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احلشاش: القرار 
عملي ويعكس 
معايشة القيادة 

األمنية العليا
للواقع ويهدف 

للتخفيف من معاناة 
املواطنني

باحلارة اليسرى فقط وبحدود سرعة ال تتجاوز 45 كم/ ساعة السماح للمركبات بأنواعها

العلي: حارة األمان ملركبات الطوارئ.. والسماح
باستخدامها للضرورة في طرق محدودة خالل ساعات الذروة

العام���ة للمرور  اإلدارة  ان 
وضعت فالشرات وعالمات 
امام  ارش���ادية وحتذيرية 
املركبات بالس���ماح  قائدي 
بالس���ير على حارة األمان 
وفق ضوابط محددة تتطلب 
وجود رجال دوريات املرور 
وان استخدامها يقتصر على 
طرق محدودة ومعدودة فقط 
وذلك باحلارة اليسرى فقط 
من كتف الطريق وبحيث ال 
تتج���اوز الس���رعة 45 كم/ 
ساعة، وقد مت حتديد طريق 
الس���ادس  امللك فيصل من 
املل���ك عبدالعزيز  وطريق 
الى  الس���ادس  الدائري  من 
الدائري األول حتى طريق 
امللك  الس���ريع بني  املغرب 
فه���د ال���ى الدائ���ري األول  
وذلك به���دف زيادة الطاقة 
االستيعابية لها واملركبات 
وكثافة احلركة املرورية خالل 
ساعات الذروة وذلك ابتداء 
من الساعة السادسة صباحا 
التاسعة، ومن 12.30  حتى 
ظهرا حتى 3.30 عصرا وهي 
الفترات التي تشهد خروج 
وع���ودة املواطنني والعمال 
والطلبة وعودتهم من املدارس 

واملعاهد واجلامعات.

معايشة للواقع

ومن جانبه ذكر مدير إدارة 
العامة والتوجيه  العالقات 
املعنوي ومدير إدارة االعالم 
األمني باإلنابة العميد عادل  

احلش���اش ان قرار السماح 
باستخدام حارة األمان جلميع 
أنواع املركبات وفق الضوابط 
احمل���ددة يعكس معايش���ة 
القيادة األمنية العليا للواقع 
امل���روري يهدف  والوضع 
التخفيف م���ن االختناقات 
امام  واالزدحامات املرورية 
املواطنني واملقيمني وجميع 

مستخدمي الطريق.

مؤمنة إلكترونيًا

وأضاف العميد احلشاش 
ان جميع حارات األمان مؤمنة 
ومراقب���ة الكترونيا لرصد 
املركبات املخالفة للضوابط 
والتقاطع���ات  واألوق���ات 
والطرق الدائرية والسريعة 
وان كل من يخالف س���وف 
تقوم دوريات املرور وغيرها 
م���ن أجهزة األم���ن باتخاذ 
اإلج���راءات القانونية التي 
تعرض املخالف للحبس مدة 
ال تزيد على خمس���ة عشر 
يوم���ا وغرامة ال تزيد على 
او  خمسة وعشرين دينارا 

بإحدى هاتني العقوبتني.

رصد المخالفات

وأكد العميد احلش���اش 
ان دوري���ات املرور جتوب 
الطرق والتقاطعات وتستعني 
املرتبطة  املراقبة  بكاميرات 
بغرفة التحكم باإلدارة العامة 
للمرور والتي تتولى رصد 

املركبات املخالفة.

التي تش���هدها  املروري���ة 
بعض احملاور والتقاطعات 
والطرق السريعة في أوقات 

الذروة.

قرار عملي

العلي  الل���واء  وأضاف 
والعميد احلشاش ان اإلجراء 
جاء عمليا مع سعي اإلدارة 
العامة للمرور إليجاد السبل 
الكفيلة لضمان انس���يابية 
حرك���ة الس���ير للح���د من 
املزيد من احلوادث املؤسفة 

واملخالفات اجلسيمة.

شروط وضوابط

وأوضح اللواء العلي ان 
ح���ارة األمان مخصصة في 
األساس ألجهزة الطوارئ وال 
يجوز استخدامها اال من قبل 
مركبات اإلطفاء واالسعاف 
والشرطة والدفاع املدني مع 
االلتزام باس���تعمال أجهزة 
التنبيه الصوتية والضوئية 
اخلاص���ة، وغير مس���موح 
بالس���ير عليها عقب عودة 
هذه املركبات من أداء مهامها.. 
كذلك استخدام حارة األمان 
من قب���ل املركبات في حال 
التوقف االضطراري لوجود 
عطل حتى ال يتس���بب ذلك 
في تعطيل احلركة املرورية 

وقوع حوادث مؤسفة.

استعداد مروري

الى  العلي  اللواء  وأشار 

محمد الدشيش

بن���اء عل���ى توجيهات 
صادرة عن رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية باإلنابة الشيخ 
محمد اخلالد وبتعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد باستخدام حارة 
األم���ان ولكن وفق ضوابط 
ومواعيد وأماك���ن محددة 
أن���واع املركبات  امام كافة 
الرغم م���ن اقتصار  عل���ى 
استخدام حارة األمان على 
مركبات الطوارئ واإلسعاف 
واالطفاء والشرطة والدفاع 
املدني وملواجهة االختناقات 
واالزدحامات املرورية التي 
التقاطعات  تشهدها بعض 
الس���ريعة خاصة  والطرق 
في أوقات الذروة مع خروج 
الطلبة للمدارس واملواطنني 
والوافدين للعمل مع ساعات 
الصباح األولى وعند العودة 
الظهيرة كإجراء  في أوقات 
مروري عملي وميداني يتم 
تطبيقه باحلارة اليسرى فقط 
من كت���ف الطريق وبحدود 
للسرعة ال تتجاوز 45 كم/ 

ساعة.

األمان المروري

وأشار كل من وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
امل���رور الل���واء عبدالفتاح 
العلي ومدير إدارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي 
إدارة االعالم األمني  ومدير 
العميد عادل احمد  باإلنابة 
احلش���اش ان ق���رار نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الش���يخ محمد اخلالد يأتي 
املواطن واملقيم في  حلاجة 
ان يش���عر اجلميع باألمان 
الطرق���ات خاصة مع  على 
االزدحام���ات واالختناقات 

اللواء عبدالفتاح العليالشيخ محمد اخلالد العميد عادل  احلشاشالفريق سليمان  الفهد

54737 مخالفة رقم قياسي للحمالت املرورية األسبوعية
وإحالة 77 وافداً إلى النظارة و2554 مركبات للحجز

ش���خصا الى نظارة املرور، 
وحرر رجال مرور العاصمة 
خالل أسبوع 11712 مخالفة 
وأحال 475 مخالفة الى كراج 
احلجز و3 وافدين الى نظارة 
الفروانية  أما مرور  املرور، 
فح���رر 7277 مخالفة و318 
مركبة الى كراج احلجز و21 
الى نظارة املرور، وس���جل 
مرور األحمدي 7693 مخالفة، 
وأحال الى كراج احلجز 166 
مركب���ة، أما م���رور مبارك 

الكبير فسجل 1673 مخالفة 
وأحال 259 مركبة الى كراج 
املهام  احلجز، وقامت فرقة 
بتحرير 1864 مخالفة وأحالت 
6 مركبات الى كراج احلجز، 
وأخيرا حررت فرقة الوكيل 
والتي يرأسها العقيد منيف 
س���اري ومس���اعده املقدم 
الن���ون 7450  عبدالعزي���ز 
مخالفة وأحالت 330 مركبة 
الى كراج احلجز و9 وافدين 

الى نظارة املرور.

أحيل 77 وافدا الى نظارة املرور 
الرتكاب مخالفات جسيمة، كما 
جرى احتجاز 2554 مركبة في 

كراج احلجز.
وقال مصدر أمني إن إدارة 
العمليات حررت 3086 مخالفة 
وأحالت 581 مركبة الى كراج 
احلجز و35 شخصا الى نظارة 

املرور.
أما م���رور حولي فحرر 
10905 مخالفات وأحال 246 
مركبة الى كراج احلجز و13 

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة

سجل قطاع املرور والذي 
يرأسه وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور رقما 
قياسيا في عدد املخالفات التي 
شملت خالل االسبوع الفائت، 
ورغم االجواء احلارة والغبار، 
إال أن رج����ال املرور واصلوا 
العمل على مدار الساعة، وبلغ 
إجمالي املخالفات املسجلة لهذا 
املقدم عبدالعزيز النوناالسبوع 54737 مخالفة فيما 

مصرع وإصابة 4 في تصادم بني مبارك الكبير والقرين
هاني الظفيري

لقي ش����ابان مصرعهما 
فيما أصي����ب اثنان آخران 
ومت نقلهم إلى مستش����فى 
العدان جراء حادث تصادم 
وقع على الطريق الفاصل 
بني منطقتي مبارك الكبير 

والقرين.
التي  التفاصي����ل  وفي 
يرويه����ا مص����در أمني أن 
بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود حادث 
تصادم وانحشار أشخاص 
داخ����ل مركبة وعلى الفور 
توجه رجال إطفاء القرين 

إلى موقع البالغ واتضح أن 
احلادث بني مركبتني تسبب 
في وفاة ش����ابني وإصابة 
سائق تاكسي من اجلنسية 
العربية كما أصيب مواطن 
ومت نقلة إلى املستش����فى 
وأش����رف على الواقعة من 
اإلطف����اء النقي����ب مرزوق 
األذينة وق����ام رجال األمن 
بسحب املركبة عن الطريق 

ومت تسجيل قضية.
من جانب آخر، فقد نقل 
مواطن إلى مستشفى اجلهراء 
نتيجة تصادم مركبتني على 
الس����املي وحتديدا  طريق 

صورة من احلادثمقابل واحة الغامن.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

خطوات موفقة

نبارك لكل من اللواء مازن اجلراح واللواء جمال الصايغ واللواء خالد 
الديني حصولهم على ثقة القيادة السياسية ووزير الداخلية وترقيتهم 
ملنصب وكالء مساعدين وهم أهل وثقة لذلك املنصب ولديهم اخلبرات 

والقدرات على تطوير العمل األمني واإلداري في قطاعاتهم املزمع تعيينهم 
فيها. 

الشكر املوصول للعديد من القيادات األمنية التي تؤدي دورها على أكمل 
وجه وبشكل مميز وتقوم بواجباتها في خدمة الوطن واملواطن واملقيم 

وهم كثر واحلمد هلل ويصعب حصرهم.
قرار صائب الذي اتخذته وزارة الداخلية في إبعاد 12 مصريا، والذين 
جتمعوا على البحر للقيام مبظاهرات تأييد ملرشح الرئاسة املصرية، 
وكذلك قرار صائب في إبعاد 21 سورياً والذين تشاجروا مع بعضهم 

البعض بسبب فتاة وأكملوا مشاجرتهم في مستشفى األميري، مما تسبب 
في إثارة الهلع واخلوف لدى املراجعني واملرضى ودون احترام لقوانني 

الدولة.
ولقد أشرنا في مقاالت عدة إلى استخدام الصالحيات والسلطات التي 
خولها القانون لوزارة الداخلية في إبعاد املقيم متى ما قام بأفعال تخل 

بأمن هذا البلد.
لقد سئم املواطن وسئم ضباط الشرطة وهم يرون البعض من األجانب 
ال يحترم حتى رجال الشرطة ويتطاول عليهم قوال وفعال دومنا رادع 
وعندما تقيد قضية ضده يخلى سبيله بكفالة وغالبا يحصل على حكم 

البراءة أو وقف تنفيذ العقوبة وهذا األمر أصاب ضباط الشرطة باإلحباط 
وأشعر املواطن بضعف التشريعات والقوانني وضعف هيبة الدولة.

ويكفي أن نشير إلى عدد األشخاص الذين مت ضبطهم من األجانب خالل 
السنوات القليلة املاضية ممن ارتدوا املالبس العسكرية وروعوا املواطنني 

واملقيمني وأحيلوا الى التحقيق ليخلى سبيلهم وغالبتهم حصل على أحكام 
البراءة ليعود ويتسكع بالطرقات على أرض الوطن دون أي احترام.

تطبيق قرار اإلبعاد سيجعل الكثير من األجانب يخاف ويحترم العادات 
والتقاليد الكويتية ويراعي قوانني البلد.

أمير زكي

قادت مفرزة اقامها رجال مرور حولي 
في شارع املثنى الى ضبط شابني عثر 

بحوزتهما على مواد مخدرة وحبوب 
محظورة، وبحسب مصدر امني فان رجال 
مرور حولي وخالل إقامتهم حملة مفاجئة 

او ما يطلق عليه مفرزة تبني لهم توقف 
مركبة اميركية على جانب الطريق قبل 
الوصول الى احلملة وعليه انتقل رجال 

املرور الى املركبة وتبني ان بداخلها مواطنا 
ويبدو في حالة غير طبيعية وبتفتيش 

السيارة عثر بداخلها على عدة اكياس بها 
مادة مخدرة و22 حبة الى جانب كيس به 
نبتة ماريغوانا وكيس آخر به شبو، وبعد 

هذه القضية بدقائق رصد رجال األمن 
توقف مركبة رباعية فارهة وكان بداخلها 

مواطن في حالة ارتباك وبتفتيشه عثر معه 
على 6 حبات وقطعة حشيش ومتت احالة 

املواطن الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.
 املخدرات املضبوطة في املركبة 

حملة مفاجئة ملرور حولي كشفت
عن هيروين وحبوب مع مواطنني في »املثنى«

ضبطت بحوزتها مركبة مستأجرة وتخلصت من اثنتني بالبر

سورية عثرت على حافظة نقود أردنية فاستأجرت 
3 سيارات باسمها واستخرجت 4 خطوط

ضبط تشكيل رباعي عربي يسرق املركبات 
من سكراب أمغرة إلعادة تفكيكها وبيعها

هاني الظفيري

متكن رج���ال مباحث اجله���راء بالتعاون 
مع رجال امن اجلهراء من توقيف ش���بكة من 
4 وافدي���ن يقومون بس���رقة املركبات داخل 
السكراب ومن ثم تفكيكها وبيعها مرة اخرى 

على كراجات.
وبحسب مصدر امني، فإن التحقيقات التي 
اجريت مع املتهمني حيث إنهم استغلوا انتقال 
السكراب القدمي الى السكراب اجلديد وقاموا 

بس���رقة املركبات، وكان رج���ال امن اجلهراء 
اوقفوا وافدا عربيا يحمل مركبة على سيارة 
كرين، وبالتحقيق معه اعترف انه سرق املركبة 

بقصد اعادة بيعها.
واض���اف املصدر: اقتيد الوافد الى مباحث 
تيماء، حيث اعترف عل���ى 3 وافدين آخرين 
يقومون بتقدمي املساعدة له ويشاركونه في 
عملية الس���رقة والبيع، واعترف التش���كيل 
العصابي بسرقة 8 س���يارات خالل االسابيع 

القليلة املاضية.

أمير زكي

متك���ن رجال مباحث الس���املية من اغالق 
ملفات 6 قضايا سرقة وتزوير في مستندات 
رس���مية بضبط وافدة س���ورية، حيث قامت 
الوافدة السورية، بعد ان عثرت على حافظة 
نقود وافدة اردنية بداخلها بطاقة مدنية أصلية 
ورخصة قيادة، باس���تئجار 3 مركبات فارهة 
من مكاتب في الساملية والعارضية وخيطان 
وقامت بالتردد على شركات اتصال واستخراج 
4 خط���وط هاتفية واحلصول على 4 هواتف 

ذكية.
وبحس���ب مصدر امني فإن وافدة اردنية 
تقدمت الى مخفر الس���املية وابلغت عن انها 
فقدت حافظة نقودها وبداخلها البطاقة املدنية 
ورخصة القيادة، مشيرا الى انه وبعد ان ابلغت 
الوافدة االردنية عن سرقة احلافظة تقدمت 3 
مكاتب للس���يارات ببالغات عن قيام صاحبة 

البطاقة باستئجار سيارات وعدم اعادتها او 
سداد قيمة االيجار.

واش���ار املصدر الى ان الوافدة االردنية 
صاحبة البطاقة نفت علمها بهوية من انتحلت 
شخصيتها، مشيرة الى انها تلقت اتصاالت من 
شركات اتصال لتشير الى انها اخذت 4 خطوط 
و4 هواتف ولم تسدد قيمة املستحق عليها، 
وق���ال املصدر: مت عمل املزيد من التحريات 
والتي انتهت الى ان وافدة س���ورية هي من 
عثرت على حافظة نقود االردنية واستغلت 
الفارهة،  املستندات واستأجرت السيارات 
واضاف املصدر: مت ضبط الوافدة وتبني ان 
زوجها مسجل بحقه قضية نصب واعترفت 
بأنها استغلت الش���به بينها وبني صاحبة 
البطاقة واستأجرت الس���يارات، وارشدت 
عن السيارات التي استأجرتها حيث تركت 
سيارتني في اماكن نائية ووجدت بحوزتها 

سيارة مستأجرة.

مصرع طفلة غرقاً في جاخور بكبد
هاني الظفيري

لفظت طفلة أنفاسها األخيرة غرقا  بجاخور 
في بر كبد مس���اء أمس األول ومت نقل اجلثة 
إلى الطب الش���رعي من مستشفى الفروانية 

ومت تسجيل قضية.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد من محقق 
مستشفى الفروانية عن وجود طفلة )3 سنوات( 

أحضره���ا والدها )32 عاما( الى املستش���فى 
واتضح انها قد فارقت احلياة بعد ابتالعها كمية 
من املاء ، وبسؤال والدها الذي كان يجهش في 
البكاء، أفاد انهم كانوا يقضون عطلة »الويك 
إن���د« في جاخور لإليجار بب���ر كبد، وتفاجأ 
بطفلته تطفو على س���طح املياه في املسبح 
اخلاص باجلاخور، األمر الذي دفعه النتشال 

الطفلة وإسعافها، ومت تسجيل قضية.

وبداخله خمس زجاجات مياه 
ممل����وءة باخلمر احمللي وعند 
التحقيق مع����ه اعترف بقيامه 
بتصنيع اخلمر داخل عمارته 
الواقعة ف����ي الفروانية قطعة 
9 ش����ارع 6 ،ليأم����ر مدير امن 
الفروانية اللواء فرج الشمري 
واللواء محمد العنزي بتوجيه 
قوة من رجال األمن إلى ش����قة 
الوافد وحصر املضبوطات من 
براميل ومواد تقطير تستخدم 
التي  لصناعة اخلم����ر احمللي 

مشاجرة تكشف عن مصنع خمور بدورة مياه
كانت داخل الشقة التي تفوح 
منها الرائحة الكريهة حيث أفاد 
املصدر بان الوافد كان يستخدم 
دورة املياه كمستودع لتصنيع 
اخلمر.  وقد قام ضابط مخفر 
التورة  الفروانية املالزم خالد 
برفع تقرير بجرد املضبوطات 
والتحفظ عليها واحالة املتهم 

الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

كش����ف احلظ العاثر لوافد 
من اجلنسية الهندية عن قيامة 
بتصنيع اخلمور احمللية بعد 
مشاجرته مع وافد من اجلنسية 
املصرية، ليتم حصر املضبوطات 
داخل املصنع من براميل مملوءة 
باخلمر احمللي ووصل عددها الى 
23 برميال كبيرا و85 قنينة ماء 

كبيرة جاهزه للبيع.
وف����ي التفاصيل كما رواها 
امن����ي ان بالغ����ا ورد  مصدر 
الداخلية  الى غرفة عملي����ات 
عن وقوع مش����اجرة بني وافد 
مصري وآخ����ر هندي، أمر من 
العنزي  اللواء محم����د  خالله 
ال����ى موقع  رجال����ه بالتوجه 
البالغ وكان في الدورية كل من 
عريف احمد البعير وعريف حمد 
إلى  الرشيدي وفور وصولهم 
موقع الب����الغ الذ بالهرب احد 
الطرفني من أمام شقتهم وهو 
آسيوي فتم مطاردته وضبطه 
اخلمور املضبوطةليتم ضبط كيس كان يحمله 


