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هاني الظفيري
أقدم مواطنان على التحرش بفتاة 
مس���اء امس األول ف���ي مطار الكويت 
الدولي األمر ال���ذي جعل الفتاة تقوم 
بالتلفظ على الشابني بألفاظ نابية أمام 
مرأى ومسمع املارة ليقوم رجال االمن 
بنقل املتشاجرين إلى مكتب مدير األمن 

الذي قام بدوره بتهدئة املوضوع.
لتطلب املواطنة تسجيل تعهد على 
الشابني بعدم تكرار التحرش بالفتاة 
وضبط النفس ليتعهد الش���ابان أمام 
رجال األمن الذين انهوا املوضوع بصفة 
ودية دون تس���جيل قضية واالكتفاء 

بالتعهد الذي طلبته الفتاة.

تحرش في مطار الكويت

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تبرئ مصريًا من االتجار بالمخدرات
قضت الدائ���رة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستش���ار ابراهيم 
العبيد وعضوية املستشارين 
لطفي س���املان وعلي حسني 
نصر في حضور أمني س���ر 
الدوائ���ر اجلزائ ية س���امي 
العنزي بإلغاء حكم محكمة 
أول درج���ة القاضي بحبس 
واف���د مصري ملدة خمس���ة 
عشر عاما، وقضت ببراءته 
من تهمة االجتار باملخدرات 
وامتنعت عن النطق بعقابه 

عن التعاطي.
كان دف���اع املتهم احملامي 
العل���ي خالل  علي محم���د 
جلس���ات احملاكم���ة قد دفع 
ببط���الن اذن النيابة العامة 
بصدوره بناء على حتريات 
باطلة لعدم جديتها وانعدامها، 
باالضافة ال���ى صدور االذن 

بتفتي���ش مس���كن مجهول. 
كما دفع ببط���الن اجراءات 
القب���ض والتفتي���ش بحق 
موكله إلجرائها قبل صدور 

اذن النيابة العامة.
ودفع احملامي العلي ايضا 
بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء 
أركان اجلرمية بحق موكله، 

كما دفع بانتفاء قصد االجتار 
وانعدامه بحق موكله وبطالن 
االدل���ة اجلنائية  تقري���ري 
وقصورهم���ا وعدم االعتداد 
بهما. وطالب بإلغاء حكم أول 
درجة والقضاء ببراءة موكله 

مما اسند اليه.
الدعوى  وتخلص واقعة 
الواقعة  فيما قرره ضاب���ط 
بأن حترياته الس���رية دلت 
على ان املته���م االول يحوز 
مادة احلشيش املخدرة بقصد 
االجتار. وبع���د ان تأكد من 
حتريات���ه ارس���ل اليه احد 
مصادره السرية لشراء قطعة 
من مادة احلش���يش مببلغ 
ثالثني دينارا، وزود املصدر 

بنقود املباحث املرقمة.
وفي الزمان واملكان احملددين 
لعملية التسلم والتسليم مت 

القبض على املتهم.

وبتفتيشه عثر معه على 
نق����ود املباحث املرقمة، كما 
عثر معه على قطعة اخرى 
من مخدر احلشيش ملفوفة 
بالقصدير. وسلمه املصدر 
الس����ري قطعة احلش����يش 
التي تس����لمها م����ن املتهم. 
ومبواجهت����ه باملضبوطات 
املته����م االول بحيازته  أقر 
لها بقصد االجتار والتعاطي 
وانه يتحصل عليها من املتهم 
املباحث عن  الثاني وأرشد 

مكان اقامته.
الثاني  املته����م  وبضبط 
مبسكنه عثر معه على اربع 
قطع صغيرة من احلشيش 
ملفوفة بالقصدير، كما عثر 
معه على ورق لف سجائر. 
ومبواجهته باملضبوطات أقر 
بحيازته لها بقصد االجتار 

والتعاطي.

إلغاء قرار مدير بيت الزكاة لتخطي موظف لزميله في الترقية
ايدت الدائرة االدارية مبحكمة التمييز حكمي 
اول درجة واالستئناف القاضيان بالغاء قرار 
مدير عام بيت الزكاة لتخطيه ترقية موظف 
ملنصب مراقب التدريب والتنظيم وترقية احد 

زمالئه لذلك املنصب.
وكان املوظف ق����د رفع دعوى ادارية عبر 
احملامي علي الواوان الذي قدم حافظة مستندات 
طويت عل����ى تقارير كفاءة ملوكله اضافة الى 
ش����هادات امتياز في العمل صادرة من املدعى 

عليه.
وقال الواوان شارحا دعواه ان موكله يعمل 
في بيت الزكاة منذ العام 1997 بوظيفة مساعد 
محرر في قسم الصحافة واالعالم، وانه حاز 
على عدة تقاري����ر مبرتبة امتياز طوال فترة 
خدمته، وعلى ضوء تلك التقارير متت ترقيته 

الى منصب رئيس قسم الصحافة واالعالم ومت 
ترشيحه ملنصب مساعد مدير لالعالم بدرجة 

مراقب في ادارة العالقات العامة.
لكن جلنة ش����ؤون املوظفني، ودون ذكر 
االسباب، رفضت ترش����يحه، علما ان جميع 
الشروط تنطبق عليه، بعدها فوجئ املوظف 
بندب احد زمالئه لشغر منصب مراقب التدريب 
والتنظيم. فقدم املدعي كتاب تظلم الى مدير 
بيت الزكاة ومستندات تثبت احقيته بتولي 
ذلك املنصب، اال ان املدير رفض التظلم، االمر 

الذي دعاه للجوء الى القضاء النصافه.
وقدم احملامي الواوان مذكرة طلب فيها الغاء 
قرار مدير بيت الزكاة فيما تضمنه من تخطي 
املدعي بترقيته ال����ى وظيفة مراقب التدريب 
احملامي علي الواوانوالتنظيم بادارة التطوير االداري والتدريب.

احملامي علي محمد العلي

العميد عبداهلل خليفة الراشد

رجال املرور منتشرون في مختلف الطرقات لتحقيق االنضباط املروريصورة ارشيفية من حادث الدوحةوكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري

الشويع مترئسا اجتماع آمري الوحدات املشاركة في تأمني الدورة 85

وزارة الداخلية تنفي أي تدوير
أو تنقالت لقيادييها

نفت وزارة الداخلية الكويتية امس وجود اي 
تدوير او انتقاالت او تقاعد ألي من قيادييها.

وقال����ت الوزارة في بيان له����ا انه ايضاحا ملا 
تناقلته بعض الصحف ف����ي االيام االخيرة من 
انب����اء عن ان هناك تدويرا لقي����ادات الوزارة او 
حركة تنقالت لقيادييها وترقيات او احالة على 
التقاعد لعدد منهم، فإنه����ا تعلن ان هذه االنباء 
عارية عن الصحة جملة وتفصيال وال س����ند لها 

من الواقع.
واوضح����ت الوزارة في بيانها انه س����بق ان 
اوضحت أن اي تصريحات حول اي من شؤونها 
تصدر عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر اخلال����د او عن وكيل الوزارة الفريق احمد 
الرجيب او عن الناطق الرس����مي باسم الوزارة 

العقيد محمد الصبر.
واشار البيان الى ان اي اخبار منقولة عن مصادر 

اخرى او عن اي جهة اخرى ال يعتد بها.

العقيد الشويع يترأس اجتماعًا آلمري الوحدات لتأمين 
المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي

باالنابة عن اللواء خليل الشمالي وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن الع��ام 
ورئيس اللجن��ة االمنية لتأمني »ال��دورة 
85« للمجل���س االقتص���ادي واالجتماعي 
جلامعة ال���دول العربي��ة املق��رر عقده��ا 
في الكويت برعاية س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل الفت��رة 
م���ن 7 - 2010/2/11، ت���رأس العقيد فهد 
الشويع مس���اعد مدير عام االدارة العامة 

املركزي���ة للعمليات مس���اعد القائد العام 
للدعم االمني صباح ام��س اجتماع��ا مع 
آم��ري الوحدات املش���ارك��ة، وت��م خالله 
التفصيلي��ة للقي�ام  استع��راض اخلطط 
بواجبات التنسيق األمني وإع��داد وإصدار 
البطاقات والتصاريح االمنية الالزمة للخدمة 

وتنفيذ املهام املعتمدة.
كم���ا مت بحث توزيع الدوريات مبواقع 
املسؤولية على جميع القطاعات االمنية، 

وتنظيم حركة السير امام قاعات الوصول 
واملغادرة مبطار الكويت الدولي، وتخصيص 
دوريات مرور للسير ضمن مراكب الضيوف 
وتوفير كل اخلدمات املرورية ملختلف مواقع 

الزيارة.
وقد أعرب العقيد الشويع عن ارتياحه 
للخطط املقررة، وأصدر بعض املالحظات 
لتوفير أكبر قدر من التنسيق بني مختلف 

الوحدات املشاركة.

محمد الجالهمة
شنت اإلدارة العامة ملباحث الهجرة برئاسة العميد 
عبداهلل خليفة الراش����د حملة على مخالفي قانون 
اإلقامة بالتعاون والتنس����يق م����ع اللجنة الثالثية، 
وأسفرت احلملة عن توقيف نحو 186 مخالفا لقانون 

اإلقامة. 
واش������ار املصدر الى ان حمل����ة اللجنة الثالثية 
استهدف��ت ع��دة اس��واق مختلف��ة ف��ي انح��اء متفرقة 

من محافظتي العاصمة والفرواني��ة مشي��را الى ان 
جمي��ع م��ن ت��م ضبطهم في حمالت اللجن��ة الثالثي��ة 
ج��ار ابعاده��م ع��ن الب��الد، الفتا إلى أن بعض الذين 
مت ضبطهم يحمل��ون سم��ة التح��اق بعائ��ل وم��ع 
ذلك يعملون ف��ي االس����واق املركزي��ة سواء كانوا 
مروجي��ن او بائعني، مش��ددا عل��ى ض��رورة التزام 
الوافدين بالقواني��ن املنظمة للوافدين خاصة ان عمل 

هؤالء الوافدين ينعكس سلبا على سوق العمل.

ضبط 186 مخالفًا منهم التحاق بعائل
في حملة للجنة الثالثية بإشراف »الهجرة«

الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 30% منذ 2006

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تس����اءلت مصادر أمنية مطلعة عن اس����باب الهجوم على الوكيل 
املس����اعد لشؤون املرور اللواء محمود الدوسري فيما يتعلق بحادثة 
وصلة الدوحة املؤس����فة، التي ذهب ضحيتها عدد من الشبان جراء 
حادث سباق ال يزال التحقيق جاريا بشأنه في الوزارة ملعرفة االسباب 

الدقيقة التي أدت لوقوعه.
ورغم حتمل الوزارة جزءا كبيرا من احلادث في عدم اس����تجابتها 
للبالغ الذي قدمه مواطن قبل وقوعه إال ان املصادر استغربت الربط 
املباشر بني احلادث وبني محاولة حتميل مسؤوليته لشخص واحد هو 
اللواء محمود الدوسري، األمر الذي يثير كثيرا من عالمات االستفهام، 
خاصة أن مشكلة املرور مشكلة مزمنة في البالد، ومعروف ان الدوسري 
ومنذ تسلمه مهام قطاع املرور قد أدخل عليه تعديالت وحتديثات لم 
يسبق ألحد أن أدخلها عليه، وقام بتغييرات جذرية شملت كل أجزاء 
القطاع وإداراته مبا يصب في الصالح العام، كما ان مش����كلة حوادث 

املرور ال ميكن حتميلها لشخص واحد.
واوضحت املصادر انه منذ تسلم اللواء الدوسري ملهام منصبه في 
2006 انخفضت أعداد الوفيات التي كانت تسجلها البالد بشكل ملحوظ 
جدا، فبعد أن كانت قد س����جلت في 2006 نحو 460 حالة وفاة بسبب 
احلوادث املرورية انخفضت في العام الذي يليه 2007 إلى 447 حالة 
وفاة، لتنخفض في 2008 إلى 410 وفي 2009 سجلت 407 حاالت وفاة، 
وهو ما يعني أنها في عهده انخفضت بش����كل ملحوظ جدا، وأشارت 
املصادر إلى أن تقرير منظمة الصحة العاملية 2006 أوضح أن الوفيات 
بسبب احلوادث املرورية بلغ 18 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، 
بينم����ا ذكر ذات التقرير في 2009 أن الكويت س����جلت 12 حالة وفاة 
مقابل كل 100 ألف من السكان وهو ما يعني اعترافا دوليا بإجنازات 
اإلدارة العامة للمرور منذ تسلم الدوسري مهام إدارتها ووصلت نسبة 

االنخفاض إلى 30% وهو رقم قياسي لم يتم حتقيقه سابقا.
وقالت املصادر ان قطاع املرور في الكويت هو أحد أكثر القطاعات 
حيوية، ومتتد مسؤوليته إلى جميع املناطق بال استثناء على امتداد 
ش����بكة طرق يبلغ طولها أكثر من 4600 كيلومتر وتس����ير على هذه 
الطرق مليون و530 ألف س����يارة، وهو ما دعا إلى التفكير جديا في 
إنشاء هيئة مس����تقلة للمرور وذلك بحس����ب ما أعلن مؤخرا اللواء 
محمود الدوسري الذي ذكر في تصريح سابق له أن الهيئة بدأ العمل 
فعلي����ا من أجل إنش����ائها بالتعاون بني كل م����ن وزارة الداخلية من 
جهة ووزارتي األش����غال واملواصالت وجهاز البلدية من جهة أخرى 
مشيدا بنفس التجربة التي سبق أن طبقت في دولتي اإلمارات وقطر 

ووصفهما بالناجحتني.
ومنذ تسلم اللواء الدوسري مهام عمله كوكيل مساعد لهذا القطاع 
املهم واإلدارة تقوم مبواكبة التطور حيث ملس اجلميع تغييرا جذريا 
في كثير من جوانب هذا القطاع س����واء ف����ي اإلدارات املختلفة أو في 
الطرقات عبر االنتش����ار املكثف لدوريات املرور وسرعة استجابتها 

ألي بالغ أو حادث.
وكان الدوس����ري قد كشف أن اإلدارة العامة للمرور سجلت العام 
املاضي أكثر من ثالثة ماليني ونصف املليون مخالفة مرورية مشيرا 
إل����ى أن كثرة املخالفات املرورية كانت س����ببا في احلد من احلوادث 
املرورية كما انها دليل على انتش����ار دوريات املرور حيث بدأ بالفعل 
اتباع أس����اليب حديثة في الدوريات لتصل إلى مواقع احلوادث ومن 
بني تلك األس����اليب تشغيل نظام تتبع دوريات املرور وهو ما يسهل 
توجيه الدورية إلى موقع احلادث بسرعة، باإلضافة إلى إطالق نظام 
الرسائل املتغيرة الذي مت تدش����ينه مؤخرا على الطرقات وبلغ عدد 
اللوح����ات اإلعالني����ة 18 لوحة وهي اآلن في ط����ور التطوير وتعطي 
عالمات إرش����ادية في حال حدوث حادث في ح����ارة ما على الطريق 

وأيضا س����توضع كاميرات مراقبة ملالحظة ش����دة االزدحام املروري 
وحالة الطريق والتدفق املروري مما يساعد رجال األمن على الوصول 

السريع إلى موقع االزدحام.
ومن بني املشاريع املس����تقبلية التي تنوي اإلدارة العامة للمرور 
القيام بها تغيير رؤوس اإلش����ارات الضوئي����ة حيث تبدل احللقات 
القدمية بأخرى جديدة ومت بالفعل العام املاضي وضع ما يقارب 600 
رأس إشارة جديد في محافظات العاصمة وحولي والفروانية وتتميز 

الرؤوس اجلديدة بأنها ال تتأثر باألحوال اجلوية السيئة.
كما تنوي اإلدارة العامة للمرور وضع كاميرات مراقبة على الطرقات 
تبني املركبات التي تس����ير على كتف الطري����ق حيث ان حارة األمان 
تكون مبس����احة 3.20 أمت����ار، وقد مت جتريب ما يق����ارب 9 كاميرات 
وضعت في أماكن حساس����ة وحيوية على الدائري اخلامس السريع 
وطريق امللك فهد وطريق الفحيحيل السريع وطريق املغرب السريع 

وطريق الغزالي.
كذلك س����يتم حتويل نظ����ام كاميرات األفالم العادي����ة إلى النظام 
الرقمي اإللكتروني وذلك لتفادي العديد من املش����اكل كما أنه يخفض 
التكلفة التش����غيلية مقارنة بكلفة كاميرات األفالم التقليدية، وميزة 
الكاميرات الرقمية أن الصور امللتقطة للمخالفات ستصل إلى النظام 
رأس����ا بدال من االنتظار أياما حتى يق����وم املندوب بجلبها إلى اإلدارة 

وإعادة فرزها.
ومن ضمن اخلطط املستقبلية لإلدارة العامة للمرور كذلك استخدام 
اإلنترنت حلجز مواعيد اختبارات القيادة للمواطنني واملقيمني وتخفيض 
األعباء أثن����اء االختبارات باإلدارة العامة للم����رور، كما أن االختبار 
النظري الذي يجريه املتقدم في احلصول على رخصة القيادة سيتم 
عن طريق الكمبيوتر ومعه يتحدد القبول وهو ما سيس����هل العملية 

ويلغي طوابير االنتظار الطويلة ويقلص من دائرة املعاملة. 

مصادر أمنية استغربت الهجوم على الدوسري بعد حادثة وصلة الدوحة وتساءلت عن خلفياته

قبـل 4 أعوام سـجلت الكويت 18 حالـة وفاة لكل 100 ألف من السـكان والعـام الماضي انخفضـت إلى  12 حالة لـكل 100 ألف


