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األزمة املرورية في الكويت أُشبعت بحثاً، 
وشخصياً أسهبت في احلديث عنها، وتطرقت 
إلى حلول وإجراءات يجب أن تتم بشــكل 
متتابع، وتناولت اســبابها منها أن الطاقة 
االستيعابية لشوارع الكويت ال تزيد على ٩٠٠
ألف سيارة في حني تتجاوز أعداد املركبات 
مليوني سيارة، أي أكثر من ضعف الطاقة، 
وان مشاريع الطرق ال تتناسب مع الزيادة 
في عدد املركبات الســنوية مع كثافة في 
املدارس واجلامعات اخلاصة ببعض املناطق 
السكنية، كون املنطقة احلضرية املستغلة 
تبلغ نحو ٨٪ من املساحة اإلجمالية للدولة، 
واستمرارية االعتماد في نقل الطلبة على 
املركبات اخلاصة وليس نظام النقل اجلماعي 
وضعف أداء شركات النقل العام وفتح املجال 
لفترات طويلة بحصول الوافدين على رخص 
سوق دون ضوابط، مع الوضع في االعتبار 
ان غالبيــة الوافدين يقيمون لعقود وليس 
لسنوات محددة، وبالتالي ما ال يقل عن ١٠٠

ألف رخصة قيادة حتصل عليها وافدون من 
عقدين او اكثر او اقل من ذلك بقليل، التزال 
سارية وال تسحب، رغم ان مهنهم وطبيعة 
اعمالهم ال تستوجب وجود رخصة سوق. 
ومــع تزايد حدة القضيــة مؤخرا عاد 
االهتمام من قبل الدولة مبختلف اجهزتها، 
حيث أصدر نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد أوامر وتعليمات، بفحص جميع 
ملفات رخص القيــادة اخلاصة بالوافدين 
احلاصلني عليها خالل الســنوات السابقة 
متهيدا لســحب الرخصــة أو إلغائها ملن 
حتصل عليها ســواء بتجاوز او استثناء، 
وبالتأكيد فهو إجراء موفق للغاية، وخطوة 
متهد حلل االختناقات، وســبق أن دعوت 
ملثل هذا االجراء القانوني، فال ميكن مكافأة 

من جتاوز القانون. وآمل من الوزير اخلالد 
تبني تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 
رقم ٦٧ لســنة ١٩٧٦ بشأن املرور وتعديل 
معظم العقوبات املقررة في الفصل اخلامس 
من خالل رفع احلد األقصى للغرامة املقررة 
على املخالفات املرورية خاصة أن جانبا ال 
يستهان به في مشكلة االزدحامات يرجع 
الى عدم االلتزام بالقانون، كون العقوبات 
غير مكلفة ومؤثرة سواء بالنسبة للمواطن 
او حتــى للمقيم، مع تقنني مســألة ملكية 
الوافدين للمركبات وفرض رسوم تصاعدية 

على ملكية املركبات.
ايضا من احللول الناجعة، الدراسة املتعلقة 
بتغيير ساعات العمل لتصبح اكثر مرونة، 
باعتماد ساعات عمل من ٩:٣٠ صباحا حتى 
اخلامسة عصرا، ومقترح آخر يقضي بتعديل 
توقيت الدوام املدرسي في املرحلة االبتدائية 
ليتم انتهاء الدوام في الساعة الواحدة والثلث 

بدال من الواحدة والنصف ظهرا. 
احللول التي اتخذت مؤخرا متهد حتما 
الى حلحلة مشكلة االختناقات، ولكن هذا 
يتطلب ايضا معاجلة القضية بجهد جماعي، 
وإقامة مشروع مترو األنفاق وتطوير وسائل 
النقل اجلماعي، وإقامــة مجمعات خدمية 

خارج املدن.
٭ آخر الكالم: كل التحية والتقدير إلى أبطال 
ورجال اإلدارة العامة خلفر السواحل واإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وجمارك الكويت 
على جهودهم املقدرة والكبيرة والتصدي 
بكل قوة لتجار الســموم وضبط كميات 
مهولة من املخدرات واخلمور املستوردة، 
نأمل سرعة محاكمة املتهمني واإلعالن عن 
االحكام الصادرة بحقهم، وســرعة تنفيذ 
احكام االعــدام حال صدورها. وحفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه. 

نافذة على األمن

اخلالد وخطوة مباركة 
متهد حلّل «االختناقات»

الفريق م. طارق حمادة

إنقاذ مواطنني غرق قاربهما في «رأس األرض»

تبادل اتهامات في بالغ تهجم 
أسرة مواطن على مستشفى

أحمد خميس

قال مصدر امني ان محقق مخفر شرطة 
النقرة فتح حتقيقا في بالغ تقدمت به إدارة 
مستشــفى بتهجم أسرة مواطن وإحداثهم 
رعبــا بني املراجعــني، وأيضا فــي إفادات 
املدعــى عليهم بأن هنــاك خطأ طبيا وراء 
وفــاة املواطن، وذلك مــن دون أن يوضح 

املصــدر فيما إن كان املدعى عليهم أحدثوا 
تلفيــات أم ال. وقــال املصــدر: تقدم ممثل 
قانوني عن املستشــفى وأبلــغ أن مواطنا 
مسنا مصابا بالسكري دخل إلى املستشفى 
في حالة متأخرة للغاية ومت بتر القدم بعد 
موافقة أسرته، لكنه لفظ أنفاسه األخيرة 
لتتدخل أســرته وتصدر عنهم التصرفات 

السابق ذكرها.

سعود عبدالعزيز

 متكــن رجــال ادارة 
اإلطفاء واالنقاذ البحري 
مســاء األحد، من إنقاذ 
مواطنــني كانا على منت 
قارب يبلغ طوله ٢٨ قدما 
وتعرض للغرق بالقرب 
من رأس األرض. وكانت 
ادارة العمليات املركزية 
تلقت بالغ استغاثة يفيد 
بغــرق قــارب، وعليــه 
مت توجيــه زوارق مــن 
مركزي الساملية لإلطفاء 
واإلنقاذ البحري وعثروا 
املواطنــني وهما  علــى 
بحالــة جيــدة، ومتــت 
عملية إنقاذهما ونقلهما 

إلى املركز.

القارب مت التعامل معه قبل أن يهوي إلى عمق البحر

«املرور» يعيد التدقيق في عشرات آالف «لياسن الوافدين»
متهيدًا إللغاء غير املطابقة للقواعد املنظمة للشروط

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

أعلنت وزارة الداخلية أن 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
أمــر بفحــص جميــع ملفات 
رخص القيادة للوافدين الذين 
حصلوا عليها خالل السنوات 
السابقة، مشيرة إلى انه وحال 
اكتشاف حصول وافدين على 
رخصة قيادة مخالفة للنظم 
والقواعد املعمول بها بوزارة 
الداخليــة ســيتم اســتدعاء 
صاحبها وإلغاؤها نهائيا من 
قاعــدة بيانات اإلدارة العامة 

للمرور.
إلى ذلك، قال مصدر أمني 
لـ«األنبــاء» ان مــن ينطبــق 
عليهم تعليمات وزير الداخلية 
جميع من صدرت لهم رخص 
سوق ما بعد القانون املنظم 
حلصول الوافدين على رخص 
سوق والصادر في األول من 
شــهر أبريل من العام ٢٠١٣، 
املقــرر  وتقــدر «اللياســن» 
التدقيق عليها بعشرات اآلالف.

وأضــاف املصدر مبوجب 
الصــادر واملنظــم  القانــون 
الوافدين وضعت  حلصــول 
ضوابــط  الداخليــة  وزارة 
منها املؤهل اجلامعي وشرط 
الراتب وحيــازة الوافد على 

الداخليــة، أعلنت في شــهر 
مايو ٢٠١٩ عــن إلغاء مئات 
اآلالف مــن رخــص القيادة 
للمقيمني على خلفية اإلبعاد 
أو الوفاة وألســباب أخرى، 
كمــا ذكرت ان عــدد رخص 
القيــادة املســجلة بالنظام 
اآللــي للمقيمــني والوافدين 
بلغ ١٫٣٦٠٫١٤٨ رخصة، منها 
٦٢١٧٤٤ رخصــة للمواطنني 
فيما بلغ عدد رخص املقيمني 
٧٣٨٤٠٤ رخص موزعة بني 
خاصــة وعامــة وال تشــمل 
الرخص اإلنشائية ورخص 

قيادة الدراجات النارية.

مهنتهم، مؤكدا ان كل رخصة 
مت احلصــول عليها مبوجب 
اســتثناء أو جتاوز للقانون 

ألغيت متاما.
وحــول األعداد التقريبية 
والتي من املقرر ان تســحب 
قال املصدر ال ميكن استباق 
انــه رجــح ان  إال  األحــداث 
تسحب الوزارة آالف الرخص، 
مشيرا إلى انه سيكون لزاما 
علــى أي وافــد الدخــول إلى 
برنامج هويتــي والتأكد من 
حيازة رخص السوق او أنها 
ســحبت، مؤكــدا ان أي وافد 
سيضط يقود مركبة وبإجازة 
مسحوبة سوف يعامل معاملة 

أي وافد يقود ســيارة بدون 
رخصة سوق وبالتالي ميكن 

ان يبعد عن البالد.
ولفت املصدر إلى ان الوزارة 
لها في تطبيق تعليمات الوزير 
الوافديــن  ان تخاطــب دول 
فترســل الشهادات اجلامعية 
ورخص الســوق املقدمة من 
الوافدين املرفقة في ملفاتهم 
وتطلب اإلفادة بشأن صحتها، 
مستبعدا ان تطول إجراءات 
الوزارة ملن صدرت لهم رخص 
ســوق قبل العام ٢٠١٣ لعدم 
وجود قانون ينظم احلصول 

على رخص السوق.
وزارة  ان  إلــى  يشــار 

تنفيذاً لتعليمات الوزير اخلالد وتسحب ممن قّدموا شهادة جامعية ورخصاً مزورة أو استثناًء أو غّيروا مهنتهم

رخص السوق يجب التأكد من صالحيتها عبر تطبيق هويتيالشيخ طالل اخلالد

رخصــة ســوق صــادرة من 
موطنه مع اســتثناء شرائح 
ووظائف، وبالتالي فإن اإلدارة 
العامة للمــرور مبوجب هذا 
التعلميات ستقوم بالتدقيق 
علــى الشــهادات اجلامعيــة 
الســوق  رخــص  وصحــة 
الصــادرة عن موطــن الوافد 
وفي حال اكتشــاف أي وافد 
حصــل على رخصة مبوجب 
كون لديه رخصة في موطنه 
ستســحب، خاصة اذا قدموا 
شــهادات مــزورة فســوف 
تسحب منهم رخص السوق 
بشــكل نهائي وكذلك سوف 
تسحب من وافدين غيروا من 

«اإلطفاء»: منح ١٧١٩ عسكريًا من رتب مختلفة
أوسمة الدفاع الوطني والواجب العسكري ونوط اخلدمة 

إطالق سراح عربية أهانت رقيبًا بعبارة خادشة بعد ٢٤ ساعة

أصدر رئيس قوة االطفاء 
العــام الفريق خالــد املكراد 
يوم امس قــرارا مبنح ١٧١٩

عسكريا من الضباط وضباط 
الصف أوسمة الدفاع الوطني 
وأوسمة الواجب العسكري 
وأنواط اخلدمة العســكرية 
التــي تفضــل مبنحهــا لهم 
صاحب السمو األمير القائد 
للقــوات املســلحة  االعلــى 
الشيخ نواف األحمد حفظه 
اهللا ورعــاه، وذلــك تقديرا 
جلهودهــم وخدماتهــم فــي 

محمد اجلالهمة

أبلغ مصــدر أمنــي «األنباء» ان 
الوافدة العربية التي اتهمت بإهانة 
رقيب في وزارة الداخلية فجر اجلمعة 
أطلق سراحها بعد أن أمضت في نظارة 
املخفر ٢٤ ساعة وجاء اطالق السراح 
بعــد حتقيقات أجريــت معها حيث 

اعترفت مبا صدر عنها، وعليه متت 
احالة ملف القضية الى القضاء، وذكر 
املصــدر أن الســفارة الكبرى والتي 
هددت الوافدة العربية بأنها ســوف 
تتدخل لنصرتها جتاهلت الفتاة متاما 
ولم يأت ممثل عن السفارة للتحدث 
معها، الفتا إلى أن املتهمة سمح لها 
بالتحدث بالهاتف قبل إيداعها نظارة 

املخفر إال أنه لم يحدد االتصاالت التي 
أجرتها الفتاة وإذا ما كانت تواصلت 
مع الســفارة أو طلبت ذلك من أحد 

اقاربها.
وكان رقيب قال في بالغ انه اشتبه 
في توقف مركبتني متجاورتني تعوقان 
حركة السير في احد طرقات منطقة 
بنيد القار، ولدى االستعالم عن سبب 

التوقف تلفظت فتاة كانت داخل إحدى 
السيارتني بكلمات باللغة االجنليزية 
وبصوت عــال جدا انا (...) وعبارة 
غير الئقة ايضا باللغة االجنليزية، 
وتبني أنها من أصول عربية وتبلغ 
من العمر ٢١ عاما، كما هددت الرقيب 
بســفارة الدولة الكبرى التي حتمل 

جنسيتها.

مجال الدفاع الوطني وحماية 
األرواح واملمتلــكات وبعــد 
استيفائهم للشروط الالزمة 
الستحقاق األوسمة وبحسب 
بيــان صحافــي فــإن القرار 
جــاء بنــاء علــى توجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
مبنح أوسمة وأنواط اخلدمة 
البيان  العسكرية، وتضمن 
منح وســام الدفاع الوطني 
(٢٤) لرتــب لــواء ووســام 

القيادة السياســية باســمه 
ونيابــة عن منتســبي قوة 
اإلطفــاء العام ببــذل املزيد 
من اجلهــد والعمل للحفاظ 
علــى األرواح واملمتلــكات 
وحتقيــق األمــن املجتمعي 
لوطننــا العزيــز فــي ظــل 
القيــادة احلكيمــة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد 
حفظهما اهللا ورعاهما وعلى 
طريق اخلير سدد خطاهما.

الدفاع الوطني (٤٩٠) لرتبة 
قائد ووسام الدفاع الوطني 
(٤٢٧) لرتبة فارس ووسام 

الواجب العسكري (٢٢٣)
من الدرجة األولى ووسام 
الواجب العسكري من الدرجة 
الثانيــة لعدد (٥١) ووســام 
الواجب العسكري من الدرجة 
الثالثة لـ (٧١) ونوط اخلدمة 
الذهبي لعــدد (١٦٤) ونوط 
اخلدمة الفضي لـ (١٧٥) ونوط 

اخلدمة البرونزي لـ (٩٤).
املكراد  الفريــق  وعاهــد 

سفارة الدولة الكبرى جتاهلتها والوافدة أمضت الويك إند في«النظارة»

الفريق خالد املكراد

الوافدون مطالبون بالعودة إلى «هويتي» و«اإلبعاد» ينتظر من يقود مركبة برخصة «مسحوبة» في التطبيق

براءة مواطنة من سرقة هاتف 
طليقها.. للتراخي والتلفيق

قضت محكمة اجلنح 
ببراءة مواطنة من اتهام 
طليقها لها بسرقة هاتفه 
واإلساءة اليه والتشهير 
به رغبه منه في إســقاط 

حضانة األبناء.
وأمــام احملكمة حضر 
املواطنــة احملامي  وكيل 
الــذي  العنــزي  جــراح 
طالب ببراءة موكلته مما 
أسند اليها، وذلك لكيدية 
االتهام وتلفيقه، موضحا 
ان التراخــي فــي اإلبالغ 

والنية السيئة لدى الطليق ووجود العديد من القضايا 
األسرية بينهما، مطالبا ببطالن الدليل املصطنع من قبل 
الطليق واملتمثل فــي صور ضوئية من احملادثات الذي 
يتــم تفريغها مبعرفة جهات مختصة، مؤكدا أن األحكام 
اجلزائية يجب أن تبنى باجلزم واليقني على الواقع الذي 
يثبته الدليل املعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال على 

الفروض واالعتبارات املجردة وأدلة مصطنعة.

احملامي جراح العنزي

شاحنة انتقلت للطريق املقابل
باعتالء رصيف إلى كراج احلجز

أحمد خميس

قالت اإلدارة العامة للمرور في بيان لها 
انه مت حجز شاحنة ارتكب قائدها مخالفة 
التجــاوز الى طريق بديــل بالصعود على 

الرصيف.
وكان نشطاء على وسائل التواصل نشروا 
مقطعا للشــاحنة الكبيرة خالل جتاوزها 
رصيفا مبلطا، وعلى الفور مت حتديد املركبة 

وضبــط قائدها وإحالة املركبــة الى كراج 
احلجز.

من جهة أخرى، تعامل قطاع املرور مع 
شــاب خالف القانون بوصلة اســتعراض 
خطيرة في منطقة صباح الناصر. وبحسب 
بيان للمرور، فقد ورد على هاتف املالحظات 
اخلاص باإلدارة مقطع لواقعة استهتار، ليتم 
التعامل مع الواقعة وضبط املستهتر واملركبة 

املستخدمة واتخاذ اإلجراءات القانونية.

الشاحنة وقد وثق نشطاء جتازوها لقانون املرور

ضبط شاب عقب وصلة استعراض خطيرة في صباح الناصر


