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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

أوقات الفراغ
اخلميس املاضي كنت على موعد مع صديقي بوصقر 
للذهاب لشاليه بوعبدالعزيز، وحينما اتصل صديقي 

عبداللطيف يسألني عن وجهتي، حيث إنه يشعر 
بامللل وال يعرف إلى اين يذهب في نهاية عطلة 

األسبوع طلبت منه مرافقتنا الى الشاليه، وعندما 
علم أن غالبية االصدقاء ينامون في الشاليه بعد 

وجبة عشاء دسمة يطبخها بوعبداهلل زميلنا العزيز 
الذي يتفنن في كل عطلة بتذويقنا »فناتقه« من 

األكالت الكويتية على العشاء يوم اخلميس والغداء 
في اليوم اجلمعة. 

لذلك آثر عبداللطيف الذهاب بسيارته ليعود آخر 
الليل الرتباطه مبوعد التجمع األسبوعي لدى والدته 

وااللتقاء مع اشقائه وشقيقاته وأبنائهم كما هي 
العادة في كل يوم جمعة.

اتفقنا على التقابل أمام جمعية واستراحة رحال بعد 
طريق الوفرة ـ الزور ووصلنا عند الثامنة والربع 

مساء، وإذا باملواقف قد امتألت بالسيارات السبورت 
والدراجات النارية والبقيات والشباب ميأل الساحة 

واملقهى ليس لالنتظار كما حالنا بل لعدم وجود 
أماكن تسلية أو ترفيه يفرقون طاقتهم فيه، فتجمعوا 

بتلك الساحة لتناول القهوة.
وصل عبداللطيف وسايرنا بسيارته الى الشاليه، 

حيث كانت الغالبية موجودة واجللسة على شاطئ 
البحر ألن اجلو حتسن ويسمح باجللوس بعيدا عن 

التكييف.
غالبية املوجودين من هواة لعبة )الكوت ـ الهند ـ 

النحاسة( وتتشكل عدة فرق، ولكن ال يبدأون اللعب 
إال بعد وجبه العشاء أما قبله فاحلديث عن أخبار 

املجتمع. 
عبداللطيف أساءه منظر الشباب املتكدسني بتلك 

الساحة فأثار املوضوع ليتشارك اجلميع في النقاش 
مبدين آراءهم واتفقت الغالبية على ان هؤالء الشباب 
ال ميلكون أماكن يذهبون اليها، فالكثير من الشباب 

ال يرغبون في التردد على املجمعات التجارية او 
السينما بنهاية االسبوع افساحا لألسر، وليست 

لديهم شاليهات ميتلكونها وحتى لو أرادوا استئجار 
شاليه فإن اسعارها مرتفعة ووجودهم في الطرقات 

العامة يؤدي الى تعرضهم حلوادث كثيرة، وذلك 
لعدم وجود اماكن لهم والغالبية منهم ينتظرون قدوم 

الشتاء إلقامة مخيم لهم يقضون جل وقتهم فيه 
وخاصة ايام العطل بعد عناء الدراسة أو الوظيفة.
وزارة الشباب منذ انشائها لم تقدم أي مشروع 

يخدم الشباب وميتص طاقاتهم ويبعدهم عن 
الطرقات واحلوادث.

في هذه األثناء دخل على اخلط صديقنا بومساعد 
معترضا على احلديث فقط عن الشباب، فالتفت 

اجلميع متسائلني هل لديك وجهة نظر تخالفنا؟ فإذا 
هو يطرح امرا آخر، وماذا بشأننا نحن املتقاعدين؟ 

من يهتم بنا طوال أيام االسبوع صباحا ومساء، 
فإذا ذهبنا مع االصدقاء الى احد املجمعات لتناول 
القهوة اطلقوا علينا لقب »باب مغازجلي« وليست 

لنا الهمة أو االمكانية إلقامة مخيم في الشتاء فجل 
وقتنا نقضيه في الديوانيات للعب الورق والنجرة أما 
الشاليه فإن بوعبدالعزيز لديه اسرة ايضا وجزاه اهلل 

خيرا أنه يخصص لنا اسبوعا وألسرته اسبوعا. 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية همها األوحد 
جمع املستحقات من املوظفني وصرفها عليهم بعد 

تقاعدهم دون أي مراعاة الحتياجاتهم الترفيهية 
أو العالجية مثل إنشاء ناد بحري للمتقاعدين أو 

مستشفى لعالجهم. 
بومساعد لديه تصور جميل وخيالي لعله يتحقق 
عندما ذكر ان كل القياديني بالدولة سيأتيهم يوم 

يتقاعدون فيه، فلماذا ال يطرح احداهم فكرة انشاء 
وزارة للمتقاعدين بعد أن جتاوز عددهم املائة 

وثالثني ألفا ويشكلون نسبة الثلث ملوظفي الدولة 
لعل وعسى أن تهتم بشؤونهم وتوفر لهم ما عجزت 

عن توفيره وزارة الشباب للشباب.

  اللوحة التي نفذ بها 3 سرقات واملخدرات واخلمور احيلت الى االختصاص 

عثر في دبة املركبة على لوحة كويتية وعليها 3 بالغات سرقة

مطاردة مركبة بلوحة خليجية من »السادس«
حتى الواحة انتهت بضبط خمور وهيروين وهروب قائدها

أمير زكي

أحيلت مركب����ة من قبل 
رجال جندة اجلهراء الى األدلة 
اجلنائية لرفع اآلثار املتوافرة 
ف����ي داخله����ا ف����ي محاولة 
لالستدالل على صاحبها او من 
كان على متنها لكونه متهما 
في 3 قضايا سرقة باإلكراه الى 
جانب حيازته خمورا ومواد 
مخ����درة، وبحس����ب مصدر 
امني فإن قائد دورية تتبع 
جندة اجلهراء وخالل جولة 
امنية لها على طريق الدائري 
السادس رصدت مركبة يابانية 
حتمل لوحات خليجية وان 
املركبة يبدو في حالة  قائد 
غي����ر طبيعية، وقال مصدر 
امني : طلب رجال النجدة من 
قائد السيارة التوقف ولكنه 
رفض وانطلق بسرعة كبيرة 
لتتم مطاردته حتى منطقة 

الواحة.
مت  املص����در:  وأض����اف 
تضييق اخلناق حول املركبة 
فم����ا كان من قائ����د املركبة 
الذي يرت����دي زيا وطنيا اال 
ان يهرب جريا على االقدام 

تاركا املركبة وبتفتيشها عثر 
بجوار السائق على  2 بطل 
خمر محلية وعدد 2 ملبة الى 
جانب اكياس صغيرة فارغة 
بها آث����ار هيروين كما عثر 

في دب����ة املركبة على لوحة 
كويتية، وتب����ن ان اللوحة 
مبلغ عنها حيث كانت على 
املركبة اليابانية ونفذ بها 3 

قضايا سرقة.

 اللواء عبد الفتاح العلي 

66 نقطة تفتيش لألمن العام اخلميس املاضي
حصدت 19 مطلوباً مدنياً وجنائياً و61 مخالفاً و30 متغيباً

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

العام،  شهد قطاع األمن 
الذي يرأسه اللواء عبدالفتاح 
العلي في غضون الساعات 
القليل���ة املاضية جملة من 
حم���الت التفتي���ش والتي 
أسفرت عن توقيف متغيبن 
ومخالفن لإلقامة وحترير 
عدد من املخالفات املرورية، 
وقال مصدر امني ان مديرية 
الكبير  امن محافظة مبارك 
أقامت 4 حمالت تفتيش���ية 
بن منطقتي القصور والعدان 
بقيادة العميد نافع العنزي 

وقائد منطقة العدان العقيد 
الدع���ي ورئيس  ابراهي���م 
النقيب خالد  العدان  مخفر 
هالل واملالزم محمد بوعلوا، 
وأس���فرت ع���ن ضبط 30 
ش���خصا م���ن دون إثبات، 
وضب���ط متغي���ب وجرى 
حترير 10 مخالفات وسحب 3 

سيارات الى كراج احلجر.
كم���ا نظ���م رج���ال امن 
العاصمة بقيادة اللواء طارق 
حمادة حمالت تفتيشية في 
مناطق مختلفة وأس���فرت 
حمالت أم���ن العاصمة عن 
ضب���ط 15 ش���خصا انتهت 

إقامته���م وضب���ط متعاط 
وش���خص مطلوب لقضية 
خيانة أمان���ة و5 مطلوبن 
لقضايا مدنية و6 أشخاص 

لالشتباه في السرقة.
وأش����ار املص����در الى ان 
احلصيلة اإلجمالية لقطاع 
األمن العام بلغت ومن خالل 
66 نقط����ة تفتيش اآلتي: 6 
مطلوبن ل�»اجلنائية« و13 
مطلوبا »مدني« و30 متغيبا 
و61 مخالف����ا و104 من دون 
إثبات و4 مركبات مطلوبة، 
وضبط خمور وحترير 196 

مخالفة وحجز 15 مركبة.

.. واحلربة واحلشيش املضبوط في شارع أبوظبياملخدرات املضبوطة في دوار النسيم

كابتي وحشيش في دوار النسيم

مطلوب لـ »املكافحة« ضبط على الساحلي
بحربة و4 قطع حشيش وورق رشيد

كانوا يقومون بحملة تفتيشية 
على شارع ابوظبي الساحلي 
مقابل منطقة الدوحة، حيث 
اوقفوا شخصا بدا في حالة 
غير طبيعية وباالستعالم عنه 
تبن انه مطلوب لالدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وبتفتيش 
سيارته احترازيا عثر معه على 
4 قطع حشيش وورق رشيد 
حربة وأدوات تعاط وأكياس 

بها هيروين.
من جهة اخرى أحال مدير 
امن محافظ���ة اجلهراء اللواء 

أمير زكي - هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية 
العام  املساعد لشؤون األمن 
الل���واء عبدالفت���اح العل���ي 
إل���ى اإلدارة  بإحالة مواطن 
العامة ملكافحة املخدرات لعدة 
اعتبارات أوله���ا ان املواطن 
مطلوب الى هذا القطاع )قطاع 
املكافح���ة( إلى جانب ضبط 
مواد مخ���درة وأدوات حادة 
بحوزته، وبحس���ب مصدر 
أمني فإن رجال امن العاصمة 

إبراهيم الطراح الى مقر اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا 
من مواليد 1993 وآخر من غير 
محددي اجلنسية وكان املتهمان 
ضبطا خالل حملة تفتيشية 
لرجال امن اجلهراء في دوار 
امني  النس���يم، وقال مصدر 
ان رجال االمن اش���تبهوا في 
شخصن لدى مرورهما على 
احلملة، حيث كانا في حالة غير 
طبيعية وبتفتيشهما وتفتيش 
املركبة التي كانا على متنها عثر 
معهما على حشيش وكابتي.

غسيل مركبة بـ2340 دينارًا 
في منطقة أبو حليفة

علقة ملصرية استأذنت
من عملها للقاء صديق

عراقيان و»بدون« إلى »اجلنائية« 
حليازة مسدس 9 ملي دون ترخيص

70 دينارًا وبطاقة بنكية تبخرت 
من مركبة مواطنة في صالة أعراس

مواد مسكرة ومخدرة ضبطها أمن 
العاصمة بعد إضاءة النور الداخلي

محمد الجالهمة

تق���دم مواطن الى مخفر ابو حليفة واتهم س���ائقه 
الهندي بخيانة االمانة وسرقة 2340 دينارا من داخل 
املركبة وتركها مقاب���ل منزله، وقال املواطن انه طلب 
من الس���ائق الهندي ان يقوم بغس���ل املركبة وتبديل 
الزيت لها، في احدى املغاس���ل املخصصة، مشيرا الى 
انه تذكر وجود املبلغ حيث اتصل على السائق وابلغه 
بأن هناك مبلغا يجب ان ينتبه اليه، واضاف: فوجئت 
بوجود السيارة أسفل املنزل بعد غسلها وان املبلغ غير 

موجود كما ان السائق هرب.

محمد الجالهمة

اتهمت سيدة مصرية زوجها بالتشهير بها واالعتداء 
عليها بالضرب في مخفر الس���املية، اما الزوج فاتهم 
زوجته باخليانة، حيث ضبطها لدى خروجها من مركبة 
ش���خص مجهول، وكانت الزوج���ة تقدمت الى مخفر 
الس���املية وأبلغت بان زوجها اعتدى عليها بالضرب 
أمام مقر عملها، ومت اس���تدعاء ال���زوج الذي قال انه 
سأل باملصادفة عن زوجته في مقر عملها فأبلغ بأنها 
استأذنت حيث سارع الى الشركة التي تعمل بها زوجته 
وانتظر أس���فل الش���ركة وفوجئ بنزولها من مركبة 

شخص مبجرد ان شاهده هرب.

هاني الظفيري

أحيل الى االدارة العام���ة للمباحث اجلنائية يوم 
امس 3 ش���بان )عراقيان وبدون( حليازة سالح ناري 
»مس���دس 9 ملي« بدون ترخيص، وبحس���ب مصدر 
امني فإن ضابط مباح���ث تيماء وخالل جولة لهم مت 
االشتباه في مركبة بها 3 اشخاص ولدى توقيف املركبة 
بدت عالمات االرتباك في ازدياد ليتم تفتيش املركبة 
والعثور بداخلها على السالح الناري وجار التحقيق 
مع العراقين ويدعوان )أ.مديح(، )ز.غمبر( والبدون 

يدعى )ف.صباح( جميعهم من مواليد 1991.

هاني الظفيري

تقدمت مواطنة الى مخفر اجلهراء وأبلغت عن قيام 
مجهول بسرقة حقيبتها من داخل مركبتها بعد كسر 
املثلث املجاور للمقود، وقالت املواطنة انها دخلت لتهنئة 
احدى زميالتها والتي كانت حتتفل بزواج ابنها وحينما 
عادت الى سيارتها بعد نحو نصف ساعة امضتها داخل 
الصالة وجدت الس���يارة قد كسر زجاجها وسرق من 

داخلها حقيبة كان فيها 70 دينارا وبطاقة بنكية.

عبدالعزيز فرحان - محمد الدشيش

اقتيد مواطنون من مواليد 1992 و1993 إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات لضبطهما في حالة غير طبيعية 
وحي���ازة مواد مخدرة وأخرى مس���كرة، وقال مصدر 
أمن���ي إن نقطة تفتيش بقيادة امل���الزم عامر مضيان 
أوقفت مركبة أميركية عند مخرج الس���رة، وكان بها 
مواطنون في حالة غير طبيعية وطلب رجال األمن من 
املواطنن تشغيل اإلضاءة الداخلية ليشاهد الضابط 
زجاجة ماء صحة حجم صغير تبن أن بها مادة مسكرة 
مستوردة، وكذلك قطعتان بيضاويتان بهما هيروين 
وكمية صغيرة بقصد التعاطي و3 حبات بيضاء وورق 

رشيد و2 مقص.

حملة األرتال حصدت مركبات 
معطوبة ومحروقة ُمبّلغ

عن سرقتها

»طبيعة وأسباب جرائم العنف 
لدى الشباب الكويتي«

في حلقة نقاشية باألمن الوطني

هاني الظفيري

أس���فرت حملة لرجال أمن اجله���راء في منطقة بر 
األرت���ال وتيم���اء والصليبية عن ضب���ط 4 مركبات 
جميعها اما معطوبة وتالفة جراء الرعونة وإما محترقة 

ومتفحمة.
وقال مص���در امني ان الس���يارات التي مت العثور 
عليها جرى االس���تعالم عنها وتبن ان مركبتن مبلغ 
عن س���رقتهما في منطقة اجلليب، فيما هناك مركبة 
مس���روقة من الساملية والرابعة مبلغ عن سرقتها من 
منطقة املنقف، ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة 
املركبات الى األدلة اجلنائية لرفع اآلثار والبصمات من 
داخلها حيث ميكن من خاللها االستدالل على من سرق 

تلك املركبات وأتلفها.

محمد الدشيش

اختتمت كلية األمن الوطني حلقة نقاشية للقيادات 
الوس���طى بعنوان )دور رجال األم���ن في التعامل مع 
احل���االت العنيفة لدى الش���باب( والتي نظمها معهد 
الدراس���ات االستراجتية األمنية خالل الفترة من 16- 
18 س���بتمبر 2014 وقد حاضر في احللقة العميد بدر 
الغضوري مدير إدارة األحداث في اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية والدكتور عامر الصالح االستاذ بكلية العلوم 

االجتماعية في جامعة الكويت.
والهدف من عقد هذه احللقة هو التعرف على طبيعة 
واسباب جرائم العنف لدى الشباب الكويتي ومناقشة 
أنسب الوسائل والطرق للوقاية منها مع إنفاذ القانون 

دون اإلخالل بحقوق اإلنسان ملرتكبي هذه اجلرائم.
وق���د تناول النقاش في احللقة العنف في املجتمع 
الكويت���ي ومفهوم األمن وط���رق تعزيزه في الكويت 
وإس���تراتيجيات مواجهة العنف في الكويت. وشارك 
به���ا 16 متدربا من مختلف قطاع���ات وزارة الداخلية 
باإلضافة إلى وزارة الدفاع واحلرس الوطني واإلدارة 

العامة لإلطفاء واألمانة العامة لألوقاف.

وانيت محترق

.. ومركبة معطوبة 

العميد عادل احلشاش

احلشاش: متديد التسجيل للرقباء األوائل 
حتى 25 اجلاري إلعطاء الفرصة للجميع

العالقات  إدارة  أكد مدير 
العام���ة والتوجيه املعنوي 
إدارة اإلعالم األمني  ومدير 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
اهتمام الشيخ محمد اخلالد، 
بقط���اع التعليم والتدريب، 
حي���ث إن���ه يعتب���ر بداية 
االنطالقة لعمل أمني متميز 
شكال ومضمونا، والذي يشدد 
دوما على تشجيع االنخراط 
الش���رطة من خالل  بسلك 
االلتحاق مبثل هذه الدورات 
الكتساب اخلبرات واملهارات 
العمل األمني من  في فنون 

حيث اإلعداد والتجهيز ودقة 
التنفيذ التعليمي إليجاد رجل 
األمن الق���ادر على مواجهة 
التحديات األمنية بش���تى 
صوره���ا، والذي يؤكد على 
ضرورة حتديث العمل األمني 
وال بد من االهتمام بالقاعدة 
األساسية لذلك وهو قطاع 
التعليم والتدريب، وأش���ار 
العمي���د احلش���اش إلى أن 
زيارة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق س���ليمان فهد الفهد 
التعلي���م والتدريب  لقطاع 
الش���رطة  ف���ي كلية  ممثل 

األس���بوع املاض���ي ملتابعة 
سير العملية التعليمية داخل 
األكادميية خلير دليل على 
هذا االهتمام والتأكيد على 

أهمية القطاع.
واختتم العميد احلشاش 
موضحا أن التسجيل للراغبن 
في االلتحاق بدورة الرقباء 
األوائل يتم من خالل املوقع 
اإللكتروني لوزارة الداخلية 
www.moi.gov.kw، وذل���ك 
اعتبارا من ي���وم اخلميس 
املاضي وحتى يوم اخلميس 

املوافق 2014/9/25.


