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اللواء متقاعد حمد السريع

املندسون 
باحلراك

تلميحات وتصريحات تصدر بني الفينة واألخرى 
من املعارضة تشير الى وجود مندسني باحلراك، 

واملح العم بوعبدالعزيز السعدون لذلك، وأشار 
بعض األعضاء السابقني الى هذا األمر. 

تلك التلميحات ال تشير لشخص بعينه ولهذا 
يتساءل الناس من هؤالء املندسون وما تأثيرهم 

على تكتل املعارضة وما سبب انشقاقهم؟
تعلمنا في اللغة العربية ان املندس شبيه 

باجلاسوس، الذي ينقل األخبار أو املعلومات 
جلهات أخرى معادية، فهل املندسون املشار اليهم 
جواسيس للحكومة أو جلهات أخرى ال نعرفها؟ 

اذن املندسون خطيرون، ويبحثون عن 
مصاحلهم، ويجب إبعادهم أو كشف هويتهم، 

ليعرف الناس من هم، وما أفعالهم أو املعلومات 
املنقولة عنهم ألطراف أخرى حتى تتجنبهم 

البقية؟ 
املعارضة تشير الى ان لديها أسرارا وخططا غير 
مكشوفة واألطراف األخرى تسعى لسبر أغوار 

تلك املعلومات، فجندت املندسني لإلبالغ عن 
معلوماتهم السرية اخلافية على العامة. 

تعلمنا ان املعارضة تكشف ما لديها من معلومات، 
لتواجه جتاوزات احلكومة أمام العامة، سواء عبر 
وسائل اإلعالم، أو من خالل القنوات النيابية، او 

التوجه للقضاء لرفع دعاوى ضد تلك التجاوزات. 
أطروحات املعارضة كرأي سياسي، ومطالبهم مثل 

احلكومة املنتخبة، أو تكوين األحزاب وإشهارها 
يعلم عنها العامة وهي أفكار مقبولة والسؤال 

هل هناك أطروحات خافية ذات أفكار غير 
مقبولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويرفضها 

املجتمع؟ 
حتركات املعارضة يجب ان تكون مكشوفة 

ومعلنة مع األخذ باالعتبار ان التخوين لآلخرين 
أمر مرفوض فاالختالف في الرأي أو املوقف 

ال يعني التخوين واالتهامات غير املنطقية لتلك 
األطراف، فالكويت للجميع.

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

60 دقيقة إلخراج سيارة علقت في »بالوعة«
هاني الظفيري

تدخل رجال اإلطفاء 
إلخراج سيارة كورية 

الصنع علق إطارها األمامي 
األمين بالكامل في بالوعة.

وقال مصدر أمني ان بالغا 
ورد إلى غرفة عمليات 

الداخلية من وافد عربي 
يفيد بأن سيارته علقت 

في حفرة وسط أحد 
شوارع منطقة الساملية 

الداخلية وعليه توجه 
رجال املرور ورجال 

اإلطفاء الذين استخدموا 
ونش الداخلية الخراج 

السيارة.
وأشار املصدر إلى أن 

عمل رجال إطفاء الساملية 
استغرق نحو الـ 60 

دقيقة حتى متكنوا من 
إخراج السيارة.

رجال اإلطفاء يحيطون بالسيارة العالقة قبل إخراجها

تهديد بالقتل ملواطن عبر اتصال هاتفي
وفتاة تتعرض للتهديد عن طريق »الواتساب«

محمد الجالهمة

اختلفت الوسائل والقضية 
واح���دة، كان ه���ذا عنوان 
قضيتني منفصلتني األولى 
ملواط���ن تع���رض للتهديد 
بالقتل عب���ر اتصال هاتفي 
والثاني���ة لفت���اة تعرضت 
للتهديد أيض���ا ولكن عبر 

رسائل الواتساب. 
وبحسب مصدر أمني فان 

مواطنا ابلغ رجال امن مخفر 
الصليبخ���ات عن تعرضه 
يوم امس االول إلى الس���ب 
والتهديد بالقتل عبر الهاتف 
من متصل ال يعرفه، وعليه 
مت تسجيل قضية أحيل ملفها 
إلى رجال املباحث للتحقيق 
فيها وكشف هوية املتصل 
املجهول، وزود املواطن الذي 
يقطن ف���ي منطقة غرناطة 
رج���ال األمن برق���م هاتف 

أنه تلقى  املتصل، موضحا 
اتصاال من رق���م ال يعرفه 
وأن املتحدث كان رجال وبدأ 
مكاملته بالس���ب والتهديد 
والوعيد، وق���ال له قبل أن 
يغلق الهاتف »راح أذبحك«، 
وقال املبلِّغ: »ليس لي أعداء 
أو أي عداوة من أي نوع مع 
أحد ميكن أن يصل به األمر 

إلى تهديدي بالقتل«. 
وفي القضية الثانية تقدم 

مواطن إلى مخفر الس���الم 
ببالغ يفيد فيه بقيام شخص 
بتهدي���د ابنته عبر برنامج 
الوتساب وعليه مت تسجيل 
قضية، وأحيلت القضية إلى 
رجال املباحث الذين حاولوا 
االتصال بصاحب الرقم إال أنه 
كان مغلقا، موضحا املصدر 
أنه سيتم تتبع صاحب الرقم 
وفق اإلج���راءات القانونية 

وسيتم كشف هويته.

العقيد عادل احلشاش

بالتعاون مع بنك بوبيان وتقام في األڤنيوز واملارينا وسوق شرق ومجمع 360

ً احلشاش : »شكراً ألنك سائق مثالي« تنطلق غدا
أكد مدي���ر إدارة العالقات 
العام���ة والتوجي���ه املعنوي 
إدارة اإلع���الم األمني  ومدير 
باإلنابة العقيد عادل احلشاش 
ال���دور التوعوي  على أهمية 
للحمالت املختلفة التي تستهدف 
إلى مختلف شرائح  الوصول 
املجتمع من املواطنني واملقيمني 
وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
وتعليمات وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر للحد من 
احلوادث املرورية املؤس���فة 
وااللت���زام بالقوانني واآلداب 
والسلوكيات املرتبطة بالسالمة 

على الطريق.

كويتنا أفضل

وأض���اف احلش���اش في 
تصريح له مبناسبة االستعداد 
النطالق فعاليات احلملة التي 
ستطلقها وزارة الداخلية ممثلة 
في اإلدارة العامة للمرور وإدارة 
اإلعالم األمني بالتعاون مع بنك 
بوبيان يوم غد حتت ش���عار 
»بفضلكم كويتنا أفضل .. شكرا 
ألنك سائق مثالي« بغية ترسيخ 
سلوكيات اتباع قواعد املرور 
وااللتزام بقوانينه باإلضافة 
الختيار مجموعة من السائقني 
املثاليني وتكرميهم وذلك في 
إطار التعاون والتنسيق املستمر 
بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص بهدف حتفيز املواطنني 
واملقيمني على ضرورة االلتزام 
القواعد  بالقوانني ومراع���اة 
والس���لوكيات املرورية ومبا 

يحقق السالمة للجميع.

حملة إعالمية للتوعية

وأكد حرص وزارة الداخلية 
على ضرورة تكرمي امللتزمني 
بقانون املرور وقواعده وأنها 
ال تأل���و جهدا ف���ي األخذ بكل 
م���ا يهدف إل���ى حماية أرواح 
مستخدمي الطريق من مواطنني 
ومقيمني واحملافظة على أمنهم 
وسالمتهم بتضافر جهود كل 
األجهزة املعنية نحو استخدام 
آمن للطريق، مشيرا إلى قيام 

إدارة اإلع���الم األمن���ي وعلى 
هامش تل���ك احلملة بطباعة 
بروشورات توعوية بعدة لغات 
الناطقني  لتوزيعها على غير 

باللغة العربية.
وأوضح احلشاش أن حملة 
الس���ائق املثالي التي تنطلق 
اعتب���ارا م���ن غ���د اخلميس 
وتستمر ملدة شهر وتقام في 
عدد من املجمعات واألسواق 
التجارية الكبرى منها )االڤنيوز 
، املارينا ، سوق شرق ، مجمع 
360( ويتخللها معرض مروري 
يشمل مجموعة من الفعاليات 
حيث س���يتم تكرمي عدد من 
الس���ائقني املثالي���ني، وتقدمي 
جوائز نقدية لكل سائق مثالي، 
إلى توزيع ش���هادات  إضافة 
ودروع ف���ي حفل خاص يقام 
لتكرمي الفائزين واملش���اركني 
مضيفا أن اخلطة تواكبها حملة 
توعية إعالمية عبر كل وسائل 
إذاعة  التقليدي���ة من  اإلعالم 
وتلفزي���ون وصحافة إضافة 
إلى اإلعالم اإللكتروني وعبر 
التواص���ل االجتماعي  مواقع 

وشبكة اإلنترنت.

نظام االشتراك

وذكر احلشاش أن مسابقة 
الس���ائق املثلي تشرف عليها 
جلنة مشتركة من اإلدارة العامة 
للمرور وإدارة اإلعالم األمني 
وبالتع���اون مع بنك بوبيان ، 
والتي س���تتيح الفرصة لكل 
مواط���ن ومقي���م مم���ن لديه 
رخصة قيادة ويود املشاركة 
في تس���جيل اسمه وذلك عبر 
الرس���مي  املوقع اإللكتروني 
www.moi.( الداخلية لوزارة 
gov.kw( والدخ���ول إلى رابط 
السائق املثالي وإدخال البيانات 
واملعلومات املطلوبة للتسجيل 
ومن ثم الدخول ضمن قائمة 
اختيار السائق املثالي، شرط 
أال يكون قد ارتكب أي مخالفات 
مرورية ولم يتسبب في وقوع 

حوادث مرورية. 

توعية مرورية

وأشار إلى أن حملة السائق 

املثالي ستستمر ملدة شهر يتم 
خاللها تلقي املش���اركات من 
اجلمه���ور، الفتا إلى التكثيف 
اإلعالمي على بعض اجلوانب 
املرورية والت���ي ينتج عنها 
الكثير من املخالفات واحلوادث 
التي يروع  املرورية املؤسفة 
الدولة  خاللها األبرياء وتكبد 
خس���ائر مادية كبيرة تتعلق 
بإصالح الطرق واإلش���ارات 
واجلس���ور وغيرها، وكذلك 
العالج في املستشفيات خاصة 
الكسور وحاالت العجز اجلزئي 
والكلي والش���لل واس���تبدال 
األعضاء وبخ���الف ما تتركه 
احلوادث م���ن عاهات وإعاقة 
تشهد عليها مستشفيات العظام 

واملخ واألعصاب.

دعوة للتعاون وااللتزام 

العقيد احلش���اش  وق���ال 
إن احلملة ف���ي مجملها متثل 
دعوة لكل السائقني واملشاة من 
املواطنني واملقيمني للمشاركة 
التي تنظمها  الفعالي���ات  في 
اللجنة املشتركة إلظهار الوجه 
اخلضاري للكويت واهتمامها 
بتوعية وإرش���اد الس���ائقني 
واملشاة وحرصها على سالمة 
اجلميع على الطرقات ودعوتنا 
املتواصل���ة على م���دار العام 
واملناش���دة لاللتزام بقوانني 
وآداب الطريق ، مش���يرا إلى 
املع���دل  ف���وق  الس���رعة  أن 
والتهور وارتكاب س���لوكيات 
بعيدة عن آداب القيادة وعدم 
التقي���د باإلش���ارة الضوئية 
وعدم اس���تخدام حزام األمان 
وخط���ورة جل���وس األطفال 
املقعد األمام���ي والتنبيه  في 
بعدم استعمال الهاتف النقال 
وكتابة الرسائل أثناء القيادة، 
وإلقاء املخلف���ات في الطريق 
والوقوف في املمنوع وأولوية 
السير وغيرها من املخالفات 
التي  املرورية والس���لوكيات 
الدوام وما  نحذر منها عل���ى 
نأمله من اجلميع التعاون مع 
رجال وأجهزة املرور لضبط 
الس���لوكيات املروري���ة على 

الطريق .

ميكن لكل من 
ميتلك رخصة قيادة 
أن يتقدم للمسابقة 

شرط أال يكون 
عليه مخالفات 

مرورية أو تسبب 
في أي حادث

1500 دينار تعويض 
ملوظف اعتدى عليه مراجع

تبرئة وافد عربي من تعاطي 
احلشيش والترامادول

قضت الدائرة املدنية باحملكمة الكلية بتعويض 
موظف عام مببلغ 1500 دينار عما أصابه من 
ضرر أدبي بسبب تعدي أحد املراجعني عليه 

بالضرب أثناء تأدية وظيفته.
كان دفاع املوظف احملامي مبارك اخلشاب 

قد اختصم أحد 
املواطنني مطالبا 

بالتعويض األدبي 
ملوكله عن جرمية 

تبادل الضرب. 
وترجع أحداث 

الدعوى إلى أن احد 
املراجعني اعتدى 

على موظف بإحدى 
اجلهات احلكومية 

واتهم كل منهما 
اآلخر بالتعدي عليه 

بالضرب.
وقد قضت محكمة اجلنح ببراءة املوظف من 

تهمة الضرب بينما أدانت خصمه )املراجع( 
وأحالت الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.

وأثناء نظر دعوى التعويض التي أقامها احملامي 
اخلشاب على خصم املوظف املدعى عليه ترافع 

اخلشاب شفاهة مشيرا إلى تعرض موكله املدعي 
للتعدي بالضرب وأن هذا التعدي قد أصابه 

بأضرار أدبية طبقا لنصوص املواد 227-231 من 
القانون املدني. وقد متثلت في األذى احلسي 

واأللم النفسي فيما تعرض له من املساس 
بكرامته وكيانه جراء حصول هذا التعدي أمام 
زمالئه وسائر املراجعني باجلهة احلكومية التي 

يعمل بها املدعي وطلب احلكم للمدعي بتعويض 
أدبي قدره 1500 دينار.

وعقب صدور احلكم أشار احملامي اخلشاب إلى 
إرساء احلكم ألحكام القانون وأن هذا احلكم 

يحفظ ملوظفي الدولة كرامتهم وهيبة الوظيفة 
التي يباشرون أعمالهم تبعا لها ويحميهم من 

بطش وتعدي كل من تسول له نفسه أن يخالف 
القانون. وجدد اخلشاب الشكر للقضاء الكويتي.

قضت الدائرة اجلزائية الثالثة عشرة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار فيصل العسكري 

وعضوية املستشارين محمد الصانع وخالد 
العميرة وأمانة سر سيد مهدي ببراءة وافد من 

جنسية عربية من حيازة مخدر احلشيش ومؤثر 
عقلي »ترامادول« 

بقصد التعاطي.
كانت احملامية هند 

بن الشيخ التي مثلت 
املتهم أمام احملكمة 
قد ترافعت شفاهة 
أثناء نظر الدعوى 

وطالبت أصليا ببراءة 
موكلها مما أسند إليه 
من اتهام واحتياطيا 

استعمال منتهى 
الرأفة على سند من 

دفوع موضوعية 
منها بطالن االستيقاف والقبض والتفتيش وما 

تالها من إجراءات كما دفعت بعدم معقولية 
الواقعة، ودفعت احملامية ببطالن اعتراف موكلها 

بحيازة املؤثرات العقلية.

احملامي مبارك اخلشاب

احملامية هند بن الشيخ

»غير طبيعيني« في املطار يسقطان بكوكتيل مخدرات
٭ عبداهلل قنيص - محمد 

الجالهمة - محمد الدشيش
أحال رج���ال امن مباحث 
االدارة  الى  املطار مواطن���ني 
العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطهم���ا في صال���ة املطار 
املواد  وبحوزتهم كمي���ة من 
املخدرة ومت ارفاق املضبوطات 

بتقرير الواقعة.
وقال مصدر امني ان رجال 
مباحث املطار مساء امس االول 

اشتبهوا بشخصني كانا بحالة 
غريبة وبالطلب من الشخصني 
اثباتاتهما تبني انهم مواطنان 
عثر مع احدهما على 3 اصابع 
من مادة احلشيش فيما عثر 
م���ع الش���خص اآلخ���ر على 
كي���س مملوء مبادة الش���بو 
ومتت احالة املتهمني الى جهة 

االختصاص.
من جانب آخر، فقد اوقف 
رجال امن اجلهراء ش���ابا من 

العمائر  البدون مبنطقة  فئة 
االستثمارية وبحوزته 4 علب 
صغيرة مملوءة مبادة الشبو 
املخدرة لتتم احالة املتهم الى 

جهة االختصاص.
وفي التفاصيل، ان دورية 
تابعة ألمن اجلهراء كانت تقوم 
بجولة اعتيادية واشتبه رجال 
االمن مبركبة يابانية كانت على 
الطريق وقد مت ايقافها وعند 
القي���ام بتفتيش قائد املركبة 

الب���دون حي���ث كان مرتبكا 
جدا ليتم اكتش���اف كمية من 
املخدرات الت���ي كان يحملها 

وعليه مت تسجيل قضية.
على صعي���د متصل، فقد 
احال رج���ال دوريات جندة 
الفروانية وافدا آس���يويا الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه في منطقة اجلليب 
ومعه كمية من املواد املخدرة 
ومت تسجيل تقرير بالوضع.

وفاة طفل باملطار
قبل اإلقالع إلى لندن

هندي قام بتزوير معاملة
أميركي في حولي

القضية رقم 1400..
بـ 10 آالف دينار

»املرور« تطلق خدمة حجز مواعيد 
اختبار القيادة عن طريق اإلنترنت

عبداهلل قنيص

لفظ طفل انفاسه االخيرة قبل اقالع الطائرة الكويتية 
املتجه���ة الى لندن على رحلة رق���م 101 ومت نقل جثة 
الطفل الى الطب الش���رعي ومت تسجيل قضية حتت 

مسمى وفاة طبيعية.
وق���ال مصدر امني ان بالغ���ا ورد الى ادارة املطار 
عن اصابة طفل 4 سنوات باالغماء في صالة االنتظار 
قبل ركوب الطائرة وعليه توجه رجال االسعاف الى 
الطفل وبالكشف عليه اتضح أنه فارق احلياة، وأشار 
املصدر الى أن الطفل كان مع افراد اس���رته متجها الى 

لندن لعالجه وعليه مت تسجيل قضية.

عبداهلل قنيص

أوقف رئيس قسم املركبات في مرور حولي املقدم 
مبارك محمد الهاج���ري معاملة جديدة تقدم بها وافد 
من اجلنسية الهندية ومتت احالته الى مخفر القيروان 

ومت تسجيل قضية.
وقال مصدر امني ان املقدم الهاجري اكتشف ظهر اول 
من امس إحدى املعامالت املزورة وبضبط الشخص الذي 
تقدم الجنازها تبني انه هندي ويعمل بإحدى املصابغ 
اخلاصة بغسيل مالبس الرجال وبالتحقيق معه اتضح 
ان املعاملة تخص وافدا اميركيا وان من قام بتزويرها 
هو الش���خص الذي مت ضبطه قب���ل نحو 3 ايام وهو 
من نفس جنسيته وعليه امر العميد احسان العويش 

بتسجيل قضية واحالة ملف القضية للمباحث.

محمد الجالهمة

تقدم مندوب يعمل في إحدى الش���ركات التجارية 
ببالغ مس���اء أمس األول إلى مخفر ميدان حولي يفيد 
فيه بأنه حتصل على شيك من دون رصيد من شركة 

أخرى مبوجب عقد عمل لصالح شركته.
وقال مصدر أمني إن املندوب والذي يعمل مسؤول 
حتصيل قال في بالغه إنه توجه إلى ش���ركة ترتبط 
بعقد عمل مع ش���ركته ليقوم بتحصيل مبلغ 10 آالف 
دينار منهم، وبالفعل قام صراف الشركة بصرف شيك 
مستحق لصالح شركته بقيمة 10 آالف دينار، غير أنه 
عندما توجه للبنك لصرف الشيك اكتشف أنه بال رصيد 
وعليه توجه إلى املخفر ومت تسجيل قضية في مخفر 

ميدان حولي برقم2013/1400.

أعلنت اإلدارة العامة للم���رور عن إطالق وتعميم 
خدمة حجز مواعيد اختبار القيادة عن طريق االنترنت 
بشكل رس���مي على موقع وزارة الداخلية االلكتروني 
www.moi.gov.kw وذلك في جميع محافظات الكويت 

الست اعتبارا من يوم األحد املوافق 2014/1/5.
ويأتي هذا اإلجراء بعد التأكد من جناح جتربة خدمة 
حج���ز مواعيد رخص القيادة عن طريق االنترنت في 
بعض أقس���ام االختبار مما دفع اإلدارة العامة للمرور 

لتعميم التجربة.

تكرمي عدد من منتسبي 
املؤسسات اإلصالحية

في إطار سياس���ة وزارة الداخلية اخلاصة بتكرمي 
املخلص واملجد إلعطاء املثل والقدوة، قام مساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية العقيد عادل 
االبراهي���م بتكرمي عدد من الضب���اط وضباط الصف 
واملدنيني من منتسبي املؤسسات اإلصالحية املشاركني 

في أسبوع النزيل اخلليجي املوحد الثاني.
وقد توجه العقيد االبراهيم إلى املكرمني بالتهنئة 
والش���كر على ما قاموا به من عمل متواصل لتحقيق 
األهداف املنشودة ألس���بوع النزيل اخلليجي املوحد 
ومع���رض املش���غوالت احلرفية لنزالء املؤسس���ات 

اإلصالحية في سوق شرق ومجمع الفنار.
حضر حفل التكرمي مدير اخلدمات املالية واإلدارية 
العقيد عبدالعزيز التورة ومدير سجن النساء العقيد 
مرزوق املطيري، ومدير أمن الس���جون املقدم سامي 
املشموم، وعدد من ضباط املؤسسات اإلصالحية وموظفي 

قسم املشاغل.

تكرمي النقيب مشعل الشمري

وتكرمي مالزم أول


