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 محمد الجالهمة
  تقدمت سيدة خليجية واتهمت زوجها اخلليجي في 
بالغ مبخفر اجلابرية بسرقة ٦٠٠ دينار كانت حتتفظ 
بها في خزينة مالبســـها، وقالت اخلليجية ان زوجها 
اعترف لها بســـرقة املبلغ بدعوى انهـــا ال تعمل وان 
هذا املبلغ حتصلت عليه منه بطرق ملتوية وسجلت 

قضية سرقة. 

 خليجي يعترف بسرقة ٦٠٠ دينار من زوجته

 العميد الشيرازي لـ «األنباء»: ال وجود لجريمة منظمة في الكويت
  وقضية مقتل المواطنة بساطور ال تندرج تحت هذا المسمى

 أكد تميز محافظة العاصمة بمناطقها السكانية الهادئة وندرة قضاياها

 كاميـرات المراقبـة حتميـة فـي المنظومة األمنيـة الوقائيـة وداخل أسـواق الذهب

 قضايا استهداف مرتادي البنوك منتشرة في العاصمة واللصوص يتحينون الفرصة المناسبة 

 الشـويخ الصناعية مناطق مغلقة بعد الثانية عشـرة مسـاء وتواجدنا على مدار السـاعة

 قضايـا المناطـق السـكنية بسـيطة وأغلبهـا سـرقات ومشـكالت عائليـة محدودة 
 أمير زكي

ــني  ــن العاصمة العميد حس ــر ام ــاعد مدي   أكد مس
ــة العاصمة  ــع االمني في محافظ ــيرازي ان الوض الش
يكاد يكون االهدأ على مستوى بقية محافظات الكويت 
ــكانية  باعتبار ان اغلب مناطق العاصمة من املناطق الس
ــكالت  ــم بهدوء كبير الفتا الى ان اغلب مش والتي تتس
ــاجرات  ــة تتمثل في مش ــكانية الكويتي ــق الس املناط
وخالفات عائلية موضحا ان مناطق بنيد القار والشويخ 
ــرة فيها بكثافة  واملرقاب رغم ان العمالة الوافدة منتش
ــار االمني الالفت سواء من خالل املباحث  إال ان االنتش
ــكالت  ــة او االمن العام او الدوريات يجعل املش اجلنائي

والقضايا في هذه املناطق في حدود املعدالت االعتيادية 
من القضايا.

ــني الشيرازي في لقاء خاص مع    وأشار العميد حس
ــم احتوائها على مرافق  ــاء» الى ان العاصمة ورغ «األنب
ــادق اال ان وجود  ــفارات والفن ــة للغاية مثل الس مهم
ــكرية األخرى ممثلة في  اجلهات األمنية واجلهات العس

احلرس الوطني يجعل من هذه األماكن آمنة للغاية.
ــيرازي ان اجلرمية املنظمة في الكويت ال    وأكد الش
وجود لها وتوضح ذلك االحصائيات وكذلك التحقيقات 
ــم منعدمة في  ــيرا الى ان هذه اجلرائ في القضايا مش
ــا غير  ــة املنظمة اسس ــا ان للجرمي ــت موضح الكوي

ــوع جرمية قتل  ــيرازي ان وق ــرة. وأضاف الش متواف
ــار حينما قتلت  ــي منطقة بنيد الق ــرا وحتديدا ف مؤخ
مواطنة بطعنة ساطور وعدم متكن االجهزة املختصة من 
توقيف القاتل ال يعني ان هذه اجلرمية ميكن ان نطلق 
ــا جرمية منظمة وإمنا كانت هناك اعتبارات دفعت  عليه

القاتل الى الهرب على االرجح الى خارج الكويت.
ــيرازي الى استعدادات الكويت    وتطرق العميد الش
ــر وكذلك  ــمو االمي ــوف صاحب الس ــتقبال ضي الس
االستعداد اخلاص باحتفاالت الكويت بأعياد االستقالل 
ــنوات على تولي صاحب السمو  والتحرير ومرور ٥ س

مسند االمارة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عن مشاجرات وسرقات واجماال فان 
الوضع االمني قابل للسيطرة وهناك 
انتشار منظم في هذه املناطق وللعلم 
فان هناك اجتارا في املواد املســـكرة 
خاصة في منطقـــة بنيد القار حيث 
يتاجر آسيويون في اخلمور احمللية 
واالنتشار االمني من قبل مباحث األمن 

العام يحد من هذه القضايا.
  وماذا عن األسواق التجارية وقضايا 

السرقات؟
  مادمنـــا نتحـــدث عن األســـواق 
التجارية فالبد من اإلشـــارة إلى ان 

تنعدم املشكالت ونحن نحرص على 
تواجد سري من خالل رجال أمن بزيهم 
العســـكري وايضا هناك انتشار من 
املباحث ومن خالل هذا االنتشار نحد 

كثيرا من املشكالت.
  يالحظ انتشار قضايا سرقة مرتادي 
ــة العاصمة على  ــوك داخل محافظ البن
وجه التحديد فما خطط وزارة الداخلية 

للحد من هذه القضايا؟
  انتشـــار جرائم ســـرقة مرتادي 
البنوك ينطلق من تواجد عدد كبير 
من البنوك الرئيسية فيها وهذه اجلرائم 
حتاول وزارة الداخلية وضع حد لها 
من خالل االنتشـــار املكثف وضبط 
مرتكبي هذه اجلرائم اخلطرة ولكن 
في املقابل يجب على املواطنني واملقيمني 
اليقظة واحليطة فمن غير املعقول ان 
يســـحب مواطن أو مقيم مبلغا ماليا 
كبيرا ويقوم بترك سيارته واخلروج 
الجناز عمل ما ألنه قد  يكون مراقبا 
من قبل  اشخاص غير أسوياء، لذا فإن 
جتنب هذه القضايا أمر سهل وذلك من 
خالل حرص املواطن واملقيم وللعلم 
بفإن اللصـــوص الذين ينفذون هذه 
العمليات يعتمدو على سذاجة البعض 
وحينمـــا يتحينون الفرصة ينفذون 
جرميتهم في غضون ثوان ويجب أخذ 

احليطة كما ذكرت 

ــرقات في    يالحظ كثرة قضايا الس
ــة فما جهود  ــويخ الصناعي منطقة الش
وزارة الداخلية للحد من هذه القضايا؟ 
ــل املنطقة  ــاع داخ ــن االوض ــاذا ع وم

احلرة؟ 
  منطقة الشويخ الصناعية يفترض 
ان تكون مناطق شبه مغلقة بحلول 
الســـاعة الثانية عشرة مساء ونحن 
ندعو أصحاب احملـــالت والكراجات 
الى عدم الســـماح للعمالـــة باملبيت 
بداخلها وإجماال فإن وزارة الداخلية 
وبالتعاون مع جهات أخرى تنســـق 
حمالت للحيلولة دون وجود العمالة 
في مثل هذه املناطـــق أما ما يتعلق 
باملنطقة احلرة فـــإن وجود املقاهي 
فيها واستمرار عملها لفترات متأخرة 
يدعو إلى التواجد فيها لفترات متأخرة 
ونحن وقطاع املباحث نحرص على 
االنتشار للحد من املشكالت املترتبة 
على التواجد في ساعات متأخرة في 

هذه املنطقة.
ــو حتدثنا عن  ــاب واملباركية ل   املرق

مشكالتهما األمنية فماذا تقول؟
  املرقاب واملباركيـــة هما منطقتا 
أسواق وهناك مشكالت فيهما تتمثل 
في العمالة السائبة وبيع خمور ولعب 
القمار ونحن نتواجد  فيهما بشـــكل 
دوري وكلمـــا كان التواجد ملحوظا 

العاصمة تضم عدة اسواق مهمة سواء 
كانت اسواقا جتارية او أخرى خاصة 
ببيع الذهب وبالتالي فإن املطلوب من 
اصحاب االسواق واحملالت مساعدة 
أجهزة وزارة الداخلية بأسلوب بسيط 
للغاية وهو وضـــع كاميرات مراقبة 
للحد من السرقات وضبط اللصوص أو 
منفذو سرقات وحينما يضع اصحاب 
احملالت التي تبيع منتجات غالية الثمن 
كاميرات فإنهم بذلك يحافظون على 
ممتلكاتهم وسأضرب مثال حينما أجول 
إذ حدث مؤخرا واقعة ادعاء ســـطو 
مســـلح على محل للذهب ومن خالل 
التحقيقات اكتشفنا ان ما حتدثت بشأنه 
املجني عليها مبالغ فيه وغير منطقي 
فما كان منا إال أن اســـتعنا بكاميرات 
مراقبـــة قريبة من احملل الذي وقعت 
فيه جرمية السطو املزعومة واكتشفنا 
عدم دخول أي غريب على محل الذهب 
ليتم التحقيق ونكتشف ان ما سردته 
البائعة هو وحي من اخليال وهنا أقول 
لو أن صاحب احملل وضع كاميرا ملا 
جترأت البائعـــة على افتعال جرمية 
ســـطو كلفت اجهزة وزارة الداخلية 
جهدا كبيرا وللعلم فإن أغلب الدول 
املتقدمة تفرض وضع كاميرات مراقبة 
في األسواق التجارية كنوع من أنواع 

األمن الوقائي.

االحتفاالت ورغـــم ذلك فاننا نحاول 
قدر املســـتطاع حتقيق انسيابية في 
الطرقات وما نأمله ان يلتزم املواطنون 
واملقيمون بتعليمات رجال األمن خاصة 
ان االنتشار األمني هو لغرض األمن 
وحمايتهم وتنظيم االحتفاالت في هذه 

املناسبة العزيزة على نفوسنا.
ــكالت  ــا عن املش ــد ان حتدثن   نري
ــة العاصمة أو باالحرى  داخل محافظ
القضايا سيما ان العاصمة توجد فيها 
مناطق شديدة الهدوء واغلب سكانها 
ــرى اغلب  ــت ومناطق اخ ــن الكوي م
ــن خاصة منطقة  قاطنيها من الوافدي

بنيد القار.
  بالفعل كما حتدثت هناك مناطق 
شـــديدة الهدوء مثل مناطق الشويخ 
الســـكني والشامية وعبداهللا السالم 
والنزهة والروضة وهذه املناطق مكدسة 
ومعظم القضايا فيها غير عنيفة ورمبا 
تكون مشاجرات او قضايا سرقات او 
مشكالت عائلية ومعدالت القضايا الى 
حد ما منخفضة اما بالنسبة للمناطق 
العزابية فالبد من االشارة الى ان هذه 
املناطق تقيم فيها جنسيات مختلفة 
وتتفاوت هذه اجلنسيات في طبيعة 
ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ورغم ذلك 
فان املشكالت فيها محدودة الى حد ما 
واكثر القضايا في تلك املناطق عبارة 

الى مواقع االحتفاالت مت وضع خطة 
بشأنها ومت اغالق مناطق االحتفاالت 
بحيث ال يسمح بالدخول اليها كما ان 
ادارة العالقات العامة واالعالم األمني 
قامت هي األخرى بعمل حملة اعالمية 
لتوضيح الطرقـــات التي من خاللها 
يستطيع املختصون التواجد في مواقع 
االحتفاالت ونســـتطيع ان نقول انه 
في اليـــوم األول لالحتفاالت جنحت 
وزارة الداخلية في االستعدادات لهذه 
املناسبة الغالية، اما فيما يتعلق بالشق 
الثاني من السؤال واملتعلق بضيوف 
صاحب الســـمو األمير، حفظه اهللا، 
واماكن اقامتهم فهنا البد من االشارة 
الى ان احلرس الوطني يشرف على 
األمن داخـــل الفنادق التي يقيم فيها 
ضيوف صاحب السمو األمير ونحن 
في وزارة الداخلية نقوم بعمل نقاط 
ونقوم باالنتشار األمني في االماكن 
احمليطة بالفنادق ونؤمن هذه املرافق 

على مسافات قريبة نسبيا.
االول  ــوم  الي ــي  ف ــظ  يالح ــن    لك
لالحتفاالت ان هناك اختناقا مروريا الى 
ــن املطلة على اخلليج  ــد ما في االماك ح

العربي؟
  ال شـــك ان االختناقات أمر مقبول 
نســـبيا خاصة ان معظـــم املواطنني 
واملقيمـــني يتوافدون علـــى مناطق 

ــتعداد وزارة  ــن اس ــا ع  إذا حتدثن
ــاالت الكويت خاصة ان  الداخلية الحتف
احتفاالت هذا العام تختلف عن سابقتها 
فماذا تقول وما هي استعدادات مديرية 
امن محافظة العاصمة لهذه االحتفاالت 
ــاالت تقع في  ــيما ان معظم االحتف الس
ــة وايضا هناك  نطاق محافظة العاصم
ــمو األمير حفظه  ضيوف لصاحب الس
ــيكونون ضيوفا في فنادق تقع  اهللا س

في العاصمة؟
  مديرية امن محافظة العاصمة هي 
احد قطاعـــات وزارة الداخلية والتي 
تشارك في تنظيم وترتيب هذا االحتفال 
فهناك ادارات اخرى عديدة تشـــارك 
لهـــذه االحتفاالت  الترتيـــب االمني 
مثل املباحـــث اجلنائية وامن الدولة 
واالمـــن العام والعمليـــات املركزية 
واملرور وغيرها من االجهزة االمنية 
وهناك خطة موضوعة للترتيب لهذه 
االحتفاالت مديرية االمن احدى اجلهات 
املشاركة فيها واجماال فإن خطة وزارة 
الداخلية تعتمـــد على تنظيم حركة 
الســـير وتوفير اقصى درجات االمن 
والسالمة للمحتفلني سواء من املواطنني 
او املقيمـــني الى جانب منع التحرش 
والتصدي ألي محاوالت لإلخالل باألمن 

وسالمة املشاركني في االحتفاالت.
  ايضا فان عملية التنظيم للدخول 

 (سعود سالم)  العميد حسني الشيرازي 

 املوقوفون في حملة خيطان وأمامهم أجهزة سرقة االتصاالت 

 الفريق سليمان الفهد واللواء محمود الدوسري والعقيد عادل احلشاش يطلعون على خطة «الداخلية» 

 اآلسيوي وأمامه اخلمور املضبوطة 

 ضبط ٣٠ بطل خمر محلية مع آسيوي 
و١٤ مخالفًا ولص اتصاالت

 «الداخلية»: االلتزام بعدم استخدام «الفوم»
  في االحتفاالت مؤشر لتالفي السلبيات

انتهاء االحتفال، وان مســـير  وحتى 
املركبات وتواجد اجلمهور سيكون من 
تقاطع الدائري الثالث مع شارع اخلليج 
العربي حتى تقاطع شارع السور مع 
شارع اخلليج العربي تقاطع السفارة 
البريطانية والذي ســـيتم اغالقه من 

الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم.
  واشار الى ان انتهاء مسيرة املركبات 
ســـتكون عند مواقف ابراج الكويت، 
مشيرا الى انه بذلك سيتم اغالق جميع 
املواقف على شارع اخلليج العربي من 
تقاطع شـــارع هارون الرشيد وحتى 
تقاطع شارع السور مع شارع اخلليج 
تقاطع السفارة البريطانية طيلة اليوم 

وحتى انتهاء احلفل.
  واضـــاف ان هناك مواقف ملركبات 
اجلمهور في اربعة مواقع هي مواقف 
منتزه الشعب الترفيهي ومواقف جمعية 
اخلريجني ومواقف جمعية املهندسني 
واحملامـــني والســـاحات املقابلة لهما 
واخيرا مواقف سوق شرق والساحة 
الترابية املقابلـــة لها ومت تخصيص 
املواقف احمليطة باجلزيرة اخلضراء 

لكبار السن واملعاقني.

العربي الذي ســـيقام عصر اليوم في 
اطـــار االحتفاالت مبناســـبة اليوبيل 
الكويت ومرور ٢٠  الذهبي الستقالل 
عاما على حترير البالد وذكرى مرور ٥ 
اعوام على تولي صاحب السمو االمير 

مقاليد احلكم.
  واوضح ان اخلطة املرورية تشارك 
فيها ايضا االدارة العامة لشرطة النجدة 
التابعة لقطـــاع العمليات ومديريات 
االمن العام الحكام السيطرة املرورية 
مبنطقة الكرنڤال وتسهيل حركة دخول 
وخروج املركبات ومنع االزدحامات عند 
مواقف اجلمهور وضمان االنسيابية 
الكاملة على الطرق املؤدية الى هناك 
وتوفير السالمة املرورية فيها، واشار 
اللواء الدوسري الى ان محاور اخلطة 
تعتمد على توفير العديد من املداخل 

للمركبات ومواقف املركبات.
  واوضح ان ثبوت اآلليات واملركبات 
املشاركة في الكرنڤال سيتم من تقاطع 
شـــارع هارون الرشيد وحتى تقاطع 
الدائري الثالث مع شارع اخلليج العربي 
والذي مت اغالقه اعتبارا من الســـاعة 
الثانية عشرة بعد منتصف ليل امس 

 قام وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشـــؤون األمن اخلاص نائب رئيس 
اللجنة األمنيـــة لالحتفاالت الوطنية 
الفريق ســـليمان الفهد يرافقه كل من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد 
النواف ووكيل الوزارة املساعد لشؤون 
املرور قائد قيادة تنظيم احلركة املرورية 
وخطوط السير اللواء محمود الدوسري 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون العمليات 
قائد العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
ومساعد مدير عام مديرية أمن محافظة 
العاصمة العميد حسني الشيرازي ومدير 
ادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
ومدير ادارة االعالم األمني باإلنابة آمر 
وحدة العالقات العامة واإلعالم األمني 
النقطة  العقيد عادل احلشاش بتفقد 
األمنية «املقر الرئيسي» املتواجدة في 

شارع اخلليج.
  وشدد الفريق الفهد على اهمية التزام 
اليقظة واجلاهزية وحماية أمن الوطن 
وأمان املواطنني وحتقيق الســـيطرة 
األمنية الكاملة والسيولة املرورية في 
جميع املناطق التي تشهدها أنشطة هذه 
االحتفاالت وخاصة مناطق محافظتي 
العاصمة وحولي حيث انهما يشهدان 
العديد من تلك األنشـــطة طوال أيام 

االحتفاالت وفي أوقات متفاوتة.
  من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية 
املســـاعد لشـــؤون املرور قائد قيادة 
تنظيم احلركة املرورية وخطوط السير 
باللجنة االمنية لالحتفاالت الوطنية 
اللواء محمود الدوسري انه بناء على 
توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
واوامـــر وكيل وزارة الداخلية رئيس 
اللجنة االمنية واملشرف العام الفريق 
غازي العمر، قام قطاع املرور باعداد 
خطة مرورية شاملة استعدادا ملسيرة 
حب الكويت كرنڤال شـــارع اخلليج 

 هاني الظفيري
  متكن رجـــال أمن محافظة 
الفروانية من ضبط وافد بنغالي 
وبحوزته ٣٠ بطل خمر محلية 
أعدت للبيع. وقال مصدر أمني 
ان دورية تابعة ألمن الفروانية 
شاهد شرطيها مركبة يابانية 
حاول قائدها االبتعاد عن دورية 
األمن، ومبالحقته حاول الفرار 
والدخول داخل منطقة الفروانية 
ليحاصـــره رجال األمن الذين 
ضبطوه وبتفتيش مركبته عثر 
داخلها على ٣٠ بطل خمر محلية 
وعليه مت إحالة اآلسيوي الى 
مديرية أمن الفروانية متهيدا 

إلبعاده عن البالد.
  من جهة أخرى، شن رجال 
أمن الفروانية ايضا حملة على 
مخالفي قانون اإلقامة، وأسفرت 
احلملـــة عن ضبـــط ١٤ وافدا 

ووافدة في قضايا متفرقة منها 
سرقة اخلطوط الدولية وأحيلوا 

الى جهة االختصاص.
  وقال مصدر أمني ان احلملة 
انطلقت عصر أمس على منطقة 

خيطان بقيـــادة النقيب البعير 
والوكيلني عبدالناصر جشمير 
وخالـــد الهاجري والشـــرطيني 
ومحمـــد  العنـــزي  هويـــدي 

البناقي. 

 الحشاش: «الداخلية» تعرض
  تراثها في كرنڤال الخليج

 اكـــد مديـــر 
العالقات  ادارة 
العامة والتوجيه 
املعنوي ومدير 
االعـــالم  ادارة 
االمني باالنــابة 
قيـــادة  قائـــد 
االعالم والعالقات 
العقيد  العامـــة 
عادل احلشاش 
مشـاركـة وزارة 
الـــــداخــلـيـــة 
بنشاط فاعل في 
البالد  احتفاالت 

بالعيد الـ ٥٠ لالستقالل والعيد الـ ٢٠ للتحرير والذكرى 
الـ ٥ لتولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم.

  وذكر ان مهرجان الكرنڤال الذي يقام عصر اليوم 
من تقاطع هارون الرشيد مع اخلليج العربي امام نادي 
الشعب البحري وحتى ابراج الكويت يحمل مفاجأة 
في الشكل واملضمون للجمهور، حيث ان هناك شيئا 
من التراث الشرطي يعرض الول مرة بهذه املناسبة، 
وقد مت االعـــداد له بطريقة فنية جمالية رائعة غير 

مسبوقة من قبل في الشكل واملضمون.
  وقال ان ادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
اعدت آليات قدمية كان يستخدمها رجال الشرطة منذ 
نشأة وزارة الداخلية في العام ١٩٦٢ للتعريف على 
النقلة النوعية في آليات الشرطة ملواكبة التطور الذي 
يشهده العمل االمني في جميع االجهزة، مشيرا الى 
وجود عرض للزي العسكري والذي يرتديه رجال 
الشـــرطة من مختلف الرتب وتنوعه حسب طبيعة 
املهام والواجبات التي تؤديها اجهزة الشرطة، حيث 
ان كل جهاز له مهام خاصة تتطلب زيا معينا يساعده 
علـــى القيام بواجباته االمنية على اكمل وجه خالل 

هذه الفترة.
  ودعا العقيد احلشاش املواطنني واملقيمني ملتابعة 
انشطة الكرنڤال، حيث ان جميع وزارات ومؤسسات 
الدولة باالضافة الى جمعيات النفع العام والقطاع 
االهلي لهم تواجد في هذا االحتفال، وهناك العديد من 
االنشطة التي تذكرنا باملاضي اجلميل، متمنيا للجميع 

قضاء وقت ممتع وطيب مع هذه االحتفاالت. 

 العقيد عادل احلشاش


