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االمنية

الصفحة قال مصدر امني ان اسباب اجلرمية استنادا الى شهود عيان 
ان املجني عليه القتيل وصف القاتل بأنه »مو ريال« وقد هدده 

القاتل بأنه سيعّرفه اذا ما كان »ريال« او عكس ذلك.
مش���يرا الى ان املعلومات املتوافرة تفيد بان اجلاني استعد 
جلرميته بأن احضر سكينا من منزله وانتظر حلني انتهاء الدوام 

الدراسي وطعن املجني عليه.

»ريال« والجريمة

الزميل هاني الظفيري وتبدو الدماء باقية بعد 24 ساعة من اجلرمية

استعداد لالقتحامآليات القوات اخلاصة تستعد لشن الهجوم

عدد من رجال القوات اخلاصة أثناء اقتحامهم ألحد املواقع التي يحتمي بها إرهابيون

في ختام الدورة التخصصية التابعة لإلدارة العامة

القوات الخاصة أفقدت اإلرهابيين قوتهم وقدرتهم على المقاومة

»الداخلية« عززت أمن الحدود الشمالية 
بهمر وطوافات وأزالت 12 مزرعة متجاوزة

أش����ارت ادارة االعالم األمني بوزارة الداخلية 
الى ان قطاع أمن احلدود يشهد نهضة حقيقية في 
مجال تنفيذ املشروعات اجلاري اجنازها لتطوير 

عجلة العمل األمني.
وأضافت ان هذه النهضة تأتي في اطار عملية 
التحديث واس����عة النطاق التي تقوم بها القيادة 
العليا لوزارة الداخلية في جميع القطاعات ممثلة 
بوزي����ر الداخلية الفريق الركن م. الش����يخ جابر 
اخلالد ويتابعها عن كث����ب وكيل وزارة الداخلية 

الفريق أحمد الرجيب.
وأوضحت ان االدارة العامة ألمن احلدود البرية 
والقيادات التابعة لها ش����هدت اجنازات ملموسة 

خالل عام 2009.
وذكرت ادارة اإلعالم األمني انه مت االنتهاء من 
مبنى التوسعة اجلديد باالدارة العامة ألمن احلدود 
البرية، وانشاء واجناز مخزن للسالح والذخيرة، 
وورشة لقسم اخلدمات العامة، باالضافة الى انشاء 
صال����ة رياضية لتدريب القوة وبالنس����بة إلدارة 
احلدود الشمالية جرى تركيب السياج التحديدي 
على طول احلدود مبسافة 465 كيلومترا وتسلم 
احلوام����ة وجار التدريب عليها، وتش����غيل عربة 
األرجو في مركز أم قصر بقطاع العبدلي، باالضافة 
الى تسلم مصفحات الهمر وتركيب رشاش عيار 

»FN50« عليها.
وبالنسبة إلدارة احلدود اجلنوبية، جرت ازالة 
12 مزرع����ة متجاوزة والقريب����ة من خط احلدود، 
واجناز مبنى ادارة احلدود اجلنوبية مبنطقة كبد 

»العبدلية«، وانش����اء طريق اس����فلتي على طول 
احلدود اجلنوبية وانش����اء طرق فرعية اسفلتية 

تربط بني مراكز القطاعات.
كما مت وضع أربع بوابات لنقاط أمنية لدخول 
وخروج العاملني في املنطقة احملظورة، وتركيب 
كاميرات حرارية في بعض املراكز وبرج النمرتني، 
واالنته����اء من عمل ربط لنظ����ام مراقبة احلرس 
اخلاص بحرك����ة الدوريات لثالثة قطاعات متهيدا 
لربطها بإدارة العمليات للبدء بها وضبط العديد 
من املتسللني اثناء محاولتهم الدخول واخلروج من 
البالد بصورة غير مشروعة، وانشاء معبر الرديفة 
لعبور احلالل ورعاة األغنام واإلبل وتركيب ثالثة 
اجهزة حاسب آلي لتشغيل املعبر بشكل رسمي بعد 

توفير املوظفني من قبل االدارة العامة للمنافذ.
كما قامت ادارة العمليات بتشغيل عدد 4 سيارات 
مراقبة و10 كاميرات حرارية وتشغيل نظام مراقبة 
احلرس وتوفير خدم����ة االتصال والربط ألجهزة 

مراقبة احلرس.
ومتكنت ادارة األمن البري من ضبط العديد من 
املتسللني اثناء محاولتهم الدخول واخلروج من البالد 
بصورة غير مشروعة وإحالة وترحيل العديد من 

املتسللني واملهربني الى اجلهات املختصة.
وأجنز عقد لصيانة السياج التحديدي بطول 
احلدود ملسافة 465 كيلومترا، وعقد صيانة السياج 
األمن����ي الكهربائي بطول احل����دود وعقد صيانة 
للخندق األمامي واخللفي للحدود الشمالية وطرح 
مناقصة توريد وتركيب وتس����ليم وضمان سلك 

شائك منفاخي على احلدود بطول 930 كيلومترا 
على احلدود الشمالية واجلنوبية وطرح مناقصة 
لتوفير 33 كاميرا حرارية على احلدود الشمالية 

واجلنوبية.
وأوضحت ادارة اإلعالم األمني ان هناك العديد من 
املشروعات حتت التنفيذ، ومن بينها بالنسبة إلدارة 
احلدود الشمالية جار تركيب 16 موتورا لبوابات 
النظام األمني، والعمل على تركيب أسالك شائكة 

على شكل حرف V ملسافة ثمانية كيلومترات.
وبالنسبة إلدارة احلدود اجلنوبية جار العمل 
على اجناز طريق اسفلتي داخل العمليات املشتركة 
ملس����افة 11.5 كيلومترا، والعمل على اجناز طريق 
املناقيش ليصل ما بني ادارة احلدود اجلنوبية )كبد( 
ومركز الرديفة مبسافة 35 كيلومترا، وعمل ساحات 
اس����فلتية ملواقف السيارات، والعمل على تطوير 
برامج األنظمة اإلدارية وأجهزة احلاس����ب اآللي، 
وربط املراكز اجلنوبية مببنى اإلدارة )العبدليه( 

من خالل كيبل األلياف الضوئية.
وبالنسبة إلدارة العمليات جار العمل على تطوير 
النظام األمني للتطبيقات، وتطوير النظام األمني 
للشبكات، وتركيب 16 موتورا للبوابات الرئيسية 

على طول احلدود.
واختتم����ت ادارة اإلعالم األمن����ي موضحة انه 
بالنسبة إلدارة األمن البري، جار العمل على اصدار 
أمر عمل إلنش����اء ثالثة مكاتب لرؤس����اء األقسام 
والضباط واألحوال، والبدء في توسعة استراحة كبار 
الزوار، وإصدار أمر عمل لتركيب مولد كهربائي.

الوكيل  برعاية وحضور 
املساعد لشؤون األمن اخلاص 
اللواء سليمان الفهد، اختتمت 
الدورة  صباح امس أنشطة 
التكميلي���ة رق���م 9 إلدارة 
األم���ن والس���يطرة التابعة 
ل���إدارة العامة لقوات األمن 

اخلاصة.
وقد اشتملت الدورة على 
العديد من التدريبات النظرية 
الى  والعملي���ة، باالضاف���ة 
القتالية  امليدانية  التدريبات 
والتي متيزت بالسرعة والدقة 
في التنفيذ من قبل املشاركني 
م���ن ضب���اط وضباط صف 

وأفراد.
وتأتي هذه الدورة ضمن 
البرنامج التدريبي الذي تعده 
وتنفذه اإلدارة العامة لقوات 
األمن اخلاصة لكل اإلدارات 
التابعة لها، حتى تتمكن من 
القي���ام بواجبها األمني على 
أكمل وجه في ظل كل الظروف 

واملتغيرات األمنية.
وقد اختتم التمرين بتحديد 

الهدف ومتركزه ووضع اخلطة 
الكفيلة للس���يطرة عليه من 
خالل فرقة استطالع تابعتها 
ق���وات اإلس���ناد واالقتحام 

لف���رض األمن والس���يطرة 
على اإلرهابيني ومتت عملية 
االقتحام والسيطرة في الزمن 
املناس���ب  احملدد والتوقيت 

أفقد اإلرهابيني قوتهم  الذي 
وقدرتهم على املقاومة.

الى  التدريب  ويهدف هذا 
تطبيق التدريبات والتكتيكات 

في القتال في املناطق املبينة، 
وكذل���ك فرض احلراس���ات 
األمنية املشددة لتأمني املناطق 

املبينة واملهمة.

الطراح: أجهزة األمن ال غنى لها»المحامين« تستنكر تهديد العدواني
عن تعاون ودعم المواطن والمقيم

صرح مدي���ر عام مديرية أمن محافظة 
مبارك الكبير بالنيابة اللواء إبراهيم الطراح 
بأنه على الرغم من استقرار احملافظة أمنيا، 
إال انه ومع قدوم موسم الصيف، وبدء الكثير 
من األس���ر والعائالت، إضافة الى األعداد 
الكبيرة من املقيمني، والذين يبدأون من اآلن 
في االستعداد ملوسم السفر، فإن أمن محافظة 
مبارك الكبير، أعدت جملة من اإلجراءات 
األمنية للمحافظة على أمن املساكن واملنشآت 
حلمايتها من ظاهرة السرقات، خاصة في 
موسم الصيف، وذلك من خالل تفعيل دور 
إدارة العمليات والدوريات وربطها بجميع 
دوريات األمن العام، التي ستتولى مراقبة 
األوضاع األمنية في كل املناطق السكنية 
والتجارية، للحيلولة دون من تس���ول له 
نفسه، ارتكاب اي من حوادث السرقة، وان 
دوريات األمن العام مبديرية امن محافظة 
مبارك الكبير ستكون له باملرصاد والقبض 

عليه وتسليمه للجهات املختصة.
وأض���اف اللواء الط���راح انه على كل 
مواطن ومقيم، يستعد للسفر، اتخاذ كل 

االجراءات االحترازية والوقائية الشخصية، 
في حال عدم وجود احد في املنزل او املنشأة، 
فعليه أوال إحكام إغالق األبواب الرئيسية 
والفرعية والنوافذ وفصل التيار الكهربائي 
واملياه، وإبالغ أقرب مخفر شرطة الواقع 
في منطقته السكنية بعزمه السفر، وذلك 
حتى يتسنى لنا توزيع دوريات األمن العام 
للمراقبة واملتابعة، لضمان أمن مس���كنه 
طيلة فترة سفره الى اخلارج، كذلك التأكد 
من إح���كام إغالق املركب���ات وعدم وضع 
الش���خصية والثمينة وغيرها  املقتنيات 
من املمتلكات بشكل ظاهر، حتى ال يغري 

ذلك بسرقتها.
وأعرب اللواء الطراح، عن أمله في تعاون 
جميع املواطنني واملقيمني مع مديرية امن 
محافظة مبارك الكبير، في جميع األوقات 
والظروف، لتسهيل مهمة رجال األمن في 
تنفي���ذ واجباتهم األمنية على أكمل وجه، 
فأجهزة األمن ال تس���تطيع ان تعمل أبدا 
مبفردها وحتقق أهدافها مبعزل عن تعاون 

املواطن واملقيم في كل األحوال.

استنكرت جمعية احملامني الكويتية ما تعرض له احملامي يوسف 
مش���عل العدواني من تهديد تعرض له وألسرته على خلفية متسكه 
بالدفاع عن أحد موكليه وشدد احملامي احلميدي السبيعي نائب رئيس 
اجلمعية أنها س���تتابع الش���كوى التي قدمها احملامي يوسف مشعل 
العدواني للنائب العام باهتمام بالغ كما تتعهد بأنها س���تعمل جاهدة 
على املالحقة القضائية لكل من ارتكب أو ساهم في ذلك التهديد الذي 
تعرض له احملامي يوسف مشعل العدواني كما ستعمل على سرعة سن 
قانون احملاماة اجلديد في شأن منح احملامي حصانة قضائية في سبيل 
التغلب على كافة العراقيل واملشكالت التي تواجهه اثناء وبسبب عمله 

في مهنة احملاماة حفاظا على مكانة احملامي ومهنة احملاماة.

»سياسة الكويت« في محاضرة
حتت رعاية وحض���ور مدير عام كلية األمن الوطني اللواء ركن 
محمد رافع الديحاني ومس���اعد املدير العام العميد فوزي السويلم 
نظمت كلية األمن الوطني محاضرة عامة بعنوان »سياسة الكويت 
اخلارجية وعالقتها مع دول اجلوار« في مسرح اإلدارة العامة للدفاع 

املدني.
وقد ألقى مس���اعد مدير معهد الدراس���ات االستراتيجية األمنية 
بكلي���ة األمن الوطني املقدم عبدالعزيز بوظهي���ر كلمة قال فيها إن 
احملاضرة جاءت اس���تكماال لبرامج تدريبية يقيمها معهد الدراسات 
االستراتيجية األمنية للموسم التدريبي 2010/2009 تنفيذا للسياسة 

العامة لوزارة الداخلية.

دعت »الداخلية« إلى تشديد الرقابة على الشباب

القبندي: غياب دور األسرة سبب رئيسي
في انحراف األحداث واندالع مشاجرات دامية

آالء خليفة
تعقيبا على حادثة القتل، قالت 
اس����تاذة علم االجتم����اع ومديرة 
مكت����ب االستش����ارات والتدريب 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.سهام القبندي: يؤسفنا 
حقا ما حدث من هذا الش����اب ذي 
العمر الصغير في قتل طالب في 
ريعان شبابه مهما كانت االسباب 

وراء ذلك.
وشددت د.القبندي على غياب 
دور االسرة الذي يعد سببا رئيسيا 
وراء حدوث مث����ل تلك اجلرائم، 
خصوص����ا ان اجلاني كان يحمل 

س����كينا، متس����اءلة عن رقابة االسرة على مثل تلك 
االمور.

واستغربت د.القبندي من تفشي امور غريبة على 
املجتمع الكويتي لم تكن موجودة في السابق، فكان 
من القليل جدا الس����ماع عن حوادث قتل، لكن اآلن 
باتت االمور وكأنها عادية، فمنذ فترة ايضا فوجئنا 
بسباق سيارات بني مجموعة مراهقني ادت الى عدد 

من القتلى واجلرحى.
وتابعت د.القبندي قائلة: ان اجلرمية واالنحراف 
ظاهرة اجتماعية سلبية تسود كل املجتمعات البشرية 
على اختالف ثقافتها واسسها االجتماعية ودرجة منوها 
وتقدمها االقتص����ادي، مبعنى ان اجلرمية موجودة 
في كل مجتمع من املجتمعات البشرية وان اختلفت 
مالمحها من مجتمع آلخر، وعلى هذا االس����اس فهي 
موجودة دائما كظاهرة اجتماعية متداخلة وظيفيا 
مع باقي الظواهر االجتماعية االخرى في املجتمع وان 
تغيرت صورها ومظاهرها، لهذا فإن التغييرات التي 
حتدث في مالمح الظاهرة االجرامية في مجتمع معني 
تعكس التغيرات االجتماعية التي شهدها املجتمع في 
الوقت احلاضر، ومما الشك فيه أن تفسير السلوك 
بوجه عام والس����لوك االجرامي بشكل خاص ليس 
باملهمة الس����هلة وال ميكن ارجاع����ه إلى عامل واحد 
لتفسير ومعرفة اسبابه ومييل غالبية علماء االجتماع 
واملنظرين في مجال تفس����ير السلوك االجرامي إلى 
حتليل امناط السلوك االجرامي بارجاعه إلى عوامل 
متعددة تتداخل فيها العوامل االجتماعية والنفسية 
لتعزز كمحصلة نهائية امناط السلوك املخالف لالعراف 
االجتماعية السائدة في املجتمع ويبرز تفسير السلوك 
االجرامي في فترة من الفترات إلى اسباب اجتماعية 
واقتصادية معينة، وإذا ما اردنا حتليل اسباب بروز 
ظواهر العنف في املجتمع بشكل خاص فإنه ميكن 
ارجاعها إلى مجموعة من القواعد املتفاعلة مع بعضها 
البعض وميكن ذكر بعض منها على سبيل املثال ال 
احلصر، ويبرز اهمها في غياب التوجيه االسري في 
عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين باحلوار وليس 

بالرص����اص، حيث ان العجز عن 
احلوار الفاعل يتحول بالضرورة 
الى احلوار الدم����وي القاتل، كما 
يشكل االحباط املتولد من سرعة 
ايقاع احلياة اليومية احد املتغيرات 
املثيرة للف����رد والدافعة للخروج 
عن األع����راف والتقاليد املقبولة، 
كما متثل املؤسسات التربوية أحد 
افراز امناط  املهمة في  املتغيرات 
من الس����لوك غير السوي مؤكدة 
على اهمية وسائل الوقاية والتي 
ال تخ����رج بالضرورة عن مجالني 
أساسيني هما: الوقاية العامة: وهي 
التي تتناول كل ما يتصل بتطوير 
املجتمع وحتسني ظروفه املعيش����ية الفراده ورفع 
مستوياتهم الصحية والعلمية واألخالقية واالقتصادية 
والروحية. الوقاية اخلاصة: وهي التي تتعامل مع 
فئات األشخاص املعرضني لالنحراف وحتسن ظروف 
حياتهم ومعاجلة األسباب والعوامل التي اسهمت في 

تكوين سلوكهم املنحرف.
وشددت د.القبندي على دور وزارة الداخلية في 
اهمية متابعة كل تلك االمور وتش����ديد الرقابة على 
الش����باب من خالل توقيع العقوب����ات الالزمة لردع 

هؤالء عن التالعب بأرواح اآلخرين.
على اجلانب اآلخر، خاطبت د.القنبدي وس����ائل 
االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة بضرورة زيادة 
الوعي ب����ني الناس واالهتمام بالبرامج التي تعرض 
خطورة حدوث مثل تلك اجلرائم وتفشيها في املجتمع 
الكويتي، مضيف����ة: ان عملية احملاكاة التي تتم عن 
طريق ما يعرض عن طريق احملطات الفضائية واالفالم 
املليئة باملواقف التعليمية للجرمية واستخدام السالح 
وابراز القاتل وان من ميلك هذا السالح هو الشخص 
القوي هي س����بب ايضا من اس����باب انتشار جرائم 
القتل وبالتالي هناك اشخاص يتأثرون بهذا الشيء 
ويتقمص هذا ال����دور ونالحظ في الفترات االخيرة 
على مستوى صغار الس����ن حيث يأخذون السالح 

الى املدرسة.
ورفضت د.القبندي فكرة ايعاز السبب وراء حدوث 
مثل تلك اجلرمية لدوافع نفسية او اجتماعية داخل 
اجلاني نفس����ه، موضحة انه مهما بلغت الرغبة في 
االنتقام فال تكون بهذا الشكل البشع الذي اودى بحياة 

شاب في مقتبل العمر.
ومتن����ت د.القبندي تضافر جهود جميع اجلهات 
سواء االسرة او وزارة االعالم أو الداخلية في توعية 
الشباب وزيادة الوازع الديني بداخلهم الذي يوضح 
لهم الع����ذاب املنتظر في اآلخرة من جراء قتل نفس 
بريئة دون وجه حق، سائلة اهلل التوفيق والسداد 
وان يحفظ ابناء هذا املجتمع من كل س����لوك مشني 

وخارج عن االعراف والتقاليد.

تواجد أمني مقابل املدرسة التي شهدت ساحتها اخلارجية اجلرمية

اعربت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن خالص تعازيها لذوي الطالب 
الذي توفي اثر مشاجرة طالبية 
وقعت امس االول بعد نهاية الدوام 
املدرسي في منطقة مبارك الكبير 

التعليمية.
واك���دت وزارة التربي���ة في 
بي���ان صحافي امس ان احلادث 
قيد التحقيق لدى اجلهات االمنية 
املعنية ودعت الى ضرورة نبذ 
العنف بن الطلبة مش���ددة على 
ان���ه يجب أن يتحم���ل اجلميع 

املسؤولية.
وقالت ان املدرسة مسؤولة 
والبيئة العامة مسؤولة واألسرة 
مسؤولة مش���يرة الى انه على 
اجلمي���ع بحث ظاه���رة العنف 
وتعقبها ومعرفة م���ا اذا كانت 
فردية يسهل احتواؤها أم مرضية 

مجتمعية البد من عالجها.
واضافت ان���ه عندما حتدث 
مأساة مثل اغتيال روح صغيرة 
قاصرة فاملأساة مركبة وهي ضياع 

روح وضياع مس���تقبل احلدث 
اآلخر منفذ اجلرمية واهتزاز قيم 
املجتمع ما قد يجعل من احلادث 
شرارة قد تتسبب في حريق أكبر. 
واشارت الى ان املشاجرة متت بني 
الطلبة مبدرسة عبداهلل مشاري 
الروضان مبنطقة القصور بعد 
انتهاء الدوام املدرسي والتي نتج 

عنها وفاة طالب في الصف الثامن 
من املرحلة املتوسطة.

والطالب املتوفى تلقى طعنة 
واحدة نافذة الى القلب مباشرة 
من طالب في املرحلة الدراسية 
ذاتها وتقوم وزارة الداخلية حاليا 
بالتحقيق للتعرف على مالبسات 

احلدث وحيثياته.

أعربت عن تعازيها لذوي الطالب

الحمود: طعنة واحدة صرعت طالب القصور
والمسؤولية جماعية لنبذ العنف بين الطالب

د.سهام القبندي




