية على اي 

من كان.
وكشف اللواء الدوسري خالل 
حفل لتكرمي وكيل وزارة الداخلية 
السابق الفريق اول متقاعد احمد 
الرجي���ب والوكالء املس���اعدين 
والذين حضر منهم وكيل وزارة 
الس���ابق لشؤون امن  الداخلية 
الدولة الفريق اول متقاعد سليمان 
احمليالن وال���ذي تولى منصب 
مدير عام املرور، ان قطاع املرور 
بحضور وكي���ل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر »سيرفع في 
غضون الفت���رة القريبة املقبلة 
مقترحا لزي���ادة قيمة الغرامات 
املالية املرتبطة مبخالفات جسيمة 
مثل االش���ارة الضوئية احلمراء 
وجتاوز خطوط السرعة وعكس 

املكرمون من القيادات األمنية السابقة واحلالية في األسبوع املروري لدول التعاون

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد إعدام كويتي 
وحبس زوجته عشر سنوات

»اجلنايات« تقضي بحبس مواطن 
15 سنة وتغرمه 10000 دينار

أيدت الدائرة اجلزائية الثالثة مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار فيصل خريبط في حضور رئيس الدوائر 

اجلزائية سامي العنزي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام 
مواطن كويتي وحبس زوجته عشر سنوات بعد أن قاما 

بخطف وسلب وقتل وافد آسيوي.
وتخلص واقعات الدعوى في أن 
املتهم وزوجته دأبا على سرقة 

الوافدين اآلسيويني بأن ينتحل 
املتهم صفة رجال املباحث وتقوم 

زوجته باستدراج الضحية 
حتى يقوما بسرقتها، وفي يوم 
الواقعة خرج املتهم للبحث عن 

ضحية ووجدها في املجني عليه 
الذي كان يستخدم غرفته في 

االتصاالت الدولية للراغبني فيها، 
وعاد املتهم إلى مسكنه وارتدى 
زيا عسكريا واصطحب زوجته 

إلى حيث يقيم املجني عليه حيث 
تقدمت زوجته إلى الباب فطرقته واختبأ املتهم األول خلفها 

حتى يفتح الباب.
وعندما فتح املجني عليه باب الغرفة هاجمه املتهم وقيده من 

اخللف وقامت زوجته بسرقة املبالغ املالية التي كانت موجودة 
بالغرفة باإلضافة إلى أربعة هواتف أرضية ثم سبقت زوجها 
إلى سيارتها، ثم قام املتهم األول باصطحاب املجني عليه إلى 
السيارة وانطلقت بها زوجته إلى مخيمهما حيث قام املتهم 
بضربه واتصل على شريك املجني عليه وطلب منه مبالغ 
مالية إلخالء سبيل رفيقه فرفض وأبلغه أنه تعرف عليه 

وسيبلغ عنه السلطات.
فاستشاط املتهم غضبا وقام بضرب املجني عليه بأدوات 

صلبة على رأسه وجسده حتى فارق احلياة، ثم حفر له 
حفرة داخل املخيم وقام بدفنه فيها ثم أزال املخيم وعاد 

وزوجته إلى منزلهما، وفي اليوم التالي عاد املتهم األول إلى 
مكان املخيم وقام بوضع األسمنت واملاء عليه حتى يواري 
أثر اجلرمية، وعقب ضبطه في 2009/11/22 على ذمة إحدى 

القضايا املشابهة أقر بخطف املجني عليه وقتله ودفنه 
وأرشد املباحث عن مكان دفن اجلثة.

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار عماد املنديل بحبس مواطن خمس عشرة سنة 

وتغرميه عشرة آالف دينار وبراءة الثاني وأمرت مبصادرة 
املضبوطات.

وحضر احملامي بشار النصار من مجموعة اخلشاب القانونية 
مع املتهم الثاني مترافعا دافعا بانتفاء أركان جرمية اجللب 
وجرمية االشتراك بحق موكله، مبينا أن املتهم لم يضبط 
مبسرح اجلرمية، وإمنا كان في السجن إبان الضبط ولم 

يقم أي دليل على ارتكابه للجرمية وختم دفوعه بعدم 
جدية التحريات، إذ أن األصل العام أن احملبوس بالسجن 
ال ميكنه استخدام الهاتف النقال واالستثناء حدوث ذلك، 

ولكن الضابط لو كانت حترياته جدية لبني رقم الهاتف الذي 
استخدمه املتهم الثاني بعمليات االتصال والتنسيق بني املتهم 

األول والطرف اإليراني.
وتخلص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة بأن دلت حترياته 

السرية إلى قيام املتهم األول بجلب مواد مخدرة من إيران 
عن طريق طراد فاستصدر إذنا من النيابة العامة بالقبض 

عليه وبعد ذلك كمن له وقام بالقبض عليه بعد رجوعه 
وإيقاف الطراد باملرسى

وحاول املتهم في بادئ األمر الهروب، ولكنه استطاع 
السيطرة عليه بعد مقاومة شرسة وبعد تفتيشه وتفتيش 

الطراد وجد في جيبه قطعا من احلشيش واملؤثرات العقلية 
وبتفتيش الطراد وجد به ثالثة صناديق بداخلها 40 قطعة 

كبيرة من مخدر احلشيش وقطعة كبيرة من مخدر األفيون 
وزنت 30 كيلو حشيش و700 جرام أفيون وباستجوابه اقر 
انه يجلبها من إيران وان شريكه املتهم الثاني نزيل السجن 

املركزي. 

املستشار فيصل خريبط

العميد هاشم إلى »فائقة الفروانية«
إثر دهسه على طريق املطار

امرأة قتلت هنديًا دهسًا 
ومصرع مواطن في تصادم

خليجي يضرب والدته املسنة 
وممرضة تتهم »بدون« بضربها

هربت زوجته فهددها بإحراق نفسه
أمام مجمع في الصاحلية

أدخل مساعد مدير عام اإلدارة العامة للبحوث العميد إبراهيم 
هاش���م الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى الفروانية عصر 
أمس إثر تعرضه للدهس وأصيب العميد هاشم بكسر في احلوض 
والقدم. وقال مصدر ان العميد هاشم وفيما كان متجها إلى منزله 
بعد انتهاء عمله وشاهد سيارة يتعرج قائدها بطريقة مبالغ فيها 
ومعرض���ا حياة اآلخرين للخطر على 
طريق املطار ليطلب العميد هاشم من 
صاحب الس���يارة التوقف على جانب 
الطري���ق لتحرير مخالفة مرورية له، 
وأثن���اء قيام العميد هاش���م بتحرير 
املخالفة  بعد أن ترجل من سيارته على 
طريق املطار جاءت مركبتان مسرعتان 
البعض وتندفع  لتصطدما ببعضهما 

احداهما باجتاه العميد هاشم. 
س���المات يا بوبش���ار وما تشوف 

شر.
أمير زكي  ٭

لقي ش���اب )20 عاما( مصرعه مساء امس االول على طريق كبد 
السريع اثر حادث تصادم بني مركبتني أسفر عن دخول ثالثة آخرين 
غرفة العناية الفائقة في مستشفى اجلهراء، حيث أشرف على عملية 

نقلهم ضابط االرتباط ماجد الصليلي.
وق���ال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرف���ة العمليات في وزارة 
الداخلية من احد املارة ع���ن حادث تصادم ليهرع على الفور رجال 
األمن الى موقع البالغ ورجال االس���عاف الذين قاموا بنقل املصابني 
بينما تركت جثة الشاب العشريني الى الطب الشرعي بعد ان تأكدوا 
من وفاته. ومن جانب آخر، فقد لقي وافد هندي )35 عاما( مصرعه 
حتت عجالت س���يارة مواطنة أثناء عب���وره في منطقة النعيم ومت 

تسجيل قضية.
هاني الظفيري  ٭

أق���دم ابن عاق عل���ى االعتداء بالضرب على والدته املس���نة في 
منطقة الصليبية مساء اول من امس لتتقدم االم الى مخفر الصليبية 
وسجلت قضية. وقال مصدر امني ان السيدة اتهمت ابنها اخلليجي 
بعد ان رفضت اعطاءه النق���ود باالعتداء عليها بالضرب واجبارها 
على اعطائه 50 دينارا والذ بالفرار لتصطحب االم تقريرا طبيا يفيد 
مبا تعرضت له االم وسجلت قضية. من جهة اخرى، اتهمت ممرضة 
شخصا من غير محددي اجلنس���ية باالعتداء عليها بالضرب اثناء 
توجهها الى مستش���فى اجلهراء وهددها بالقت���ل اذا لم تتنازل عن 
قضيتني قامت برفعهما ضده، وكانت املمرضة � وهي وافدة سورية � 
اتهمت اجلاني بتحريضها على الفسق والفجور والتحرش بها، ليتم 
تس���جيل قضية، وامر العقيد صالح الدعاس باحالة ملف القضية 
لرج���ال املباحث لضبط اجلاني. على صعي���د آخر، ابلغت مواطنة 
مخفر الصليبية عن تعرضها للضرب على يد زوجها وارفقت تقريرا 

طبيا في ملف القضية.
هاني الظفيري  ٭

لم يجد وافد هندي حال بعد أن هجرته زوجته س���وى أن يسكب 
البنزين على جسده ويفترش الساحة املقابلة ألحد املجمعات التجارية 
بالعاصمة مهددا بحرق نفس���ه، وكان���ت عمليات الداخلية قد تلقت 
بالغا عن تهديد الوافد الهندي باالنتحار حرقا فتوجه على الفور الى 
موقع البالغ رجال دوريات أمن العاصمة على رأسهم العميد حسني 
الشيرازي الذي دخل في مفاوضات مع الوافد الهندي محاوال إقناعه 

بالعدول عن االنتحار.
هاني الظفيري  ٭

العميد إبراهيم هاشم

عدل ومحاكم

ان ما حدث في مملكة البحرين خالل 
األيام املاضية ال ميكن ان يوصف إال 

بالتصعيد املخطط واملتعمد لألحداث من 
جانب الفئة التي تصر على عدم منح 

الفرصة للوقوف حتى على أعتاب باب 
احلوار الذي لم يبدأ بعد للتغلب على األزمة 

الراهنة وذلك باخلروج الصارخ والواضح 
على القانون وحق االعتصام السلمي 
املشروع والتعدي السافر على األمن 

وعناصره وتخريب مقدرات اململكة حتى 
تنزلق الى حافة الهاوية وأقول انني بدافع 

حرصي الشديد على وحدة مملكة البحرين 
وحتقيق الوحدة الوطنية واملساهمة في 
حتقيق االخوة بني الشعب وانطالقا من 

قوله تعالى )واعتصموا بحبل اهلل جميعا 
وال تفرقوا( والذي أراه ضروريا في هذه 
احلقبة من الزمن هي قيام جميع أطياف 

الشعب البحريني بالقيام مبا من شأنه 

إطفاء نار الفتنة الطائفية وإبعاد االخوة 
في البحرين ُسنة وشيعة عن ذلك الشحن 
الطائفي وايقاعهم في الفتنة الطائفية التي 

يريدها أعداد األمة لتمزيقها، وبالتالي 
مترير مخططاتهم الشريرة وعليهم ترسيخ 

روح االخوة بينهم بكل الوسائل املتاحة 
وباحلفاظ على النسيج الوطني الذي يجمع 

بني املواطنني في البحرين والوقوف ضد 
كل من يصطاد في املياه العكرة للتأثير 

على تلك الوحدة الشعبية التي عاش عليها 
اآلباء واألجداد، وأخيرا الدعوة الى احلكمة 

في التعامل، لذا نتوجه بالدعاء والتضرع هلل 
عز وجل ان يحفظ البحرين حكومة وشعبا 
من هذه الفتنة وعلى الشعب البحريني نبذ 
كل ما يكون سببا لذلك الشحن الدموي في 
البالد وان تعود لسابق عهدها منبرا للمجد 

واإلخاء بني أطياف شعبها.
www.riyad -center.com

تالحم شعب البحرين لوأد الفتنة بينهم

أشارت إلى قضايا مماثلة حدثت في »التربية«

 »االحتياجات اخلاصة« طالبت بتحويل
وكيل »التربية« ووكيل ومدير إدارة للتحقيق

95% من حرائق 2011 سببها أخطاء بشرية
وتكّدس العمالة الوافدة يزيد من معدالت احلرائق

تفاعلت قضي����ة االعتداء 
على طفل معاق في محافظة 
االحمدي بواسطة مدرس تبني 
انه مصري وليس س����وريا، 
ففي الوقت الذي اصدر وكيل 
نيابة األحمدي قرارا باحتجاز 
امل����درس 21 يوم����ا على ذمة 
القضي����ة اص����درت اجلمعية 
الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة بيانا صحافيا حول 
حادثة االعتداء على طفل معاق 
جنسيا باالحمدي، وقال رئيس 
اللجن����ة القانونية باجلمعية 
الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة احملامي محمد ذعار 
العتيبي: نعبر عن استيائنا 
الش����ديد ملا تعرض له الطفل 
والذي باذن اهلل سيأخذ حقه 

من قبل القضاء العادل.
واض����اف العتيب����ي: هذه 
اجلرمية جاءت نتيجة تراكمات 
واخطاء اداري����ة وقعت فيها 
املدرسة حيث ان اجلاني ليس 

معلما بل ان األشر واألمر ان 
اقامته تتبع احدى ش����ركات 
املقاوالت، األمر الذي يستدعي 
مقاض����اة جميع اجلهات التي 
لها ذراع ف����ي القضية بايواء 
اقامتها  اشخاص ليسوا على 

وغيرهم.
امام قضية  واردف: نحن 
خطيرة ليست هتك عرض فقط 
وامنا حترش واعتداء صارخ 
على طفل مسلوب االرادة وغير 

مدرك ملا يحدث له.
وتطرق الى حادثة مماثلة 
حدثت عام 2007 وهزت املجتمع 
الكويتي والقت اصداء واسعة 
الفتيات  حول تعرض احدى 
املعاقات ذهنيا الى االختطاف 
واالغتصاب من قبل خمس����ة 
ذئاب بشرية عندما كانت في 

زيارة الى احدى احلدائق.
وقال العتيبي ايضا: باالمس 
القريب وبالتحديد في عام 2007 
في عهد وزيرة التربية نورية 

الصبيح عندما قام احد عمال 
النظافة بهت����ك عرض طالب 
انقلبت  طبيعي )غير معاق( 
االمور عليها رأسا على عقب 
من قبل النواب، بخالف الواقعة 
احلالية فلم جند اي حترك او 

اي اجراء من قبل النواب.
العتيبي وزيرة  وطال����ب 
التربي����ة د.موض����ي احلمود 
بتحويل وكيل وزارة التربية 
ووكيل القطاع ومدير االدارة 
ال����ى جلنة حتقي����ق وزارية 
الثب����ات اخلل����ل والقص����ور 
املوجود باملدرس����ة وباالدارة 
ومعاقبة اجلناة املتس����ببني 
ف����ي ه����ذا االهمال، مناش����دا 
التعليمية مبجلس  اللجن����ة 
االمة تش����كيل جلنة حتقيق 
برملانية وعدم االكتفاء بلجنة 
الوزارية، مؤكدا ان  التحقيق 
القضاء سيقتص من اجلناة 

لهذا الطفل.
أمير زكي  ٭

كشف مدير إدارة العالقات 
العام����ة واإلعالم في اإلدارة 
العامة لإلطفاء املقدم خليل 
األمير ان إحصائية حوادث 
العام املنصرم 2011 أظهرت 
ان 95% من اجمالي نس����بة 
الب����الد يعود  احلرائق في 
البشرية،  س����ببه لألخطاء 
مشيرا الى ان تكدس العمالة 
الوافدة في البالد وتغييرها 
بني احلني واآلخر احد العوامل 

الرئيس����ية في ارتفاع تلك 
العامل اجلديد  النسبة الن 
يحت����اج مزيدا م����ن الوقت 

للتأقلم.
وأض����اف املق����دم األمير 
في بيان صحافي ان جهات 
العامة  االدارة  التحقيق في 
لالطفاء واجلهات املختصة 
كش����فت وق����وع 39 حريقا 
متعمدا خالل شهر يناير من 
العام احلالي 2011، الفتا الى 

ان االدارة العامة لالطفاء على 
أهبة االستعداد بعد االنتهاء 
من االعداد والتجهيز ملؤمتر 
ومعرض االطفاء والسالمة 
الدولي الثاني الذي يقام خالل 
الفترة من 29 الى 31 مارس 
اجلاري برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وأوضح املقدم األمير أن 
هذا املؤمتر يأتي ترجمة ألمر 

صاحب السمو األمير بجعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا، 
فضال عن دور الكويت الرائد 
في مج����ال اإلطفاء واإلنقاذ 
والسالمة على الصعيدين 

العربي والدولي.
وبنينّ املقدم األمير أن هذا 
املؤمتر يعد الثاني من نوعه 
بعد املؤمتر األول الذي أقيم 

في البالد قبل عامني.
أمير زكي  ٭

احملامي محمد ذعار العتيبي
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