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أيدت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر سالم آل هيد حكما أوليا قضى 
ببراءة ضابط و3 عسكريني من ضرب طالب في أكادميية 

سعدالعبداهلل للعلوم األمنية.
وقد أسند االدعاء العام إلى املتهمني األول وهو ضابط 

والبقية عس���كريون 
أنهم ضربوا املجني 
عليه عمدا وأحدثوا 
فيه إصابات أفضت 
لتعرضه آلالم بدنية 
ش���ديدة، كما قاموا 
بسبه بعبارات وألفاظ 
على نح���و يخدش 

شرفه واعتباره.
وأم���ام محكم���ة 
اجلنايات دفع وكيل 
املتهم���ني احملام���ي 
الكن���دري  عب���داهلل 
بتراخي الشاكي في 

اإلبالغ وتناقض تفاصيل بالغه فضال عن متسك موكليه 
باإلنكار منذ فجر التحقيقات، إلى جانب خلو األوراق 
من شاهد إثبات، وأمام االستئناف صمم على مرافعته 
األولى، مطالبا برفض االستئناف وتأييد احلكم األولي 

ببراءة املتهمني.

الطاقة االستيعابية 
لشبكات الطرق 
950.000 مركبة 

فيما العدد احلالي 
1.925.000

مركبة

اللوء عبداهلل املهنا متحدثا في »الورشة اإلستراتيجية للمرور«

املهنا: وفيات املرور بلغت 333 حالة
حتى سبتمبر وحررنا 5 ماليني مخالفة

حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد وبحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل 

املهنا.
افتتح امس في مقر بيت األمم 
املتحدة في مشرف )الورشة 
العاملية الثامنة لتدريب كوادر 
اجلهات املعنية باملرور وقطاع 
النقل في الكويت بالتزامن مع 
اليوم العاملي لذكرى ضحايا 
حوادث الطرق والتي تنظمها 
وزارة الداخلية حتت عنوان 
»نحو تنفيذ االس���تراتيجية 
الوطنية للمرور وقطاع األمن« 
الفترة من 2014/11/23  خالل 
إل���ى 2014/11/26 بالتع���اون 
م���ع وزارة الدولة لش���ؤون 
التخطيط والتنمية وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
وزارة  وكي���ل  وألق���ى 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
املهنا  اللواء عبداهلل  املرور 
كلم���ة جاء فيه���ا: إن قطاع 
املرور والنق���ل يتكون من 
عوامل متع���ددة تقع حتت 
مسؤولية جهات مختلفة ذات 
أهداف موحدة تتطلب الكفاءة 
والتنسيق العالي بني اجلهات 
املعنية وفق إس���تراتيجية 
متكاملة وأهداف مشتركة على 
املستوى الوطني ومستوى 
املشاريع، وان ذلك يتطلب 
من���ا توجها غير مس���بوق 
واس���تثنائي في التخطيط 
والتنفيذ لبن���اء نظام نقل 
مس���تدام، حيث بل���غ عدد 
السكان في الكويت أكثر من 
4 ماليني نسمة وبلغت الطاقة 
االستيعابية لشبكات الطرق 
حوالي 950.000 مركبة مقابل 
عدد املركبات املسجلة الذي 

جتاوز 1.925.000 مركبة.
وقد بلغت وفيات حوادث 
الطرق منذ هذا بداية العام 333 
حالة وفاة لغاية شهر سبتمبر 
2014 م صاحبها 73.245 حادث 
م���روري، وحوالي 5 ماليني 
مخالفة مرورية وهذا يعكس 
التحديات اجلس���يمة  حجم 
التي تواجه اجلهات املعنية 

في الدولة.
املهنا:  الل���واء  واض���اف 
ش���هدت انخفاض���ا في عدد 
الوفيات واإلصابات الناجمة 
عن حوادث املرور عام 2013، 
حيث بلغ معدل الوفيات 11.3 
لكل 100000 نس���مة مقارنة 
بسنة األساس 2006 البالغة 
16.5 ليضع الكويت في معدل 
الدول املتوسطة، مشيرا إلى أن 
وزارة الداخلية أولت اهتماما 
كبيرا ملواجهة حتديات املرور 
وقط���اع النقل في الدولة من 
خالل دعم اجلهود التي تهدف 
إلى املضي قدما حلل املشكالت 
املرورية واالرتقاء مبستوى 
اخلدمات وفق أحدث األساليب 

العلمية.
وأوضح الل���واء املهنا ان 
اإلدارة العام���ة للمرور تقوم 
حاليا بتنفيذ احدى أولويات 

مكونات اإلستراتيجية كون 
هذه األولوي���ات تهم وزارة 
الداخلية واجله���ات املعنية 
بالدولة بالتعاون مع األمانة 
العام���ة للمجل���س األعل���ى 
للتخطيط والتنمية وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
ثم ألقى املنسق املقيم لألمم 
املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج 
املتح����دة اإلمنائي في  األمم 
الكويت د.مبشر رياض شيخ 
كلمة جاء فيها: تعتبر قضية 
املرور إحدى املشاكل امللحة 
التي تواجه الكويت وحتتاج 
حللول ناجعة، ثم ألقى رئيس 
جلنة املرافق العامة البرملانية 
عضو مجلس األمة م.عادل 
اخلرافي كلمة قال فيها: وافقت 
اللجن����ة بالتعاون مع جلنة 
الداخلية والدفاع في مجلس 
األمة على مقترح اإلسراع في 
تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للم����رور وقط����اع النقل في 
الكويت وق����د وافق مجلس 
األمة على ذلك في جلس����ته 
املنعق����دة بتاري����خ 13 مايو 

.2014
وألق���ى الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون الطرق ف���ي وزارة 
األشغال م.أحمد احلصان كلمة 
اكد فيها ان ملش���اريع الطرق 
الكويت خطة  واجلسور في 
ش���املة ومتكاملة للسنوات 
ال� 5 املقبلة لتطوير منظومة 

الطرق.
من جانب���ه، ألقى الوكيل 
املساعد لش���ؤون اخلدمات 
املس���اندة في وزارة الصحة 
د.جمال احلربي كلمة أوضح 
فيه���ا دور وزارة الصحة في 
عملي���ة الوقاي���ة والتصدي 
لإلصابات الناجتة عن حوادث 

املرور.

ضبط بحوزته سكني ومطرقة وشفرة وأدوات تعاطٍ

مطلوب لـ»املكافحة« اصطدم بدورية وشرع
في دهس رجال أمن في منطقة الفيحاء

عبداهلل قنيص

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
العلي  الل����واء عبدالفت����اح 
بإحالة مواط����ن إلى اإلدارة 
العامة مع تس����جيل قضايا 
له وهي ات����الف مال الدولة 
ومقاومة السلطات والشروع 
في ده����س رجال األمن، كما 
أرفق في ملف اإلحالة سكينا 

وشفرة حادة ومطرقة وأدوات 
تعاط، وبحسب مصدر أمني 
ف����إن بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن وجود شخص 
في حالة غي����ر طبيعية في 
منطقة الفيحاء، وعلى الفور 
مت توجيه دورية بقيادة وكيل 
عريف محمد العنزي، وزميله 
خالد العنزي، ولدى وصول 
رجلي األمن الى موقع البالغ 
متت مشاهدة مركبة أميركية 

متوقفة في مظلة منزل مواطن 
وعند طل����ب إثبات صاحب 
السيارة تبني أن اسمه )ص.أ( 
وتبني لدى االستعالم عنه انه 
مطلوب ال����ى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
واش����ار املص����در الى ان 
الش����اب كان مرتبكا للغاية 
وأف����اد بأن����ه ال يحمل مواد 
مخدرة وحينما مت الطلب منه 
الصعود الى الدورية رفض 

وصعد الى مركبته وانطلق 
بها وش����رع ف����ي االصطدام 
برجال األمن واالصطدم عمدا 
بالدورية وخ����الل محاولة 
هروبه اصط����دم بالرصيف 
ليتوقف اضطراريا، وفي هذه 
األثناء وصلت دوريات اسناد 
ومت التحف����ظ على املواطن 
وبتفتيش سيارته عثر فيها 
على األدوات احلادة وأدوات 

التعاطي.

 احلريق قبل التعامل معه وتبدو السحب الدخانية  بعض السكان مت اخالؤهم بالساللم 

حريق في اخلامس تسبب في قفز مصري من علو

توج���ه كل من ف���رق إطفاء 
الذي كان  الساملية اجلنوبي 
اول الواصلني خالل دقيقتني 
من تلقي البالغ بقيادة رئيس 
املقدم رفاعي بن علي  املركز 
ومن ثم مركز إطفاء الساملية 
بقيادة املقدم علي العبدالرزاق 
ومتت عملية إخالء املبنى من 
الس���كان للمكافحة وعملية 
اإلنقاذ ومتكن رجال اإلطفاء 
من الس���يطرة على احلادث 
بفت���رة وجيزة ال تتراوح 15 

دقيقة.

عبداهلل قنيص 

متكن رج���ال اإلطفاء من 
الس���يطرة على حريق اندلع 
بعمارة س���كنية وبالتحديد 

بشقة بالدور اخلامس.
وقال مدير ادارة العالقات 
العامة في االطفاء العقيد خليل 
االمير ان بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
ظهر امس يفيد باندالع حريق 
بشقة سكنية في أحد عمارات 
منطقة الس���املية وعلى إثره 

وتبني أن ساكني الشقة هم 
من اجلنسيات العربية وعند 
ق���ام أحدهم  اندالع احلريق 
بالقف���ز من الناف���ذة متأثرا 
باجل���روح والكدمات واآلخر 
مت إنقاذه ع���ن طريق رجال 

اإلطفاء وأصيب بحروق. 
وأشرف على التعامل مع 
احلريق العقيد محمد احملميد 
مدير إطف���اء محافظة حولي 
والعقيد طارق السبتي مدير 
العملي���ات املركزية باإلدارة 

العامة لإلطفاء.

املركبة وقد تعرضت لتلفيات جسيمة جراء احلادث

انقالب مركبة انحشر
فيها قائدها على الساملي

هاني الظفيري

نقل مواطن الى مستشفى اجلهراء فجر امس اثر انقالب 
سيارته على طريق الساملي بعد افالت مقود املركبة منه، 

حضر ضابط االرتباط ماجد الصليلي الى موقع البالغ.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني فان بالغا ورد فجر 
امس الى غرفة عمليات الداخلية عن انقالب مركبة وانحشار 
شخص بداخلها فتوجه على الفور رجال اإلطفاء واإلسعاف 
فتم اخراج الشخص وهو مواطن من املركبة حيث مت نقله 
الى املستشفى بعد ان تعرض إلصابات متفرقة من انحاء 

جسده ومت تسجيل قضية في املخفر التابع لطريق الساملي 
حملت مسمى انقالب وإصابة.

دماء مجهولة في منزلني 
متجاورين وترجيحات بأعمال 

سحر وراء الواقعة

1867 دينارًا سلبها مجهوالن
من مندوب حتصيل في الفنطاس

طليق االبنة »كسر خشم«
حماه في منطقة العدان

قرض الزواج ملواطن »باقته« 
خادمة »بارت تامي« باجلهراء

..وسيالنية باقت من كفيلها
 800 دينار وانحاشت

ضبط عجرات وشفرات وأدوات 
تعاطٍ مع إريتري و»بدون«

»كيس نايلون« كشف عن مصنع 
للخمور احمللية في املخيمات

ضرب وإكراه زوجة على التوقيع 
على مستند غير معلوم احملتوى

بنغالي يتهم رجل أمن وآسيويني 
بخطفه وطلب فدية 500 دينار

سرقة مركبة مواطن
وجهاز حليم في مركبة 2013

محمد الدشيش

تق���دم مواطنان يقطنان في منزلني متجاورين الى 
مخفر صباح السالم واتهما مجهوال او مجهولة بسكب 
دماء غير معلومة ما اذا كانت حليوانات او لبشر على 
باب منزلهما، وقال املبلغان انهما اكتش���فا هذه الدماء 
لدى خروجهما لعملهما، ورجح مصدر امني ان يكون 

األمر متعلقا بامور ذات طبيعة سحر وشعوذة.

محمد الدشيش

شرع رجال ادارة بحث وحتري محافظة األحمدي في 
البحث عن شخصني مجهولني اوقفا مندوب حتصيل 
مبيعات في منطق���ة الفنطاس وزعما انهما من رجال 
املباحث وس���لباه 1867 دينارا.  وقد أكد املبلغ أن أحد 

املتهمني أبرز له هوية عسكرية.

أمير زكي

تقدم مواطن الى مخفر شرطة العدان وأرفق تقريرا 
طبيا تضمن شرخا في عظمة األنف، الى جانب كدمات 
متفرقة، وقال املبلغ وهو في العقد السادس ان طليق 
ابنته هو من احدث به هذه اإلصابات اثر خالفات عائلية، 

وسجلت قضية وجار استدعاء املدعى عليه.
من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر مبارك الكبير 
واتهم شقيق زوجته بسبه وقذفه، مشيرا الى ان واقعة 
الس���ب حدثت على خلفية حكم قضائي برؤية ابنائه 

نظرا خلالفات عائلية.

محمد الدشيش

أخذ مواطن شاب يندب حظه العثر بعد ان سرقته 
خادمة آسيوية جاءت للعمل في منزل عائلته باجلهراء 

»بارت تامي«.
 وق���ال املبلغ انه اخذ قرضا من احد البنوك بقيمة 
6000 دينار إلمتام زواجه من فتاة، وحضر الى املنزل 
ووض���ع املبلغ في غرفة نوم ام���ه وبعد ان انصرفت 

اخلادمة لم يجد للمبلغ اثرا.

عبدالعزيز فرحان

اته���م مواطن في مخفر الرقة خادمته الس���يالنية 
بسرقة 800 دينار كان يحتفظ بها داخل دوالب غرفة 
نوم���ه، ومن ثم الهرب الى جهة غي���ر معلومة، وقدم 
املبّلغ بيانات اخلادمة ومت ادراج اس���م الوافدة املدعى 

عليها على قوائم املطلوب القبض عليهم.

محمد الدشيش

أحال رجال أمن الفرواني���ة إلى مقر اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وافدين، احدهما اريتري واآلخر »بدون« 
حليازة ادوات حادة وعص���ي غليظة الى جانب مواد 
مخدرة. وقال مصدر امني ان االريتري و»البدون« ضبطا 
في منطقة اجلليب اثر االشتباه فيهما وتبني انهما حتت 
تأثير التعاطي وبتفتيش مركبة كانا عليها عثر معهما 

على عجرات وشفرات حالقة حادة وأدوات تعاط.

عبدالعزيز فرحان 

متكنت الدوري���ات التابعة ملديري���ة أمن محافظة 
األحمدي. وكانت إحدى الدوريات قد شاهدت شخصا 
يحمل كيس���ا وعندما شاهدته الدورية حاول الهروب 
ومتت مالحقته وتبني أنه آس���يوي اجلنس���ية ووجد 

بحوزته 4 زجاجات خمور محلية الصنع.
وقد اعترف بانه يقوم باالجتار في اخلمور احمللية 
مرش���دا عن املصنع الذي يقوم بتصنيعها في منطقة 

املخيمات.
ومت���ت مداهمة املصنع ووجد به )8( برميل مليئة 

باخلمور وجاهزة للتعبئة، و)2( سلندر غاز.

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة في مخفر الساملية زوجها بضربها 
واكراهها على ان توقع على مستند غير معلوم احملتوى، 
وقدمت الزوجة في ملف القضية تقريرا طبيا تضمن 
خدوش وكدمات في ارجاء جسدها، وقالت املبلغة ان 
واقعة تعرضها للض���رب واكراهه على ان توقع على 

مستند جاء اثر مشكالت عائلية.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة الفروانية إدارة بحث وحتري احملافظة 
بعمل التحريات الضرورية للتأكد من معلومات خطيرة 
أدلى بها وافد بنغالديشي يدعى شهيد اإلسالم وتضمنت 
خطفه وضربه والطلب من أصدقائه فدية 500 دينار 
إلطالق سراحه الى جانب التوجه الى مخفر الفروانية 
من قبل اخلاطفني وعددهم 3 )مواطن وآسيويان( ومن 
ثم إدخاله املخفر وضربه قبل إخراجه والتوجه به الى 

منطقة سعد العبداهلل.

محمد الجالهمة

نقلت مركبة موديل 2013 تعود لوافد باكستاني الى 
مقر االدلة اجلنائية لرفع اآلثار من عليها في محاولة 
لتحديد لص مجهول كس���ر زجاج املركبة وسرق من 
داخلها جهاز حليم وسلندر غاز وساعة قياس الغاز، 
وقال الوافد ويعمل في مج���ال اصالح التكييفات انه 
كان قد اوقف املركبة مقابل منزله في خيطان وفوجئ 
لدى صعوده الى س���يارته صباح امس وجود كس���ر 
في الزجاج اجلانبي وس���رقة االغراض س���الفة الذكر 
منها، من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر ش���رطة 
الفحيحيل واتهم مجهوال بسرقة مركبة يابانية الصنع 
مودي���ل 2012 ومت تقييم اوصاف مركبة املواطن على 

عموم الدوريات.

براءة لضابط و3 عسكريني
من ضرب وسب طالب

احملامي عبداهلل الكندري 

مواطن التقط صورًا تذكارية 
لذئب أمسك به في الصبية

محمد الدشيش

متكن مواطن من إحكام السيطرة على ذئب في منطقة 
الصبية، وبحسب اقارب املواطن الذين نشروا مقطع 
ڤيديو له عبر وسائل التواصل االجتماعي فان الذئب 
تهجم على مزرعة تعود ألسرة املواطن اال ان املواطن 
قام بالهجوم على الذئب باستخدام احلجارة والعجرة، 

ومن ثم امسك به والتقط معه صورا للذكرى.

املواطن الشاب وقد أمسك بالذئب 

خمور محلية في الفروانية واجلهراء

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

استطاع رجال أمن اجلهراء وبتعليمات من اللواء 
إبراهيم الطراح واملقدم مطر السبيل من ضبط وافدين 
من اجلنسية اآلسيوية وبحوزتهم أكثر من 150 زجاجة 
خمر محلي ومت التحفظ على الوافدين وإحالتهم الى 
جهة االختصاص. ومن جان���ب آخر، فقد أوقع رجال 
امن محافظة اجلليب وافدا من اجلنسية اآلسيوية في 

شباكهم وبحوزته 87 بطال محليا.

مضبوطات أمن الفروانية من اخلمور


