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أكد أن بدء تنفيذ القرارات الثالثاء وأعلن عن 33 حالة إبعاد لوافدين قادوا مركبات من دون احلصول على رخصة

املهنا: السماح باستخدام كتف الطريق األيسر لبعض الطرق
وتغيير اجتاه بعض الكاميرات لرصد املخالفات

واألسباب التي دعت التخاذها، 
حيث تهدف إلى احلفاظ على 
اجلوانب املتعلقة بالس���امة 
املرورية ملرتادي الطرق وإيجاد 
املروري���ة الصاحلة  البيئ���ة 
للقي���ادة اآلمن���ة بعي���دا عن 

احلوادث وأخطار الطريق.
العميد احلش���اش  وثمن 
جهود وس���ائل اإلع���ام في 
الفعاليات  تغطية مختل���ف 
لتوعية املجتم���ع، مؤكدا ان 
وس���ائل اإلعام حتظى بدور 
التوعية  محوري في إيصال 
األمنية واملرورية التي تقوم 
الداخلية  بها أجه���زة وزارة 
املعنية إلى شريحة كبرى مما 
يكون له أكبر األثر في تفعيل 
جهود تلك األجهزة والعمل على 
نشر املزيد من أطر التثقيف 

والتوعية.
من جهته، قدم مدير إدارة 
املقدم ناصر  اإلعام األمن���ي 
بوصليب ش���رحا تفصيليا 
للخط���ة اإلعامية املصاحبة 
الق���رارات  ه���ذه  لتنفي���ذ 
والتعدي���ات املرورية والتي 
تركز على التواصل مع جميع 
وسائل اإلعام ومواقع التواصل 
االجتماعي لتنفيذ حملة إعامية 
الق���رارات  وتوعوي���ة بهذه 
والتعديات ذات الصلة لتوعية 
مستخدمي الطرق مبا مت اتخاذه 
من قرارات وتعديات مرورية 

عما على سامتهم.

امله���ن للوافدين ملنح رخص 
السوق ملستحقيها ومواجهة 
أي تاعب في ه���ذا االجتاه، 
منوها بأن عدد رخص السوق 
امللغاة بس���بب تغيير املهنة 
وإلغاء اإلقامة منذ صدور قرار 
تعديل شروط رخص السوق 
رقم 5589 لسنة 2014 بلغ 1254 
رخصة ف���ي عام 2014 و2321 

رخصة في عام 2015.
وأض���اف إن إجمالي عدد 
املخالفات التي مت رصدها من 
قبل كاميرات الضبط املروري 
)Point to point( الواقعة على 
طريق النويصيب في االجتاهني 
بلغ 499882 مخالفة خال عام 
2014، موضحا ان عدد املخالفات 
التي مت رصدها من قبل كاميرات 
الضبط املروري على الطريق 
نفسه في االجتاهني بلغ 79551 
مخالفة خال الفترة من 1 يناير 

وحتى شهر أبريل 2015.
من جانبه، أعلن مدير عام 
اإلدارة العامة للعاقات واإلعام 
األمني العميد عادل احلشاش 
عن خطة إعامية شاملة تواكب 
القرارات والتعديات املرورية، 
موجها الشكر للواء عبداهلل 
املهنا على جه���وده ملواجهة 

مشكلة املرور.
وأش���ار إلى أن هذا اللقاء 
اإلعامي مع وسائل اإلعام جاء 
لتسليط الضوء على القرارات 
والتعديات املرورية األخيرة 

انه س���يتم  الطرق، موضحا 
تشغيل جميع إشارات التنبيه 
الصفراء إن وجدت على احلارات 
املسموح باس���تخدامها، كما 
ستتم إضافة إشارات التنبيه 
على الطرق املضافة، باإلضافة 
إلى برمجة الكاميرات ملخالفة 
املركبات التي تسير على الكتف 
األمين واأليس���ر للطريق في 
غير األوقات املسموح بها ممن 

يتجاوز السرعة املقررة.
وبني اللواء املهنا ان حارة 
الطريق  اليمنى )كتف  األمان 
األمين( على الطرق س���تظل 
مخصصة للط���وارئ ومينع 
استخدامها إال لهذه األغراض، 
مبينا ان إدارة هندسة املرور في 
اإلدارة العامة للمرور تنسق مع 
وزارة األشغال العامة ملعاجلة 
املطب���ات واحلف���ر املوجودة 
اليسرى للطرق  في احلارات 

لتمهيدها لاستخدام.
وأف���اد ب���أن التش���دد في 
ضوابط واشتراطات احلصول 
على رخص القيادة جاء بعد 
تفاقم املشكلة املرورية وارتفاع 
أعداد احلوادث واملخالفات في 
الباد، مبينا أنه مت � حتى اآلن � 
إبعاد 33 حالة لوافدين لقيادتهم 
مركبات من دون احلصول على 

رخص قيادة.
التنسيق يجري  وقال إن 
مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لضب���ط عملية إقرار 

زاي���د »الدائ���ري اخلامس« 
من تقاطع املل���ك عبدالعزيز 
إلى تقاطع إش���ارة األندلس( 
و)الدائري السادس من تقاطع 
امللك عبدالعزي���ز إلى تقاطع 
العارضية »مستشفى  شرق 

الفروانية« وبالعكس(.
وذكر ان توقيت الس���ماح 
باستخدام حارة األمان اليسرى 
)كتف الطريق األيسر( للطرق 
آنفة الذكر سيكون من الساعة 
6 صباحا إلى الساعة 10 مساء 
يومي���ا عل���ى أن يكون احلد 
املركبات  األقص���ى لس���رعة 
التي ستستخدم حارة األمان 
اليسرى 45 كم/ساعة شريطة 
وجود ازدحام مروري على هذه 

األمامي���ة واخللفية للهروب 
من املخالفات.

وأشار اللواء املهنا إلى أنه 
سيتم السماح باستخدام حارة 
األمان اليسرى )كتف الطريق 
األيسر( لعدد من الطرق وفق 
شروط محددة، وذلك في طرق 
)املل���ك عبدالعزيز في موقع 
الدائري السادس إلى الدائري 
الثالث وبالعك���س( و)امللك 
فهد من الدائري السادس إلى 
الدائ���ري األول وبالعك���س( 
الدائري  و)امللك فيصل م���ن 
الس���ادس إلى الدائري األول 
وبالعك���س( و)الغزال���ي من 
الدائري السادس إلى الدائري 
الرابع وبالعكس( و)الش���يخ 

مش���كلة االزدح���ام املروري 
وبعد تزاي���د أعداد املخالفات 
املرورية والتي بلغت 42471 
مخالفة قيادة مركبة من دون 
لوحة خلفية خال الفترة من 
1 يناير إل���ى 31 مارس 2015، 
بينما بلغ���ت 83619 مخالفة 
من دون لوحة خلفية في عام 
2014، الفتا إلى أن هذه القرارات 
العمل بها  والتعديات سيتم 
بدءا من ي���وم الثاثاء املقبل 

املوافق 2015/5/12.
وبني ان املخالفات املرورية 
تضخمت بش���كل ملحوظ ما 
اس���توجب إجراءات مواكبة، 
حي���ث تعمد بع���ض قائدي 
اللوح���ات  ن���زع  املركب���ات 

محمد الدشيش

عقد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل يوسف املهنا مؤمترا 
صحافيا أعلن خاله عن حزمة 
الق���رارات والتعديات  م���ن 
املرورية وس���لط الضوء فيه 
على بعض القرارات املطبقة، 
بحضور كل من مساعد مدير عام 
اإلدارة العامة للمرور لتنظيم 
السير والتراخيص بالوكالة 
اللواء صالح بودستور ومدير 
ع���ام اإلدارة العامة للعاقات 
العميد عادل  واإلعام األمني 

احلشاش.
املهنا ان  الل���واء  وأوضح 
الق���رارات تش���مل كاميرات 
الضبط املروري والتي سيتم 
فيه���ا تغيير اجت���اه بعض 
الكاميرات لرص���د وتصوير 
املركبات املخالفة للسرعة من 
األمام لعدة مواقع مع اإلبقاء 
على التصوير اخللفي لبقية 
الكامي���رات وتبدي���ل اجتاه 
الكامي���رات بني فترة وأخرى 
لضمان تقيد قائدي املركبات 
بالسرعات املقررة، باإلضافة إلى 
االستمرار في عمل الكاميرات 
املتحرك���ة املنقولة باملركبات 
والتي تصور املركبات املخالفة 

للسرعة من األمام.
الق���رارات  وأك���د ان هذه 
والتعديات ج���اءت ملواجهة 

كاميرات الضبط املروري سجلت 79551 مخالفة خالل 4 أشهر     )قاسم باشا(اللواء عبداهلل املهنا خالل املؤمتر الصحافي وإلى جواره العميد عادل احلشاش

تبديل اجتاه 
الكاميرات بني فترة 
وأخرى عقب رصد 

زيادة املركبات 
منزوعة اللوحة 

اخللفية

بوكسات الثبات اجلدية في العرض االلكترونيصورة ألحد الشخصني بزي مشابه لرجال األمن

فتوة لإليجار علني و»اشكره« في حساب »فزعات في أي وقت«

رعد وصلبوخ... الهوشة بـ 150 ديناراً والتفاهم بـ 50

أحمد خميس

في سابقة جديدة من نوعها 
مت نشرها على برنامج التواصل 
االجتماعي االنستغرام.. تتمثل 
في فكرة مجنونة لم يفعلها أحد 
من قبل في الكويت سوى املتمرد 

على القانون.
حساب »فزعات في أي وقت« 
والذي ميتلكه شابان مجهوال 
الهوية أحدهما صور نفسه وهو 
يلبس لباسا شبيها الى حد كبير 
مبابس القوات اخلاصة التابعة 
لوزارة الداخلية ووضع أحدهما 
ايضا صورة لقف���ازات للعبة 

الكيك بوكسينج كرمز للعنف 
والقت���ال بالعربي ان صاحبي 
احلساب لديهما اخلبرة في قتال 
الش���وارع واستخدام األسلحة 
البيضاء. شيء غريب ما كتب 
في صفحتهما الشخصية، انهما 
على استعداد تام لتلبية طلب 
أي شخص يشعر بالظلم ويريد 
االنتقام من شخص آلخر سواء 
بضرب���ه أو تخويفه أو أي أمر 
له عاقة بالعنف حتت شعار 

»نفزعلك وانطيب خاطرك«.
ه���ذا، وقد وض���ع االثنان 
ش���روطا أولية لتلبية الطلب 
اخل���اص باالعت���داء بالضرب 

على أي شخص يتم اختياره، 
وقد ذكر في احلس���اب ايضا: 
»نحن نخرج ونلبي الطلب إذا 
كان تفاهما ب���� 50 دينارا وإذا 
 كانت هوش���ة فنحن نفتعلها

ب� 150 دينارا ونحن ال نخرج إال 
ملساعدة املظلوم فقط ألن هناك 
أناسا كثر مت االعتداء عليهم ولم 
يأخذوا حقهم في القانون. مع 

حتيات صلبوخ ورعد«.
ف���ي املباحث  مصدر أمني 
اجلنائية قال: ان إدارة اجلرائم 
اإللكترونية بدأت بالتنس���يق 
للقبض عل���ى الفتوة صاحب 

حساب فزعات وصديقه.

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

أعلن مدير عام االدارة العامة ملباحث الساح اللواء 
فراج الزعبي عن متكن إدارة البحث والتحري باالدارة 
العامة ملباحث الساح من ضبط احد املواطنني متلبسا 
باالجتار بالساح غير املرخص بعد أن دلت التحريات 
على ثبوت التهمة ببيع مسدس ألحد املصادر السريني، 
وعند ماحقته وضبطه حاول الهرب واصطدم بدوريات 
املباحث، حيث عثر معه بعد تفتيش���ه على مسدسني 

و50 طلقة اضافة إلى مبلغ 1650 دينارا.
واضاف ان ضبط املتهم يؤكد جدية مباحث الساح 
لضبط املخالفني لقانون حيازة االسلحة والذخائر ويأتي 
في سياق قرب انتهاء املهلة التي حددها القانون رقم 
2015/6 جلمع الساح والذخائر واملفرقعات في مادته 
السادسة والتي حددها بأربعة اشهر وتنتهي يوم 22 

يونيو املقبل.

هاني الظفيري 

أحال رجال األمن مواطنًا من مواليد 1994 إلى اإلدارة 
العام����ة ملكافحة املخدرات بعد أن ضب����ط عقب مطاردة 
حيث كان يستهتر ومت اللحاق به وخال املطاردة جتاوز 
اإلشارة احلمراء، ونتيجة الرعونة املفرطة توقف اضطراريا 
وتبني أنه متعاط. من جهة اخرى، أبلغ بنغاديش مخفر 
الصليبخات عن س����رقة مركبة تخص جهة عمله موديل 
2014 بعد ان تركها في وضعية تش����غيل ودخل إلى أحد 

أفرع جمعية الواحة.

أحمد خميس

تقدم لدى مخفر ميناء عبداهلل مواطن يعمل مفتش���ا 
بوزارة الكهرباء وأبلغ املخفر عن سرقة كيبات احملطات 
اخلاص���ة بتحويل الكهرباء مبنطق���ة صباح االحمد. قال 
مصدر امني ان طول الكيبات والوايرات املسروقة يصل 
الى ال�1000 كيلومتر كلفت الدولة ال�100 الف دينار تقريبا 
مت تسجيلها س���رقة عن طريق القمع. وفي ميدان حولي 
تقدم لدى املخفر شاب من فئة البدون وأبلغ عن تعرضه 
للس���رقة عنوة طريق حتطيم احل���رز حيث قام مجهول 
بكسر زجاج الس���يارة وسرقة مبلغ 5000 دينار وأوراق 
ثبوتية وعليه مت تسجيل قضية وإحالتها للمباحث للقبض 

على اجلاني.

أحمد خميس

متكن رجال مباحث شؤون اإلقامة من ضبط عصابة 
آسيوية متورطة في إيواء وتشغيل اخلادمات الهاربات 

من كفائهن بنظام الساعة في منطقة الفروانية.
وكانت معلومات سرية قد وصلت الى مدير إدارة 
البحث والتحري تؤكد ان 4 آسيويني يقومون باستقطاب 
اخلادمات وإغرائهن باملال للهروب من كفائهن وإيوائهن 

للعمل في نظام الساعة.
حيث مت إباغ مدير عام مباحث شؤون اإلقامة الذي 
أمر مبتابعة التحريات وضبط جميع األطراف املتورطة 
في القضية، حي���ث مت إعداد كمني محكم بقيادة مدير 
البحث والتحري أسفر عن ضبط 4 من أفراد العصابة 
ونح���و 13 خادمة هاربة فت���م اقتيادهم الى التحقيق 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

املضبوطات عبارة عن مسدسني و»50 طلقة« ومبلغ 1650 دينارا

تاجر سالح حاول الهرب من قوة 
الضبط فاصطدم بدوريات املباحث

متعاٍط مستهتر جتاوز »احلمراء« 
وسرقة مركبة في وضعية تشغيل

سرقة كيبل بـ100 ألف دينار

مداهمة وكر إليواء اخلادمات

»اجلنائية« تبحث عن مجهول 
بزّي عربي سرق 30 ألف دينار 

من سيارة أموال
عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

شرع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية في البحث 
عن شخص مجهول متكن من سرقة 30 الف دينار من 
سيارة حتصيل اموال كانت متوقفة في منطقة الساملية. 
وقال مصدر امني ان مدير عام االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية اللواء محمود 
الطباخ طلب من مدير 
العقيد  مباحث حولي 
وليد الفاضل س���رعة 
القضية  اغاق مل���ف 
وتش���كيل فريق عمل 
الغاق القضية بأسرع 
وقت عل���ى ان يتزامن 
ذل���ك م���ع حتقيقات 
العاملني  جترى م���ع 
على الس���يارة خشية 
ان يكون هناك تواطؤ 

من احد اآلسيويني.
وبحس���ب مص���در 

امني، فإن عمليات الداخلي���ة تلقت باغا في ال�9.30 من 
مس���اء امس عن متكن شخص يرتدي زيا عربيا من فتح 
باب املركبة وضرب مرافق السائق وسلب حقيبة كان بها 
30 الف دينار، الفتا الى ان التحقيقات االولية كشفت عن 
ان العاملني على املركبة 3 وافدين ا حدهما كان في املركبة 
وهو من ُسرق وضرب واآلخر كان في محل صرافة ألخذ 
االموال والثالث زعم انه ذهب الى مس���جد، يشار الى ان 

العاملني على السيارة هندي وبنغاديشيني.

اللواء محمود الطباخ

األسلحة واملواد املخدرة املضبوطة مع االيراني

إيراني إلى »اجلنائية« مبنظار وسالح ومخدرات
وطن من الكيبالت سقط بها بنغالي في شباك األمن العام

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

أحال رجال األمن العام الى 
إيرانيا بعد  املباحث اجلنائية 
ان عثر بحوزته على مخدرات 
وس����اح ومنظار ومحظورات 
اخرى، وق����ال مصدر امني ان 
رجال االمن وخال جولة لهم في 
منطقة الري وبالتحديد بني سوق 
اجلمعة واملشاتل شاهدوا مركبة 
نوع نيسان باترول متوقفة في 
س����احة ترابية مظلمة، وعند 
التوجه لها قام قائدها )إيراني 
اجلنسية( بالنزول من املركبة 
وكان في حالة ارتباك وخوف 
شديدين، وقام برمي شيء في 
الساحة املظلمة، فتم طلب إثباته 
وبسؤاله عن س����بب وجوده 
هنا، أفاد بأنه يحمل مسدس����ا 

)أم صكمه( وعند إخراجه تبني 
وجود: قصدير به آثار حروق 
أنه مس����تخدم  )مش����تبه في 
للتعاطي(. وعدد 1 كيس كبير 
به اشتباه ماده مخدرة عشبية 
اللون )كيميكال(. وكبس����ولة 
ش����فافة بداخلها مادة بيجية 
مشتبه بها مخدرة. و9 حبات 
مغلقة غلق املصنع مشتبه بها 
مؤثرات عقلية. ومنظار. وساح 

أبيض )سكني(.
من جهة اخرى، متكن رجال 
أمن محافظة الفروانية بقيادة 
النقيب حمد اجلندول وشرطي 
مصعب املطي����ري والوكيلني 
صاح الظفيري وفواز دشتي 
من ضبط آسيوي في اجلليب 
مبستودع أساك وكيبات تزن 
طنا قام بسرقتها مع مجموعة 

من رفاقه، وعليه أمر مدير أمن 
محافظة الفروانية اللواء محمد 
العنزي رجاله بالتحفظ على 
املضبوطات وإحالة املتهم الى 

جهة االختصاص.
متكن رج���ال أمن الفروانية 
بقيادة املقدم ماجد السويط من 
ضبط وافد وزوجت���ه يديران 
مصنعا لتصنيع اخلمور داخل 
شقة في منطقة الفروانية، ومتت 
إحالة املتهمني بأوامر من اللواء 
محمد العنزي الى احلجز متهيدا 
إلبعادهم عن الباد. وقال مصدر 
أمني ان معلومات الى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبدالفتاح العلي عن 
وجود مصنع خمور في منطقة 
الفروانية وأن هناك شقة تصدر 
عنها روائح كريه���ة على مدار 
الس���اعة وأن من بداخل الشقة 
ذاع صيتهما في تصنيع اخلمور 
واالجتار بها، وعليه أمر مدير أمن 
الفروانية اللواء محمد العنزي 
بتشكيل فرقة من العقيد اياس 
اخلبيزي واملقدم السويط واملازم 
أول عبدالرحمن السعيدي واملازم 
الس���لطان والعريفني  محمود 
سلطان البذالي وفيصل بن شوق 
ومت التحقق م���ن املصنع الذي 
إذن نيابي مبداهمته  مت إصدار 
فتم العثور على كميات كبيرة 
من البراميل باإلضافة الى أدوات 

تصنيع.

اللواء عبدالفتاح العلي

زوجان ذاع صيتهما 
في تصنيع اخلمور 
فضبطا في شقة 

»كريهة«

إدارة اجلرائم 
اإللكترونية بدأت 
بالتنسيق للقبض 

على الفتوة صاحب 
حساب »فزعات« 

وصديقه

لص استبدل بسيارته املسروقة 
أخرى حديثة على طريق اجلهراء

هاني الظفيري

أم���ر مدير امن العاصمة اللواء ابراهيم الطراح 
بسرعة تعميم اوصاف مركبة حديثة على عموم 
الدوريات وذلك في اعقاب تقدم وافد هندي الى مخفر 

الصليبخات، مشيرا 
الى انه كان يس���ير 
على طريق اجلهراء 
عل���ى م���ن مركبة 
حديثة مستأجرة نوع 
وانيت، واذ بشخص 
مركب���ة  يس���تقل 
اميركية يجبره على 
التوقف وقام بضربه 
وسرق منه الوانيت 
تاركا املركبة التي كان 
انها  يستقلها وتبني 

اللواء ابراهيم الطراحمسروقة.


