
السبت
16  يناير 2010

7
االمنية

الصفحة
قال مصدر أمني ان رئيس القسم الذي مت توقيفه في قضية مباحث الهجرة والذي 
أشارت »األنباء« للخبر ليس كما ذكر في عدد أمس من انه رئيس قسم في هجرة حولي، 
امنا هو رئيس قس���م في إدارة عمل شؤون حولي، مؤكدا ان رئيس القسم واملواطنة 

واملندوب أحيلوا الى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في القضية.
وعلمت »األنباء« ان مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد الصبر  أجرى اتصاال باملسؤولني في مباحث الهجرة والذين أكدوا له ان 

رئيس القسم يعمل في »الشؤون« كما ورد في صحف أمس.

المتورط في قضية الـ 90 عامالً يعمل رئيس قسم في »الشؤون«

ضبط أوكار خمور واتصاالت في الجهراء والعاصمة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
بعد ايام قليلة من تش���كيل 
مدي���ر امن محافظ���ة العاصمة 
اللواء ط���ارق حم���ادة للفرقة 
الليلي���ة الت���ي يرأس���ها املقدم 
حمود الرش���يدي والنقيب فهد 
املذن واملالزم غنيم املطيري بدأت 
الفرقة تؤتي ثمارها فبعد  هذه 
ايام من اغالق سنترال في املرقاب 
اقيم من قبل آس���يويني لسرقة 
االتص���االت الدولي���ة وتوقيف 
آس���يويني لتصني���ع اخلم���ور 
احمللية وبيعه���ا، ضرب رجال 
الليلي���ة ألمن العاصمة  الفرقة 
عصفوري���ن بحجر اذ مت ضبط 
وكر مش���ترك لتصنيع اخلمور 

وإدارة املكاملات الدولية.
وقال مصدر امني ان معلومة 
الرش���يدي واملذن  ال���ى  وردت 
واملطيري بشأن استغالل شقة 
لغرض تصنيع اخلمور وإجراء 
املكامل���ات لتتم مداهم���ة الوكر 

والعثور على عشرات البراميل 
املعبأة باخلمور وأدوات التصنيع 
الى جانب مئات من قناني اخلمر 

احمللي ومت توقيف اآلسيويني.
والى محافظة اجلهراء حيث 
داهم رجال ام���ن اجلهراء نحو 
عش���رة اوكار اتصاالت دولية 
وجرى توقي���ف القائمني عليها 
واشرف على احلملة املقدم عادل 
الدعاس واملالزمان احمد االنصاري 
وحمد الرده���ان ووكيال ضابط 

سعد محذاف ومساعد حوران.
من جه���ة اخرى احال رجال 
مخف���ر اجللي���ب آس���يويا الى 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
الستكمال التحقيقات معه بشأن 
كيفية استخراجه كتابا ال حكم 
عليه بطريقة مزورة، وقال مصدر 
امني ان الهندي مت توقيفه من قبل 
هجرة الفروانية فيما كان يجري 
معاملة اقامة خاصة به، وتبني ان 

آسيويان سقطا في وكر لسرقة االتصاالت الدولية وبيع اخلمور بالعاصمةكتابا ال حكم عليه مزور.

املالزم غنيم املطيرياللواء طارق حمادة

إحباط محاولة تهريب 1900 زجاجة خمر مستوردة
اجلمركي ليتم حتديد احلاوية ومن 
ثم انتظار من سيحملها الى خارج 
امليناء ليتم توقيف سائق مصري 
ومندوب سوري مخلص جمركي، 
وبتفتيش احلاوية وجدت اخلمور 

في مخابئ سرية.
واشار املصدر الى ان الشحنة 
مت احضارها على شركة متخصصة 
في نقل البضائع، مشيرا الى ان 
هناك جهودا التزال تبذل من قبل 
ادارة املكافح����ة احمللية للوقوف 
الرئيس����يني  املهربني  على هوية 
عل����ى ان يتم احالتهم الى النيابة 
العامة، مش����يرا الى انه ال ميكن 
اس����تبعاد املخلص الس����وري او 
السائق املصري من هذه القضية 
في ظل مؤشرات تؤكد تورطهما 

في تلك القضية.
واشار املصدر الى ان توقيت 
تهريب هذه الش����حنة يعد غريبا 
الى حد ما، خاصة ان فترة تهريب 
العام  الش����حنة جاء بعد اطاللة 
اجلديد، وهذا على خالف ما درج 
عليه املهرب����ون الذين يتعمدون 
العام  تهريب اخلمور قبل مطلع 

اجلديد.

وراء ادخالها الى البالد.
واضاف املصدر ان املقدم الهزمي 
ق����ام باتخاذ ما يلزم من اجراءات 
تنسيقية مع مدير ادارة التحري 

مساعد مدير ادارة املكافحة احمللية 
املقدم محمد الهزمي بالتنسيق مع 
مكتب التحري اجلمركي بشأن هذه 
الش����حنة وضبطها وتوقيف من 

عبر منفذ الشويخ البحري، مشيرا 
الى ان مدير عام املكافحة اجرى 
اتصاال هاتفيا مبدير عام اجلمارك 
بالوكالة بدر املدرس كما اوعز الى 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
العامة  احبط رج����ال االدارة 
العميد  ملكافحة املخدرات بقيادة 
الشيخ احمد اخلليفة ضخ نحو 
1900 زجاجة خمر مستوردة حاول 
مهربون ضخها الى السوق احمللي 
في اعقاب تهريبها من احدى الدول 
اخلليجية، فيما اكد مصدر امني ان 
املعلومات بشأن تهريب هذه اخلمور 
الى البالد وردت من مصدر داخل 
الدولة التي هربت منها اخلمور، 
مشيرا الى ان هذه الضبطية تعد 
من الضبطيات القليلة التي يعتمد 
فيها رجال املكافحة على معلومات 
ترد من خارج الكويت، الفتا الى 
ان هذه الضبطية ثمرة انتش����ار 
ادارات  امني منظم وتنسيق بني 
املكافحة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ووفق مصدر امني فإن 
معلومة وردت الى مدير عام االدارة 
العميد  العامة ملكافحة املخدرات 
الشيخ احمد اخلليفة من مصدر 
في دولة خليجية تضمن ش����حن 
كمية من اخلم����ور داخل حاوية 
محملة بأوان بالستيكية، وان هذه 
الشحنة في طريقها الى الكويت 

رجال اجلمارك أثناء فتح احدى الزوايا السرية التي اخفيت بداخلها زجاجات اخلمر في احلاويات

الدوريات الشاملة: ضبط 838 قضية مخدرات و8675 مخالفًا لإلقامة
وتوقيف 10164 مطلوباً مدنياً وجنائياً و474 لصاً بالجرم المشهود

املرتبة االولى في عدد املخالفات 
املس���جلة اذ ح���ررت دوريات 
حولي 86414 وجاءت محافظة 
الثاني  الترتيب  الفروانية في 
بعدد مخالفات 42250 ثم أمن 
الطرق بعدد 34216 ثم محافظة 
األحمدي بعدد 39306 فالعاصمة 
بعدد 27673 ثم مبارك الكبير 
بعدد 13828 وتلتها اجلهراء بعدد 
 12011 ثم إدارة األرتال بعدد 1921
البري بعدد  الش���حن  وأخيرا 

.1545
وإل���ى احل���وادث املرورية 
العاصمة في  فجاءت محافظة 
الترتيب األول في عدد احلوادث 
التي تعاملت معها إدارة دوريات 
العاصمة وبلغت تلك احلوادث 
1795 ثم حولي بعدد 1022 حادثا 
ثم األحمدي بعدد 292 فالفروانية 
بعدد 240، فاجلهراء بعدد 233 

ثم مبارك الكبير بعدد 189.
يذك���ر ان ادارة الدوري���ات 
الش���املة كان يتولى رئاستها 
اللواء متقاعد  العام 2009  في 
سعود احلس���يني، فيما تعد 
إحدى اإلدارات التي تتبع قطاع 
العمليات والذي يرأسه اللواء 

د.مصطفى الزعابي.

وفيما يتعلق مبخالفي قانون 
العاصمة في  اإلقامة، ج���اءت 
الترتيب األول بالنس���بة لهذه 
الشريحة وبلغ عدد املوقوفني 
اإلقامة في  ملخالفتهم قان���ون 
الترتيب  العاصمة 5335 وفي 
التالي ج���اءت محافظة حولي 

بعدد 2241.
أم���ا بالنس���بة للمخالفات 
املرورية فبلغ إجمالي املخالفات 
التي سجلت من جميع إدارات 
الدوري���ات 249159 مخالف���ة 
وج���اءت محافظ���ة حولي في 

األش���خاص املوقوفني لكونهم 
مطلوبني لقضايا جنائية فقد بلغ 
اإلجمالي 5453، وجاءت محافظة 
حولي في الترتيب األول بعدد 
972، وجاء في الترتيب الثاني 
لعدد املطلوبني جنائيا محافظة 
االحمدي 906، ثم محافظة مبارك 

الكبير بعدد 866.
أما بالنسبة للمطلوبني مدنيا 
فاحتلت دوريات حولي الترتيب 
األول بعدد مطلوبني بلغ 966، 
تلتها األحمدي بعدد 831 شخصا، 
ثم مبارك الكبي���ر بعدد 854، 

أمير زكي
كشفت اإلحصائية السنوية 
للع���ام 2009 ل���إدارة العامة 
للدوريات الشاملة والتي حصلت 
»األنباء« على نسخة من سجل 
إجنازاتها ف���ي جميع اإلدارات 
وهي حولي واألحمدي واجلهراء 
والفروانية ومبارك الكبير وأمن 
الطرق والشحن البري واألرتال 
عن ان عدد قضايا املخدرات التي 
مت ضبطه���ا بلغت 838 قضية 
وقد احتلت محافظة الفروانية 
الترتيب األول في عدد املوقوفني 
بقضايا مخدرات وبلغ إجمالي 
املوقوفني في هذه النوعية من 
القضايا 206، وجاء في الترتيب 
الثاني ادارة امن الطرق بعدد 194 
شخصا من جنسيات مختلفة، 
وتال ذلك محافظة األحمدي بعدد 
139 شخصا، ثم محافظتا حولي 
ومبارك الكبير بعدد مش���ترك 
وه���و 106 متعاطني، وجاء في 
الس���نوية ضبط  االحصائية 
8675 مخالف���ا لقانون االقامة 
 وتوقيف 10164 مطلوبا مدنيا
وجنائي���ا و474 لصا باجلرم 

املشهود.
أم���ا فيم���ا يتعل���ق بعدد 

»األنباء« تنفرد بنشر إحصائية 2009 لقطاع »العمليات«

اللواء متقاعد سعود احلسيني اللواء د.مصطفى الزعابي

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم 

يف وفاة فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

تركي عبدالرحمن عبيد ال�شريف

�شيمه �شالح عطا اهلل

)حممد    و عبيد    و بدر    و عبداهلل(

عبداهلل �شالح عطا اهلل   واإخــــوانـــــه

)حم�شن    وحمود    وحممد(

واإخــــــوانـــــه

واأوالدهـــــــم

واأخوالهـــــــــم

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا 

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

ضبط مواطن يقود بسرعة 170 في »الخطابي«
دشتي، واسفرت عن حترير 
105 مخالفات مرورية وحجز 
7 مركبات، مشيرا الى ان رجال 
املرور احتجزوا املركبات السبع 
بعد سيرها بسرعة جنونية، اذ 
بلغت اقصى سرعة مضبوطة 
170 كيلومترا رغم ان السرعة 

املقررة هي 80 كلم.
والى محافظة حولي، حيث 
الدبوس  قام املالزم اول علي 
بتنفيذ تعليمات مدير مرور 
االحمدي العقيد سلمان املزعل 
وجرى حترير 80 مخالفة امن 
ومتانة واحتجاز 12 مركبة لعدم 
صالحيتها للس���ير، وجرى 
 احالة تلك املركبات الى كراج
ل���وزارة  التاب���ع  احلج���ز 

الداخلية.

مرور حول���ي وجاءت حتت 
اشراف رئيس قس���م املرور 
الرائد سعد الرجيب وبتنفيذ 
ميدان���ي م���ن النقي���ب عمار 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
ادارات املرور في  واصلت 
محافظتي االحم���دي بقيادة 
ال�عق�ي���د س���لمان املزع���ل 
ومرور ح�ولي بقيادة العقيد 
علي الديح�اني حمالتها التي 
است�ه�دف�ت ض�بط م�ت�جاوزي 
الس���رعة ومالحقة املرك�ب�ات 
غير املؤمن عليها واملتهالكة، 
ف�ي�ما اك�د م�ص���در ام�ني ان 
ه���ذه ال�حمالت تأتي في اطار 
تعليمات ص���ادرة من وكيل 
املس���اعد  الداخلي���ة  وزارة 
لشؤون املرور اللواء محمود 

الدوسري.
وقال مصدر امني ان حملة 
لضبط متجاوزي السرعة مت 
تنظيمها يوم امس شنها رجال 

اللواء محمود الدوسري

بالغ عن حفلة جنوس
تنتهي بحفلة عيد ميالد

ضبط 5 وافدين
تهربوا من الرسوم

الجمركية في المطار

محمد الجالهمة
اكد مصدر امني ان وزارة الداخلية 
ممثلة في الدوريات الشاملة تعاملت 
مع بالغ قدمه احد املواطنني اول من 
امس بش����أن اقامة حفلة للجنوس 
والبويات، مشيرا الى ان ادارة مباحث 
اآلداب بقيادة النقيب سالم الوهيب 
ومالزم اول ناصر العتيبي والرقيب 
بدر املطيري انتقلت الى التعامل مع 
البالغ، اال انه لم يتم رصد امور غير 

مخالفة كما ورد في البالغ.
واشار املصدر الى ان رجال االمن 
حامل����ا وصلوا الى املنزل املبلغ عنه 
حققوا م����ع فتاة كويتية )19 عاما(، 
حي����ث ابلغت انها كانت تقيم حفلة 

عيد ميالد.

محمد الجالهمة
ألقى رجال مباحث املطار القبض 
على 5 وافدين يقومون بطرق ملتوية 
باخراج بضائع من ادارة الش����حن 
اجلوي دون دفع الرسوم اجلمركية 
املس����تحقة للدولة، فيما اكد مصدر 
امن����ي ان رجال املباح����ث اليزالون 
يخضعون الوافدين اخلمسة للوقوف 
على هوية املفتشني اجلمركيني الذين 
قاموا مبس����اعدتهم في سرقة اموال 

الدولة.

موجز تقرير الضبطيات للعام 2009

مطلوب االدارة
جنائي

مطلوب 
مدني

اشخاص 
متغيبون

مركبات 
واحالة سرقاتمطلوبة

مخدرات
مخالفو 
االقامة

بدون 
االجمالياثبات

765498438226131425335533612771العاصمة

972966789118851062241539710674حولي

906831591346301396032826185االحمدي

52653235647852383937023077اجلهراء

5815261030532762062665634050الفروانية

866854337143211061721111213611مبارك الكبير

5254161391057919417412742906امن الطرق

100000012الشحن البري

418821200734107318االرتال

545347113701196847483886752777453594االجمالي

العقيد محمد الصبر


