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اللواء متقاعد/ حمد السريع 

هيئة النقل العام
استقر الرأي لدى مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للنقل العام 

تشرف على النقل البري في الكويت بجميع وسائله احلالية 
مع تطوير وسائل النقل احلديث إلنشاء القطار اخلليجي 

وكذلك مترو اإلنفاق.
وقد استقر الرأي على نقل تبعات اإلدارات الفنية املعنية 

بهندسة الطرق التابعة للبلدية وكذلك اإلدارات املشرفة على 
إنشاء وصيانة الطرق واجلسور التابعة لوزارة األشغال إلى 

هيئة النقل العام. 
احلكومة حتاول إيجاد جهاز واحد يشرف على تنفيذ مشاريع 

توسعة الطرق ويكون مسؤوالً عن كل األجهزة املتناثرة بني 
الوزارات، وجميعها حتت سقف إدارة واحدة تستطيع تنفيذ 
املشاريع الصغيرة والكبيرة دون احلاجة إلى مراسالت لكل 

وزارة. 
اإلدارة العامة للمرور لديها إدارة هندسة الطرق وهي إدارة 
مرتبطة باللجنة اخلماسية املعنية بصيانة الطرق وإنشائها، 

وكذلك بوضع املطبات على الطرقات التي تشكل السرعة بها 
خطرا على املارة كما انها معنية بالتخطيط وتقدمي تصوراتها 

لعمل فتحات ومخارج بالطرقات الرئيسية والفرعية. 
جميع تلك اإلدارات حتت جهاز واحد متخصص بالنقل أمر 

منطقي ومقبول ألنها مرتبطة بآلية عمل واحدة هدفها إنشاء 
الطرق اجلديدة، وإجراء التوسعة على الطرقات القائمة، وكذلك 

اإلشراف على تنفيذ مشروع القطار ومشروع مترو االنفاق 
الذي ال يعلم احد متى يظهر إلى النور. 

هيئه النقل العام لديها طموح وتصور ان يتم نقل إدارة 
وأقسام إصدار رخص القيادة وجتديدها وإصدار دفاتر 

السيارات وجتديدها- وهي أعمال من اختصاصات اإلدارة 
العامة للمرور االصيلة- النها من صميم عملها، فالقانون 
خّولها إصدار اإلجازة وإجراء اختبارات القيادة النظرية 

والعملية كما خولها سحب االجازة وحجزها وإسقاط االجازة 
عندما يتجاوز السائق نقاط املخالفات املسموح له بها مبوجب 

القانون، كما ان اصدار دفاتر السيارات وفحص املركبات 
ومدى مطابقتها لالشتراطات ومخالفة السيارات غير املطابقة 
للشروط هي من إجراءات إدارة املرور وإدارة الفحص الفني 

التابعة لها. 
ما حدث ان بعض القياديني باإلدارة العامة للمرور قد أبدى 

موافقته على حتويل تلك اإلدارات إلى هيئة النقل العام حينما 
مت االستئناس برأيه قبل ثالث سنوات دون أخذ موافقة رأي 

الوزارة مما وضع الوزارة في حرج. 
واليوم وزارة الداخلية حتركت لوقف نقل تلك اإلدارات بعد 

ان شعرت ان إدارات مهمة سوف تخرج من حتت مسؤوليتها 
املباشرة إلى هيئة النقل، فخاطبت إدارة الفتوى والتشريع 

لالستئناس برأيها القانوني، كما ان األمر معروض أمام 
اجلهات املختصة مبجلس الوزراء لدراسة األمر. 

لهذا فإننا نناشد معالي وزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
والفريق سليمان الفهد بالتحرك بشدة لوقف نقل تبعية تلك 

اإلدارات إلى هيئة النقل العام، النها بعيدة عن اختصاصها 
وستكون املخاوف في ازدياد االختناقات املرورية 

واالزدحامات اكثر مما هو موجود حاليا. 

إبعاد 5 وافدين للقيادة بال رخصة 
وحترير 35 ألف مخالفة في أسبوع

مدرس ضرب طالبًا
في »املتوسطة« بـ»الصباحية«

توقيف متهمة في قضية نصب
و4 نساء متغيبات

البليهيص كرّم منتسبي مركز اإلسناد

الفهد: التميز في األداء عهدنا دائمًا 
في أبناء املؤسسة األمنية

حادث مروري يكشف عن متعاطني

مشاري المطيري

نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية مفاجئة شملت جميع 
محافظات الكويت خالل الفترة من 9 وحتى 15 اجلاري.

وقد أســفرت عن حترير 35٤55 مخالفــة مرورية متنوعة 
وحجز 539 مركبة، وحجز 17 دراجة، وضبط مركبة مطلوبة، 
ودخول 10 أشخاص لنظارة املرور الرتكابهم مخالفات جسيمة 
وإحالــة 5 وافدين لإلبعاد لقيادة مركبــة دون احلصول على 

رخصة سوق.
وتؤكد اإلدارة العامة للمرور استمرار حمالتها املرورية في 
جميــع احملافظات على مدار الســاعة من أجل تطبيق القانون 

وضمان سالمة مرتادي الطريق.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن من مواليد 1981 ببالغ الى مخفر شرطة الصباحية 
متهما مدرسا مصريا بضرب ابنه الطالب في املرحلة املتوسطة، 
وقال املبلغ في القضية التي حملت رقم ٢016/161 ان ابنه ابلغه 
عقب انتهاء اليوم الدراسي ان املدرس انهال عليه ضربا وارفق 

املبلغ تقريرا يؤكد ما ذهب اليه املبلغ.

مشاري المطيري

القــى رجال امــن الفروانية القبض على وافدة من اجلنســية 
العربيــة في منطقــة الفروانية، وكانت احــدى الدوريات تتجول 
بشــوارعها حيث مت االشــتباه بوافدة وعند االســتعالم عنها عن 
طريق العمليات تبني بأنه مســجل ضدها قضية نصب واحتيال 

وصادر بحقها حبس 1٤ يوما.
كما القي القبض على وافد من اجلنسية العربية بعد ان تبني 
لرجال االمن بأن اقامته منتهية، وضبط وافد آسيوي سجل ضده 

القاء القبض بسبب انتهاء االقامة.
وفي منطقة خيطان شــنت حملة تفتيــش امنية من قبل امن 
الفرانيــة حيث ضبط خالل هذه احلملة ٤ نســاء ســجل ضدهن 
القاء القبض وتغيب اضافة الى رجلني عليهما قضايا تغيب حيث 

ضبطن على مقربة من حديقة خيطان.

كــرم نائب املدير العام لشــؤون قطاع املكافحــة اللواء جمال 
بدر البليهيص منتســبي مركز اإلســناد قسم »ب« على جهودهم 
املبذولة في احلرائق الكبرى األخيرة، وثمن البليهيص كلمته ما 
يبذله منتسبي املركز في احلوادث الكبرى كون مركز اإلسناد هو 
عصــب اإلدارة العامة لإلطفاء ميــد جميع املراكز بصهاريج املياه 
واآلليــات املختلفة، وقال البليهيص ايضــا ان مراكز اإلطفاء يتم 
استبدالها في احلوادث الكبرى مع مراكز اخرى بينما مركز اإلسناد 
يبقى الى نهاية احلادث وبال شك ونحن نقدر جميع هذه اجلهود.
حضــر التكرمي مديــر ادارة العمليات املركزيــة العميد طارق 
الســبتي ورئيس مركز العمليات املقدم سعد األنصاري ورئيس 

مركز اإلسناد باإلنابة الرائد رائد محمد.

اســتقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق ســليمان الفهد، في 
مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح امس، املقدم مناحي العتيبي 
رئيس قسم أنظمة اإلنذار املبكر بإدارة العمليات التابعة لإلدارة 

العامة للدفاع املدني.
ورحــب الفريق الفهد باملقــدم العتيبي، مثنيا على جهوده 
وإخالصــه فــي أداء عملــه، مؤكدا أن هــذا األداء املتميز هو ما 

عهدناه دائما في أبناء املؤسسة األمنية.
وأوضح أن التفاني والعطاء واليقظة هي الركائز األساسية 

لتطوير العمل األمني وتفعيله لتحقيق األهداف املرجوة.
حضــر وقائع التكرمي مديــر عــام اإلدارة العامة للعالقات 

واإلعالم األمني العميد عادل احلشاش.

محمد الدشيش

وقع حادث تصادم بــني مركبتني مبنطقة العمرية وتوجه 
علــى الفور احد ضباط امن الفروانية الى مكان احلادث وعند 
التأكد من احلادث املروري تبني أن قائدي املركبتني احدهما كان 
في حالة تعاطي مواد يشتبه بها انها من املواد املخدرة وعلى 
ذلــك مت احالة احلــادث الى اجلهات املعنيــة وإحالة املتعاطي 

الى املكافحة.

املتغيبات احلن ملباحث  الهجرة واملخالفون الى االختصاص

اللواء البليهيص مكرما احد الضباط ويبدو العميد السبتي واملقدم األنصاري

الفريق سليمان الفهد خالل استقباله املقدم مناحي العتيبي

املتعاطيان قبل االحالة إلى »املكافحة«

إلزام مواطن بدفع تكلفة 
ترميم منزله إلى طليقته

مؤمن المصري 

قضت الدائرة املدنية الرابعة باحملكمة الكلية بإلزام مواطن 
بــأن يؤدي لطليقته مبلغا وقدره خمســة آالف دينار قيمة ما 
أنفقته على ترميم مسكن الزوجية أثناء انعقاد احلياة الزوجية 

بينهما.
اجلوهــرة احملاميــة   كانــت 
عبد الرضــا قد مثلت املواطنة في 
هذه الدعوى وقدمت صحيفة دعوى 
طالبت فيها احملكمة بإلزام طليق 
موكلتها بأن يؤدي لها مبلغ 5000 
د.ك. قيمــة مــا أنفقته على ترميم 
مسكن الزوجية بعد أن قام الزوج 

بتطليق زوجته.
وقالت احملاميــة اجلوهرة في 
صحيفــة دعواهــا إنه أثنــاء قيام 
احليــاة الزوجيــة بــني موكلتهــا 
ومطلقها طلب منها األخير القيام 
بترميم امللحق اخلاص مبسكنهما 
بتكلفة إجمالية بلغت خمسة آالف دينار، وذلك بناء على عقد 

اتفاق بينها وبني املقاول الذي قام بعملية الترميم.
وملا كان هذا امللحق موجودا مبنزل عائلة طليقها، وملا كان 
الــزوج قد قام بتطليق زوجته بعد إمتام عملية الترميم، فإنه 
لم يقم برد هذا املبلغ لطليقته حيث كان هناك مانع أدبي أثناء 
قيام احلياة الزوجية بني الطرفني. مما اضطر املواطنة إلى إقامة 

دعواها لتحكم لها احملكمة بطلباتها.

 احملامية اجلوهرة عبد الرضا

بسالح شوزن وتم التحفظ على سالحين ومواد مخدرة

مواطنة أبلغت »الداخلية« بتلقيها اتصاالً لشراء صوتها

بورصة األصوات االنتخابية تبدأ بـ٢٠٠ دينار!

خالفات تتسبب في قتل مواطن 
وإصابة شقيقه بـ»العدان«

هاني الظفيري

استدعى رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
ســيدة للوقــوف علــى 
طبيعــة االتصــال الذي 
أجــري معهــا وتفاصيل 
املكاملة، والتي إذا ما صدقت 

فإنها تعد القضية األولى 
املرتبطة بتقدمي رشــوة 
فــي املوســم االنتخابي 
٢016. وأكد مصدر امني 
ان إفادة الســيدة سوف 
تكون محل تدقيق ويجب 
ان تكون املبلغة شاهدة 
القضيــة،  أصيلــة فــي 

وكانــت مواطنة اتصلت 
علــى عمليــات الداخلية 
في ســاعة متأخــرة من 
يوم أمس األول، مشيرة 
إلى أنها تلقت اتصاال من 
هاتف ال تعرفه، ووجدت 
على الطرف اآلخر سيدة 
كويتيــة عرفتهــا مــن 

املبلغة  لهجتها. ومضــت 
بالقــول: وجــدت املتصلة 
تقول لي إنها مستعدة ألن 
تدفع لها فورا ٢00 دينار 
مقابــل أن تقــوم بإعطاء 
صوتهــا ملرشــح بعينه، 
وان تقدم جنسيتها عقب 

تسلم املبلغ.

محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

شهدت منطقة العدان 
ظهــر امس جرميــة قتل 
توفــي على اثرها شــاب 
كويتي واصيب شــقيق 
املتوفى فيما اقتيد اجلاني 
وهو في العقد الثالث الى 
املباحــث اجلنائية وأقر 
بارتكابه اجلرمية، مبررا 
ذلك بوقوع خالفات دعته 
الى ارتكاب اجلرمية بأحد 
االســلحة املوجــودة في 
املنزل، فيمــا اكد مصدر 
امني انه مت العثور على 
مواد مشتبه بها وسالحني 
في موقع اجلرمية، مشيرا 
الى ان هذه اجلرمية تؤكد 
ما ذهبت اليــه الداخلية 
قبل سنوات على اعتبار 
ان االسلحة تشكل قنابل 
املنــازل،  موقوتــة فــي 
امني  وبحســب مصــدر 
الداخلية  فــان عمليــات 
تلقت نحو احلادية عشرة 
والنصــف مــن صبــاح 
امس بالغا بوقوع اطالق 

نار وان هنــاك مصابني، 
الفــور توجه الى  وعلى 
موقــع البــالغ مدير عام 
مديريــة امــن محافظــة 
مبارك الكبير اللواء فراج 
الزعبي ورجــال مباحث 
مبارك الكبيــر وتبني ان 
احد املصابني توفي كما مت 
اسعاف شقيق القتيل الى 
مستشفى العدان وصفت 
اصابته بالبســيطة فيما 
شوهد اجلاني في موقع 
اجلرميــة واعتــرف بان 
هناك خالفات دفعته الى 

ذلك.
ومضى املصدر بالقول: 
خالل متشيط ورفع االثار 
من موقع اجلرمية شوهد 
سالحان ومواد، هذا، والتزم 
والد القتيل وعــم القتيل 

الصمت جتاه ما حدث.
الى ذلك ذكرت االدارة 
العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية عن 
وقوع جرمية قتل مبنطقة 
العــدان، راح ضحيتهــا 
مواطن يدعى حسن حسني 

من مواليد 1993 بعد إطالق 
النار عليه من قبل املدعو 
)أحمد.ص( من مواليد 1989 
من بندقية )شوزن( غير 
مرخصة، ما أدى الى وفاته 
وإصابــة شــقيقه املدعو 
)محمــد. ح( مــن مواليد 

1986 بإصابة بسيطة.
االدارة أن  وأوضحت 
األجهزة االمنية املختصة 
متكنت من ضبط اجلاني 
فــي موقــع اجلرميــة، 
ومت العثــور علــى آثــار 
الكيميكال  لتعاطي مادة 
املخــدرة  واحلشــيش 
وبندقيتــني هوائيتــني 
وســالح »شــوزن« غير 
مرخص استخدم بإطالق 

النار.
وأشارت االدارة الى أن 
األجهزة األمنية باشرت 
بعمليات البحث والتحري 
التفاصيــل  ملعرفــة كل 
ذات الصلــة بالقضيــة، 
التحفظ على املتهم  ومت 
متهيدا لتحويله إلى اجلهة 

املختصة.

اللواء فراج الزعبي

»عالقات الداخلية« 
في بيان صحافي: 

السالح املستخدم 
باجلرمية

غير مرخص

لوازم األطفال في الشحن اجلوي.. كيميكال
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

شــرع رجــال االدارة العامة ملكافحــة املخدرات في 
حتديد هوية اشخاص وصلت بأسمائهم طرود حتوي 
كيميــكال علــى ان يتم اخضاع هؤالء االشــخاص الى 
حتقيقات مكثفة ســيما بعد ان اصبــح الكيميكال من 
املواد املخدرة ويطبق عليه قانون العقوبات بالنسبة 
ملــن ميلكه او يتاجر به. وبحســب مصــدر امني، فإن 
رجــال جمرك مطار الشــحن اجلوي شــكوا في طرود 
ظاهرها لعب اطفال وقرطاسية ومستحضرات جتميل، 
حيث مت فتح الطرود ليصدم رجال الشحن اجلوي بأن 

احملتويات عبارة عن كيميكال.
على صعيــد متصل، قــام ايضا مراقــب التفتيش 
واالســتيداع اجلمركي بضبط طــرود بريدية حتتوي 
علــى مؤثــرات عقلية حتتــوي على مــادة الكيميكال 
املخــدر، حيث وصف املضبوطات بأنها ادوات جتميل 

الكيميكال اخفي في لعب أطفال ومستحضرات جتميلومستلزمات اطفال.

187 برميل خمور محلية
و6 سخانات و3 وافدين حصاد وكر العقيلة

مشاري المطيري ـ محمد الدشيش 

داهمــت قوة مــن أمن 
األحمدي يوم امس مصنعا 
لتصنيع اخلمور مبنطقة 
العقيلــة ق1 وعثــر وفي 
الوكر على عدد 187 برميل 

معبأه بالكامل مواد مسكرة 
و6 سخانات لتصنيع املواد 
املسكرة و٤76 بطل جاهزة 
للبيع بها مواد مسكرة، و٢ 
أنابيب جاهزة لالستخدام 
وافديــن،  للتخميــر و3 
وكانــت شــكاوى وردت 

إلــى مدير أمــن األحمدي 
العميــد عبــداهلل ســفاح 
عن انبعاث روائح كريهة 
من داخل الوكر وبعد عمل 
التحريات ثبت استخدام 
الوكر في تصنيع اخلمور 

ليتم مداهتمه.

خمور معبأة وجاهزة للبيع متت مصادرتهاأدوات تقطير من بني املضبوطات داخل الوكر

النيران وقد بدت من مسافة بعيدة

إخماد حريق شاليه مهجور في »فيلكا«
محمد الدشيش

اخمد رجال اإلطفاء حريق شاليه في جزيرة فيلكا 
مساء امس األول، وكان رجال مركز فيلكا لإلطفاء 
واإلنقاذ البحري توجهوا للتعامل مع بالغ بحريق 

شاليه مهجور في اجلزيرة بقيادة املالزم أول 
عبدالرزاق الياسني، حيث كافح رجال اإلطفاء النيران 

ومت اخمادها دون وقوع أي اصابات بشرية.


