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سوالف أمنية

العرس 
الدميوقراطي

وانتهت االنتخابات ملجلس االمة لعام 2013 الصعبة 
بكل ظروفها على الناخب واملرشح، ورغم ذلك فقد 

اكد املواطن الكويتي علو كعبه وعشقه للدميوقراطية 
وشارك والغالبية صائمة وفي ظل اجواء مناخية 

حارة جدا.
املواطن حتمل كل تلك االجواء والظروف وشارك 

في االنتخابات وزكى مرشحيه ألسباب عديدة تتعلق 
بالكفاءة أو البروز االعالمي أو االنتماء للقبيلة أو 

الطائفة أو انتمائه لتيار أو حزب غير معلن كما يعلم 
اجلميع مبنع اقامة احزاب في القانون الكويتي.

وقد شاركت بهذه االنتخابات رغبة مني في ايصال 
صوتي وصوت من دفعني للوصول لعضوية مجلس 

االمة ودعم كامل من اسرتي وزمالئي املقربني ولم 
يحالفني التوفيق ألسباب كثيرة سأتطرق لبعضها 

في القادم من االيام.
وبهذه التجربة اجلميلة اكتسبت الكثير من اخلبرات 

واملعلومات في ادارة احلملة االنتخابية من خالل 
زمالء وأصدقاء شاركوني وأداروا احلملة االنتخابية 
وسبق ان عملوا مع نواب سابقني حالفهم التوفيق او 

لم يحالفهم.
تنظيم احلملة االنتخابية وادارتها عمل مضن 

للمرشح ومجهود جبار تبذله ادارة حملته االنتخابية 
في تنظيم مواعيد االجتماعات ولقاءات املرشح 

االعالمية ولقاءاته مع ناخبيه خالل ندوات رجالية 
ونسائية وكذلك زياراته للديوانيات واالستماع الى 

وجهات نظرهم ومناقشتهم باألوضاع السياسية 
احمللية واخلارجية ويستعرض اهدافه وبرامجه 

االنتخابية.
وكما أشرت فإنها جتربة جميلة شاركت بها 

واكتسبت الكثير من اخلبرات والعالقات الشخصية 
مع العديد من ابناء الدائرة ومن هنا فإنني اشكر 

ابناء الكويت وأشكر ابناء الدائرة الثالثة نساء 
ورجاال، من وقف معي ومن منحني صوته أو من 

صوت للمرشحني اآلخرين.
كما أشكر أبناء العم خالد املرزوق، رحمه اهلل، االخ 

فواز ويوسف لوقفتهم الطيبة معي ومساندتي 
من خالل التغطية االعالمية املقدمة لي من جريدة 

»األنباء« ودعمهم الالمحدود لي.
كما أشكر عائلتي لوقوفهم الكامل معي والشكر 
املوفور لزمالئي من ساندني ومن عمل معي في 

حملتي االنتخابية وال يفوتني هنا ان أتقدم بالتهنئة 
لكل من فاز بعضوية مجلس االمة من اعضاء سابقني 
واعضاء جدد ونشد على ازر من لم يفز باالنتخابات 

ونتمنى التوفيق للجميع.
متنياتنا للمجلس املقبل بان يكون مجلس اجناز 

ويبتعد عن الصراعات السياسية واملصالح 
الشخصية وأن نرى تقدما واستقرارا لوطننا الكويت 

وطن اجلميع.

مباحث األحمدي أوقفت مطلق
النار في الرقة عند املخرج

استطاع رجال مباحث األحمدي توقيف شاب أطلق 
أعيرة نارية من سالح كالشينكوف احتفاء بفوز أحد 
املرشحني. وقال مصدر أمني إن مطلق النار وهو كويتي 
مت توقيفه عند مخرج املنطقة بعد أن مت حتديد هويته 
من قبل رجال مباح���ث كانوا من بني احملتفني وطلب 

منهم رصد أي جتاوزات تصدر عن محتفني.
وقال مصدر أمني إن رجال املباحث حددوا هوية شاب 
ومتت مراقبته عن قرب، وبعد انتهاء االحتفال مت عمل 
كمني ملطلق النار وعثر بحوزته على السالح املستخدم، 
ووجهت إليه عدة تهم منها حيازة سالح وذخيرة دون 

ترخيص، وإطالق نار في منطقة مأهولة.
عبداهلل قنيص  ٭

مخالفة مرورية في الرابعة فجرًا 
تكشف عن متعاٍط ومخدرات 

وأدوات »كيف« في املقعد اخللفي

الشاب في مديرية أمن حولي بعد ضبطه

أحال مدير أمن محافظة حولي العميد غلوم حبيب شابا 
كويتيا من مواليد 1974 الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وأرفق في ملف االحالة عدد 2 ظرف به مادة هيروين وعلبة 
صغيرة بها مادة الشبو وعلبة بها مخدر هيروين ونصف 
حبة صف����راء و2 ظرف ملح الليم����ون و1 ورق »جيزة« 

يستخدم للتعاطي و12 
حبة سمانيك و5 حبوب 
»ساندوز« و2 أداة تعاط 
الى جان����ب مبلغ مالي 

يقدر ب� 46 دينارا.
وقال مصدر أمني ان 
دورية بقيادة املالزم أول 
حمد اجلندول ووكيل 
عريف عايض العتيبي 
رصدت مركبة تتجاوز 
الضوئي����ة  االش����ارة 
احلمراء في الرابعة من 
فجر أمس وقام مرافق 
الضابط برصد أدوات 

تع����اط ومواد مخدرة في املقعد اخللفي وعليه مت اخطار 
مدير ادارة العمليات العقيد ناصر العدواني والذي أبلغ 

مدير األمن وقام األخير بإحالة الشاب الى املكافحة.
محمد الجالهمة  ٭

العقيد ناصر العدواني

أمن اجلهراء أعاد طفاًل
اختفى في البر لـ 3 ساعات

أسفرت جهود أمن اجلهراء في اعادة طفل )13 عاما( 
كان برفقة ذويه وضل طريق���ه في جواخير االرتال، 
وكان والد الطفل اس���تنجد بعمليات الداخلية ليقوم 
مدير أمن اجلهراء بارسال عدة دوريات وبعد عمليات 
بحث امتدت ل� 3 ساعات مت العثور على الطفل واعادته 

الى ذويه وتسجيل اثبات حالة.
هاني الظفيري  ٭

اللواء أنور الياسني

عثر بحوزة األول على جواز دومينيكاني وآخر مادة 17

أمن املطار يكشف عن جوازيسفر بلجيكيني
بحوزة شقيقني من البدون

املباح���ث  فت���ح رج���ال 
اجلنائي���ة حتقيقا موس���عا 
مع شابني ش���قيقني من غير 
محددي اجلنس���ية للوقوف 
على كيفي���ة حتصلهما على 
جوازين بلجيكيني مزورين، 
وحسب مصدر أمني فإن رجال 
أمن املنافذ اشتبهوا في شابني 
من البدون كانا في طريقهما 
الى احدى ال���دول األوروبية 
وبالتدقي���ق تبني بحوزتهما 
جوازات س���فر بلجيكية مت 
انها  التدقيق عليه���ا ليتبني 
م���زورة، واضاف املصدر: مت 
إبالغ وكي���ل وزارة الداخلية 

املساعد لشؤون املنافذ اللواء 
أمر  الياس���ني وال���ذي  أنور 
بتوقيف الشابني وإخضاعهما 
للتحقيق مع تفتيش أمتعتهما 
واس���تطرد املصدر بالقول: 
أسفرت عملية تفتيش أمتعة 
الش���ابني عن حيازة أحدهما 
جواز س���فر صحيحا صادرا 
الدومينيكان وآخر مادة  عن 

17 صالح.
كما تبني انهما ش���قيقان 
وبسؤالهما عن أسباب سفرهما 
بجوازات سفر أوروبية قاال إن 
هذه اجلوازات تتيح لهما التنقل 
بني دول االحت���اد األوروبي 

دون تأشيرات مسبقة وأفادا 
بأنهما قاما بشراء اجلوازين 
من شخص جار ضبطه مقابل 

1500 دينار للجواز الواحد.
وأشار املصدر الى ان اللواء 
الياسني أمر بإحالة الشقيقني 
الى املباحث اجلنائية إلعادة 
التحقي���ق معهم���ا ومعرفة 
األس���باب احلقيقي���ة وراء 
اس���تخراجهما جوازات سفر 
أوروبي���ة والقبض على من 
استخرج لهما جوازات السفر 

تلك.

عبداهلل قنيص  ٭

مصرع آسيوي غرقاً في الساملية
انتشلت أجهزة االطفاء مساء أول من امس جثة وافد 
آسيوي غرق خالل سباحته مبنطقة واجهة الساملية.

وقال مصدر أمني ان اصدقاء اآلسيوي أبلغوا عمليات 
الداخلية عن غرق زميلهم حيث نزل مبالبس السباحة 
ولم يعد، وعلى الفور مت نقل البالغ الى عمليات االطفاء 
التي سيرت دوريات بحرية، كما مت ابالغ خفر السواحل، 
ومت انتشال جثة اآلسيوي وسجلت قضية بالواقعة.

هاني الظفيري  ٭

ضبط 750 غراماً ماريغوانا

متكنت إدارة العمليات التابعة لإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط وافدين من إحدى اجلنسيات اآلسيوية 

يقومان بجلب مواد مخدرة »ماريغوانا« إلى البالد.
وكان����ت املعلومات الواردة قد كش����فت عن قيام احد 
الوافدين باالجتار في املواد املخدرة وبحوزته كمية منها، 
وعلى الفور مت إعداد فريق عمل لرصد حتركاته والقيام 
باملزيد من التحريات والتي أكدت صحة املعلومات الواردة 
ومت اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم ومداهمة مكان تواجده 
وبتفتيشه عثر على 500 غرام ماريغوانا، كما اعترف أنها 

بقصد االجتار وبأن له شريكا آخر من جنسيته.
وبالفعل متت مداهمة مسكن شريكه وعثر بحوزته على 
250 غراما ماريغوانا. ومتت إحالة املتهمني واملضبوطات 

إلى جهات االختصاص.
عبداهلل قنيص - هاني الظفيري  ٭

الوافدان وأمامهما املضبوطات

تفحم آسيوي في انفجار صهريج محمل بـ 32 ألف ليتر وقود
أسفر انقالب صهريج على 
طريق املل���ك فهد عصر أمس 
األول وانفجاره أمس األول عن 
تفحم وافد آسيوي فيما بذلت 
أجه���زة اإلطفاء جهودا كبيرة 
في احليلولة دون امتداد ألسنة 
اللهب إل���ى البيابات النفطية 
القريبة من موق���ع احلريق، 
إن  ف���ي اإلطفاء  وقال مصدر 
الصهريج كان ممتلئا بنحو 32 
ألف ليتر من الوقود وأن سحبا 
دخانية كثيفة شوهدت جراء 
احلري���ق، هذا وفتحت أجهزة 
اإلطفاء والداخلية حتقيقا في 
أسباب انقالب الصهريج، وقال 
مصدر إطفائي إن نائب املدير 
املكافحة وخالل  العام لقطاع 
سيره بعد انتهاء الدوام على 
طريق امللك فهد رصد صهريجا 

للصهريج ومن ثم انفجر خزان 
الوقود اخلاص بالصهريج، وأكد 
البيان انه مت احتواء احلادث 
وتطويقه بسرعة قياسية، ومن 
ثم قامت فرق اإلطفاء من خالل 
ونش اإلطفاء بإزالة الصهريج 
من الطريق السريع واستخراج 
اجلثة املتفحمة لسائق الصهريج 
وتسليمها لألدلة اجلنائية. هذا 
وشارك في قيادة احلادث نائب 
املدير العام العميد خالد املكراد 
ورئيس مرك���ز املنقف الرائد 
أحمد الهب���دان ورئيس مركز 
فحيحيل الرائد معاذ احلمادي 
ورئيس النوب���ة ج من مركز 
مبارك الكبير للمواد اخلطرة 

النقيب محمد جواد حسن.

هاني الظفيري - محمد الجالهمة  ٭

منقلبا وعلى الفور أبلغ عمليات 
اإلطفاء وطلب س���رعة انتقال 
مراكز اإلطفاء للسيطرة على 
ألسنة اللهب، وأضاف املصدر 
خالل دقائق من االنقالب حتى 

ف���ي الصهريج  انفجار  حدث 
وتدافع ألسنة اللهب والدخان 

إلى مسافات بعيدة.
واستطرد املصدر بالقول: 
وض���ع رجال اإلطف���اء خطة 

عمل متفق عليها في مثل هذه 
احل���وادث الحت���واء احلادث 
حتس���با النتش���ار احلريق 
لألشجار واألسالك الكهربائية 
املمتدة على طول اخلط السريع 

وانتشار احلريق لرقعة أكبر، 
وحس���ب بيان لإلطف���اء فقد 
املبذولة من  أسفرت  اجلهود 
رجال اإلطف���اء وحرفية إدارة 
احلادث دون انتشار ووصول 

احلريق إلى املشاتل الزراعية  
النفطية  البايب���ات  وأيض���ا 
املوجودة بالقرب من احلريق. 
وأضاف البيان: أثناء وصول 
الفرق انفجر اخلزان الرئيسي 

رجال اإلطفاء خالل تعاملهم مع حريق الصهريجالعميد خالد املكراد أبلغ عن احلادث وأشرف عليهدخان كثيف غطى سماء طريق امللك فهد عصر أمس األول

.. ونهايتها حريق وتفحمبدايتها استهتار

التشفيط املفرط فّحم مركبة رياضية
وقائدها املراهق جنا من موت محقق

جنا شاب كويتي من موت 
محقق بعد اندالع النيران في 
مركبته الرياضية في اعقاب 
وصلة اس���تهتار مميتة على 

طريق االرتال.
وقال مصدر امني ان بالغا 

بحريق مركبة تلقته عمليات 
الفور مت  الداخلي���ة وعل���ى 
توجيه س���يارات االسعاف 
اللهب، ولدى  ألسنة  وإخماد 
التحقيق مع الشاب من قبل 
مدير امن اجلهراء اللواء ابراهيم 

الطراح اعترف بأنه كان يشفط 
مبركبته حتى احترق اطارها 
وامتد حري���ق االطار ليلتهم 

املركبة بكاملها.

هاني الظفيري  ٭

العقيد عادل احلشاش

احلشاش: »الداخلية« اتخذت جميع اإلجراءات
األمنية واملرورية لتأمني أماكن العبادة

أكد مدي���ر إدارة العالقات 
العام���ة والتوجي���ه املعنوي 
وادارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العقيد عادل احلشاش أن جميع 
أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية 
اتخذت جميع اإلجراءات األمنية 
واالحتياط���ات الالزمة لتأمني 
الش���هر  العبادة خالل  أماكن 
الكرمي وحتقيق أكبر قدر من 
السالمة املرورية وانسيابية 
حركة املرور خاصة في أماكن 
العبادة وأثناء صالة التراويح 
والقيام والعش���ر االواخر من 
رمضان، الس���يما في املسجد 
الكبير وجميع مساجد الكويت، 
حي���ث تش���هد ه���ذه األماكن 
جتمعات بشرية من املصلني 

وكثافة مرورية كبيرة.
وأوضح أنه في هذا االطار 
مت تش���كيل فريق عمل أمني 
العمليات  إدارات  من جمي���ع 
والدوري���ات التابع���ة لقطاع 

األمن العام في مديريات االمن 
بجمي���ع احملافظ���ات وكذلك 
دوريات شرطة النجدة من خالل 
الدوري���ات الثابتة واملتحركة 
لف���رض الس���يطرة األمنية 
وأحكامها ف���ي جميع املناطق 
خاصة الت���ي تزدحم بتواجد 
جماهي���ري كبير ف���ي أماكن 

العبادة واألسواق التجارية.
العقيد احلش���اش  وأهاب 
باملواطنني واملقيمني إلى ضرورة 
االلت���زام بالقوانني واألنظمة 
املتبعة وعدم اخلروج عليها 
واحلفاظ على القيم والعادات 
املرتبطة بهذا الشهر الفضيل 
واحترام مشاعر الصائمني حتى 
ال يتعرض أي منهم للمساءلة 

القانونية.
 كما ناشد اجلميع ضرورة 
االهتمام مبمتلكاتهم الشخصية 
واحلرص عليه���ا وعدم ترك 
س���يارتهم مفتوحة أثناء أداء 

صالت���ي التراويح والقيام أو 
وضع نقود أو أش���ياء ثمينة 
في أماكن يسهل على ضعاف 
القانون  النفوس ومتجاوزي 

الوصول إليها.
وذكر العقيد/ احلشاش ان 
هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا 
مع االجهزة املعنية في وزارات 
ومؤسسات الدولة ذات العالقة 
للعم���ل على راحة اجلميع مت 
التخطيط واالعداد والتجهيز له 

قبل شهر رمضان املبارك.
واختتم مشددا أن أجهزة 
وزارة الداخلية ال تألوا جهدا 
الس���لبية  الظواهر  في رصد 
خالل الش���هر الفضيل لتأمني 
املصلني في املساجد وحتقيق 
األمن في األس���واق واألماكن 
املزدحمة داعي���ا إلى االلتزام 
بالقوان���ني ومتمنيا أن يكون 
هذا الش���هر شهر خير وبركة 

وسالمة للجميع.

إصابة 4 أحداث في انقالب
على طريق الساملي

أسعف 4 أحداث الى مستشفى اجلهراء ووصفت حالة أحدهم 
باخلطيرة، اثر انقالب مركبة كانوا بها على طريق الساملي.
وقال مصدر أمني إن عمليات الداخلية أبلغت باحلادث ومت 

نقل سيارات إسعاف التي قامت بنقل املصابني، وقام ضابط 
االرتباط في مستشفى اجلهراء بتقدمي اإلسعافات الضرورية 
وإبالغ ذوي املصابني مبا حدث، وجار معرفة أسباب احلادث.

هاني الظفيري مواطنون ومقيمون جتمعوا إلنقاذ األحداث بعد انقالب مركبتهم ٭

فتاة إلى اإلنعاش.. في ظروف غامضة
أسعفت فتاة 33 سنة إلى مستشفى مبارك ووضعت 
حت���ت العناية الفائقة بعد اصابته���ا بغيبوبة جاري 
الوقوف على أس���بابها وقال مصدر أمني أن مرافقني 
للفت���اة مت توقيفهما للتحقيق معهما، مش���يرا إلى أن 

إحداهما عثر بحوزته على مواد مخدرة.
محمد الجالهمة  ٭


