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أمن األحمدي يتعامل مع القساوة بمثلها ويرفع شعار »كرمالك« لحماية المستهترين

العلي لـ »األنباء«: »الداخلية« لن تقف مكتوفة األيدي أمام الظواهر الدخيلة
والخالد والرجيب يدعمان حمالتنا وال مجال للواسطة.. وأولياء األمور مدعوون لمساندتنا

مدير أمن األحمدي يتابع حملة الوفرة والزور وكبد

العميد عبدالفتاح العلي تواجد حتى الرابعة فجرا

»كرمالك« ماذا يقصد بها؟ عبارة القساوة واحلنان على مركبات بال لوحات

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
»علموك القس���اوة وانت طبعك حنون«، »كرمالك« 
عبارات وضعت بص���ورة واضحة للغاية على مركبات 
مستهترين ضبطوا يوم أمس في مناطق الوفرة والزور 
وكبد، وفي الواقع ف���إن وزارة الداخلية حنونة مع كل 
إنس���ان ملتزم بالقوانني ولكنها قاسية للغاية مع غير 
امللتزمني واملس���تهترين وأولئك الذين يعرضون حياة 
اآلخرين للخطر وأيضا »كرمالك« شعار رفعته »الداخلية« 
حلماية املستهترين من شر أنفسهم وحماية ألرواحهم، 
خاصة ان تزايد وتنامي قضايا االستهتار والرعونة دعا 
وزارة الداخلية ال���ى ان تأخذ وتتقمص دور األب الذي 
هو يغيب عن حماية ابنه فآلت على نفس���ها ان تالحق 
املس���تهترين من »كرمالك« مما ميكن ان يحدث لهم من 
ألعاب خطرة ومميتة س���واء كانت عبارة عن استهتار 
مجنون أو لعب���ة الديك والدجاجة وملن ال يعرف الديك 
والدجاجة فهي بإيجاز لعبة تتمثل في انطالق مركبتني 
في حارة واحدة وفي اجتاه معاكس ومن ينحرف متجنبا 
االصطدام أصبح دجاجة ومن واصل س���يره في احلارة 

املخصصة لهذه اللعبة اصبح ديكا.
حملة مديرية أمن األحمدي والتي أقيمت حتت إشراف 
مدير أمن محافظة األحم���دي العميد عبدالفتاح العلي، 
وشارك فيها ما ال يقل عن 25 ضابطا وضابط صف اتسمت 
بالقساوة في التعامل مع املستهترين ولم يكتف رجال 
األمن برصد أعمال استهتار ورعونة فحسب، إمنا شملت 

أيضا توقيف مركبات وباجيات متوقفة الى جوار مزارع 
حيث مت رفع أكثر م���ن 25 مركبة وحترير 370 مخالفة 
مرورية ملس���تهترين، وجاءت املخالفات حتت مسميات 
مختلفة سواء كانت استهتارا ورعونة أو تعريض حياة 
اآلخرين للخطر أو مخالفة املركبات لشروط األمن واملتانة 
أو عدم وضع لوحات معدنية، كما قام رجال األمن ايضا 
في حملتهم التي امتدت حتى الرابعة فجرا برصد مركبات 
وباجيات موجودة داخل مزارع وجواخير، وكانت هذه 
املركبات بال لوحات واكتفى رجال األمن بالطلب من صاحب 
املزرعة بطاقته املدنية ملراجعة اجلهات املعنية للوقوف 

على قانونية املركبات املوجودة في هذه املزارع.
مع توثيق معلومات شبه متكاملة عن املركبات املتواجدة 
داخل املزارع، »األنباء« التقت مدير امن محافظة األحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي، الذي أشرف على احلملة التي 
تعد امتدادا لسلسلة من احلمالت شبه الدورية التي يتم 
تنظيمها، حيث اكد العميد العلي ان هذه احلمالت تقام 
بدعم من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد ووكيل وزارة الداخلي���ة الفتا الى ان التعليمات 
الصادرة الى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الش���مالي تتضمن ضرورة التعامل 

بحزم مع مثل هذه الظاهرة املقلقة واخلطرة.
واضاف العل���ي في تصريح ل� »األنب���اء« ان وزارة 
الداخلية من غير املمكن ان تقف مكتوفة األيدي أمام مثل 
ه���ذه الظواهر الدخيلة التي أخذت في التزايد قبل فترة 

ليست قصيرة، مشيرا الى ان القانون يطبق على جميع 
من يلقى القبض عليهم سواء كانوا أحداثا او بالغني، كما 
تتخذ االجراءات القانونية جتاه املركبات املضبوطة او 
يتم حجز هذه املركبات في كراج احلجز وإلزام أصحابها 

بتأمني هذه املركبات في حال لم تكن مؤمنة.
وشدد العلي على ضرورة ان يقوم أولياء األمور واآلباء 
بدور مساند لعمل وزارة الداخلية اذ ال يعقل ان تكون هذه 

املمارسات متارس دون علم اآلباء او أولياء األمور.
وأك���د العميد العلي ان وزارة الداخلية حريصة على 
التفرقة بني من يذهب الى البر واملخيمات لالس���تمتاع 
وبني أولئك الذين يستغلون موسم البر ألعمال خطرة، 
مشيرا في الوقت ذاته الى ان الباجيات وقيادتها من قبل 
أطفال أشد خطورة من املركبات املستهترة، مشيرا الى 
تزايد أعداد املصابني جراء اس���تخدام الباجيات، معربا 
عن أسفه لالس���تخدام السيئ للباجيات بحيث حتولت 

الى أدوات قتل ال أدوات ترفيه.
وأشار العميد العلي الى ان كل اجهزة وزارة الداخلية، 
السيما األمن اجلنائي واملرور والعمليات تتعامل مع هذه 
الظواهر بش���كل حازم تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية 
ووكيل الداخلية. هذا وشارك في احلملة كل من مساعد 
مدير أمن األحمدي العقيد معتوق العس���الوي والعقيد 
جمال العتيبي مدير العمليات، ومس���اعده املقدم مطلق 
املطيري والرائد فالح الهذيلي والنقيب سلمان املطيري 

والنقيب عبدالعزيز ابو ردحه.

مواطن يبّلغ عن سرقة »تجوري«
وآخر فقد 4 جوازات و3000 دينار

قاتل الحدث ُضبط في بيان
وأجهزة األمن طوقت منزله

محمد الدشيش
أبلغ مواط���ن عمليات الداخلية عن تعرض 
منزله للسرقة في منطقة الصليبخات عن طريق 
التسور حيث فوجئ بأن اللصوص قاموا بسرقة 
ألف دينار من التجوري و25 ساعة يد باهظة 
الثمن باالضافة الى اوراق رسمية ليتم احالة 

امللف الى رجال املباحث.
والى منطقة السرة فقد تعرض منزل مواطن 
الى سرقة 4 جوازات و3000 دينار ليتجه على 

الفور الى مخفر املنطقة ليتم تسجيل قضية.
هذا، وأش���ار املواطن بأصاب���ع االتهام الى 
عمال املنزل املجاور وجار ضبطهم والتحقيق 

معهم.
من جانب آخر، فقد أبلغ مواطن في منطقة 
األحمدي بوجود جتوري به أوراق رسمية أمام 
مخيم���ه ليتجه رجال األمن ال���ى موقع البالغ 
والتحفظ على التجوري واستدعاء صاحبه عن 

طريق األوراق املوجودة بداخل التجوري.

الجاني دهس رجل أمن واصطدم بالحاجز األوسط

مطاردة الدوحة مرورا بالسالمية انتهت بتحرير فتاة على »الرابع«

املتهم الباكستاني بعد ضبطه

املاريغوانا بعد إخراجها من علبة السجائر

سيارة اخلاطف بعد اصطدامها باحلاجز األوسط دورية األمن وقد أتلفت أثناء املطاردة

جتمهر 200 من أقارب املقتول مقابل مستوصف الصليبية
والوكي���الن اوالن فايز الغثام 
ومشعل البلوشي بينما تعرض 
الشرطي بدر جمال الى اصابة 
في اليد اث���ر محاولة اصطدام 

الشاب به.

نفى جزئية اخلطف، مشيرا الى 
انه هرب من رجال االمن النه ال 
يحمل اوراقا ثبوتية، هذا وشارك 
في مط���اردة املركبة املالزمان 
البيدان  الع���رادة وفهد  محمد 

املط���اردة واالصطدام مبركبة 
الش���اب، وتبني ان���ه مواطن، 
االمر الذي اخل بتوازن املركبة 

وجعلها تصطدم باحلاجز.
واشار املصدر الى ان الشاب 

أمير زكي
أحال مراقب عام مطار الكويت 
الدولي سليمان الفهد وافدا مصريا 
في العق���د الثالث من عمره الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
لتورطه ف���ي قضية جلب مواد 

مخدرة.
وقال الفهد ل� »األنباء« ان أحد 
رجال اجلوالة في مطار الكويت 
اشتبهوا في وافد مصري قادم من 
موطنه، حيث بدت عليه تصرفات 
مريبة، فتم اصطحاب الشاب الى 
غرفة التفتيش الذاتي ليتم العثور 
على علبة سجائر بداخلها نحو 200 

غرام من مادة املاريغوانا.
واشار الفهد الى ان التحقيقات 
األولية مع الواف���د املصري قال 
فيها انه احضر هذه املخدرات من 
موطنه للتعاطي ومجاملة اصدقائه 
املتعاط���ني، ولف���ت الفهد الى ان 
اإلدارة العامة للمخدرات ستستكمل 
الوافد املصري  التحقيقات م���ع 

ملعرفة اصدقائه املتعاطني.

وحتديد وجهة سيرها ليقوم 
رجال جندة حولي بعمل نقطة 
تفتيش لتوقيف املركبة، اال ان 
الشاب اصطدم بحاجز الدورية 
ودهس شرطيا لتتم مواصلة 

هاني الظفيري
استنفرت أجهزة وزارة الداخلية امن عام دوريات 
شاملة وامن جنائي للحيلولة دون تطورات كان 
من املمكن ان تنجم عن مقتل حدث بدون في منطقة 
الصليبية وجاء االستنفار االمني بعد جتمهر اكثر 
من 200 شخص من اقارب القتيل فيما امر وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن اجلنائي 
الفريق غازي العمر بوضع تعزيزات امنية حول 
منزل القاتل مع اعطائه تعليمات بسرعة توقيف 
اجلاني ومت توقيف املتهم بالقتل في منطقة بيان، 
حيث كان مختبئا داخل منزل خالته فيما كشفت 
التحقيقات مع القاتل ان اجلرمية حدثت بسبب 

جتول املجني عليه مقابل منزل اجلاني.
وكانت اولى جرائم القتل التي وقعت في العام 
2010 شهدتها منطقة الصليبية ق10 حينما قام احد 
االحداث بتوقيف حدث آخر مقابل منزله وانهال 
عليه طعنا بالسكني وضرب املجني عليه 4 طعنات 

منها 3 في الرقبة ورابعة في الظهر، حيث سارع 
به احد املارة الى مس���توصف الصليبية ولفظ 
انفاسه االخيرة داخل املستوصف ويشار الى ان 

»األنباء« نشرت اخلبر في عددها امس.
وقال مص����در امني فور ورود معلومات عن 
جتم����ع اقارب املجني عليه مقابل مس����توصف 
الصليبية س����ارع الى املستوصف رجال االمن 
يتقدمهم مدير امن اجله����راء العميد محمد طنا 
والرائد مطر السبيل واملالزمون ناصر القطان 
وناصر اخلضير وسعود االنصاري ووكيال ضابط 
س����عد عاشق وس����عد محداف حيث مت تطويق 

مبنى املستوصف.
واضاف املصدر وبعد توقيف القاتل مت اخطار 
اسرة املجني عليهم بأن اجلاني أصبح في عهدة 
املباحث فيما تبني من التحقيقات ايضا ان شقيق 
القاتل اش����ترك في املشاجرة دون أن يوجه اي 

طعنة للمجني عليه.

هاني الظفيري
ام���ن محافظة  امر مدي���ر 
اللواء طارق حمادة  العاصمة 
باحتجاز شاب في مخفر الشويخ 
وتوجيه عدة تهم مختلفة منها 
مقاومة الس���لطات واختطاف 
انثى والش���روع في قتل رجل 
امن والهروب من رجال االمن 
وج���اءت االتهام���ات املتعلقة 
بتلك في اعقاب مطاردة امتدت 
من منطقة ب���ر الدوحة مرورا 
بالساملية وانتهاء على طريق 
الدائري الرابع بعد ان اصطدمت 

املركبة باحلاجز االوسط.
ووفق مصدر امني فإن دورية 
رصدت مركبة داخل بر الدوحة 
بداخلها شاب وفتاة ورصد رجال 
االمن الفتاة وهي تستغيث حيث 
طلب رجال األمن من قائد املركبة 
التوقف اال انه انطلق بسرعة 
جنونية مما دعا رجال الدورية 
ال���ى تعميم اوص���اف املركبة 

ضبط آسيوي بمواد نفطية

طعنات متفرقة في جسد مواطن
هاني الظفيري

تلقى ش���اب كويتي عدة طعنات متفرقة ف���ي منطقة العماير 
االستثمارية مبحافظة اجلهراء على يد مجهولني، حيث أبلغ املارة 
عمليات الداخلية ليتجه رجال األمن ورجال اإلسعاف، حيث أدخل 
الشاب العناية املركزة وهو بحالة حرجة. هذا وأشرف على دخوله 
ضابط االرتباط ماجد الصليلي، وأشار مصدر الى ان محقق املستشفى 
ينتظر إفاقة املجني عليه حتى يكش���ف أمر اجلناة، خصوصا ان 

القضية حملت مسمى الشروع في القتل.

محمد الجالهمة
أوقف رج����ال الفرقة الليلية 
بقيادة الوكيلني س����عد عاش����ق 
وسعد محذاق وافدا آسيويا كان 
ين����وي االجتاه بكمية كبيرة من 
املواد النفطية الى العراق. وفي 
التفاصيل ان رجال الفرقة اشتبهوا 
في وافد باكستاني يقود شاحنة 
وحينما مت ايقاف����ه وجد بداخل 
الش����احنة 50 برمي����ال من املواد 
النفطية، وبالتحقيق األولي اعترف 
بأنه يقوم بإدخال هذه املادة الى 
العراق وبيعها هناك، لتتم احالة 

الوافد الى االختصاص.

ماريغوانا »المجاملة« سقطت
بحوزة عربي في مطار الكويت

غادر مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر البالد صباح اليوم متوجها 
الى دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
النقاش���ية  الكويت في احللقة  لتمثيل 
البحثية التي تنعق���د خالل الفترة من 
4 – 2010/1/6 حول »دور االعالم العربي 

في التصدي لظاهرة االرهاب«.
وجتدر االشارة الى ان احللقة النقاشية 
الفنية  البحثية تقوم بتنظيمها االمانة 
ملجلس وزراء االعالم العرب بالتعاون مع 
املجلس الوطني لالعالم بدولة االمارات 
العربي���ة املتحدة ومبش���اركة وزارات 

الداخلية في الدول العربية.

الصبر إلى اإلمارات لمناقشة اإلعالم واإلرهاب

)محمد ماهر(


