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محمد الجالهمة
احال رجال جندة االحمدي يوم امس الى مقر االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات شابا كويتيا بعد االشتباه في 
تعرج مركبته على طريق الفحيحيل السريع وبتفتيش 
مركبته عثر بداخلها عل���ى إبرتني بها مادة يرجح ان 
تك���ون »هيروين« الى جانب ملعق���ة محروقة وملح 

الليمون.

شاب بـ »ملح ليمون« إلى »المخدرات«

آخر قضايا 2009: رشق دوريات وضبط 800 ُبطل ومصرع مواطن في الوفرة
وأولى قضايا 2010: جريمة قتل في الصليبية ومصرع عشريني في حادث مروري

أمير زكي ـ هاني الظفيري  
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

ما بني نهاية العام 2009 وبداية 
العام اجلديد 2010 ساعات محدودة 
وخالل هذه الس���اعات كانت هناك 
احداث عدة وقضايا متنوعة وايضا 
حرائق هنا وهناك وسرقات وحمالت 
امنية. وزارة الداخلية وباشراف وزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب وقطاع االمن 
اجلنائي بقيادة وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون االمن اجلنائي 
الفريق غازي العمر ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء خليل الشمالي ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د.مصطفى الزعابي واجلنود 
الذين آثروا البقاء على رأس عملهم 
بعيدا عن اسرهم في هذه املناسبة 
ومنهم مدير ام���ن العاصمة اللواء 
طارق حمادة ومدير امن االحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي والذي اجاد 
في االحمدي بصورة الفتة لدرجة ان 
اعدادا من اخلارجني عن القانون بدأوا 
ووفق التقارير في هجر االحمدي الى 
محافظات اخرى ومحافظة الفروانية 
بقيادة العميد غلوم حبيب ومدير 
امن مبارك الكبي���ر العميد دليهي 
الهاجري ومساعده العميد ابراهيم 

الفتة باس���تثناء ب���الغ وقع في 
الس���اعة 12 ودقيقة عبارة عن 

مشاجرة واصابة.

800 بطل محلي وسرقة بطاريات

وألن اخلمور مطلوبة من قبل 
السكارى مع اشراقة العام اجلديد 
كان رجال أمن اجلهراء على موعد 
مع ضبط وافد سوري يعمل سائق 
تاكسي جوال ومرافقه كوري وعثر 
معهما على 800 زجاجة خمر كان 
مصدر بيعها في منطقة الصاحلية، 
وقام بضبط السوري الرائد مطر 
الس���بيل والذي أقام حملة عند 
مخ���رج اجله���راء وكان برفقتة 
املالزمون ناصر اخلضر وناصر 
القطان ومشعل العتيبي ووكيل 
ضابط سعد عاشق. وإلى الساملي 
وقع حادث تصادم اسفر عن وفاة 
واصابة 7 اشخاص واشرف على 
نقلهم ماج���د الصليلي ضابط 

ارتباط مستشفى اجلهراء.

253 »مرورية« وعراقي سكران

وفي محافظة حولي اس���فر 
االنتشار املروري بقيادة العقيد 
عل���ي الديحاني والرائد س���عد 
الرجيب عن حترير 253 مخالفة 
و ضبط 12 مس���تهترا وحجز 8 
مركبات وضبط عراقي سكران، 

الطراح والعقيد عبدالرحمن الشراح 
كل ف���ي موقعه أج���ادوا في وضع 
وتنفي���ذ اخلطة املوضوعة لضبط 
املخالفات في الساعات الفاصلة بني 

2009 و2010.

مالحقة المستهترين 

والى محافظ����ة االحمدي فقد 
اس����تعدت مديرية االمن ملناسبة 
انطالقة العام اجلديد بتجهيز فرق 
امنية عملت حتت اشراف العميد 
عبدالفتاح العلي وتركز عملها في 
مناطق الوفرة ومنطقة الزور الى 
جان����ب مناطق كبد، وش����ارك في 
احلملة مدير دوري����ات االحمدي 
العقيد احمد املطيري ومدير جندة 
مرور االحمدي العقيد سلمان املزعل. 
واسفرت احلمالت التي امتدت من 
العاشرة مساء حتى الثالثة من فجر 
العام 2010 عن حترير 518 مخالفة 
مرورية واحتجاز 47 حدثا وضبط 
4 ش����بان في حالة سكر وضبط 
ش����خصني متعاطي����ني، فيما قام 
رجال االمن بعمل سياج امني حول 
مجموعة من الشبان الذين رشقوا 
دوريات ام����ن واتلفوا 3 دوريات. 
والى احلوادث املرورية واملشاجرات 
والت����ي تعامل معه����ا رجال االمن 
وعدد من رجال الطوارئ الطبية 
وحول اح����داث محافظة اجلهراء 

وكانت آخر قضية قام بتسجيلها 
املقدم بدر الناصر رئيس مخفر 
النقرة عبارة عن س���يدة تتهم 
باكس���تاني بالشروع في خطف 
ابنتها، وكانت اول قضية عبارة 
عن ب��الغ تق������دم به واف�د عن 
س���رقة مركبته املتوقفة اسفل 

البناية.

أولى وفيات العام الجديد

لقي مواطن مصرعه صباح 
امس اث���ر حادث اصطدام مروع 
شهده طريق جمال عبدالناصر 
بالقرب من جمعية الصحافيني.

مشاجرة وقتيل

على صعيد آخر شهدت منطقة 
الصليبية في نحو الساعة الثامنة 
والربع من مساء أمس أول جرمية 
قت���ل في الع���ام اجلديد، حينما 
تشاجر عدد من الشباب داخل أحد 
املخيمات البرية، وتلقى أحدهم 
طعنات نافذة، ورغم أن أصحابه 
س���ارعوا بنقله إلى مستوصف 
الصليبية إال أنه لقي حتفه إثر 

ما تلقاه من طعنات. 
وقال مصدر أمني ل� »األنباء« 
إن املتش���اجرين ومنهم القتيل 
جميعهم أحداث، وجار التحقيق 

في مالبسات القضية.

والتي وقعت ما بني 2009 و2010، 
يقول فن����ي اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان آخر احداث 
عام 2009 هو وفاة شاب كويتي )19 
عاما( اثر تصادم وقع على طريق 
اجلليعة، حيث ترك للطب الشرعي، 
فيما اصيب آسيويان ومواطن في 

احلادث ذاته.
وفي اجلليعة حيث وقع انقالب 
بقي اسفر عن اصابة طفل كويتي 
)13 عام����ا(، كما وقع حادث مماثل 
اسفر عن اصابة طفل كويتي، كما 
تعرض مواطن )60 عاما( في حادث 
تصادم بني وانيت ونساف، وفي 
ابوحليفة اصيب حارس مدرسة 
مصري بطعنات بليغة، وقال مصدر 

وكانت آخر قضايا االحمدي عبارة 
عن س���رقة كيبالت بقيمة 2000 
دينار، ومع بداية العام 2010 ابلغ 
التي  مواطن عن سرقة مركبته 

تركها في وضعية تشغيل.

حرائق ومتعاطون ومطلوبون 

وإل���ى محافظ���ة العاصمة 
كان النشاط الواضح في انحاء 
العاصمة خاصة مناطق الصاحلية 
واملرقاب وشرق، وأشرف على 
التنظي���م األمني الل���واء طارق 
حمادة وأسفر االنتشار األمني عن 
حترير 71 مخالفة مرورية متنوعة 
خاصة االستهتار والرعونة وحجز 
7 ش���باب واحالته���م الى نيابة 

طبي ان عدد الطعنات التي سددت 
الى الوافد هي 7 طعنات.

مطعم تحّول إلى مرقص

رجال ام���ن االحمدي والذين 
انتشروا بصورة جيدة في عموم 
ارجاء احملافظة لم يقتصر عملهم 
على مالحقة املس���تهترين، امنا 
كان لهم دور في رصد الظواهر 
السلبية، حيث متت مداهمة مطعم 
حتول الى مرقص فيما قال مصدر 
امني ان عدد االش���خاص الذين 
كانوا داخل املطعم هو 120 شخصا 
من جنسيات مختلفة ومت ضبط 
صاحب املطعم وهو كويتي وعمال 
املطعم واحيل���وا الى التحقيق. 

االحداث، كما متك���ن رجال أمن 
األحمدي م���ن العثور على طفل 
في منطقة كيف���ان بعد ان ابلغ 
عن فقدان الطفل املصاب مبرض 
التوحد في منطقة اخلالدية، وقبل 
ان يلفظ العام 2009 انفاسه تعامل 
رجال اطفاء الشويخ مع حريق 
كراج اس���فر عن اصابة وافدين 

باختناق.

انتشار الفروانية قلص القضايا

وإلى محافظة الفروانية فقد 
اعتمد مدير أمن الفروانية على 
تكثيف التواجد حول املجمعات 
واألسواق وهو ما أدخل االستقرار 
األمني وحال دون وقوع قضايا 

االنتشار األمني المنظم الذي بدأته »الداخلية« قّلص عدد الحوادث وحفظ األمن
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العميد محمد طنا العميد عبدالفتاح العلي الفريق أحمد الرجيب

)محمد ماهر(إحدى السيارتني املتصادمتني في شارع جمال عبدالناصر رجال الطوارئ الطبية في موقع أحد احلوادث مجموعة أخرى من كراتني اخلمر ضبطت بالفروانية اآلسيويون الثالثة وأمامهم زجاجات اخلمر املضبوطة

اللواء طارق حمادة


