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قراءة 
باالنتخابات 

األخيرة 3/3
نستكمل مقالتنا السابقة عن األحداث التي جرت 

باالنتخابات ونبدأ بتقدمي حتليل عن الفوز 
واخلسارة للمرشحني وفائدة الصوت الواحد الذي 

حاول الكثير الطعن والتشكيك فيه.
لقد أبرز الصوت الواحد الكثير من الوجوه اجلديدة 
التي ما كانت تستطيع الوصول لقبة البرملان بنظام 

األربعة أصوات وخاصة أبناء القبائل ذات األعداد 
الصغيرة التي متكنت من اختراق املجلس وأصبح 

أبناؤها ميثلون باملجلس.
أبرز اإليجابيات والسلبيات في االنتخابات األخيرة:

٭ كما أشرنا، بروز ومشاركة أعضاء من قبائل 
لم يكن لها تأثير على الساحة البرملانية واختفاء 

سيطرة القبائل الكبيرة على الدائرة الرابعة 
واخلامسة.

٭ اختفاء النواب )املردوفني( والذين ال يستطيعون 
الوصول للمجلس إال من خالل نواب لديهم ثقل 

باملنطقة وقد كانت تلك الظاهرة جلية بالدائرة 
الثانية والثالثة.

٭ اختفاء االنتخابات الفرعية من الساحة لصعوبة 
االتفاق على مرشحني بعينهم ألنه صوت واحد 

وال ميكن ألي تكتل االتفاق والترتيب على تقسيم 
األصوات على املرشحني.

٭ اخليارات املتاحة للناخب قليلة فيضطر الى 
اختيار األكفاء في متثيله دون محاباة ألحد أو 

مجاملة.
أما السلبيات التي برزت وكادت تعصف بالعملية 

االنتخابية وتشوه الدميوقراطية:
٭ ظاهرة شراء األصوات التي استشرت بجميع 

مناطق الكويت واحلمد هلل ان وزير الداخلية 
تصدى لها بحزم واسقط عددا منهم وأحالهم 
للنيابة العامة، كما ان الشعب الكويتي اسقط 

هؤالء بالضربة القاضية عندما لم مينحهم الصوت 
املطلوب ليفوزوا.

٭ ضيق الوقت والتصويت برمضان أوجد صعوبة 
في التواصل والوصل للناخبني بالدائرة.

٭ احلرج الذي يصيب الناخبني عندما يلتقون 
باملرشح والبعض منهم يقسم على التصويت له 

دون االلتزام وكان املفروض ولعدم احلرج ان 
يجيب بالكلمة الكويتية »يصير خير« او »ان شاء 

اهلل« بدال من قسم كاذب في رمضان الكرمي.
استعرضنا ما متكنا من معرفته قبل فترة 

االنتخابات وخاللها لعل اجلهات املعنية احلكومية 
تضع مالحظاتنا موضع النظر في تقليل األخطاء.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

العميد محمد الدينيالعميد معتوق العسالويالعميد فرج الشمري

احلمود يسكن شواغر مديريات األمن بتعيني
فرج والديني مديري أمن الفروانية ومبارك الكبير

أصدر النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ أحمد احلمود قرارا 
وزاريا رقم 1187/ 2013 بشأن 

تعني كل من:
1 - العميد فرج حمد الشمري 
- مدي���ر ع���ام مديرية أمن 

محافظة الفروانية.
2 - العمي���د محم���د خليفة 
الديني - مدي���ر عام مديرية 

أمن محافظة مبارك الكبير.
3 - العقيد محمد علي العنزي 
- مس���اعد مدير عام مديرية 

أمن محافظة الفروانية.
٤ - العقيد نافع ثامر العنزي 
- مساعد مدير عام مديرية أمن 

محافظة مبارك الكبير.
٥ - العقي���د عب���داهلل حمد 
العجمي - مساعد مدير عام 

مديريةأمن محافظة حولي.

٦ - العقيد علي محمد املري 
- مس���اعد مدير عام مديرية 

أمن محافظة األحمدي.
وذلك اعتب���ارا من تاريخ 
28 يولي���و 2013، كما اصدر 
النائب االول لرئيس مجلس 
الداخلية في  الوزراء ووزير 

وقت سابق قرارا بنقل العميد 
معتوق العسالوي من منصبه 
كمس���اعد مدير أمن حملافظة 
األحمدي إلى مساعد مدير أمن 

حملافظة اجلهراء.

محمد الدشيش   ٭

حذّر من توقف مركبات األصحاء في مواقف املعاقني

العلي: سنحجز املركبات املعيقة
حلركة السير أو املتوقفة على األرصفة

اللواء عبد الفتاح العلي

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور اللواء عبدالفتاح العلي 
أن قطاع املرور يواصل تكثيف 
جه���وده إلع���ادة االنضباط 
املروري في الشوارع والطرق 
العام���ة والعمل على حتقيق 
االنسيابية في حركة املرور 
واحليلولة دون حدوث عرقلة 

أو إعاقة للحركة.
وأوضح أن هذا يأتي طبقا 
النائ���ب األول  لتوجيه���ات 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
والتي يتابع تنفيذها عن كثب 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 

غازي العمر.
وأشار اللواء العلي إلى أنه 
نتيجة ملا لوحظ مؤخرا من قيام 
اعداد كبيرة من قائدي املركبات 
بترك مركباتهم منتظرة في 

أماك���ن ممن���وع االنتظار أو 
الوقوف فيها مما يتسبب في 
إعاقة أو عرقلة حركة املرور 
وتعري���ض حي���اة اآلخرين 
للخطر، وكذلك قيام البعض 
بترك مركباتهم منتظرة فوق 
األرصفة أو مهملة في الطريق 
العامة، عالوة إلى الوقوف في 
األماكن املخصصة للمعاقني 
وذلك باملخالفة ألحكام قانون 
املرور والئحته التنفيذية.. فقد 
تقرر تفعيل اإلجراءات املشددة 
املتعلقة بحجز املركبات حيث 
مت إصدار تعميم بهذا املضمون، 
وذلك إعماال لنص املادة »207« 
البندين »21- 22« من الالئحة 
التنفيذية لقانون املرور والتي 
تنص على أنه »يجوز حجز 
املركبة اآللية أو السيارة من أي 

نوع في األحوال التالية«:
إذا وجدت منتظرة في مكان 

من أماكن ممنوع االنتظار أو 
الوق���وف فيها أو في األماكن 
التي من شأن تواجدها فيها 
إعاقة حركة املرور أو تعريضها 
للخطر أو كانت منتظرة فوق 
األرصفة أو إذا تركت أو أجزاء 
منها مهملة في أي مكان بالطرق 
العامة. وإذا ضبطت واقفة في 
األماكن املخصصة للمعاقني. 
وش���دد اللواء العلي على أن 
رجال املرور سيطبقون هذه 
القواعد بحزم في كل األحوال 
من أجل حتقي���ق االنضباط 
املروري والسيولة في جميع 
الكويت  الطرق مبحافظ���ات 

الست.
التوعوي  بال���دور  ونوه 
إلدارة اإلع���الم األمن���ي وما 
تقوم به م���ن جهد متواصل 
من اجل ذلك من خالل حمالتها 

التوعوية املستمرة.

املواطن داخل مبنى مكافحة املخدرات وامامه مادة احلشيش

مواطن ضبط بكيلوين حشيش
يعترف على مموله اخلليجي

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات »إدارة 
املكافحة احمللية« من إلقاء القبض على مواطن وبحوزته 2 
كيلو حشيش و30 غرام شبو باإلضافة إلى مؤثرات عقلية.

وفور ورود املعلومات عن هذا املواطن، مت تكثيف 
التحريات ومتابعة جميع حتركاته، وبعد التأكد من 

ضلوعه في هذا العمل اإلجرامي مت اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزم ومداهمة مسكنه وبتفتيشه مت العثور 

على املخدرات، وبسؤاله عن مصدرها اعترف بأن شخصا 
خليجيا يقوم بتمويله.

هذا وقد متت إحالته واملضبوطات إلى جهة االختصاص.
عبداهلل قنيص ـ عبداهلل الجالهمة  ٭

»األحوال« طلقت زوجة
وألزمت الطليق البخيل بالنفقات 

وأجرة سائق وخادمة
ألزم���ت محكمة االحوال الش���خصية زوج اتهمته 
زوجته بالبخل بدفع نفقات لزوجته ملدة عامني وكانت 
املواطنة جلأت الى احملامي راكان السويط وشرحت له 
معاناتها حي���ث قام بدوره برفع دعوى طالق للضرر 
لعدم انفاق الزوج عليها بعد تعرضها للسب واالهانة 
والتعدي عليها وعلى 
أبنائها واثبت احملامي 
باالدل���ة ع���دم انفاق 
الزوج عل���ى زوجته 
وتعرضها  وابنائ���ه 
للض���رب بالتقاري���ر 
الطبي���ة واثب���ات ان 
سلوكيات الزوج غير 
طبيعي���ة، وحكم���ت 
احملكمة بالطالق والزام 
الزوج بالنفقات كاملة 
وقام السويط باملطالبة 
باثب���ات احلضان���ة 
للمدعية ودفع النفقات 
السابقة واحملصورة ملدة سنتني من قبل الزوج السابق 
والزمه بدفع اجرة الس���ائق واخلادمة وبدل التأثيث 

والسيارة.
هاني الظفيري  ٭

احملامي راكان السويط

صورة طائرة للذكرى حتيل
هندياً إلى نظارة اجلليب

ضبط 37 شخصًا وإحالة
4 مركبات إلى كراج احلجز في 

حملة أمنية باألحمدي

احتجز وافد هندي في مخفر اجلليب واتهم بتصوير 
طائرة خالل هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وقال مصدر امني ان رجال امن الدولة الذين يقومون 
بدوريات على مدار الساعة في محيط املطار وعلى الطرق 
املطلة، خاصة طريق صبحان، رصدوا الوافد الهندي 

وهو يتوقف ويلتقط صورة ليتم توقيفه.
وقال الهندي في التحقيقات األولية انه صور الطائرة 
للذكرى ونفى معرفته بالطائرة التي التقط لها صورة 

أو معرفته بتبعيتها ألي شركة طيران.
هاني الظفيري  ٭

ضمن إس���تراتيجية وزارة الداخلية وجهودها 
املستمرة حلفظ األمن وتأكيد األمان بجميع املناطق 
وف���ي إطار اإلجراءات وامله���ام األمنية املكثفة التي 
يضطلع بها قطاع األمن العام بالتعاون مع أجهزة 
الوزارة ذات الصل���ة، قامت قوة تابعة ملديرية أمن 
محافظة األحمدي بحملة تفتيشية ضد مخالفي قانون 
اإلقامة واخلارجني على القانون حيث أسفرت تلك 
احلملة عن ضبط 37 شخصا منهم 7 أشخاص مطلوبني 
على ذمة قضايا، و30 شخصا عدم حمل إثبات وانتهاء 
إقامة متت إحالتهم إلى جهة االختصاص، كما متت 

إحالة ٤ مركبات مخالفة إلى كراج احلجز.

أوقف رج���ال جمارك منفذ الس���املي مواطنا أثناء 
دخوله البالد وبحوزته قطعة من مادة احلشيش أشبه 
ب� »سير« الساعة النس���ائية لتتم إحالته إلى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
وقال مصدر امني ان رجال اجلمارك اش���تبهوا في 
مواطن مس���اء امس األول كان عائدا من احدى الدول 
اخلليجية املجاورة، فقام رجال اجلمارك بتفتيش سيارته 
وعثر داخلها على قطعة احلشيش، هذا ونفى املواطن 

معرفته بقطعة احلشيش التي ضبطت بحوزته.
هاني الظفيري  ٭

»سير« احلشيش يعرضه احد رجال اجلمارك

مسافر عاد عبر »الساملي«
بـ »سير« حشيش فغيرت وجهته 

إلى »املكافحة«

استبعاد شبهة القتل في وفاة 
آسيوي غرقاً في مزرعة

»اإلطفاء« كرمت منتسبني
لها تفوقوا بدنياً ورياضياً

خلص التقرير اخلاص بوفاة وافد آس���يوي غرقا 
ف���ي احدى املزارع ان الوفاة جراء الغرق وليس هناك 

جرمية قتل وراءها.
وكان���ت عمليات الداخلية ابلغت اول من امس عن 
وجود جثة آسيوي في حوض مياه بعمق ٥ امتار في 
اح���دى املزارع، وتبني ان اآلس���يوي يعمل في مزرعة 
مجاورة واختفى قبل ايام، ليتم تسجيل قضية قتل، 
وبعد التحقيق ومعاينة اجلثة تبني ان اآلسيوي تسلق 
املزرعة وحاول السباحة في حوض املياه دون ان يعي 

انه عميق ليلقى حتفه.

اآلسيوي وامامه املضبوطات من املاريغوانا واحلشيش

ضبط كيس مخلوط من املاريغوانا واحلشيش مع سائق جوال في اجلهراء

ضبط سائق شاحنة بـ 1500 غرام هيروين في الشامية 
وتوقيف مواطن بتشكيلة مخدرات في أبوحليفة

أحال مدير ع���ام اإلدارة 
العامة ملكافح���ة املخدرات 
العميد صال���ح الغنام يوم 
أمس س���ائق ش���احنة من 
اجلنسية اآلسيوية ومواطنا 
بعد ان ضبطا في قضيتني 
اذ عثر بحوزة  منفصلتني، 
األول على كيل���و ونصف 
الكيلو م���ن مادة الهيروين 
النقي، أما املتهم الثاني وهو 
املواطن فقد ضبط في منطقة 
أبوحليفة وعثر بحوزته على 
كميات متفاوتة من مخدرات 
اآليس والشبو واحلشيش.

وق���ال مص���در أمني ان 
معلوم���ات وردت الى مدير 
عام املكافحة عن قيام وافد 
آسيوي بجلب املخدرات من 
العراق مستغال عمله كسائق 
شاحنة وانه حريص بشكل 
كبير على بيع ما يأتي من 

مواد مخدرة.
وأضاف املصدر قام العميد 
الغنام بتكليف ادارة املكافحة 
احمللي���ة بعم���ل التحريات 
والتواصل مع النيابة العامة 

لضبط املتهم متلبسا.
واستطرد املصدر: مت االتفاق 
مع اآلسيوي على ان يبيع 20 
غرامًا من الهيروين مقابل 7٥0 
دينارا وأبدى موافقة واتفق 
على ان يس���لم املصدر املواد 
املخدرة في منطقة الشامية، 
وفي املوعد احملدد مت القبض 

على املتهم بعد أن تسلم املبلغ 
املرقم وباالنتقال الى مسكنه 

مت العثور على الهروين.

أما بالنسبة للمواطن فقد 
تضمنت معلومات عن اجتاره 
في امل���واد املخدرة ليتم عمل 
كمني له في منطقة أبوحليفة 
على مقربة من مسكنه، وبعد ان 
باع كمية من مخدر احلشيش 
مت القبض عليه، وباالنتقال الى 
مسكنه مت العثور على كميات 

من مواد مخدرة متنوعة.
من جهة اخرى، أحال مدير 
مديرية أم���ن اجلهراء اللواء 
إبراهيم الط���راح الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات فجر 
أمس س���ائق تاكسي جوال 
بعد ان ضبط بحوزته كمية 
من املواد املخدرة )حش���يش 

وماريغوانا(.
امني ان  وق���ال مص���در 
رجال أمن اجله���راء وخالل 
جولة أمنية في منطقة عماير 
اجلهراء اش���تبهوا في سائق 
تاكس���ي جوال، وحينما مت 
إثباته الشخصي بدت  طلب 
عليه عالمات االرتباك الشديد 
وخالل اس���تخراج اآلسيوي 
أوراقه الثبوتية مت رصد كيس 
في املقع���د املجاور له ولدى 
اس���تطالع ما بداخل الكيس 
تبني انها مواد مخدرة، واعترف 
اآلسيوي في التحقيقات األولية 
ان هذه السموم يبيعها لبعض 

الزبائن.
 ٭ عبداهلل قنيص
هاني الظفيري

ضمن اجلهود املبذولة من قبل قطاع املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية باإلدارة العامة لإلطفاء قام نائب املدير 
العام لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد 
خالد املكراد بتكرمي عدد من منتس���بي اإلطفاء وذلك 
لتفوقهم رياضيا وبدنيا في ال���دورة التي أقيمت في 
مبن���ى الري التابع لإلدارة العامة لإلطفاء وذلك حتت 
إشراف وحدة السالمة والصحة املهنية لرفع مستوى 

واداء العاملني بقطاع املكافحة.
وأكد املكراد على مدى حرص اإلدارة على اقامة مثل 
هذه الدورات التي تدعم روح العطاء، ورفع مستوى 
اللياقة البدنية ل���دى رجالها، فاإلدارة العامة لإلطفاء 
تسعى دائما الى تطوير مستوى رجالها لتوفير احلماية 
الكاملة للحفاظ على سالمة اإلطفائيني من أي خطر قد 
يواجههم أو يعرقل عملهم أثناء تأدية واجبهم، حيث 
ستثمر خطط البرامج التدريبية املتطورة واحلديثة 
املقبلة على املزيد من االنخراط واإلرتقاء بسلك وعمل 

رجال اإلطفاء.
وبدوره قال مراقب السالمة والصحة املهنية الرائد 
فايز النصار، إن مثل هذه الدورات يكون الهدف منها 
هو احلفاظ على س���المة اإلطفائي واحلد من تعرضه 
لإلصابات ف���اإلدارة قامت بتدريب عدد  البأس به من 
العسكريني من رجال اإلطفاء إلعدادهم وجتهيزهم بدنيًا 
لتحقيق الهدف املنش���ود التي تسعى له اإلدارة وهو 

حماية رجل اإلطفاء وحماية األرواح واملمتلكات.

درع تذكارية الحد املتفوقني

العميد خالد املكراد متوسطا املكرمني

ضبط مطلوب لـ 5 سنوات 
سجن في منطقة النقرة

ألقى رجال أمن حولي القبض على مواطن تبني انه 
مطلوب للس���جن ٥ سنوات مع النفاذ التهامه بسرقة 
وافد آسيوي باإلكراه، وقال مصدر امني ان املواطن مت 
توقيفه خالل حملة تفتيش���ية ألمن حولي في منطقة 
النقرة وتبني بعد االستعالم عنه انه مطلوب للسجن 

ليحال إلى التنفيذ اجلنائي.
محمد الجالهمة  ٭


