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كشف عن مصرع 45 شخصًا خالل فبراير

الزعابي: سنالحق أي مخالفات خاصة بوضع أي ملصقات 
أو شعارات على املركبات بعد انتهاء االحتفاالت الوطنية

احلشاش: لن نسمح باستمرار نزيف الدماء على الطرق.. 
واملؤسسة األمنية حتشد جميع إمكاناتها للحّد من احلوادث

حترير7470 مخالفة مرورية وحجز 410 مركبات
خالل عطلة نهاية األسبوع و»حولي« األولى في املخالفات

قام����ت اإلدارة العامة للمرور 
بسلسلة من احلمالت املفاجئة في 
احملافظات الست خالل عطلة نهاية 
األسبوع أسفرت عن تسجيل 7470 
مخالفة مرورية وحجز 410 مركبات. 

وذكرت اإلحصائية الصادرة انه مت 
تسجيل 1482 مخالفة مرورية في 
نطاق محافظ����ة العاصمة وحجز 
29 مركب����ة، بينما مت توقيع 950 
مخالف����ة وحج����ز 50 مركبة في 

محافظة الفروانية.
وأضاف����ت أن محافظة حولي 
س����جلت 1793 مخالفة ومت حجز 
23 مركبة بينما بلغ عدد املخالفات 
املرورية في األحمدي 586 مخالفة 

وحجز 5 مركبات. وفي محافظة 
مب����ارك الكبير مت تس����جيل 185 
مخالفة وحج����ز 3 مركبات بينما 
بلغت املخالفات في اجلهراء 951 

مخالفة وجرى حجز 15 مركبة.

معربا عن أمله في تعاون جميع 
قائدي املركبات مع رجال وأجهزة 

املرور واألمن.
وأملح اللواء د.الزعابي الى أن 
بعض املخالفني يعمدون الى تظليل 
مركباتهم من خالل وضع األعالم 
وامللصقات عليها في محاولة منهم 

للتحايل إلعفائهم من املخالفة.
وشدد على أن كاميرات املراقبة 
املرورية تق���وم برصد املركبات 
املخالفة والتي يتم متابعاتها عبر 
غرف العمليات املرورية واألمنية 
إل���زام أصحابها  ومخالفتهم مع 
بإزالة ما مت وضعه من ملصقات 
وشعارات وكتابات وغيرها من 
اإلضافات املخالفة، وذلك حماية 
ألنفسهم وملرافقيهم ولغيرهم من 
مس���تخدمي الطريق من سائقني 
ومش���اة، متمنيا للجميع األمن 

والسالمة على جميع الطرق.

في نفوس األبناء فإن املدرس���ة 
تدعم سلوكياتهم وتعمق روح 
املواطنة واإلحساس باملسؤولية 

في نفوسهم.
العامة  ب���دور اإلدارة  ونوه 
للمرور واملجلس األعلى للمرور 
وإدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي وإدارة اإلعالم األمني التي 
تبذل جهودا حثيثة في ترسيخ 
الس���لوكيات املرورية السليمة 
ومكافحة التصرفات السلبية من 
أجل تأكي���د األمن املروري على 
الطريق من خ���الل تعاونها مع 
اإلدارة العامة للمرور من ناحية 
ومع مختلف وسائل اإلعالم املرئية 

واملقروءة واملسموعة.
وحذر العقيد احلش���اش من 
اننا جميعا لن نسمح باستمرار 
الدماء على  التصاعد في نزيف 
الطريق بسبب احلوادث املرورية 
التي يرجع الس���بب األول فيها 
الى السلوكيات اخلاطئة لبعض 
التزامهم  املركبات وعدم  قائدي 

بالقواعد واآلداب املرورية.
واختتم مدير إدارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة العقيد 
عادل احمد احلش���اش، موجها 
التحية والتقدير لرجال الصحافة 
واإلعالم على تعاونهم املستمر 
مع املؤسس���ة األمني���ة في هذا 
الشأن، متمنيا السالمة للجميع 

على الطرق.

امللصقات وغيرها عوائق للرؤية 
أمام قائدي املركبات وحدوث تكدس 
وازدحامات مرورية ووقوع حوادث 
تصادم مؤس���فة وعرقلة حلركة 
الس���ير، إضافة لكون وضع تلك 
امللصقات والشعارات والكتابات 
واإلضاف���ات عل���ى أي جزء من 
أجزاء املركبة يعد مخالفة مرورية 
صريحة عقوبتها غرامة ال تزيد 
على 15 دينارا بحق كل من وضع 
ملصقات وكتابات وشعارات أو 
أي إضافات أخرى على أي جزء 

من أجزاء املركبة.
وناش���د الل���واء د.الزعاب���ي 
جميع قائدي املركبات اإلس���راع 
بإزالة تلك امللصقات والشعارات 
والكتابات وأي إضافات أخرى حتى 
ال يقعون حت���ت طائلة القانون 
وس���حب املركبة حتى يتم إزالة 
امللصقات والشعارات والكتابات، 

املعنية األخرى.
وأش���ار الى ان هناك تعاونا 
وتنس���يقا متواصال ودائما بني 
أجهزة وزارة الداخلية املعنية ومن 
بينها قطاع األمن العام واإلدارة 
العامة املركزية للعمليات واإلدارة 
العامة للم���رور واإلدارة العامة 
العامة  املدن���ي واإلدارة  للدفاع 

للدوريات في هذا الصدد.
ودعا العقيد احلشاش قائدي 
اتب���اع عدد من  الى  املركب���ات 
النصائح واإلرش���ادات من أجل 
توفير احلماية والسالمة لهم ومن 
بينها أهمي���ة الصيانة الدورية 
للس���يارات لتجن���ب أي أعطال 
عل���ى الطريق، وفح���ص كفاءة 
اإلط���ارات التي يؤدي انفجارها 
املفاجئ الى وقوع حوادث وخيمة، 
وصيانة كوابح السيارات لتجنب 
اي مشاكل، وااللتزام باإلشارات 
املرورية والعالمات األرضية وعدم 
جتاوز السرعة املقررة، واالمتناع 
امتناعا تاما عن استخدام الهاتف 
النقال باليد اثناء القيادة حيث 
انه يؤدي الى انشغال قائد املركبة 
عن الطريق وبالتالي يتسبب في 

وقوع احلوادث املرورية.
ودعا العقيد احلشاش اجلميع 
ال���ى املش���اركة بجهودهم في 
مواجهة هذا التصاعد في احلوادث 
املرورية، ملمحا الى انه اذا كانت 
األسرة هي املسؤولة األولى عن 
التنشئة وغرس السلوك القومي 

أك���د وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور اللواء د. مصطفى الزعابي 
أن أجه���زة ورجال اإلدارة العامة 
للم���رور تق���وم حالي���ا بتنفيذ 
اإلج���راءات القانوني���ة مبخالفة 
املركبات والسائقني الذين يقومون 
بوض���ع امللصقات والش���عارات 
والعبارات والكتابات واإلضافات 

االحتفالية باألعياد الوطنية.
وأوض���ح أن اإلدارة العام���ة 
للمرور س���محت لهم خالل أيام 
العطلة بحرية التعبير عن املشاعر 
الوطنية، ولكنه ومع انتهاء تلك 
املظاهر وعودة املدارس وانتظام 
العمل في املؤسس���ات والهيئات 
احلكومي���ة واألهلي���ة واملناطق 
التجارية وزي���ادة حركة املرور 
عل���ى جميع الطرق والش���وارع 
وامليادين والذي تشكل معه هذه 

أكد مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمني باإلنابة العقيد عادل 
احمد احلشاش أهمية ما متثله 
القضية املرورية للمجتمع بأسره 
وانها ليست مجرد مشكلة مرورية 
أمنية، موضحا ضرورة مواصلة 
التعامل معها ومواجهتها اعتمادا 
على األسلوب العلمي للحد من 

نزيف الدماء على الطرق.
وأوضح العقيد احلشاش ان 
اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة 
العامة لألدل���ة اجلنائية خالل 
الفترة من 1 � 2012/2/28 تكشف 
عن تصاعد حاالت الوفيات غير 
اجلنائية »حوادث الس���يارات« 
لتصل الى 45 حالة وفاة من بينهم 

24 كويتيا و21 غير كويتي.
ودعا الى أهمية إيجاد تصور 
موضوعي حول السلوك املروري 
وإب���راز النواحي التي ميكن من 
خاللها بلورة س���لوك مروري 

إيجابي وحتويله الى واقع.
العقيد احلش���اش  وأضاف 
ان جمي���ع اإلمكان���ات الفنية 
والبشرية والتوعوية مت حشدها 
وفقا لتوجيهات القيادة العليا 
لوزارة الداخلية ممثلة في النائب 
الوزراء  األول لرئيس مجلس 
الداخلية الشيخ احمد  ووزير 
احلمود ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق غ���ازي العمر لتحقيق 
هذا الهدف بالتعاون مع اجلهات 

اللواء د. مصطفى الزعابي

العقيد عادل احمد احلشاش

احملكمة تلزم »الداخلية« 
باستخراج وجتديد جواز سفر 

وشهادة جنسية ملواطنة قاصرة

مباحث حولي توقف 15 
متسكعًا بأسلحة بيضاء وعجرات

»األمن الوطني« تختتم احللقة 
النقاشية التخصصية للقيادات العليا 

»إستراتيجية مكافحة الشغب«

التحقيق مع 6 مواطنني بتهم حيازة 
سالح ناري وإتالف مركبة داخل 

شركة للدواجن في الساملي
وافد ضرب مفتش بلدية

حرر له مخالفة نظافة

ضبط فتاة وصديقها املواطن
في مخيمات كبد بحشيش 

وزجاجة ريد

مطلوب بـ 25 ألف دينار
 في الساملية وفعل فاضح

 جمع مواطنة ووافد

جلسة قمار في مقهى تسفر
عن تكسير تلفاز وطاوالت

بدون يضرب زوجته املواطنة 
لرفضها اقتراض 10 آالف دينار

في س����ابقة قضائية جديدة، قضت الدائ����رة املدنية الثانية 
باحملكمة الكلية برئاسة املستشار أحمد أبو العمامي وعضوية 
املستش����ارين حامت اخلولي وعلي الشحومي وأمانة سر فكري 
الس����يد بأحقية مواطنة قاصر في اتخاذ إجراءات اس����تخراج 
وجتديد بطاقتها املدنية وجواز سفرها وشهادة امليالد وشهادة 
اجلنسية في مواجهة املدعى عليهم 
مع إلزام والدها باملصروفات ومقابل 

أتعاب احملاماة.
وعق����ب ص����دور احلكم صرح 
دفاع املواطنة احملامي هشام الفهد 
ل� »األنباء« بأن هذا احلكم يعتبر 
أول حكم من نوعه في تاريخ القضاء 
الكويتي حيث يسمح لألنثى القاصر 
باتخاذ إجراءات استخراج وجتديد 
بطاقته����ا املدنية وجواز س����فرها 

وشهادة اجلنسية.
مضيفا أن القانون الكويتي ال 
يسمح لألنثى القاصر باستخراج 

هذه املستندات إال مبوافقة الزوج أو األب أو الولي.
كانت املواطنة قد رفعت دعواها عن طريق محاميها هش����ام 
الفهد مختصمة فيها كال من والدها ووكيل وزارة التربية بصفته 
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية بصفته ووكيل وزارة الداخلية 
بصفته ووكي����ل وزارة الصحة بصفته ووكي����ل وزارة العدل 
بصفته ووكي����ل وزارة الدفاع بصفته ووكيل وزارة التخطيط 
بصفته ووكيل وزارة اخلارجية بصفته ومدير عام الهيئة العامة 

للمعلومات املدنية بصفته.
وقالت املواطنة في دعواها إنها كانت قد أقامت دعوى أحوال 
ش����خصية ضد طليقها ووالدها مطالبة احملكمة بإلزام طليقها 
بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها وأن يؤدي لها نفقة مسكن واإلذن 
لها بتسلم واس����تخراج البطاقة املدنية وجواز السفر وشهادة 
اجلنس����ية مع إلزام والدها بالكف عن مباشرة أي من شؤونها 

باعتباره وليا شرعيا لها. 
وأضافت املواطنة في دعواها إنها تبلغ من العمر عش����رين 
عاما وهي مطلقة مبوجب إشهار طالق وأنها منذ تاريخ طالقها 
ووالدها مستمر في ضربها، وقد قام بطردها من مسكنه وامتنع 
عن تس����ليمها مبلغ النفقة الذي يتم صرفه لها. األمر الذي حدا 

بها إلى إقامة دعواها.
وبتاريخ 2011/10/17 قضت دائرة األحوال الشخصية بإلزام 
املدعى عليه األول )طليقها( بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوعيها 
وأجرة مسكن بواقع 300 دينار شهريا. كما قضت بعدم اختصاصها 
نوعيا بنظر طلب اإلذن لها بتسلم واستخراج أوراقها الثبوتية 
وبإل����زام املدعى عليه الثاني بالكف عن مباش����رة أي عمل من 
ش����ؤون املدعية باعتباره وليا شرعيا لها. ونفاذا لهذا القضاء 

قيدت الدعوى برقم 2011/3674 مدني كلي حكومة 2.
مؤمن المصري  ٭

ش���ن رجال إدارة بحث وحتري محافظ���ة حولي والتي 
يرأسها العقيد عبدالرحمن الصهيل حملة على املتسكعني في 
أحد املنتزهات الترفيهية في منطقة حولي، وأسفرت احلملة 
التي شارك فيها 15 رجال من املباحث عن ضبط 15 شابا عثر 

بحوزتهم على أسلحة بيضاء وعجرات.
وقال مص���در أمني ان مدير 
مباحث حولي العقيد الصهيل قرر 
استدعاء أولياء أمور املتسكعني 
للتوقيع على تعهدات بعدم تسكع 

أبنائهم.
محمد الدشيش  ٭

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الفريق الش���يخ احمد النواف، وبحضور مدير 
عام كلية االمن الوطني اللواء الركن محمد رافع الديحاني، 
ومساعد مدير معهد الدراسات االستراتيجية االمنية العقيد 

حزاع الرشيدية.
اختتمت كلية االمن الوطني احللقة النقاشية التخصصية 
للقيادات العليا »اس���تراتيجية مكافحة الشغب« والتي 
نظمها معهد الدراسات االس���تراتيجية خالل الفترة من 
28 – 2012/2/29، وش���ارك فيه���ا 15 متدرب���ا من مختلف 
قطاعات وزارة الداخلية واالدارة العامة لإلطفاء واحلرس 
الوطني. وقد تناول النقاش في احللقة التي ادارها الفريق 
م.مساعد الغوينم والعميد م.داود الكندري طرق وأساليب 
فض حاالت الش���غب العادية والطارئة، واسلوب وضع 
اخلطط حلاالت فض الش���غب وكيفي���ة مواجهة حاالت 

الشغب املعاصرة.

أخضع 6 مواطن���ني للتحقيق في ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء على خلفية اتهام بإطالق النار واتالف 
مركبة داخل مزرعة في الساملي. وقال مصدر امني ان مدير 
شركة للدواجن وهو مواطن ابلغ عمليات وزارة الداخلية 
ان عمال الشركة ابلغوه بأن 16 شخصا دخلوا الى املزرعة 
وأطلقوا النار في الهواء بقصد صيد الطيور، مشيرا الى 
ان عمال املزرعة طاردوا الش���باب ومتكنوا من توقيفهم، 
مش���يرا الى ان املتهمني اتلفوا مركبة داخل املزرعة خالل 

مغادرتهم.
وأشار املصدر الى ان رجال االمن عثروا مع املتهمني على 
اسلحة شوزن واعيرة نارية واعترفوا بأنهم كانوا ميارسون 
هواية قنص الطيور اال انهم نف���وا اتالفهم احدى املركبات 

داخل املزرعة وسجلت قضية.
هاني الظفيري  ٭

تقدم مواطن يعمل مفتش���ا في بلدية اجلهراء ببالغ إلى 
مخفر الصليبية واتهم وافدا مصريا باالعتداء عليه بالضرب 
وإهانت���ه، وقال مصدر أمني ان املفتش وخالل عمله الحظ 
قيام الوافد بس���كب الزيت في الشارع العام وحينما طلب 
هويت���ه لتحرير مخالفة له قام باالعت���داء عليه بالضرب 
وعليه سجلت قضية ومت احتجاز الوافد بعد اخطار وكيل 

نيابة اجلهراء. 

محمد الجالهمة  ٭

أحال رجال أمن الفروانية الى مقر االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات فتاة كويتية وصديقها الشاب بتهم عدة منها السكر 

البني وحيازة مواد مسكرة ومخدرة.
وقال مصدر امني ان رجال األمن خالل حملة تفتيش���ية 
اقاموها فجر ام���س االول اوقفوا مركبة حيث كانت املركبة 
بقيادة ش���اب كويتي في حالة غير طبيعية وايضا مرافقته 

الفتاة وتبني عدم وجود اي عالقة بني الشاب ومرافقته.
 واشار املصدر الى انه: لدى التحدث مع الفتاة تبني انها 
هي االخ���رى واقعة حتت تأثير املواد املس���كرة وبتفتيش 
املركبة عثر بداخلها على قطعة من مادة احلشيش وزجاجة 
نوع ريد ليبل حيث مت اخطار مدير االمن والذي امر بإحالة 

املوقوفني الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.
هاني الظفيري  ٭

أحال رجال جندة حولي مواطنا تبني انه مطلوب لسداد 
دين قدره 25 ألف دينار، وقال مصدر أمني ان املواطن ضبط 
في حملة تفتيشية حيث ادعى انه نسي اثباتاته الشخصية 
حيث مت االس���تعالم عنه من خالل رخص���ة قيادة تبني انه 

مطلوب إلدارة التنفيذ املدني.
من جهة أخرى أحال رجال جندة حولي مواطنة ووافدا ضبطا 
في مركبة على اخلليج العربي حيث كانا في وضع انسجام 

ومتت إحالتهما إلى االختصاص بتهمة الفعل الفاضح.

محمد الجالهمة  ٭

تقدم مدير مقهى في محافظة الفروانية بتسجيل قضية 
حملت عنوان إتالف مال الغير متهما 6 أشخاص من جنسيات 
مختلفة، وقال مدير املقهى ان 6 ش���باب كانوا يلقون الورق 
داخل املقهى، فنشبت بينهم مشاجرة قاموا على اثرها بإتالف 
تلفاز تتجاوز قيمته 600 دينار الى جانب عدد من الطاوالت، 
مش���يرا الى انه علم ان الش���باب كانوا يلعبون قمارا دون 
علمه، وس���جلت قضية إتالف مال الغير وجار البحث عن 

املتهمني.
محمد الدشيش  ٭

تقدمت مواطنة الى مخفر الصليبية واتهمت زوجها وهو 
من غير محددي اجلنس���ية باالعتداء عليها بالضرب وقالت 
املواطنة والتي ارفقت تقريرا طبيا ان زوجها طلب منها ان 
تقترض مبلغ 10 آالف دينار القامة مشروع جتاري وحينما 
رفضت قام باالعتداء عليها بالضرب وسجلت قضية وجار 

استدعاء املدعي عليه.
محمد الدشيش  ٭

»برقان« يرعى أسبوع املرور اخلليجي

أعلن بنك برقان أمس عن رعايته ألسبوع املرور اخلليجي، 
الذي س���تجرى أنش���طته في األس���بوع املمتد من 11 الى 17 

مارس اجلاري.
وتأتي مشاركة البنك في هذا احلدث ضمن إطار تعاونه 
م���ع اإلدارة العامة للمرور التابعة ل���وزارة الداخلية وذلك 
بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز ثقافة مرورية آمنة 

في الكويت.
وستركز املبادرة هذا العام على احلد من احلوادث املرورية، 
حيث ستقام مجموعة واسعة من البرامج التفاعلية التي تهدف 
الى تفعيل دور التعليم وتكثيف اجلهود لرفع مس���تويات 

األمن والوعي املروري بني املواطنني واملقيمني.
ويقام أسبوع املرور اخلليجي في جميع أنحاء دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وذلك بدعم ومشاركة من مسؤولي ادارات 

املرور في دول مجلس التعاون ووفود رفيعة املستوى.

احملامي هشام الفهد

العقيد عبدالرحمن الصهيل

اللواء عبدالفتاح العلي

أمن الفروانية أغلق وكر خمور في بناية سكنية
وداهم 4 أوكار متعة وأوقف 18 وافدًا ووافدة

الى ان  المص���در  وأش���ار 
الموقوفين ف���ي اوكار المتعة 
يتم ابعادهم عن البالد وادراج 
اسمائهم في قوائم غير المصرح 
لهم بدخ���ول البالد بعد التأكد 
من عدم وجود قضايا جنائية 

مسجلة عليهم.

 ٭محمد الدشيش
 ٭

ومعدات التصنيع، كما ضبط في 
الوكر 4 وافدين من الجنسية 
اآلسيوية تبين انهم يستأجرون 
شقة في بناية سكنية إلخفاء 

ممارساتهم المشبوهة.
وقال مصدر امني ان حمالت 
امن الفروانية تنفذ بعد ان يتم 
حصر االوكار المشبوهة الفتا 
الى ان مصنع الخمور الذي اغلق 
في منطق���ة الجليب جاء بعد 
بالغ تقدم به احد الوافدين من 
ان رائحة غير طبيعية تصدر 
بشكل متواصل من شقة يقيم 

فيها آسيويون.

واصل رجال امن الفروانية 
بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي 
حمالته���م لمالحق���ة األوكار 
المشبوهة خاصة التي تستخدم 
في االعمال المنافية لآلداب في 
مناط���ق الفرواني���ة وخيطان 
والجليب، وق���ال مصدر امني 
ان حملة جديدة المن الفروانية 
اس���فرت عن اغ���الق 4 اوكار 
لالعمال المشبوهة ومنها ضبط 
18 وافدة ووافدا، كما تم اغالق 
وكر لصن���ع الخمور المحلية 
وضبط بداخله عدد من البراميل 
المعبأة بالخمور المحلية وأدوات 

جانب من املضبوطات أدوات لتصنيع اخلمور ضبطت داخل الوكر


