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االمنية

الصفحة
غادر وزي���ر الداخلية الفريق 
الركن الشيخ جابر اخلالد البالد 
بعد ظهر امس متوجها الى مملكة 
البحرين الشقيقة لتقدمي واجب 
العزاء مللك مملكة البحرين الشيخ 
حمد بن عيس���ى آل خليفة وآلل 
خليفة الكرام في وفاة املغفور له 

باذن اهلل تعالي صاحب الس���مو 
امللكي االمير محمد بن س���لمان 
آل خليفة طيب اهلل ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
وكان في وداع���ه على ارض 
املطار س���فير مملك���ة البحرين 

الشقيقة لدى البالد.

الخالد إلى البحرين لتقديم واجب العزاء

الفريق غازي العمر والعميد الشيخ أحمد اخلليفة في صورة تذكارية مع ضباط املكافحة

األمير: جهود إدارة »المكافحة« في القبض على عصابات االتجار في المخدرات مشّرفة
أبرق صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، إلى 

وزير الداخلية برقية جاء فيها:
معالي األخ الفريق الركن م.الش����يخ جابر اخلالد الصباح املوقر 

وزير الداخلية السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
تابعنا بكثير من التقدير اجلهود احلثيثة واملش����رفة التي بذلها 
رج����ال وزارة الداخلية في االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات، وعلى 
رأس����هم مدير اإلدارة العميد الش����يخ احمد اخلليفة، ونائبه العميد 

صالح غنام العنزي، والعقداء عبداهلل الش����رقاوي، ومحمد مصلح 
احلريص، وبقية اخوانهم من ضباط، وضباط صف، والعاملني في 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات )املرفقة اس����ماؤهم( بتوجيهات من 
معاليكم في القبض على العصاب����ات املتاجرة واملروجة لهذه اآلفة 

ومكافحتها واحلد من انتشارها في البالد.
ونحمد اهلل تعالى على أن أثمرت هذه اجلهود، وهو ما يعد حافزا 
للجميع لبذل املزيد من االصرار والعمل املتواصل للقضاء على هذه 

الس����موم ومروجيها، خاصة ان الكويت هي إحدى الدول املستهدفة 
من قبل جتار هذه السموم. آملني أن تنقلوا حتياتنا وخالص تهانينا 
وتقديرنا لهم جميعا واعتزازنا بجهودهم املخلصة ومثابرتهم الدؤوبة 
ف����ي التصدي بش����جاعة وحزم ملروجي وجتار املخ����درات على امن 
الوطن واملواطنني، مش����يدين بال����روح الوطنية العالية التي حتلوا 
بها، والتفان����ي بالقيام بالواجبات املناطة بهم، ومبا متيز به أداؤهم 
من كفاءة واقتدار. سائلني اهلل العلي القدير أن يكلل جهودكم دائما 

بالنجاح، ويوفقكم ويسدد خطاكم على طريق اخلير والبذل خلدمة 
وطنكم الغالي ورفعة شأنه. هذا واكد مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة ان هذا التكرمي هو اكبر وسام 
على صدور رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات ووسام على صدر 
رجال وزارة الداخلي����ة ككل، خصوصا انه من والد اجلميع صاحب 
السمو االمير، واكد ان ابناءه رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

سيبقون على ما عاهده سموه حفظه اهلل ورعاه.

صاحب السمو أبرق إلى وزير الداخلية

فريحة األحمد:
 سائقو »الجوال« 

يحرضون على الرذيلة

استنكرت الشيخة فريحة االحمد رئيسة اللجنة 
العليا جلائزة االم املثالية لألسرة املتميزة تزايد »تاكسي 
اجلوال« بشكل الفت للنظر، مشيرة الى ان هذا الكم 
الهائل واالنتش����ار امللحوظ ل� »التاكسي اجلوال« له 
سلبيات خطيرة على االسرة واملجتمع، مشيرة الى زيادة 
معدالت احلوادث بسبب ازدحام الطريق واالختناقات 

املرورية. وطالبت وزارة بالداخلية التدخل بشكل مباشر 
ووضع حد لهذه املهزلة والواسطات املهلكة ملستخدمي 
الطرقات. وقالت انه منى اليها ان بعض السائقني ال ميلك 
اجازة قيادة واذا قبض عليه تدخل الكفيل واخرجه، 
كما يقوم بعض سائقي »التاكسي اجلوال« بالتعرض 

لفتيات وامهات وحثهن على الرذيلة.

العقيد محمد هاشم الصبر

العميد عبدالفتاح العلي 

حصاد حملة األوكار املشبوهة

الصبر: خطة أمنية لتوفير أقصى درجات األمن لمرتادي البر

مداهمة 3 أوكار مشبوهة في أبوحليفة
وتوقيف 19 وضبط 6 مستهترين

العقيد محمد هاش���م  دعا 
الصبر مدير ادارة االعالم االمني 
الرسمي باسم وزارة  الناطق 
الداخلية املواطنني واملقيمني، الى 
احلرص وااللتزام باالرشادات 
الصحيحة للحيلولة دون وقوع 
املزيد من احلوادث والسلوكيات 
السلبية التي تشهدها مناطق 
البر كل عام، وحذر  مخيمات 
العقيد الصبر من مغبة الوقوع 
حتت طائل���ة القانون خاصة 
امل���ادة )2/16( من قانون رقم 
)7/31( بتعديل قانون اجلزاء 
والتي تقضي مبعاقبة كل من 
اقام او تواجد في املواقع التي 
حظرت السلطات العسكرية 
االقامة او التواجد فيها باحلبس 
املؤقت مدة التزيد عن س���نة 
وبغرامة ال تتجاوز 225 دينارا 

او باحدى هاتني العقوبتني.

عبداهلل قنيص
ادارة مديرية  ش���ن رجال 
أمن االحمدي يوم امس حملة 
اس���تهدفت 3 ش���قق لالعمال 
املنافي���ة لآلداب ف���ي منطقة 
ابوحليفة وأسفرت احلملة التي 
جاءت بتعليمات من مدير أمن 
االحمدي العميد عبدالفتاح العلي 
واشراف مباشر من مساعد مدير 
ع���ام االحمدي العقيد معتوق 
العسالوي والرائد فالح الهذيلي 
عن ضبط 16 وافدة آس���يوية 

و3 رجال.
وق���ال مص���در امن���ي ان 
معلوم���ات وردت الى العميد 
عبدالفتاح العلي عن تردد ما 
يزيد عن 50 وافدا يوميا على 
عدة شقق مشبوهة، حيث أوعز 
الى قوة من أمن االحمدي بعمل 
التحريات باالس���تعانة بوافد 

واش���ار العقيد الصبر في 
حديثه ال���ى احملظورات التي 
يجب االبتعاد عنها اذا ما كنا 
راغبني في قضاء عطلة سعيدة 
بني اسرنا وعائالتنا التي حددها 

في النقاط التالية:

آسيوي يعمل في مديرية األمن، 
حيث طلب من اآلسيوي الدخول 
الى الشقق املشبوهة، وأعطى 
اشارة الدهم ليتساقط العاملون 

في هذه الشقق تباعا.
الى ان  وأش�����ار املص��در 
خطة مداهم��ة ه���ذه االوكار 

االقام���ة والتواجد  - عدم 
بالقرب من االماكن العسكرية 
واحملاطة بحقول االلغام ومنع 

االقتراب منها.
اقام���ة املخيمات  - ع���دم 
النفطية  بالقرب من املنشآت 
خشية تسرب الغاز او النفط 
نتيجة الشعال املواقد وحودث 
شرر من املطابخ او مواقد الفحم 

او مولدات الكهرباء.
- ع���دم االقامة او التواجد 
بالقرب من اعمدة الكهرباء ذات 
الضغط العالي خلطورتها على 
االطفال او القاء املاء او اشعال 
النيران بالق���رب منها مما قد 
ي���ؤدي الى ح���دوث صواعق 
كهربائي���ة ت���ودي بحياة من 

يقترب منها.
واعرب عن امله في ان يتعاون 
اجلميع مع مختلف الدوريات 

التي تتواجد بالقرب من مناطق 
مخيمات البر، من اجل توفير 
احلماية والرعاية لهم ومتكينهم 
من القيام بأداء واجبهم االمني 
واالنساني وغيرها من اخلدمات. 
ادارة االعالم  واوضح مدي���ر 
الناطق الرس���مي باسم وزارة 
العقيد محمد هاشم  الداخلية 
الصبر، ان جميع غرف العمليات 
الجهزة االمن على اس���تعداد 
لتلق���ي اتص���االت املواطنني 

وبالغاتهم.
وش���دد على عدم استعمال 
بنادق الصيد وقيادة السيارات 
من قبل االطفال او التش���فيط 
واث���ارة الغب���ار واالتربة من 
النارية  الدراجات  جانب قادة 
والباجي���ات مع ع���دم العبث 
باالجس���ام الغريبة من قنابل 

ومتفجرات.

اعتمدت على السرعة اذ فصلت 
5 دقائق بني مداهمة الش���قق 
الثالث، خاص���ة انها متقاربة 

من بعضها.
من جهة اخرى، شنت مديرية 
أمن االحمدي ايضا حملة على 
املس���تهترين ومت حترير 28 

مخالفة مرورية جميعها كانت 
عبارة عن اس���تهتار ورعونة 
وعلى االثر جرى ضبط 6 شبان 
مت احتجازهم متهيدا إلحالتهم 
الى محكم���ة املرور واحتجاز 
مركباته���م في ك���راج احلجز 

بالبلدية.

»الداخلية« حذرت من المدافئ داخل األماكن المغلقة وإقامة مخيمات بجوار منشآت عسكرية

بالغ يفيد بارتياد 50 وافداً يومياً تلك الشقق


