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الناجم: »املرور« بصدد رفع قانون جديد يعمل على تغليظ العقوبات
يشمل حق مصادرة سيارة املخالف لتصبح من أمالك الدولة

وحسب توصية من االمم املتحدة 
بأن تكون للكويت استراتيجية 

مرورية على مدى 20 سنة.
االس���تراتيجية  ان  وذك���ر 
املرورية اجلدي���دة للكويت لها 
أهداف كبيرة وستعمل على تقليل 
احلوادث والوفيات مبينا ان العام 
املاضي شهد 347 حالة وفاة وان 
اخلطة اجلديدة تهدف الى تقليل 

الوفيات.
وتشارك الكويت بوفد يرأسه 
نائب املدير العام لشؤون التخطيط 
والبحوث املرورية العميد صالح 
الناجم وعضوية العميد احسان 
العويش والعميد ناصر العنزي 

والرائد نواف احليان.

وعدم ترخيصها للقيادة.
وأض���اف ان بع���ض التجار 
ال���دول اخلليجية يقومون  في 
باس���تيراد تلك السيارات التي 
أعدمه���ا بلده���ا األصلي ومتنع 
استخدامها فيها الى دول اخلليج 

بعد إعادة تأهيلها.
وبينّ الناجم ان ابرز ما تعانيه 
الكويت في الوقت احلاضر هو 
االزدحام املروري ما يس���بب 
احلوادث والتأخير عن الوصول 
الى منطق���ة الهدف في الوقت 
املناسب، مبينا ان الكويت بدأت 
في ال� 13 من مايو اجلاري إطالق 
استراتيجية مرورية باالشتراك 
مع برنامج االمم املتحدة االمنائي 

السعودية وهي في املرحلة االخيرة 
لالنضمام الى توحيد التأمي.

وأكد ان االتفاقية اجلديدة بي 
دول مجلس التعاون س���تغطي 
الدول اخلليجية كافة بعد اشتراك 
الس���عودية في التأم���ي الدولي 
حسب معاهدة ڤيينا وان جميع 
دول اخلليج مشتركة والسعودية 

في املرحلة االخيرة إلقراره.
وقال ان الكويت قدمت ورقة 
القبول  عمل س���ابقة وح���ازت 
واإلقرار من املجتمعي اخلليجيي 
الدول  احلاليي وسيعمل به في 
اخلليجية وهو منع الس���يارات 
املعدومة واملضروبة من الكوارث 
الطبيعية كالغ���رق من دخولها 

ازدي���اد املخالف���ات املروية  من 
والسلبيات في سلوك السائقي.

وق���ال الناج���م ان االجتماع 
املروري احلالي تناول موضوعات 
ع���دة منه���ا توثي���ق الرخصة 
اخلليجية املوحدة اذ مت االتفاق 
على كيفية وضع البيانات وتوثيق 
الرخصة  شروط احلصول على 
في دول املجلس حيث تتوحد في 

الشكل وفي االجراءات.
وأضاف ان رخص���ة القيادة 
التعاون سوف  في دول مجلس 
تتوحد بالشكل واللون وستكون 

بياناتها موحدة.
وأشار الى تعديل نظام التأمي، 
حيث اتفقت الدول اخلليجية ماعدا 

ان تكون هي اخلصم واحلكم وان 
احملكمة هي سلطة محايدة ولها 

قراراتها اخلاصة في القضية.
وذكر ان القانون احلالي يقضي 
بحجز السيارة مدة شهرين بحد 
الى  الس���ائق  أقص���ى وحتويل 
احملكمة وأحيانا حبسه مدة أسبوع 
أو ثالثة أشهر بحد أقصى أو إقامة 

صلح.
وأك���د ان كث���رة املخالف���ات 
املرورية ف���ي الكويت ما هي اال 
نتاج سلوكيات خاطئة ال تتماشى 
مع قانون املرور في احملافظة على 
مستخدمي الطريق من السائقي 
واملش���اة، وان دول العالم كافة 
السيما في الفترة االخيرة تشتكي 

وسيرى النور في القريب.
وأوضح ان أبرز ما في القانون 
اجلديد ه���و تغليظ العقوبة في 
مخالفات السرعة وجتاوز اإلشارة 
الكثير من  التي تسبب  احلمراء 
احلوادث املروري���ة فيما يكون 
حق مصادرة املركبة عند القيادة 

برعونة واستهتار.
وبينّ ان القانون اجلديد أتاح 
للقاض���ي بعد حتوي���ل القضية 
الى احملكمة مصادرة  املرور  من 
السيارة بعد حكم احملكمة لتصبح 

من أمالك الدولة.
وقال ان حتويل عقوبة مصادرة 
السيارة الى القضاء الهدف منه 
إزالة احلرج عن وزارة الداخلية في 

أبوظبي � كونا: قال رئيس وفد 
الكويت في االجتماع ال� 28 ملديري 
التعاون  املرور في دول مجلس 
اخلليجي العميد صالح الناجم إن 
االدارة العامة للمرور بصدد رفع 
قانون جديد للمرور يعمل على 
تشديد وتغليظ عقوبات املخالفات 
املرورية اجلسيمة وحق مصادرة 
السيارة بناء على حكم احملكمة.

وذكر الناجم الذي يشغل أيضا 
منصب نائب املدير العام لشؤون 
التخطيط والبح���وث املرورية 
على هامش االجتماع اخلليجي 
ان االدارة العامة للمرور سترفع 
القانون اجلديد الى وزارة الداخلية 
ومن ثم الى مجلس الوزراء إلقراره 

العميد صالح الناجم

صومالية استولت على مجوهرات 
بـ 18 ألف دينار  في الفنطاس

أمن الفروانية واملواصالت 
حصدوا 82 مخالفًا ومطلوبًا في 

حملة »سرقة االتصاالت«

حصان العبدلي أدخل البنغالي 
العناية املركزة

سكر حتى الثمالة فأتلف أثاث 
منزله وإغالق أكبر مصنع للخمور 

في منطقة سعد العبداهلل

تقدم وكيل سيدة ببالغ الى مخفر الفنطاس عن تعرض 
منزلها الواقع في منطقة الفنطاس الزراعي للسرقة عن 
طريق الكس���ر واالستيالء على مبلغ 18 ألف دينار متهما 

وافدة صومالية بذلك وسجلت قضية.
وقال مص���در امني ان الوكيل وه���و مقيم من إحدى 
اجلنس���يات العربية أفاد بأن اخلادمة الصومالية أقدمت 
على سرقة مجوهرات وذهب ونقود من منزل سيدة أعمال 
التي يتولى إدارة أعمالها، حيث احيلت اخلادمة إلى جهات 
التحقيق بعدما قامت قوة املباحث بالتحقيق األولي حيث 
احترفت سرقة املجوهرات والنقود املدعى بها مشيرة الى 
انها اعطت املبلغ الى احد اقاربها وهو من نفس جنسيتها 
وزودت رج���ال املباحث ببيانات وجار البحث عنه حيث 

اليزال متواريا عن االنظار.
وأشارت اخلادمة الى انها استغللت غياب افراد العائلة 
عن الفيال الواقعة في منطق���ة الفنطاس الزراعي لتقوم 

بسرقة ما طالته يداها.
محمد الدشيش  ٭

شن رجال امن الفروانية حملة موسعة على نطاق احملافظة 
بتعليمات من مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب بالتعاون 
مع فريق الرقابة الهاتفية ب���وزارة املواصالت بإدارة نبيل 
الياقوت حيث مت ضبط 82 وافدا من بينهم 8 آسيويي كانوا 
يقومون بسرقة االتصاالت الدولية عبر محالت ومنازل في 

منطقة جليب الشيوخ.
وقال مصدر امني ان احلملة انطلقت صباح امس واستغرقت 
ثالث س���اعات ومت ضبط 43 مقيما من مختلف اجلنسيات 
بينهم مخالفون لقانون االقامة و21 مطلوبون ملباحث الهجرة 
اضافة الى اربعة مطلوبي لعدة مخافر وثالثة مقرر ابعادهم 
عن البالد اثر اكتشاف ابعادهم سابقا، و8 اشخاص مت ضبطهم 
بعد مداهمة احد اكبر االوكار في منطقة اجلليب ومتت احالة 

جميع املتهمي واملطلوبي الى جهة االختصاص.
هاني الظفيري  ٭

أدخل حصان أحد مالك مزارع العبدلي العامل الذي يتولى 
رعايته العناية املركزة في مستش���فى اجلهراء بعد ان سدد 

احلصان »رفسة« أدت الى إصابة العامل إصابات جسيمة.
وكان بالغ ورد الى عمليات وزارة الداخلية من قبل أحد 
 VIP اآلس���يويي الذين يعملون مع املجني عليه في مزرعة
مبنطقة العبدلي والذي عثر عليه مضرجا بدمائه وبي املبلغ 
ان املجني عليه كان مكلفا من قبله بالقيام بغسل احلصان 
واالعتناء به، هذا وقد أشرف على دخول الوافد ضابط االرتباط 
ماجد الصليل���ي، حيث تبي ان إصابة البنغالي خطيرة، ما 

استدعى دخوله العناية املركزة بحالة حرجة.
هاني الظفيري  ٭

اتهمت مواطنة زوجها املواطن باعتياده السكر داخل 
منزله، مشيرة الى انه زاد من احتساء اخلمر داخل منزلهما 
امس وأخذ يتلف أث���اث منزله، وفور تلقي البالغ توجه 
رجال األمن الى مسكن املواطن في منطقة سعد العبداهلل 
ومت اقتياد الزوج وتسجيل قضية سكر بي وإقالق راحة 
اآلخرين. من جهة اخرى، أغلق رجال أمن اجلهراء واحدا 
من أكب���ر مصانع اخلمور في البالد، ومت توقيف وافدين 
من اجلنسية اآلس���يوية، حيث عثر بداخل املصنع على 
300 كرتون خمر محلية جاهزة للبيع وأدوات التصنيع. 
ووف���ق مصدر امني فإن معلوم���ات وردت الى مدير أمن 
اجلهراء العميد محمد طنا عن استغالل آسيويي لقسيمة 
سكنية في منطقة سعد العبداهلل في تصنيع املواد املسكرة 
وبيعه���ا في أنحاء البالد املتفرقة، وعليه أمر العميد طنا 
مبداهمة املنزل، وتوقيف من بداخله، ومتت إحالة املوقوفي 
واخلمور ال���ى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. من جهة 
اخرى، أحال رجال جندة اجلهراء بجهود العقيد منصور 
الصانع 3 وافدين آس���يويي ضبطوا في منطقة س���عد 
العبداهلل وعثر معهم على 100 زجاجة خمر كانوا بصدد 

ترويجها في أوساط الوافدين.
هاني الظفيري  ٭

 ضبط 50 كيلو من مادة املاريغوانا في سكراب أمغرة

بعد ضبط عسكري يهرب الهيروين لنزالء املركزي
اخلليفة: املتهم أساء لنفسه قبل أن يسيء جلهاز الشرطة

وعليه ش���كل العميد طنا فرقة 
مكونة من رئيس الدوريات الرائد 
مطر السبيل ورئيس مخفر تيماء 
النقيب غنيم الظفيري واملالزم 
مبارك احلج���رف وانطلقوا الى 
س���كراب امغرة، وعق���د الرائد 
السبيل خطة امنية محكمة مع 
رجال االمن لضبط املتهمي بحيث 
يقومون بالتنكر مبالبس مدنية 

ومت ضبط املتهمي.
هاني الظفيري  ٭

داخل السجن وايضا تضمنت 
الخطة عمل ما يلزم للحد من 
تج���ارة المخ���درات في داخل 

السجن.
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص  ٭

املاريغوان���ا املخ���درة وأحي���ل 
املتهمون واملضبوطات الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات الستكمال 
التحريات  التحقيقات واج���راء 
معهم كونها اجله���ة املختصة. 
واس���تنادا الى مصدر امني فإن 
معلومة سرية وردت الى مدير 
امن اجله���راء العميد محمد طنا 
ومس���اعده العميد محمد الديي 
تفيد عن عقد صفقة كبيرة للمواد 
املخدرة مبنطقة سكراب امغرة 

وبالتنس���يق مع وكيل وزارة 
الداخلية المس���اعد لش���ؤون 
المؤسسات اإلصالحية السابق 
اللواء أنور الياس���ين وضعت 
خطة لمنع تهريب المخدرات الى 

أحب���ط رج���ال مديرية أمن 
العميد  اجلهراء بقيادة مديرهم 
محمد طنا ومساعده العميد محمد 
الديي عقد صفق���ة بيع للمواد 
املخدرة في منطقة سكراب أمغرة 
وعثروا بحوزة خليجيي وثالثة 
البنغالية  وافدين من اجلنسية 
عل���ى 30 كيس���ا بداخلها نبتة 
ومادة املاريغوانا املخدرة حيث 
بلغ اجمال���ي الكمية املضبوطة 
بح���وزة املتهم���ي 50 كيلو من 

أحال وكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون األمن الجنائي 
بالوكالة اللواء الش���يخ احمد 
الخليفة الى نيابة المخدرات يوم 
امس شرطيا يعمل في السجن 
المركزي بتهمة حملت عنوان 
»حيازة مواد مخدرة واالتجار 
بها وتهريب ممنوعات الى داخل 
السجن المركزي مستغال عمله 
كعسكري بالسجن« كما أرفق 
في ملف القضية نحو 90 غراما 
من مادة الهيروين عثر عليها 
رجال المكافحة داخل مس���كن 
العسكري.وتعقيبا على توقيف 
أكد وكي���ل وزارة  الش���رطي 
الداخلية المس���اعد لش���ؤون 
األمن الجنائي ومدير عام اإلدارة 
العام���ة لمكافح���ة المخدرات 
اللواء الش���يخ احمد الخليفة 
ان ضبط العس���كري ال يسيء 
الى الشرفاء في وزارة الداخلية 
من رجال األمن الساهرين على 
أمن الوطن وسالمته، مؤكدا ان 
الداخلية ليسوا جميعا  رجال 
من المالئكة، وان أي عسكري 
يرتك���ب تجاوزا مهما كان تتم 
معاقبته وفق القضاء الكويتي 
الشامخ، الفتا الى ان العسكري 
الموقوف أساء وأضر بنفسه 
ولن ينال من جهاز الش���رطة 
العظي���م بإنجازاته.وح���ول 
تفاصي���ل القضية قال مصدر 
أمني ان اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات كانت ومنذ ش���هر 

املتهمون وأمامهم املضبوطات بعد القبض عليهم

العسكري بعد ضبطه في مقر  »املكافحة«  

العميد محمد الديي

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

العميد محمد طنا

طامي: ال متديد ملهلة مخالفي 
قانون اإلقامة واملستفيدين 

34679 وافدًا حتى أمس
أعلن رئيس قسم املراجعي في هجرة األحمدي ورئيس 
فريق التوعية الرائد سعود طامي عن ان اجمالي اعداد املخالفي 
الذين استفادوا من املكرمة األميرية والتي صدر بشأنها قرار 
وزاري يسمح للمخالفي مبغادرة البالد او بتعديل الوضع 
لوا أوضاعهم و11773 غادروا  بلغ 34679 وافدا منهم 22924 عدنّ

البالد عبر املنافذ املختلفة.
وأكد طامي في مقابلة اجريت 
معه في برنامج ما بعد الظهيرة 
يوم امس على ان هذه املهلة قد 
ال تتكرر في غضون الس���نوات 
املقبلة، داعي���ا جميع املخالفي 
الى اغتنام الفرصة واإلس���راع 
باالس���تفادة من القرار الوزاري 
بتعديل الوضع او املغادرة، مشيرا 
الى ان تعليمات صادرة من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنس���ية واجلوازات باإلنابة 
اللواء عبداهلل الراشد واملتضمنة 
تسهيل اإلجراءات يتم التقيد بها بدقة من قبل جميع إدارات 
الهجرة والتي خصصت موظفي الجناز معامالت الوافدين 

املخالفي.
وأشار الرائد طامي الى أحقية أي وافد غادر البالد خالل هذه 
املهلة بالعودة الى البالد، السيما ان هؤالء ال يتم تبصيمهم 
اثن���اء خروجهم من البالد، مضيفا ان وزارة الداخلية قامت 
مبا يتوجب عمله من برنامج توعوي وذلك عبر العديد من 

وسائل اإلعالم.
وقال ان الوافدين املخالفي يتوقع ان يترددوا على مراكز 
الهجرة لتعديل أوضاعهم بصورة مكثفة كما ش���هدت املهل 
الس���ابقة، وفي رد على سؤال عما إذا كانت وزارة الداخلية 
ستقوم بتمديد املهلة نفى طامي أي نية لوزارة الداخلية نحو 
هذا التوجه، مجددا التأكيد عل���ى ان املهلة بدأت من مارس 

وستنتهي بنهاية الشهر اجلاري.
أمير زكي  ٭

الرائد سعود طامي

جثة غريق آسيوي تاهت في 
املسؤولية بني 3 مخافر

وإثيوبيتان ودعتا احلياة دهساً

تاهت جثة غريق آسيوي عثر عليها طافية امام شاطئ 
الدوحة في االختصاص اجلغرافي لثالثة مخافر يفترض 
ان احدهما يختص بالتعامل معها وقبول تسجيل قضية 
بالواقعة حيث عانت ادارة الطب الشرعي باالدلة اجلنائية 
من التأخير ثالث ساعات لنقل اجلثة واحلصول على إذن 

احملقق املختص بذلك.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بوجود 
جث���ة طافية فوق املاء امام ش���اطئ الدوحة وعليه هرع 
رج���ال األمن ورجال االدارة العامة لالدلة اجلنائية حيث 
تواجد مدير إدارة الطب الش���رعي العقيد حماد العنزي 
حيث امر بنقل اجلثة وتبي انها لوافد آسيوي في العقد 

الرابع من العمر.
من جهته حذر مدير إدارة االنقاذ البحري العقيد خالد 
املكراد من خطورة الس���باحة في اماكن غير مصرح بها 
مشيرا الى ان هناك العديد من الشواطئ بها تيارات خطيرة 

تؤدي مبن ينزل فيها إلى الغرق.
من جانب آخر لقيت وافدتان من اجلنسية االريترية 
مصرعمها دهس���ا حتت عجالت س���يارة يقودها مصري 
وكان���ت عمليات وزارة الداخلي���ة تلقت بالغا عن حادث 
مروري في احد الطرق الرئيسية مبنطقة الساملية وعلى 
اثره توجه���ت الدوريات الى املوقع تبي ان احلادث وقع 
خالل عبور الضحيتي الطريق مع عدم متكن قائد املركبة 
من جتنب دهسهن حيث فارقتا احلياة على الفور نتيجة 

اصابات جسيمة حلقت بهما.
هاني الظفيري  ٭

مصرع وإصابة 20 وافدًا  في انقالب باص على طريق الساملي
لقي 7 وافدين من جنسيات 
آسيوية وعربية مصرعهم عصر 
أمس في انقالب باص على طريق 
الساملي كيلو 40 باجتاه اجلهراء، 
كما أصيب في احلادث 13 وافداً 
6 منه���م حالتهم حرجة للغاية. 
وقال مصدر أمني ان احلادث وقع 
في الرابعة من عصر أمس وفور 
وقوع احلادث سارع الى مكانه 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املرور اللواء د.مصطفى 
الزعابي ومدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا وضابط االرتباط في 
مستشفى اجلهراء ماجد الصليلي 
وتبي من معاين���ة احلادث ان 
االنقالب نتج ع���ن انفجار أحد 

إطارات الباص.
هاني الظفيري جثة أحد الوافدين ويبدو الباص مهمشا جراء احلادث ٭


