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اللواء العلي لـ »األنباء«: »أمن األحمدي« أبعدت 5697 وافدًا 
 وأغلقت 193 مصنعًا للخمور المحلية وضبطت 

1028 شخصًا امتهنوا أعمااًل مشبوهة

قطعنا شـوطًا كبيرًا في السيطرة على ظاهرة االستهتار والرعونة وأوقفنا 1870 مسـتهترًا .. وتجاوزنا ظاهرة إطالق النار في األعراس بنسبة ٪70

اإلسـتراتيجية العامـة لـ »الداخلية« سـاعدت القيادات األمنية علـى ضبط األمن والتغلب علـى ظواهر غض البصر عنهـا كاد يحولها إلى كوارث

أمير زكي

قال مدير عام مديرية امن محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي ان اجهزة االمن متكنت الى حد بعيد من السـيطرة على العديد من الظواهر السـلبية داخل نطاق احملافظة خصوصا احلد من ظاهرة إطالق النار باإلعراس اذ انخفضت 
هذه الظاهرة الدخيلة مبعدالت كبيرة وأيضا تقليص قضايا السـرقات ووضع حد لالسـتهتار والرعونة وتعريض حياة اآلخرين للخطر إلى جانب مالحقة مروجي ومصنعي اخلمور واحلد من مخالفي قانون اإلقامة، مؤكدا ان ذلك جاء نتيجة التزام 
مديرية امن األحمدي بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية لفرض األمن واألمان. وأشاد مدير عام مديرية امن األحمدي مبتابعة وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد جلميع القضايا وحرصه على تطبيق القانون، مشيرا الى ان الوزير 
اخلالـد وفـي أحيان عديدة كان إلى جوار أبنائه وإخوانه رجال األمن في التصدي للعديد من الظواهر الدخيلة، حيث كان يتواجد أحيانا إلى جوارنا وفي أحيان أخرى كان يتواصل عبر الالسـلكي مؤكدا ان قرب وزير الداخلية من القيادات األمنية 
أعطى القيادات قوة فيما يتعلق بتطبيق القانون واحلزم في تطبيقه مؤكدا ان هذا احلزم أعاد إلى رجل األمن هيبته وأصبح لدى املواطن قناعة بأن القانون سـيطبق على اجلميع بال اسـتثناء وسـار على نهج سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد حينما كان وزيرا للداخلية. وكشف اللواء العلي في لقاء خاص مع »األنباء« عن ان مديرية امن األحمدي خالل توليه مسؤولية األمن أوقفت وأبعدت 5697 وافدا ووافدة ملخالفتهم قانون اإلقامة والعمل وامتهانهم 
للسـرقة وإدارة األوكار املشبوهة وتصنيع اخلمور. كما أوقفت 1870 شخصا ملمارستهم االسـتهتار والرعونة كما أحالت إلى إدارة احلجز 1928مركبة. وأضاف اللواء العلي ان مديرية األمن متكنت من إغالق 
193 مصنعا للخمور احمللية وأوقفت على هامش مالحقة مصنعي اخلمر 1028 شـخصا كما ضبطت 3720 زجاجة خمر. وأكد العلي ان أجهزة أمن األحمدي تبذل جهودا كبيرة للتصدي لألعمال املشـبوهة 
داخل نطاق احملافظة وضبطت 1028 وافدا ووافدة المتهانهم أقدم مهنة كما أوقفت 219 وافدا الجتارهم باألفالم اخلالعية و914 وافدا ووافدة إلدارتهم ألوكار االتصاالت الدولية. وأشـار اللواء العلي 
إلى ان دعم وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب فيما يتعلق بتوفير الدعم في القوة البشرية والتقنيات املتقدمة ساهم 

في تنفيذ إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق باحلد من مخالفة القانون، 
وحذر اللواء العلي كافة مالكي املزارع واجلواخير من ايواء سـيارات مخالفة وايواء مخالفني لقانون االقامة، مؤكدا على ان الفترة املقبلة ستشهد حملة مكثفة لضبط 
املخالفـات داخل املزارع، وان املزارع طاملا حوت مخالفات ومخالفني فإنه يجوز التفتيش فيهـا وضبط تلك املخالفات، وقال: ان تعليمات الفريق احمد الرجيب 
بشأن االجتماعات الدورية لكل القطاعات األمنية حتت مظلة مديري األمن أسهمت في القضاء على الكثير من الظواهر التي كانت تعمل بها مديريات األمن بشكل 
منفرد مما سـهل وأعطى دافعا قويا للمنافسة بني املديريات والتصدي للظواهر الدخيلة بها وأفضل مثال على ذلك الربط بني مدير األمن وبقية األجهزة 
األمنية األخرى هو التعامل مع مخالفة إقامة الندوات دون احلصول على تصريح وإقامتها خارج حدود املنزل الفتا إلى تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشـؤون األمن اجلنائي الفريق غازي العمر فيما يتعلق بالتنسـيق بني املديرية واملباحث، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون مدير مباحث 

االحمدي العقيد عادل احلمدان، مشيرا الى ان هذا التعاون ساعد كثيرا في جتاوز مشكالت امنية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ه��ل ميكن التعرف على االس��تراتيجية االمنية الت��ي تطبقها وزارة 
الداخلية في الكويت ومنطقة االحمدي على وجه اخلصوص؟

في احلقيقة ان احلديث عن االستراتيجية االمنية لوزارة الداخلية 
في عموم انحاء الكويت امر يطول شرحه ويتعلق بالسياسة العامة 
للوزارة الرامية الى حتقيق االمن الداخلي للبالد وذلك باحلفاظ على 
االستقرار واالمن والنظام العام وحماية امن البالد من اي خطر يهدده 
ومحاربة اجلرمية بجميع اش���كالها وانواعها واحلفاظ على االرواح 
واملمتلكات العامة واخلاصة وان القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسها 
الشيخ جابر اخلالد وزير الداخلية والفريق احمد عبداللطيف الرجيب 
وكيل الوزارة هي التي حتدد اهداف هذه االس���تراتيجية وترس���م 

مالمحها وعناصرها ومحاور تنفيذها.
ولكنني من منطلق مسؤوليتي عن مديرية امن االحمدي استطيع 
احلديث معكم عن اهداف ومالمح وعناصر االستراتيجية االمنية في 
محافظة االحمدي فقط، والتي تنطلق من عدة اهداف امنية نسعى الى 
حتقيقها من خالل منظومة امنية شاملة ومتكاملة تساهم وتشارك 
فيها جميع القطاعات واالجهزة للوزارة وهي ترسيخ وتعميق مفهوم 
االمن وحماية القيم واالخالق واملبادئ التي يقوم عليها املجتمع وذلك 
بأن يتولد لدى املواطن واملقيم الشعور باالمن والسكينة والطمأنينة 
في جميع نواحي احلياة وهو في بيته او في عمله او في الشارع وهو 
ماال يتأتى اال من خالل نهج قطاع ش���ؤون االمن العام استراتيجية 

امنية تتبلور عناصرها ومحاورها في النقاط اآلتية:
ان يصب���ح املخفر هو املكان الذي يلجأ اليه املواطن واملقيم على 
حد سواء لضمان عدم املساس بحقه في احلياة وحمايته من الظلم 
او اي خطر او اعتداء يهدد حياته وحياة اسرته وماله وعرضه من 
قبل الغير وذلك من خالل تلقي البالغات والشكاوى ومن ثم توجيه 
الدوريات االمنية الى موقع احل���دث او البالغ والتعامل معها امنيا 
ومن ثم احالتها الى جهات التحقيق املختصة )النيابة العامة � االدارة 
العامة للتحقيق���ات( لتمارس دورها املنوطة به باجراء التحقيقات 
اجلنائية مع املتهمني او املشكو في حقهم ومن ثم احالتهم الى القضاء 

لتحقيق العدالة.
االنتشار والتواجد الفعال لرجال الشرطة طوال اليوم وعلى مدار 24 
ساعة من خالل الدوريات االمنية التابعة الدارة العمليات والدوريات 
مبديرية االمن باحملافظة والتي جتوب داخل املناطق السكنية والتجارية 
والصناعية ملنع وقوع اجلرمية والوقاية منها وحفظ االمن والنظام 
واآلداب العامة وبث روح السكينة والطمأنينة لدى السكان باملناطق 

السكنية ومرتادي املناطق التجارية والصناعية.
القيام بصفة دورية بش���ن حمالت امنية وعمل نقاط تفتيشية 
لضبط املشبوهني ومرتكبي اجلرائم واملطلوبني امنيا على ذمة قضايا 

واحالتهم الى اجلهات املعنية.
تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع جميع االجهزة االمنية املختصة 
للتعامل مع اي احداث ش���غب او اضطرابات او مظاهر تخل باالمن 

والنظام العام وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

ابرز القضايا

ولك��ن اذا نظرنا مبزيد من التفصيل حول اب��رز القضايا والظواهر 
السلبية في محافظة االحمدي فماذا نقول؟

لع���ل من ابرز القضايا واملظاهر الس���لبية التي يتم رصدها من 
قبلنا تتمثل ف���ي الضبطيات االمنية للعديد م���ن مصانع اخلمور 
احمللية واملداهمات االمنية الوكار ممارسة الرذيلة )الدعارة( واالفعال 
املنافية لآلداب العامة واماكن سرقة وبيع االتصاالت الدولية خاصة 
من العمالة الوافدة من اجلنس���يات اآلسيوية، هذا الى جانب ضبط 
اعداد هائلة من العمالة الس���ائبة واالشخاص املطلوبني من جميع 
اجلنسيات على ذمة قضايا واحكام قضائية صادرة في حقهم وكذلك 
ضبط بعض متعاطي ومروجي املخدرات وضبط وحجز اعداد كبيرة 
من سيارات الشباب املستهترين الذين يقومون باالستهتار والرعونة 
واالستعراضات واالعمال البهلوانية في مناطق عدة مبا يهدد حياتهم 
وحياة سكان هذه املناطق ومنها منطقة جابر العلي ومنطقة الظهر 

والوفرة والصباحية ومنطقة علي صباح السالم.

ثاني أكبر محافظات الكويت

من املع��روف ان محافظة األحمدي تعد م��ن أكبر محافظات الكويت 
الست من حيث املساحة.. يرجى اإلشارة الى اآللية التي تعمل بها مديرية 
أم��ن األحمدي لتغطية جمي��ع مناطق احملافظة، أمنيا مب��ا فيها املناطق 

البرية واملناطق الساحلية؟
تعتبر محافظة األحمدي ثاني أكبر احملافظات من حيث املساحة 
بعد محافظة اجلهراء أي ثلث مساحة الكويت مبا يعادل 33% مبساحة 
إجمالي���ة قدرها 5120 كم مربع تقريبا وه���ي متثل اجلزء اجلنوبي 
من الدولة ويزيد عدد س���كانها على 675.000 نسمة وهو ما يجعل 
املسؤولية األمنية عن تلك احملافظة جسيمة وكبيرة بكبر مساحتها 

وبث روح الس���كينة والطمأنينة لدى الس���كان باملناطق السكنية 
ومرتادي املناطق الصناعية.

4- فرقة أمنية جتوب املناطق الساحلية.
5- فرقة أمنية جتوب املناطق املنتشرة بها األسواق واملجمعات 

التجارية.
6- فرقة أمنية للمناطق البرية.

7- فرق���ة أمنية ملكافحة ظاهرة تصني���ع وبيع اخلمور احمللية 
وسرقات املكاملات الدولية.

8- فرق���ة لضب���ط العمالة الس���ائبة املخالفة لقوان���ني اإلقامة 
والعمل.

9- الى جانب ان هناك عدد 9 مراكز ونقاط أمنية في أماكن ومواقع 
لها طبيعة خاصة )اجلليعة � كبد � اخليران � ..(.

10- القيام بصفة دورية بش���ن حمالت أمنية لضبط الش���باب 
املس���تهترين من مرتكبي مخالفات الرعونة واالس���تهتار في أمكان 
جتمعاتهم خاصة داخل املناطق السكنية بناء على العديد من الشكاوى 
والبالغات الواردة من املواطنني س���كان تل���ك املناطق والتي تفيد 

تعرضهم لإلزعاج وتعريض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.
11- عمل نقاط تفتيشية لضبط املش���بوهني ومرتكبي اجلرائم 

واملطلوبني أمنيا على ذمة قضايا وإحالتهم جلهات االختصاص.
12- تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع جميع األجهزة األمنية 
املختصة للتعامل مع أي أحداث شغب أو اضطرابات أو مظاهر تخل 

باألمن والنظام العام وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
13- العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات رجال الشرطة من خالل 

عقد دورات تدريبية.
14- العمل على تزويد جمي���ع الدوريات األمنية بأحدث أجهزة 

احلاسب اآللي لالستعالم عن األشخاص واملركبات املطلوبة.
15 � س���رعة توجيه الدوريات األمنية إلى موقع احلدث أو البالغ 
والتعام���ل معها أمنيا ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق املختصة 

وعدد س���كانها خاصة ان محافظة األحمدي له���ا طبيعة جغرافية 
مختلفة عن احملافظات األخرى وما حتويه من حقول نفط ومنشآت 
وشركات نفطية وما تتمتع به من مزارع ومنتجعات ومناطق برية 

وساحلية.
ومن هنا كان لزاما علينا مبديرية أمن محافظة األحمدي لتحقيق 
وحفظ األمن في جمي���ع املناطق الواقعة ضمن التقس���يم اإلداري 
للمحافظة ان نقوم مبضاعفة اجلهود األمنية ووضع إس���تراتيجية 
أمنية خاصة تتالءم مع الطبيعة اجلغرافية للمحافظة وتراعى فيها 
التركيبة والكثافة السكانية حيث متثل نسبة عدد السكان من غير 
الكويتيني ضعف الس���كان الكويتيني تقريبا وتصل نسبة الكثافة 
السكانية الى 97% األمر الذي ينعكس بالتأكيد وبشكل مباشر على 
معدالت وتنوع اجلرائم وجس���امة املشكالت األمنية التي تواجهها 
احملافظ���ة ويكفي أن نذك���ر إحصائية مبس���طة للتدليل على ذلك، 
إذا قمنا بتفصيل هذه التركيبة الس���كانية جند ان الكويتيني تبلغ 
أعداده���م 237683 وغير الكويتيني عددهم 441844 وتتبلور محاور 
وعناصر هذه اخلطة واإلستراتيجية األمنية من خالل اتخاذ حزمة 

من اإلجراءات والتدابير األمنية نوجزها في التالي:
1- تفعي���ل الدور األمني للمخافر باملناطق وعددها 15 مخفرا من 
خالل تلقي البالغات والشكاوى وسرعة التعامل معها، بحيث يصبح 
املخفر هو املالذ اآلمن الذي يلجأ اليه املواطن واملقيم على حد سواء 
لضمان عدم املساس بحقه في احلياة وحمايته من الظلم أو أي خطر 
أو اعتداء يهدد حياته وحياة أسرته وماله وعرضه من قبل الغير.

2- وضع خطة محكمة ومحددة لتأمني املناطق من خالل تكثيف 
التواجد واالنتشار الفعال للدوريات األمنية التابعة إلدارات العمليات 

والدوريات مبديرية األمن باحملافظة.
3- تش���كيل فرق أمنية جتوب داخل مختلف املناطق السكنية 
والصناعية على مدار 24 س���اعة ملنع وقوع اجلرمية والوقاية منها 
وضبط مرتكبيها حال وقوعها وحفظ األمن والنظام واآلداب العامة 

)النيابة العامة � اإلدارة العامة للتحقيقات( لتمارس دورها املنوط 
بها بإجراء التحقيقات اجلنائية مع املتهمني او املشكو في حقهم ومن 

ثم احالتهم للقضاء لينالوا اجلزاء الرادع.

موسم البر

تتزام��ن هذه األيام مع حلول موس��م البر واملخيمات والتخييم.. فما 
خط��ط مديرية أمن األحمدي لضمان األمن في موس��م البر.. وما كيفية 

التواصل مع مستخدمي البر؟
احلقيق���ة أن مديرية أمن محافظة األحمدي تكون حريصة دائما 
مع بداية دخول موسم البر من كل عام على التنسيق والتعاون مع 
جميع االجهزة االمنية )مباحث املخدرات � املباحث اجلنائية � املرور( 
وأيضا اجلهات األخرى املساندة )البلدية � اإلطفاء � الطوارئ الطبية( 
إلعداد خطة أمنية متكاملة وشاملة لتأمني املواطنني من مرتادي البر 
واملخيمات والس���هر على راحتهم وذلك من خالل إنشاء نقاط امنية 
بالبر تقوم باتخاذ جميع االج���راءات االمنية الوقائية واالحترازية 
الكفيلة بتوفير س���المة مرتادي هذه املناطق وفرض هيبة وسيادة 

القانون والتعامل مع جميع املشكالت واحلاالت األمنية الشاذة.
وتتركز األهداف االمنية خلطة موسم البر والتخييم في اآلتي:

� حفظ األمن والنظام في مناطق املخيمات البرية.
� من خالل حتقيق التواجد األمني لبث روح الطمأنينة في نفوس 

مرتادي البر على أرواحهم وممتلكاتهم وتقدمي يد املساعدة لهم.
� مراقبة املخيمات املش���بوهة والتي ميكن أن تستغل في أعمال 
منافية للقوان���ني واآلداب العامة أو ما يعكر صف���و األمن العام أو 
ميكن استغاللها كمرتع إليواء املخالفني واملجرمني أو إلخفاء األشياء 
املتحصلة من اجلرائم خاصة جرائم السرقات وجرائم اآلداب )هتك 

العرض � االغتصاب(.
� ضبط املشبوهني ومخالفي القوانني واللوائح واألنظمة واملطلوبني 

امنيا.
وللعلم فإن منطقة اجلليعة لها خصوصية ملا تتميز به من كونها 
منتجعا س���ياحيا للمواطنني الكويتيني ومتثل منطقة جذب للتنزه 

واالستمتاع بالبحر وبالطبيعة اخلالبة والهواء النقي.
ولهذه االهمية ملنطقة اجلليعة كان البد أن يتم انشاء نقطة امنية 
خاصة بها حلفظ األم���ن والنظام العام وتوفير الطمأنينة والراحة 
ملرتاديها ومنع وقوع أي مشكالت أمنية والتعامل معها على الفور 

في حال حدوثها.
وللعلم فإن التواجد في مخيمات األحمدي مت تنظيمه أو خصصت 
أماكن للعائالت وأخرى للعزاب والبد ألي شخص يريد التخييم أن 
يزود رجال األمن بصورة عن بطاقته املدنية ورقم هاتفه ويتم حتديد 
مكان مخيمه وان يضع اسما للمخيم ويكون االسم بصورة واضحة 

حتى يتم التوصل إلى مكانه بسرعة مناسبة.

تقسيم المخيمات إلى ثالثة

هل ميكن تس��ليط املزيد من الضوء حول اإلج��راءات اجلديدة فيما 
يتعلق بتقس��يم املخيمات والهدف من تخصيص مواقع للعزاب وأخرى 

للعائالت؟
نحن قمنا بالتعاون مع اجلهات املعنية بتجزئة مناطق املخيمات 
وهي متشعبة وتشمل أجزاء من محافظة األحمدي وأجزاء من صبحان 
إلى 3 أقس���ام، قسم للعائالت وقس���م للشركات وثالث للعزاب، وال 
يجوز اخللط في املخيمات وهناك ضوابط القامة املخيمات، ونهدف 
من وراء ذلك حتقيق االستفادة املرجوة من إقامة املخيمات الربيعية 
والتقليل من املشكالت ألنه كما هو متعارف فإن التخييم يكون من 
جميع احملافظات والبد ان تكون هناك ضوابط ويجب على اصحاب 
املخيمات االلتزام بعدم ازعاج اآلخرين من خالل رفع اصوات املذياع 
او من خالل »التشفيط« واالستهتار وهذه األمور سوف نتعامل معها 
بح���زم، حيث لدينا تعليمات صريحة ف���ي هذا اخلصوص صادرة 
من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الش���يخ جابر اخلالد ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون االمن اجلنائي الفريق غ���ازي العمر ولألمانة فإننا نلمس 
تعاونا كبيرا من قبل إدارات املباحث الن الهدف مشترك فيما بيننا 
وهو حتقيق األمن واألمان جلميع املواطنني واملقيمني وايضا ونحن 
بصدد التحدث عن الضوابط فإن وجود مخيمات خاصة بالعائالت 
وأخرى للشركات وثالثة للعزاب يسهل علينا الوصول الى بالغات 
بعضه���ا من خالل CPS حيث تكون لدينا معلومات كاملة عن مكان 

املتهم وميكننا الوصول إليه حال ورود بالغ بسرعة كبيرة.
ه��ل ينته��ي دور وزارة الداخلية مبجرد انتهاء موس��م التخييم أو 
مبعنى آخر هل وزارة الداخلية ستكون حازمة مع مخالفات تكون الحقة 

لفترة التخييم؟
نحن نضع اش���تراطات ملزمة فيما بعد فترة التخييم وتتعلق 
بضرورة إزالة املخلفات وعدم البناء وإجراء احلفر أيضا فنحن وخالل 

أكد أن تواجد الوزير الخالد ميدانيًا أعطى دعمًا للقيادات األمنية ورّسخ شعار »القانون على الجميع«

اخلريطة السكانية حملافظة األحمدي

 نسـبة الوافدين قياسـًا بالمواطنين تعـادل الضعف فـي المحافظة
وإقامــة 679527 نسـمة اسـتلـزمت تنفيـذ منظومة أمنية شـاملة 

اللواء عبدالفتاح العلي مدير عام 
مديرية امن محافظة األحمدي
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 الحزم في تطبيق القانون قّلل كثيرا من الواسطات والوقوف 
على التركيبة السكانية ساعدنا على وضع حلول لمشكالت أمنية كثيرة

تعليمـات الفريقيـن الرجيـب والعمر بالتنسـيق بيـن المباحـث واألمن العـام وبقية األجهـزة األمنية سـاعدتنا كثيـرًا على تجـاوز المعوقات

تقسـيم المخيمات إلى 3: واحد للعائالت وآخر للعزاب وثالث للشركات.. وال تخييم دون حضور صاحب المخيم وتوقيعه على تعهدات بحسن الجوار 
فترة املخيمات سنعمم محاضرات توعوية ملرتادي املخيمات.

االستهتار والرعونة

يش��كو بعض املواطن��ن في املناط��ق الس��كنية التابعة حملافظة 
االحم��دي من ظاهرة االس��تهتار والرعونة في القي��ادة او ما يطلق 
عليه محليا اسم عمليات »التشفيط« التي يقوم بها بعض الشبان.. ما 
االجراءات التي تقوم بها مديرية امن محافظة االحمدي للحد من هذه 
التصرفات.. وما برأيك الوس��يلة ملواجهة هذه الظاهرة التي قد تكون 

عاملية وال تخص منطقة بعينها. او دولة بذاتها؟
بالفع���ل هناك العديد من الش���كاوى والبالغات التي ترد الى 
عمليات مديرية امن محافظة االحمدي من قبل املواطنني الكويتيني 
س���كان معظم املناطق السكنية الواقعة في نطاق احملافظة مثال 
)منطق���ة جابر العلي – والصباحية – الفحيحيل – الرقة .. الخ( 
والتي تفيد بتعرضهم لالزعاج وتعريض حياتهم وحياة اسرهم 
للخطر من وراء جتمهر اعداد من الش���باب املستهترين وقيامهم 
بقيادة املركبات برعونة واستهتار وعمل حركات استعراضية او 
ما يطلق عليه محليا اسم عمليات »التشفيط«، ونحن كنا نرصد 
العديد من املركبات التي يقودها احداث وتكون بال لوحات وكان 
لزام���ا علينا التركيز على هذه الظاه���رة املزعجة والتي تعرض 
مس���تخدمي الطريق واملس���تهترين ملخاطر جمة، واستطعنا ان 
نقضي على هذ الظاهرة بنس���بة كبي���رة والتي كانت ال تقتصر 
على التشفيط وامنا سكب الديزل معرضني حياة اآلخرين للخطر 
وملواجهة هذه الظاهرة، قمنا بتوجيه فرقة أمنية خاصة من رجال 
الشرطة بالدوريات االمنية العسكرية واملدنية إلحكام  السيطرة 
االمنية على املنطقة وضبط هؤالء الشباب املستهترين وضبط 
مركباتهم واحالتهم الى االدارة العامة للمرور بعد حترير محاضر 
مخالفات في حقهم مع التوصية بحجز مركباتهم بكراجات احلجز 
اعماال لنص املادة 207 من الالئحة التنفيذية لقانون املرور � وكذلك 
احالتهم حملكمة امل���رور لينالوا اجلزاء الرادع بتوقيع العقوبات 
املش���ددة في حقهم حتى يكونوا عبرة ألمثالهم من املستهترين 

بحياتهم وحياة اآلخرين.
وبالتأكيد فإن الوسيلة الواجب اتباعها ملواجهة هذه الظاهرة 
هي عدم التعاون والتصدي لهؤالء املس���تهترين والتعامل معهم 
بكل حزم وشدة من قبل رجال الشرطة، باالضافة الى تفعيل دور 
التوعية املرورية لهؤالء املستهترين بخطورة تصرفاتهم، مع عدم 

اغفال دور االسرة في توجيه ابنائها.
وللعلم فإننا كنا نحرص على توثيق جميع تلك املخالفات تلك 
بالصوت والصورة حتى ال نترك ثغرة وقد حضر عدد من اولياء 
االمور وكانوا يعتقدون ان ابناءهم ابرياء ولكن اكتشفوا احلقيقة 
بعد ان اطلعوا على صور وممارسات ابنائهم، وللعلم فإننا تلقينا 
تعليمات بعمل حملة موسعة على املزارع خاصة بعد معلومات 
تؤكد لنا ان هذه املزارع حتوي اعدادا كبيرة من املخالفني كما تعد 
مخبأ للسيارات التي تستخدم في االستهتار والرعونة، وللعلم 
فإن ه���ذه املزارع ليس لها حصانة حيث ميكن لنا الدخول اليها 
طاملا بها مخالفات وان مدير ادارة مباحث االحمدي العقيد عادل 

حمدان سيشاركنا في هذه احلملة وهذا ليس غريبا عليه.

بضائع منتهية الصالحية

يالحظ ان جنس��يات معينة من الوافدين املخالفن لقوانن االقامة 
يعم��دون الى امتهان التج��ول وبيع البضائع مب��ا يتضمن ذلك من 
عمليات غش وترويج بضائع منتهي��ة الصالحية.. فهل لدى مديرية 
امن االحمدي فرقة ملكافحة الباعة املتجولن؟ حدثنا عن نش��اط هذه 

الفرقة.
بالفعل هناك جنسيات بعينها من الوافدين املخالفني لقوانني 
االقامة يعمدون الى امتهان التجول وبيع البضائع املنتهية صالحيتها 
ومعظم هذه العمالة من اجلنسيات اآلسيوية والتي تقارب نسبة 
50% من اجمالي عدد السكان في احملافظة اذ تبلغ اعدادها 304067 
نس���مة، وتقوم مديرية امن االحمدي بني احلني واالخر حس���ب 
املتطلبات االمنية بتش���كيل فرقة امنية جتوب مختلف مناطق 
احملافظة وخاصة باالسواق واملناطق التجارية ملكافحة وضبط 
هذه العمالة من الباعة املتجولني ومعظمهم يكونون من املخالفني 
لقوانني االقامة والعمل حيث يت���م ضبطهم واحالتهم الى ادارة 

االبعاد لترحيلهم عن البالد.

العمالة السائبة

هناك ظاهرة انتش��ار العمالة الس��ائبة في بعض مناطق احملافظة 
وخاصة الشريط الساحلي.. كيف يتم التعامل مع هذه العمالة في حال 

وجودها.. ومع كفالء هؤالء الذين يجاوزون قوانن االقامة؟
ان مشكلة العمالة السائبة من املخالفني لقوانني االقامة والعمل 

نسعى جاهدين الى تنفيذها مبشيئة اهلل في مديرية امن محافظة 
االحمدي اله���دف منها االرتقاء مبس���توى االداء االمني، ومنها ما 

يلي:
1 � استخدام احدث وسائل التقنيات احلديثة لتوفير قاعدة بيانات 

ومعلومات في عموم قيادات املناطق واملخافر التابعة للمديرية.
2 � تعميم تطبيق نظام منظومة املراقبة االمنية للمخافر ملا لها 
م���ن اهمية في حتقيق الضبط العس���كري داخل املخافر من خالل 
كامي���رات مراقبة تلفزيونية حديثة وذل���ك ملتابعة االحداث داخل 

املخفر لتالفي اي سلبيات امنية.
3 � زيادة عدد الدوريات االمنية وتزويدها بأحدث اجهزة التتبع 
وربطها مع غرفة عمليات املديرية لتوجيهها ومراقبتها ومتابعتها 
ال���ى مكان احلدث وكذلك احلاس���ب اآللي للقيام باالس���تعالم عن 
االشخاص واملركبات من خالل التواجد بكثافة في املناطق والطرق 

وادائها للدور االمني املناط بها.
4 � اعتماد اس���تخدام الشركات واملنش���آت احليوية باحملافظة 
ألحدث نظم كاميرات املراقبة االلكترونية واالنذار مع ربطها بادارة 
عمليات مديرية االمن ملتابعة احلالة االمنية ومن ثم سرعة االستجابة 

والتعامل مع اي مشكلة امنية او اي حدث طارئ.
5 � يتم عقد اجتماعات تنسيقية بني االجهزة االمنية في احملافظة 
برئاسة مدير االمن الرساء اسس التعاون بني االجهزة االمنية في 
نطاق احملافظة وتذليل كل الصعوبات واملشاكل التي تعوق تكامل 
التنسيق مع جهات االختصاص )بلدية الكويت � وزارة املواصالت 

� وزارة الشؤون � وزارة التجارة � وزارة التربية(.
6 � يتم تنظيم عدد من احملاضرات التوعوية في عدد من مدارس 

احملافظة بشأن العنف املدرسي.
7 � يتم تنظيم عدد من الزيارات للدواوين والتعرف على اصحابها 

لبناء آلية التكامل بني الشرطة واملواطن وازالة احلاجز النفسي.
8 � عمل قاعدة بيانات للمحافظة تشمل كل االشخاص واملنشآت 

ليست في منطقة الشريط الساحلي فقط ولكنها موجودة بالفعل 
ف���ي جميع محافظات ومناطق الكويت في الش���وارع والطرقات 
وه���ي تعد من ضمن القضايا املهمة الت���ي حتظى باهتمام كبير 
من قبل جميع اجهزة وزارة الداخلية وذلك لكونها متثل هاجسا 
امنيا يؤرقنا جميعا وتش���كل ايضا عبئ���ا اجتماعيا واقتصاديا 
على املجتمع حيث تعد العمالة السائبة احد املسببات الرئيسية 
الرتفاع معدالت اجلرمية في الكويت، فكثيرا منهم احترف سرقة 
وبيع االتصاالت الهاتفية الدولية، والتي حتدث وبشكل اساسي 
وبنسبة كبيرة من قبل العمالة اآلسيوية وكذلك األعمال املنافية 
لآلداب وخطف اآلسيويات واجبارهن على ممارسة تلك االفعال 

والتسول الذي ينتشر في اوقات ومناسبات معينة من السنة.
وف���ي هذا االطار، تقوم مديرية ام���ن االحمدي بجهود حثيثة 
لضبط هذه العمالة الس���ائبة، خاص���ة املخالفني لقوانني االقامة 
والعمل، وبعضهم مس���جل بحقهم قضايا تغيب وذلك من خالل 
رصد اماكن جتمعاتهم واقاماتهم داخل احملافظة ومن ثم توقيفهم 
بالنظارة واحالتهم الى ادارة االبعاد لترحيلهم عن البالد مع اخطار 
املس���ؤولني بالوزارة لاليعاز باجلهة املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة حيال كفالئهم اذا اقتضى االمر ذلك.

تقنيات متقدمة

التطوير صفة اساس��ية والزمة لرفع كف��اءة رجال االمن في هذه 
احملافظة، يرجى االشارة الى املشاريع االمنية والتقنية املستقبلية في 

مديرية امن االحمدي.
فيما يتعل���ق برفع كفاءة رجال االمن في احملافظة، فإن القيادة 
العلي���ا بالوزارة حريصة على القيام برف���ع كفاءة وتنمية قدرات 
ومهارات عموم رجال الش���رطة من خالل عقد الدورات التدريبية 

املتخصصة.
كما انه وبالتأكيد نحن لدينا مشاريع امنية وتقنية مستقبلية 

في جميع املناطق لس���هولة التعرف على مواطن اخللل وسرعة 
عالجها.

المواطنون غيورون على وطنهم

في اوقات س��ابقة كنا نالحظ س��لبية بع��ض املواطنن في التصدي 
والتعاون مع رجال االمن في مالحقة ظواهر س��لبية، فهل هذه السلبية 

التزال؟
بالتأكي���د، كل املواطنني غيورون عل���ى وطنهم وهمهم ان تكون 
اماكن سكنهم امانة، لذا وانطالقا من هذه اجلزئية طلبنا من املواطنني 
التع���اون ووزعنا عليهم ارقام عملي���ات املديرية وهي: 23830044 
و23830033 وقد ملسنا تعاونا مثمرا، حيث نتلقى على هذه االرقام 
بالغات متنوعة ونحن بدورنا ال نريد من املتصل س���وى ان يبلغنا 
عن املخالفات اي كانت ونقوم فورا بالتجاوب مع البالغات والتأكد 

من صحتها.
اذن ال تلزمون املتصل باالبالغ عن بياناته؟

في اغلب االحوال نكتفي بتلقي البالغ ونتعامل مع هذه البالغات 
بسرية جتنبا للمش���اكل التي ميكن ان تنتج، وقد ساعدتنا عملية 
التواصل تلك على معاجلة العديد من املشكالت التي كانت تعاني منها 
املديرية خاصة التشفيط واالوكار املشبوهة وبيع االفالم االباحية، 
واحب ان اش���ير الى مؤش���ر جيد في محافظة االحمدي تتمثل في 
انخفاض نس���ب اجلرمية في احملافظة، حيث انخفضت اجلرائم في 
محافظة االحمدي قياسا بفترات سابقة بنحو 70%، حيث كانت محافظة 

االحمدي حتتل جرائمها 11% وانخفضت هذه النسبة الى %2.

اطالق النار في األعراس

ترد شكاوى بن فترة وأخرى عن اطالق نار في األعراس فهل ميكن 
ان تسلط الضوء على هذه الظاهرة؟

اطالق النار في األعراس من األمور الغريبة والتي لألسف كانت 
ملحوظة في الس���نوات األخيرة، ولك���ن وزارة الداخلية ومن خالل 
خطط لوكيل وزارة الداخلي���ة الفريق أحمد الرجيب ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي الفريق غازي العمر مت احلد 
منها بنس���بة جتاوزت ال� 70%، حي���ث اصبح الزما على كل معرس 
التوقيع عل���ى تعهد بعدم اطالق النار وان يكون مس���ؤوال عن اي 
فعل يعرض اآلخرين للخطر سواء اطالق نار او التشفيط الذي قد 
ميارس���ه أقارب له، أيضا نحن نحرص على توزيع دورية مباحث 
ودورية أمنية في مواقع األعراس ويكون هناك تواصل مستمر مع 
غرفة العمليات املجهزة بتقنيات متقدمة للتعامل بش���كل سريع مع 

اي بالغات تتعلق بإطالق نار في األعراس.
وماذا عن عمليات التحديث في التقنيات؟

وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد حريص على 
تلبية كل احتياجات منتسبي الوزارة وأيضا وكيل وزارة الداخلية 
الفري���ق احمد الرجيب، وكما تعلمون مت اس���تحداث غرفة عمليات 
في كل مديرية ومت تزويد جميع الضباط بأجهزة الس���لكي متقدمة، 
أيضا مت توفير أجهزة متقدمة تستخدم في معرفة هوية األشخاص 
وقانونية اقامتهم في البالد، ايضا مت تزويد مختلف قطاعات الداخلية 
بأجهزة متكنها من رصد أماكن تواجد الدورية وتستغل هذه التقنية 
في معرفة س���ير الدورية وامكانية توجيهها الى املكان املناسب في 

حال تلقي بالغات استنادا الى قرب الدورية من موقع البالغ.

هجرة العمالة الوافدة

قب��ل أكثر من عام مت هدم منطقة خيطان القدمية وهجر هذه املنطقة 
عش��رات اآلالف فهل مش��كلة العزوبية أضحت منتش��رة في محافظة 

األحمدي بعد هدم خيطان القدمية؟
نعم بالتأكيد نحن نرصد تدافع عزاب الى املناطق كافة، ومحافظة 
األحمدي احدى هذه املناطق، ولكن نحن مننع ونحظر تواجد العزاب 
في أماكن العائالت وأماكن الس���كن اخلاص، ولألسف الشديد هناك 
عائالت وأسر كويتية تسمح للعزاب بالتواجد في مساكنهم والبعض 
من هؤالء يكونون مخالفني لقانون االقامة، ونحن ال نتهاون مع هذه 
املسألة ونقوم باتخاذ اجراءات فورية بالتنسيق مع الكهرباء لقطع 
التيار الكهربائي عن املنازل التي يؤجر س���كانها عزابا ومستعدون 

لتلقي اي بالغات مماثلة وسنطبق القانون عليهم.
كلمة أخيرة؟

في اخلتام ال يس���عنا اال ان نرجو من اجلميع مواطنني ومقيمني 
التعاون مع رجال الشرطة وااللتزام التام بالقوانني والنظم املعمول 
بها تالفيا التخاذ االج���راءات القانونية ضدهم، آخذين في االعتبار 
ان األمن هو عمل جماعي وحتقيقه يقتضي تعاون اجلميع، كما أود 
االشارة الى ان تواجد وزير الداخلية ميدانيا بني اخوانه ساعد كثيرا 
في تطبيق القانون، حي���ث كنا جنده بيننا اثناء عملنا في مالحقة 

الظواهر السلبية.

إحصائية مبسطة بالضبطيات في نطاق المحافظة منذ تولينا مهمتنا وفقا لما يلي:
العددالبيان

5697 شخصاإحالة أشخاص إلى إدارة اإلبعاد )عمالة سائبة(
1796 شخصاإحالة أشخاص إلى إدارة مباحث الهجرة )مخالفي قانون العمل واإلقامة(

1870 شخصاإحالة أشخاص جلهات االختصاص )استهتار ورعونة ومنهم مطلوبون مدنيا وجنائيا(
1928 مركبةإحالة سيارات إلى كراج حجز املركبات

193 مصنعامصانع تصنيع اخلمور احمللية بالشقق واملزارع واجلواخير
3720 زجاجةزجاجات اخلمور احمللية

1122 شخصاإحالة أشخاص إلى إدارة اإلبعاد ملمارسة أعمال منافية لآلداب )دعارة(
89 شخصاضبط أشخاص لتعاطي واالجتار باملخدرات

1028 شخصاضبط أشخاص لتصنيع وبيع اخلمور
914 شخصاضبط أشخاص لسرقة وبيع املكاملات الدولية

167 شخصاضبط أشخاص مطلوبني على ذمة قضايا جنائية ومتت إحالتهم جلهات االختصاص
433 شخصاضبط أشخاص مطلوبني على ذمة قضايا مدنية ومتت إحالتهم جلهات االختصاص

1911 شخصاضبط باعة متجولني
219 شخصاضبط أشخاص لبيع األفالم اخلالعية

200 حالة؟؟؟؟؟؟ املنازل وفتح محالت غير مرخصة في السكن اخلاص

مجموعات الجنسية
النوعالمنطقة

مجموعات الجنسية
الجملة

أستراليةأميركية جنوبيةأميركية شماليةأوروبيةأفريقيةآسيويةعربيةكويتية
1177818160322455854812834820200165430958ذكورجملة محافظة األحمدي

119902424277950940277541692139119248569إناث
237683124030304067457520376512339284679527جملة

التقنيات احلديثة مكنت القيادات األمنية من معرفة مايدور داخل املخافر على مدار الساعة

 لـن نسـمح باسـتخدام السـكن الخـاص فـي تسـكين الوافديـن 
وحملـة علـى المـزارع لضبـط المخالفيـن فيها وسـيارات االسـتهتار


