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القضاء واألمن
 على خلفية تجمع للتضامن مع معتقلي غوانتانامو

إجراءات أمنية مشددة أمام
السفارة األميركية 

        محمد إبراهيم

عــلــمــت " مـــن مـــصـــدر امــنــي 
وضعت  الــداخــلــيــة  وزارة  ان  مــطــلــع 
خــــطــــة أمــــنــــيــــة مــــــشــــــددة ملــــواجــــهــــه 
الـــتـــجـــمـــع، الــــــذي تــــداعــــت إلـــيـــه كــتــل 
شـــبـــابـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــبـــر مـــواقـــع 

التواصل االجتماعي (مثل فيسبوك 
وتوتير) أمام السفارة األميركية في 
منطقة بيان، في السابعة من مساء 
الــــيــــوم (األحــــــــــد)، وذلــــــك لــلــمــطــالــبــة 
غوانتانامو:  معتقلي  عن  بــاإلفــراج 

فايز الكندري وفوزي العودة.
وكشف املصدر ان الخطة األمنية 
الـــتـــي وضــــعــــت، تــمــثــلــت فــــي اغــــالق 

بعض الــطــرق املــؤديــة إلــى السفارة 
قــــبــــل الــــتــــجــــمــــع بـــــســـــاعـــــات، ومـــنـــع 
اي شـــخـــص مــــن دخــــــول الـــســـفـــارة، 
بــاســتــثــنــاء الــعــامــلــني فــيــهــا، فضال 
من  التجمع  في  املشاركني  منع  عن 
االقتراب من السفارة األميركية، مع 
الــســمــاح لــهــم بــالــتــعــبــيــر عـــن رأيــهــم 

بعيدا عن السفارة.

واضاف املصدر ان الخطة نصت 
ايـــضـــا عـــلـــى نـــشـــر دوريــــــــات أمــنــيــة 
ومرورية في محيط السفارة، فضال 
الشغب  فرقة مكافحة  استدعاء  عن 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــالدارة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
الــــخــــاصــــة، ووضــــــع بـــاقـــي وحـــــدات 
الـــقـــوات الــخــاصــة فـــي حـــالـــة تــأهــب 

قصوى استعدادا ألي طارئ. 

 طعن 4 أشخاص في مشاجرات باألسلحة البيضاء 

 أهالي المواطَنين المحتجَزين في إيران:

 سنلجأ ملنظمات دولية إلطالق 
سراح اليحيى واملاجد 

دخل العناية الفائقة.. والمتهم إلى النيابة
ُ
 أ

مشاجرة تنتهي إلى دهس بدون 

  سلة أمنية 

4 أشخاص في مشاجرات   أصيب 
األسلحة  خاللها  استخدمت  دامــيــة، 
البيضاء امس االول، ودارت أحداثها 

في مناطق متفرقة بالبالد.
غـــرفـــة  إن  أمـــــنـــــي  مـــــصـــــدر  وقــــــــــال 
بالغا  تلقت  الداخلية  وزارة  عمليات 
بــوجــود مــشــاجــرة دامــيــة فــي منطقة 
جليب الــشــيــوخ، أســفــرت عــن إصــابــة 
يبلغ 76 عاما بجروح  آســيــوي  مقيم 

قـــطـــعـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة بــــــالــــــرأس، وجـــــرى 
لتلقي  الفروانية  مستشفى  إلــى  نقله 
العالج، فيما ضبط رجــال االمــن احد 
املـــتـــشـــاجـــريـــن واحـــــالـــــوه الـــــى جــهــات 

االختصاص.
بجروح  عربي  مقيم  أصيب  كما 
قــطــعــيــة وكـــدمـــات مــتــفــرقــة بــالــرأس 
إثـــــر مـــشـــاجـــرة دامــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــة، وجــــــــــرى نــــقــــلــــه الـــــى 

املــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج، واحــيــل 
املـــتـــهـــم إلــــــى جــــهــــات االخـــتـــصـــاص 

ضبطه. عقب 
وفـــــي مـــشـــاجـــرة ثـــالـــثـــة، بــمــنــطــقــة 
الساملية، أصيب حدثان من فئة غير 
مــحــددي الجنسية بــجــروح وكــدمــات 
مـــتـــفـــرقـــة بـــالـــجـــســـم جـــــــراء مـــشـــاجـــرة 
الى املستشفى  دامية، وجرى نقلهما 

لتلقي العالج. 

        راشد الشراكي

شـــــــــدد أهـــــــالـــــــي املــــحــــتــــجــــزيــــن 
واملصور  اليحيى  عــادل  املحامي 
رائــد املاجد على انهم سيلجأون 
للتصعيد ما لم يطلق سراحهما.

واكـــدوا خــالل مؤتمر صحفي 
ان  اليحيى  فــي مكتب  امــس  عقد 
املواطنني الكويتيني ألقي القبض 
عليهما بال أي جريمة واملطلوب 

اإلفراج عنهما فورًا. 
وقــــــــــــــــــــال املـــــــــحـــــــــامـــــــــي عــــــــــــادل 
عـــبـــدالـــهـــادي لـــقـــد جـــــرى اعــتــقــال 
املــــواطــــنــــني الـــكـــويـــتـــيـــني مــــن قــبــل 
األمـــن اإليـــرانـــي ولـــم يــقــل أحـــد ما 
تهمتهما، فهما كانا يعمالن من 
اجل تصوير برنامج تلفزيوني. 

الــحــكــومــة  عــــن دور  وتــــســــاءل 
تــــجــــاه مـــــا حــــصــــل لـــلـــمـــواطـــنـــني، 
مــعــتــبــرا االجــــــراءات واالتـــصـــاالت 
الخارجية  وزارة  بها  قامت  التي 
الترضي طموح الشعب الكويتي 
الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر االفـــــــــــراج عــنــهــمــا 

باسرع وقت. 
وقـــــال حــســب مــعــلــومــاتــي فــإن 
تهمة  ان  تــقــول  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــــجــــاســــوســــيــــة تــــــم رفــــعــــهــــا عــن 
املــتــعــقــلــني، مــتــســائــال عــــن ســبــب 

احتجازهما حتى اآلن.
وطــــالــــب الـــخـــارجـــيـــة بـــإصـــدار 
بيان شفاف يبني الوضع الحالي 

للمواطنني في ايران، مشددا على 
الخارجية  وزارة  تقوم  ان  اهمية 
بـــدورهـــا لــحــمــايــة الــكــويــتــيــني في 

الدول األخرى. 
املـــــؤتـــــمـــــر  هـــــــــــذا  ان  واعـــــــــلـــــــــن 
يــمــثــل رســـالـــة لــلــســفــيــر االيـــرانـــي 
والــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة بــضــروره 
انــهــاء اعــتــقــال املــواطــنــني، مــؤكــدا 
ســـتـــقـــوم  املــــحــــامــــني  جـــمـــعـــيـــة  ان 
اكبر  بــشــكــل  املـــوضـــوع  بتصعيد 
واالتـــــجـــــاه لــلــمــنــظــمــات الــعــاملــيــة 

العاملة في مجال حقوق االنسان 
مالم يتم االفراج عنهما.

وقال اذا لم ترد الخارجية في 
بيان توضحي خــالل اسبوع من 
الجمعية  فستقوم  الــيــوم  تــاريــخ 
تشكيل  معلنا  االمـــور،  بتصعيد 
لجنة دفـــاع عــن املــاجــد واليحيى 
فـــــــي ايـــــــــــــران فـــــــي حـــــــــال ســـمـــحـــت 

الحكومة االيرانية بذلك.
الــــــســــــفــــــارة  دور  ان  وقــــــــــــــال 
يستوجب  طهران  لــدى  الكويتية 
عليها تــوكــيــل مــحــام لــلــدفــاع عن 

املواطنني الكويتيني. 
الحكومة  تتباطأ  اال  وتمنى   
فـــي هـــذه الــقــضــيــة، خــصــوصــا ان 
الــتــحــقــيــق انــتــهــى مـــع املــواطــنــني 

وأصبح احتجازهما غير مبرر.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى انـــــــــه مـــــــن غـــيـــر 
املـــنـــطـــقـــي مــــــا تـــــــــردد فــــــي بــعــض 
وســائــل اإلعـــالم مــن رغــبــة طهران 
فـــي مــقــايــضــة مـــواطـــنـــني بــريــئــني 
الشبكة  افـــراد  مــن أي جريمة مــع 
اعتقالها  تــم  الــتــي  الــجــاســوســيــة 

مؤخرا في الكويت.
 ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال شـــقـــيـــق 
املحامي عادل اليحيى عبدالعزيز 
في  الكويتي  السفير  ان  اليحيى 
ايــــــران اكــــد فـــي اكـــثـــر مـــن مــــرة أن 
عنهما،  االفــــراج  سيتم  املعتقلني 
مـــتـــمـــنـــيـــا الـــــتـــــحـــــرك الــــــجــــــاد مــن 
اليحيى  ليعود  الخارجية  وزارة 

واملاجد إلى الوطن. 

  
     عبد الرزاق املحسن

اســـتـــنـــفـــرت االجــــهــــزة االمـــنـــيـــة فــي 
اثــر ورود بــالغ عن  محافظة الجهراء 
وجــود مشاجرة دامية بني شخصني 
مـــن فــئــة غــيــر مـــحـــددي الــجــنــســيــة في 
الــصــلــيــبــيــة، واصـــابـــة احــدهــم  منطقة 
بكسور وجروح خطرة مما استدعى 
نــقــلــه الـــى غــرفــة الــعــنــايــة الــفــائــقــة في 

مستشفى الفروانية.
ووفـــــــق مــــصــــدر امــــنــــي فــــــان غــرفــة 

بالغا  تلقت  الداخلية  وزارة  عمليات 
بـــوجـــود مـــشـــاجـــرة بـــالـــقـــرب مـــن احــد 
الــتــعــاونــيــة واصــابــة  الجمعية  فـــروع 
احــد اطـــراف املــشــاجــرة فيها بجروح 
خـــطـــرة، مــشــيــرا الــــى انــــه وفــــور تلقي 
الـــبـــالغ تـــوجـــه رجـــــال االمـــــن يــرافــقــهــم 
فــنــيــو الــــطــــوارئ الــطــبــيــة الــــى املــوقــع، 
وجــــرى نــقــل املــصــاب الـــى املستشفى 
فيما تمكن الطرف الثاني باملشاجرة 

من الهرب الى جهة غير معلومة.
واضــــاف املــصــدر ان والـــد املــصــاب 
افـــــــاد لــــرجــــال االمـــــــن بـــــان ابــــنــــه وهـــو 

فــي الــعــقــد الــثــانــي مــن الــعــمــر تعرض 
للدهس من قبل مركبة الطرف الثاني 
(امــيــركــيــة الــصــنــع)، الفــتــا الـــى انـــه لم 
يــتــمــكــن مــــن االمـــــســـــاك بـــــه، مــوضــحــا 
تقريرا طبيا يبني اصابة  انــه احضر 
ابنه بجروح وكسور متفرقة بالوجه 
والـــــرأس والــظــهــر، بــحــيــث تــم ادخــالــه 
الى غرفة العناية الفائقة باملستشفى 
املصدر  وذكــر  مستقرة.  غير  وحالته 
الجاني قام بتسليم نفسه صباح  ان 
امس الى مقر االدارة العامة للمباحث 

الجنائية واحيل إلى النيابة. 

 زوجي «طقني»!

تــقــدمــت مــواطــنــة بــبــالغ الـــى رجــال 
االمــــن فــي مــحــافــظــة األحـــمـــدي افـــادت 
خــاللــه بــتــعــرضــهــا لــلــضــرب مـــن قبل 

زوجها في منزل األسرة امس االول.
املــبــلــغــة  أمــــنــــي ان  وقـــــــال مــــصــــدر 
افـــــادت فـــي شــكــواهــا المــنــيــي املخفر 
بان مشادة كالمية حدثت بينها وبني 
بالضرب  اعتدائه  الى  تطورت  زوجها 
عليها، الفتا إلى انها احضرت تقريرا 
وكدمات  بجروح  اصابتها  يبني  طبيا 

متفرقة، وسجلت قضية بالواقعة.

سلب بالقوة
تــــقــــدم وافـــــــد آســــيــــوي بــــبــــالغ إلـــى 
السلطات األمنية في محافظة الفروانية 

افاد خالله عن تعرضه للسلب بالقوة 
في منطقة جليب الشيوخ امس االول.

وقـــال مــصــدر امــنــي ان املــبــلــغ افــاد 
لرجال األمن في شكواه بانه كان في 
طريق عودته إلى منزله، حيث اعترض 
ــــــزي الــوطــنــي  شـــخـــصـــان يـــرتـــديـــان ال
وسلب  عليه  باالعتداء  وقاما  طريقه، 
مــا بــحــوزتــه مــن مــبــالــغ مــالــيــة وهاتفه 
قضية سلب  تسجيل  وجــرى  النقال، 

بالقوة، وجار البحث عن املتهمني.

سقوط
اصيب عامل عربي جــراء سقوطه 
مـــن عـــل اثـــنـــاء عــمــلــه فـــي مــبــنــى قيد 

االنشاء بمنطقة بيان امس االول.
ووفــــق مــصــدر امــنــي فــــان الــعــامــل 
اخـــتـــل تــــوازنــــه أثــــنــــاء قـــيـــامـــه بــبــعــض 
الطابق  اإلنشائية فسقط من  األعمال 

ـــثـــانـــي، واصـــيـــب بــكــســور مــتــفــرقــة،  ال
الــطــوارئ  فنيي  قبل  مــن  نقله  وجـــرى 
الكبير  مــبــارك  مستشفى  الــى  الطبية 

لتلقي العالج.

مخمور
تــمــكــن رجــــال االمــــن فـــي محافظة 
الــجــهــراء مـــن ضــبــط مـــواطـــن مخمور 

امس االول.
ووفـــــق مـــصـــدر امـــنـــي فــــان احـــدى 
الـــــدوريـــــات األمـــنـــيـــة كـــانـــت فـــي مهمة 
روتـــيـــنـــيـــة، لــحــظــة مـــشـــاهـــدة افـــرادهـــا 
ملركبة متوقفة بشكل يثير الشبهات، 
الــدوريــة طلب من  الــى ان قائد  مشيرا 
صـــاحـــب املــركــبــة اثــبــاتــه الــشــخــصــي، 
في  انــه  تبني  بياناته  على  وبالتدقيق 
حالة سكر شديدة، واحيل إلى جهات 

االختصاص. 

 حلقة نقاشية
حول األمن 

والتنمية 
 اخــــــتــــــتــــــمــــــت كــــــلــــــيــــــة األمـــــــــن 
لـــنـــقـــاشـــيـــة  ا لـــحـــلـــقـــة  ا ــــوطــــنــــي  ل ا
األمن  «دور  الوسطى  للقيادات 
لــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة»  ا فـــــي 
لــدراســات  ا لــتــي نــظــمــهــا مــعــهــد  ا
ــــــيــــــجــــــيــــــة األمـــــنـــــيـــــة  ت االســــــتــــــرا
مـــن  مــــتــــدربــــًا   18 بــــمــــشــــاركــــة 
وزارات  قـــــطـــــاعـــــات  مــــخــــتــــلــــف 
لـــــعـــــدل واالعــــــالم  لــــداخــــلــــيــــة وا ا
ـــلـــتـــعـــلـــيـــم  ل ـــــعـــــامـــــة  ل ا لـــــهـــــيـــــئـــــة  وا

لــتــطــبــيــقــي. ا
ـــــــورشـــــــة  ل ا وحــــــــاضــــــــر فــــــــي 
ود.  لـــزعـــبـــي  ا عـــلـــي  د.  مـــن  كـــل 
بـــكـــلـــيـــة  لـــــــكـــــــنـــــــدري  ا ـــــعـــــقـــــوب  ي
لـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة  ا
لــوكــيــلــة  ا ـــكـــويـــت، ومـــشـــاركـــة  ل ا
لــــشــــؤون  ا بــــــــوزارة  ملــــســــاعــــدة  ا
لــعــمــل عــواطــف  االجــتــمــاعــيــة وا

لــقــطــان. ا
لـــى  ا لـــحـــلـــقـــة  ا وتــــهــــدف هـــــذه 
ملـــــــشـــــــاركـــــــني عــــلــــى  ا تــــــعــــــريــــــف 
ملـــجـــتـــمـــع  ا ــــــــدور األمـــــنـــــي فـــــي  ل ا
ــتــنــمــيــة  ل ا تـــحـــقـــيـــق  ومــــرتــــكــــزات 
لــشــراكــة  ا االجــتــمــاعــيــة وتــعــزيــز 
لــشــرطــة  ا ــفــعــلــيــة بـــني أجـــهـــزة  ل ا

ملــجــتــمــع. وا

 

العبدالهادي: 
جمعية املحامني 

شكلت لجنة 
للدفاع عنهما 
وإعادتهما 

للكويت

     الحمالت المرورية تتواصل لمحاصرة المستهترين

5 آالف مخالفة.. وحجز 123 مركبة في يومني 
 نـــّفـــذ قـــطـــاع املــــــرور فـــي املــحــافــظــات 
املخالفني  لضبط  مرورية  الست حملة 
املرورية في  القوانني  والخارجني على 
شــتــى مــحــافــظــات الـــبـــالد خــــالل عطلة 
نهاية االســبــوع، وأســفــرت تلك الحملة 
 5 عــن تحرير  املاضيني  اليومني  خــالل 
مــتــنــوعــة،  مـــروريـــة  مــخــالــفــة  آالف و15 
وحـــجـــز 123 مـــركـــبـــة فــــي كــــــراج حــجــز 
واحــــالــــة شــخــص مستهتر  املـــركـــبـــات، 
إدارة  عــن  بــيــان صــــادر  وقــــال  للمخفر. 
اإلعــالم األمني ان االحصائية املرورية 
ان  نــهــايــة األســبــوع كشفت عــن  لعطلة 
احــتــلــت  مـــــرور مــحــافــظــة حـــولـــي  ادارة 

املــرتــبــة االولــــى بــني املــحــافــظــات الست 
مـــــن حـــيـــث تـــســـجـــيـــل عــــــدد املـــخـــالـــفـــات 
املــــروريــــة، حــيــث ســجــل رجــالــهــا 1931 
فــي مخالفة  تمثلت  مـــروريـــة،  مــخــالــفــة 
شـــــــــــروط االمـــــــــــن واملــــــتــــــانــــــة وتــــــجــــــاوز 
السرعة املقررة وعدم ربط حزام االمان 
واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة 
تأمني  وانتهاء  والرعونة  واالستهتار 
املركبة وانبعاث دخان، فضال عن حجز 

42 مركبة في كراج حجز املركبات.

الثانية
ادارة  ان  اإلحـــصـــائـــيـــة  وأظــــهــــرت 

مــــرور مــحــافــظــة الــعــاصــمــة سجلت 
951 مخالفة مرورية متنوعة، فضال 
ادارة  عــن حجز 28 مركبة، وجـــاءت 
مرور محافظة الفروانية في املرتبة 
الــثــالــثــة، حــيــث ســجــل رجــالــهــا 930 
مخالفة مرورية، فضال عن حجز 40 

مركبة.
فــي  الـــعـــمـــلـــيـــات  إدارة  وجـــــــــاءت 
املــــرتــــبــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن حــــيــــث عــــدد 
حيث  املــروريــة،  املخالفات  تسجيل 
حــرر رجــالــهــا 471 مخالفة مــروريــة 
متنوعة، فضال عن حجز 4 مركبات، 
للمخفر،  مستهتر  شخص  واحــالــة 

وتــــلــــتــــهــــا فــــــي املـــــرتـــــبـــــة الـــخـــامـــســـة 
مــحــافــظــة االحـــــمـــــدي، حـــيـــث بــلــغــت 
املــخــالــفــات املــــروريــــة املــســجــلــة 411 
مــخــالــفــة مــــروريــــة مــتــنــوعــة، فضال 
عن حجز 3 مركبات في كراج حجز 

املركبات.
مــحــافــظــة  مــــــرور  إدارة  وجـــــــاءت 
الـــــجـــــهـــــراء فـــــي املــــرتــــبــــة الــــســــادســــة 
وسجل رجالها 165 مخالفة مرورية 
مــتــنــوعــة، فــضــال عـــن حــجــز مــركــبــة 
واحــــــدة فـــي كـــــراج حــجــز املـــركـــبـــات، 
وجاءت ادارة مرور محافظة مبارك 
الكبير فــي املــرتــبــة الــســابــعــة بـــ 105 

مخالفات مرورية، وحجز مركبتني، 
فيما جــرى تسجيل 51 مخالفة في 

املطار الدولي، وحجز 3 مركبات.

قواعد
لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  وأهـــابـــت 
بــقــائــدي املــركــبــات ضــــرورة االلــتــزام 
والـــعـــمـــل  املــــــــــرور  وآداب  بــــقــــواعــــد 
بــــــمــــــدلــــــول الـــــــعـــــــالمـــــــات املــــــــروريــــــــة 
والـــلـــوحـــات االرشــــاديــــة والــخــطــوط 
االرضية لعدم الوقوع في املخالفات 
وحـــمـــايـــة مــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق من 

الحوادث املرورية. 
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تعاون بني الكويت واألمم املتحدة للحد من نزف الطرقات
نــائــب رئــيــس مجلس  بــرعــايــة 
الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة الــشــيــخ 
أحــمــد الــحــمــود وبــحــضــور وكيل 
لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة 
الــلــواء د. مصطفى  املـــرور  قــطــاع 
اليوم األحد أعمال  الزعابي تبدأ 
الكوادر  لتدريب  العاملية  الورشة 
وقطاع  بــاملــرور  املعنية  الوطنية 
الــنــقــل، تــحــت شــعــار «نــحــو نظام 
نــقــل مـــســـتـــدام وســـالمـــة مـــروريـــة 
عالية لألجيال الحالية والقادمة 

في دولة الكويت».
وتـــــــأتـــــــي الــــــــورشــــــــة الــــعــــاملــــيــــة 
كـــــجـــــزء تــــنــــفــــيــــذي مــــــن مــــشــــروع 
للمرور  الوطنية  االستراتيجية 
الـــــتـــــي أقـــــرهـــــا مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 

أخيرًا. املوقر 
تحت  الــورشــة  تنظيم  وسيتم 

تم  الــتــي  الفني  الــتــعــاون  اتفاقية 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــني  تــوقــيــعــهــا 
اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج 
العامة للمجلس األعلى  واألمانة 
واملتعلقة  والــتــنــمــيــة،  للتخطيط 
بــتــوفــيــر الــدعــم املــالــي لــلــمــشــروع 
 ،2014/2011 الـــــفـــــتـــــرة  خـــــــــالل 
والــــــــتــــــــي أكــــــــــد عــــلــــيــــهــــا مـــجـــلـــس 
للجهات  وأوعــــز  املــوقــر،  الـــــوزراء 
هذا  دعم  في  باالستمرار  املعنية 

الوطني. املشروع 
وســــــــــوف يــــــشــــــارك فــــــي إلــــقــــاء 
الـــكـــلـــمـــات املـــمـــثـــل املـــقـــيـــم لـــألمـــم 
املــــتــــحــــدة فـــــي الــــكــــويــــت واألمــــــني 
للمجلس  الــعــامــة  لــألمــانــة  الــعــام 
األعـــــلـــــى لـــلـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــعــامــة  ومــمــثــلــو وزارة األشــغــال 
والـــبـــلـــديـــة والـــصـــحـــة والـــتـــربـــيـــة 

الكويتية. املهندسني  وجمعية 
بالتزامن  الورشة  هذه  وتأتي 
املتحدة  األمــم  انــطــالق حملة  مــن 
املــتــعــلــقــة   2020/2011 لـــلـــعـــقـــد 
بــدعــوة الــدول األعــضــاء لتحسني 
الــســالمــة عــلــى الــطــرق ومــعــالــجــة 
املــــــشــــــكــــــالت املــــــــــروريــــــــــة والـــــتـــــي 
وأصبحت  الكويت  دولة  دعمتها 
للمتابعة  خاضعًا  دوليًا  التزامًا 

املستمرة.
لألمم  العامة  الجمعية  وكانت 
الثالث من  األحد  املتحدة حددت 
شــهــر نــوفــمــبــر مــن كــل عـــام يــومــًا 
عــاملــيــًا لـــذكـــرى ضــحــايــا حــــوادث 
من  للحد  سعيها  ضــمــن  الــطــرق، 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــعــالــم 

وضمن جهود
لـــــلـــــمـــــرور  الــــــعــــــامــــــة  االدارة 

لــتــحــســني ســـالمـــة الــــطــــرق ودعــــم 
مــســاعــي املــجــتــمــع الــدولــي سيتم 
املناسبة. بهذه  االحتفال  تنظيم 

وقــــــــد تــــمــــت دعــــــــــوة الــــجــــهــــات 
الــورشــة  فــي  وسيحاضر  املعنية 
خـــبـــراء ومـــســـتـــشـــارون مـــن األمـــم 
املــرور  املــتــحــدة وادارات هــنــدســة 
والــنــقــل مـــن دول الــعــالــم اضــافــة 
لــلــجــامــعــات واملـــعـــاهـــد الــعــلــمــيــة 

ذات االختصاص.
وســــــــتــــــــتــــــــنــــــــاول املـــــــواضـــــــيـــــــع 
االستراتيجية  تنفيذ  متطلبات 
الــوطــنــيــة لــلــمــرور وقـــطـــاع الــنــقــل 
مشاريع  ودور  الكويت  دولــة  في 
الكويت ودور شبكات الطرق في 
تــنــفــيــذ خــطــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
واســــــالــــــيــــــب مــــعــــالــــجــــة الــــنــــقــــاط 
الــــــســــــوداء والــــتــــوعــــيــــة املـــــروريـــــة 

وتــخــطــيــط الــنــقــل واســتــعــمــاالت 
األراضي والتحقيق في الحوادث 
املـــــــروريـــــــة وعـــــالقـــــتـــــه بــتــصــمــيــم 

املرور. الطريق وهندسة 
ادارة  مــــــــــديــــــــــر  واوضــــــــــــــــــــــح 
الــــعــــالقــــات الــــعــــامــــة والـــتـــوجـــيـــه 
االعــــالم  ادارة  ومـــديـــر  املـــعـــنـــوي 
األمـــــــــنـــــــــي بــــــــاالنــــــــابــــــــة الــــعــــقــــيــــد 
اعــــــــــداد  ان  الــــــحــــــشــــــاش  عــــــــــــادل 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة يــأتــي 
البالد  أمير  سمو  لــدعــوة  تلبية 
بـــتـــحـــويـــل الــــكــــويــــت الــــــى مـــركـــز 
الـــنـــتـــائـــج  وان  عــــاملــــي  تـــــجـــــاري 
املـــتـــوقـــعـــة لــلــتــنــفــيــذ تــتــمــثــل فــي 
ربـــــــط قـــــطـــــاع الــــنــــقــــل بـــالـــخـــطـــط 
الــــتــــنــــمــــويــــة لـــــلـــــدولـــــة وتــــعــــزيــــز 
االســــتــــعــــمــــال االمـــــثـــــل لــــلــــمــــوارد 

وطنية. عمل  قوة  وبناء 

لقي مــواطــن مــصــرعــه، وأصــيــب 9 آخـــرون فــي حـــوادث مــروريــة عدة 
مــتــفــرقــة، شهدتها الــبــالد أمـــس، بسبب الــســرعــة الـــزائـــدة والــرعــونــة في 

القيادة، كان أخطرها على طريق املطار.
ووفق مصدر امني، فان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا عن 
وقوع حادث مروري مروع على طريق املطار، بسبب السباق على الطريق، 
فتوجه رجال املــرور يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى املوقع، وتبني ان 
الحادث أسفر عن وفاة مواطن (18 عاما) جراء تعرضه إلصابة نافذة 
بكسور  مرافقيه  آخرين من  مواطنني   3 الـــرأس، فضال عن إصابة  في 
الجثة،  لــرفــع  الجنائية  ـــة  األدل اســتــدعــاء رجـــال  وجـــروح متفرقة، وجـــرى 
ونقلها إلى إدارة الطب الشرعي، فيما جرى نقل املصابني إلى مستشفى 
آسيويني  آخــر منفصل، اصيب 3 مقيمني  حــادث  وفــي  للعالج.  الــعــدان 
بجروح متفرقة اثر حادث تصادم ثنائي على طريق امللك فهد، وجرى 
نقلهم إلى مستشفى العدان لتلقي العالج، فيما عمل رجال املرور على 

رفع املركبات املتضررة عن الطريق العام.
وأصيب الباقون في حوادث اخرى.

املركبة منقلبة في احد الحوادث ●

دوريات أمنية في محيط السفارة األميركية ●

جانب من املؤتمر الصحفي                     تصوير مصطفى نجم ●
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