
الثالثاء
12  يناير 2010

8
االمنية
الصفحة

برعاي���ة وحضور مدير دائرة التدريب والتطوير باخلط���وط اجلوية الكويتية الفي املطيري 
ومس���اعد مدير ادارة الوحدات اخلاص���ة العقيد ركن صالح العنزي مت افتت���اح دورات تدريبية 
خاصة بعلوم الطيران ملنتس���بي االدارة العامة لقوات األم���ن اخلاصة »ادارة الوحدات اخلاصة« 
لدى اخلطوط اجلوية الكويتية وتشتمل هذه الدورات على اجلانب النظري والعملي على جميع 
انواع الطائرات، ويش���ارك فيها 30 عنصرا من »ادارة الوحدات اخلاصة« وتس���تمر ملدة 3 اشهر، 
وذلك للتعرف على آخر املستجدات في اسطول طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية، حيث ان مثل 

هذه الدورات لها اثر كبير في تطوير العمل لدى ادارة الوحدات اخلاصة.

افتتاح دورات أساسيات علوم وأمن وسالمة الطيران

50 بائعة هوى سقطن في حمالت األحمدي والفروانية
..والصالحية تحت المجهر بخمور واتصاالت دولية

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
عبداهلل قنيص

»الصاحلية حتت املجهر« 
شعار رفعه مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة اذ 
امر اللواء حمادة بتشكيل فرقة 
من مخفر الصاحلية وذلك بعد 
تزايد ظواهر مقلقة خصوصا 
فيما يتعلق بتواجد اوكار لبيع 
وتصنيع اخلمور احمللية واوكار 
االتصاالت الدولية واوكار املتعة 

احلرام.
وقال مصدر امني ان الفرقة 
اجلديدة والتي استهلت عملها 
يوم امس والتي يترأسها املقدم 
حمود الرشيدي والنقيب فهد 
املذن وامل���ازم غنيم املطيري 
بدأت نشاطها باجراء حتريات 
ح���ول وكرين لبي���ع اخلمور 

واالتصاالت الدولية.
وقام فريق مخفر الصاحلية 
بتحديد وكر لاتصاالت الدولية 
ليت���م جتهيز ق���وة ومن ثم 
مداهمة الوكر وضبط آسيويني 
يديران الوكر وصادر الرشيدي 
واملذن واملطيري املضبوطات 

واحالوا املوقوفني الى املباحث 
اجلنائية.

واضاف املصدر ما ان فرغ 
رج���ال الصاحلية من مداهمة 
الوكر حتى انطلقوا الى مهمة 
اخرى تتعلق بوجود آسيوي 
اعتاد على بيع اخلمور احمللية 
ليتم ضبطه بعد ارسال مصدر 

سري ومن ثم مت االنتقال ملسكنه 
وعثر بداخله على بقية املخدرات  
واخلمور املضبوطة، بنحو 500 
بطل محلي واعترف اآلسيوي 
بانه يبيع الزجاجة الواحدة ب� 
5 دنانير ويقوم بشرائها من 

منطقة اجلليب.
والى الفروانية شن مدير امن 

الفروانية العميد غلوم حبيب 
حملة استهدفت 3 اوكار للمتعة 
احلرام وبداخلها جرى ضبط 6 
رجال و14 امرأة جميعهم متت 

احالتهم الى االختصاص.
على صعيد اخر واصل رجال 
مديرية امن محافظة االحمدي 
بقي���ادة مدير ام���ن االحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي حملتهم 
الستهداف اوكار املتعة احلرام 
إذ متت مداهمة وكرين متقابلني 
في منطق���ة املهبولة وبداخل 
الوكرين ضبط 30 امرأة ورجا 
بواقع 17 امرأة و13 رجا، كما 
القى رجال امن االحمدي ايضا 
القبض على سائق تاكسي جوال 
عثر بحوزته على 56 زجاجة 
خمر محلي كما قدم رجال امن 
االحمدي دعم���ا الى فريق من 
وزارة املواصات ومتت مداهمة 
4 أوكار لاتص���االت الدولية 
وضبطت بداخل االوكار االربعة 
كميات هائلة من ادوات السرقة 
الى جانب ضبط 11 آس���يويا 
جميعه���م مت���ت احالتهم الى 

جهات االختصاص.

)أحمد باكير(شرطي يحمل بعض اللوحات املسروقة وفي اإلطار عبارة تكشف عن غيظ املستهترين من مدير أمن األحمدي التدقيق على شاسيه إحدى املركبات في كراجات الشويخ العميد عبدالفتاح العلي يتحدث لعامل الكراج ويبدو العقيد عادل احلمدان

املتهمون وأمامهم املضبوطات

شبكة الرذيلة في قبضة املباحث وفي االطار املقدم حمود الرشيدي والنقيب فهد املذن

مباحث وأمن األحمدي داهموا 3 كراجات لجأ إليها المستهترون والمحصلة 36 مركبة و13 عاماًل
المسـتهترون أجـروا تغييـرات جوهريـة دون إذن تصليـح ورصـد كراجات األحمـدي دفعهم إلى الشـويخ

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
لم يكتف رجال أمن األحمدي بقيادة العميد عبدالفتاح العلي 
باملضي قدما في حمات ماحقة املستهترين خال االشهر املاضية 
والتي تكللت بوضع حد لاستهتار الذي كاد يتحول الى سرطان 
وهو ما تسبب في رعب بنفوس املستهترين وغيظ في نفوسهم 
لدرجة ان هناك عبارات دونت على جدران مدارس خاطبت العميد 
عبدالفتاح العلي باالسم وتضمنت »ما راح ترتاح يا عبدالفتاح« 
حت���ى واصل العميد العلي خطته في املضي قدما ليس فقط من 
خال ماحقة املس���تهترين وحترير مخالفات مرورية لهم وامنا 
امتدت املرحلة الثالثة من خطة كي مخالفات االستهتار باالنتقال 
الى محافظة العاصمة وحتديدا الى داخل منطقة الشويخ، ومتت 
مداهمة 3 اوكار عثر بداخلها على 36 مركبة نوع Z وجيتي وذلك 
بعد معلومات عن قيام املستهترين والذين حررت لهم مخالفات 

استهتار ورعونة في مزارع الوفرة وطريق السناتر وجابر العلي 
باالنتقال الى الشويخ الجراء تغييرات على مركباتهم حتى يتغلبوا 

على املاحقة القانونية لها.
وأكد املصدر األمني ان حملة كي ظاهرة االستهتار والرعونة 
والضرب بعنف على أيدي املس���تهترين تلقى دعما غير محدود 
من وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب والذي أبلغ وكيل وزارة الداخلية لشؤون 

األمن العام اللواء خليل الشمالي
وقال املصدر األمني ان معلومات وردت الى مدير أمن األحمدي 
العميد عبدالفت���اح العلي ومدير إدارة بح���ث وحتري محافظة 
األحمدي العقيد عادل حمدان، عن ان املستهترين بدأوا في االنتقال 
الى كراجات في الش���ويخ هربا من كراجات األحمدي والتي هي 
موضوع���ة حتت الرصد بهدف عدم ماحقتهم وتغيير مركباتهم 

مما ميكنهم من اإلفات من العقوبات املترتبة على اس���تهتارهم 
وتعريض حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

واشار املصدر األمني الى انه مت جتهيز قوة من أمن ومباحث 
األحمدي ومتت مداهمة الكراجات الثاثة وتوقيف 13 وافدا يعملون 
في هذه الكراجات، مشيرا الى ان التحقيقات األولية وكذلك معاينة 
املركبات كش���فت عن جملة من املخالفات اجلس���يمة إذ تبني ان 
املركبات التي بداخل الكراجات الثاثة جميعها مطلوبة ومحررة لها 
مخالفات، كما تبني ان هذه املركبات تضع لوحات بخاف اللوحات 
املصروفة م���ن املرور، كما تبني ان هذه املركبات عليها تعديات 

جوهرية خاصة فيما يتعلق بلون املركبة ورقم الشاسيه.
وقال املصدر: بدأت احلملة، التي تلقى دعما من وزير الداخلية 
ووكيل الوزارة، مباحقة املستهترين وانصب ذلك على ماحقة 
املركبات التي تستغل املزارع واجلواخير مكانا لاختباء بها، أما 

املرحلة الثانية فهي التي انطلقت أمس بضبط تلك املركبات.
واعرب املصدر عن أس���فه من ان جميع السيارات تلك يجرى 
عليها تصليحات دون إذن وهو ما يشكل مخالفة صريحة لألنظمة 

اخلاصة بتصليح املركبات.
وحرص املصدر األمني على اإلشارة الى ان الكوكبة اجلديدة 
التي مت تزويد مديرية أمن األحمدي بها من الضباط واألفراد أحدثت 
نقلة نوعية في العمل، مؤكدا ان الكوكبة اجلديدة تلك ستسهم في 
إجنازات جديدة فيما يتعلق مباحقة الظواهر السلبية والدخيلة 
سواء كانت ظواهر االستهتار والرعونة ولعبة »الديك والدجاجة« 

وامنا ايضا ستشمل ماحقة جميع الظواهر السلبية.
وأكد املصدر ان جميع الكراجات املضبوط بداخلها السيارات 
مت إغاقها وجار إحالة العمال فيها الى االختصاص ولم يستبعد 

املصدر إبعادهم من الباد.

»الداخلية« دشنت خطة »كي االستهتار« في الشويخ وكوكبة جديدة من الضباط إلى مديريات األمن


