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ثالثة مخافر قريبًا 
ودمج الفرق 
املتخصصة

مخفر مصّغر في 
مستشفى اجلهراء 

وإطالق النار في 
األعراس انتهى

حملة أمنية لتعقب 
مخالفي قانون اإلقامة

مدير عام أمن منطقة اجلهراء أكد وجود نقص في اآلليات والعنصر البشري ودعا األهالي ملراقبة أبنائهم

طنا لـ »األنباء«: نطاق اختصاص »أمن اجلهراء« 65% من مساحة الكويت 
ومازلنا األقل في معدالت اجلرمية.. ومشكلتنا »التقحيص« واالستهتار الشبابي

الذي أجب���ر قائد المركبة على 
التش���فيط واالنط���اق بي���ن 
الس���يارات، ورغم هذا فإننا ال 
نتركه بينما نستدعيه ونأخذ 
بياناته ونقوم بأخذ تعهد بحقه 
كي ال يعيد هذا التصرف الخارج 
عن ارادته والواسطة مرفوضة 
ونتمنى اال يتوس���ط ألحد من 

المستهترين.

في األيام الماضية كانت 
هناك فرقة مخصصة 

لضبط السرقات 
والخمور وأوكار 

االتصاالت ولكن تم الغاء 
هذه الفرقة فما السبب؟

٭ ل���م تل���غ اي فرق���ة بينما 
الفرقتين بس���بب  قمنا بدمج 
النق���ص الحاصل ولكي يكون 
هناك تنافس بين أفراد الفرقة 
لمعرفة العسكري الذي يعمل من 
المقصر، ونشاطهم  العسكري 
مستمر في ظل توجيهات وزير 
الداخلي���ة بض���رورة الضرب 
بيد من حدي���د كل من يخالف 

القانون.

ما اإلستراتيجية التي 

وعن االشخاص المضبوطين في 
نقاط التفتيش تتنوع قضاياهم 
بين مخالفي����ن لقانون االقامة 
واخرين ليس����ت لديهم رخص 
قيادة والعديد من هذه القضايا 
التي تضبط في نقاط التفتيش 
تعود الى ح����دس الضابط في 
عملية النقاط التفتيشية، واريد 
ان ابين نقط����ة هي ان يتعامل 
القائمون في السلك العسكري، 
خصوص����ا بنق����اط التفتيش، 
تعاما راقيا ويتفهون وضعية 
قائ����د المركبة، وه����ذا ما احث 
رجالي عليه في عمليات النقاط 

التفتيشية.

هل ستقوم بلقاءات مع 
اهالي الجهراء كالذي اقيم 

في منطقة القيروان مع 
مختار المنطقة؟

٭ اتمنى، وارحب بهذه اللقاءات، 
فمكتبي مفت����وح للجميع دون 
استثناء ونحن بهذا المكان وجدنا 
من اجلهم ولخدمتهم ونرحب بما 

يقولونه او يشيرون اليه.

بما اننا في نقطة اللقاءات 
مع ابناء المنطقة، علمنا 
انك استدعيت مجموعة 
من ابناء البدون، حدثنا 

عن هذا الموضوع؟
٭ نع����م بالفع����ل اس����تدعيت 
مجموعة م����ن اخواني البدون 
ف����ي قضيتهم  وتحدثت معهم 
وزرتهم في ديوانياتهم، ومازلت 
ازورهم، ومكتبي مفتوح للقائهم، 
فموضوعهم في الطريق الصحيح، 
وكل يوم نشاهد صاحيات تمنح 
لهم فهم منا وبنا، وحرصوا على 
بادهم واثبتوا والءهم بعد ان 
قطعوا الطريق امام المخربين 
في قضيتهم، حيث استوعبوا 
الدرس وايقنوا انهم كانوا في 

الطريق الخطأ.

هناك نقطة مهمة وهي 
إطالق النار في االعراس 

ودور رجال االمن في 
هذه العملية؟

٭ بالفعل هذه الظاهرة قديمة 
ومازالت تستخدم ونحن نحاربها 
في ظل توجيهات وزير الداخلية 
الذي شدد في اجتماعاته على 
عدم التهاون مع من يستخدمون 
الناري����ة للتعبير عن  االعيرة 
فرحتهم على حس����اب تعاسة 
اآلخرين، فك����م من ناس فقدوا 
ابناءهم بس����بب هذه الظاهرة 
الكريهة حيث اننا ال نتهاون في 
التعامل مع اي شخص يخالف 

القانون.

ما الشيء الذي يزعجك 
في المحافظة؟ وما 

القضية التي احزنتك؟
٭ حقيقة، الشيء المزعج هو 
عملية االستهتار والتي اتمنى ان 
يعي الشباب الى ان هذه الظاهرة 
يجب ان يتركوها ألننا يجب ان 
نعيش الحياة الحضارية ونترك 
ه����ذا االعوجاج، اما بالنس����بة 
للش����ق الثاني من السؤال فهو 
حادثة مرتبطة باالستهتار وهي 
اقدام رجل على تش����جيع ابنه 
والتصفيق له اثناء االستهتار، 
فتم ضبط االب، وبسؤاله عن 
المتجمهرون  تصرفه قال كان 
يصفقون للمستهترين، فحينما 
دخل ابني ل����م يصفق له احد، 
فصفقت له، فصدمت من قول االب 

وحث ابنه على االستهتار.
هاني الظفيري  ٭

قمت بها للحد من 
المشاكل؟

٭ التواصل مع االهالي وزيارة 
الدواوين لتوضيح جميع االمور 
الح����رص على  وحثه����م على 
منطقتهم والتكاتف معنا واباغنا 
بكل ما يزعجهم لكي نستطيع 
معالجة الخلل والكثير منهم مد 
لنا يد العون وارشدنا عن اشياء 
كثيرة كان����ت تخالف القانون، 
ونطمح ان يستمروا بمساعدتنا 
وعدم االنقطاع عنا، فنحن اهل 
واسرة واحدة ككويتيين نثبت 

حب بلدنا في التكاتف.

هناك خطوة غريبة 
اتخذتها مديرية امن 

الجهراء بتعليمات من 
قبلكم وهي اخذ االذن 
من المديرية لتصليح 

المركبات الشبابية 
)السبورت(.

٭ نعم تم منع اصاح المركبات 
الش���بابية لمعرفة قائدها وان 
يكون تحت مجه���ر الداخلية، 
ولاسف هناك اصحاب محات 
يقوم���ون بجم���ع االط���ارات 
المس���تعملة وغير الصالحة 
لاس���تعمال نهائي���ا لتب���اع 
الصحاب السيارات الشبابية من 
اجل مساعدتهم على االستهتار 
والعودة مجددا للمحل الذي يبيع 
االطارات بأسعار بخسة، ومن 
خال هذا اللقاء اوجه تحذيرا الى 
اصحاب تلك المحات وسأتخذ 
بحقهم اج���راءات حازمة ولن 

اتسامح بهذا االمر نهائيا.

ما دور المديرية في 
عملية ضبط العمالة 

السائبة بعد انتهاء الفترة 
التي صدرت بحقهم 

لتعديل اوضاعهم؟
٭ نحن بص����دد اجراء حمات 
مكثف����ة م����ن جمي����ع رجاالت 
الداخلي����ة، س����واء االمن العام 
او القطاع����ات االخرى ضدهم، 
وسنتتبعهم ألن الشخص الذي 
لم يستفد من القرار ال يستحق 
البق����اء في هذا البل����د، ألنه لم 
يحترم قانونها والفرصة التي 

قدمت له على طبق من ذهب.

نعلم ان النقطة االمنية 
في مستشفى الجهراء 

ضرورية ومهمة، لماذا ال 
تأخذ دورا اكبر مما هي 

عليه؟
٭صحيح ان النقطة االمنية مهمة 
وتق����وم بدورها، ونحن بصدد 
انشاء مخفر مصغر متكامل داخل 
مستشفى الجهراء باالتفاق مع 
االدارة العام����ة الصحية، وهذا 
المخفر ما هو اال ايام وسيكون 

جاهزا.

النقاط التفتيشية التي 
يقيمها رجال امن الجهراء 
تظهر وتختفي بين حين 

وآخر، ما السبب؟
٭ نح����ن نقوم بوض����ع نقاط 
التفتيش حس����ب االم����ر الذي 
يس����توجب انتش����ار النق����اط 
التفتيش����ية، فقد تكون هناك 
برقية لضبط ش����خص ما على 
سبيل المثال فنقوم باالنتشار 
الوقت  االمني والتفتي����ش في 
نفسه على االشخاص المخالفين 
واحيانا تجبر على وضع نقاط 
في ظ����روف معين����ة، فالنقاط 
التفتيشية وجدت منذ زمن بعيد 
وهي مستمرة على مدى العمر 
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1526اإلجمالي

خ���ال ماحقة المس���تهترين 
وضبطهم وحج���ز مركباتهم 
واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ 
التعهد بعدم تكرار ما يفعلونه 
كما ان هناك مشكلة التسكع عند 
المدارس وبالمجمعات التجارية 
واإلقدام على ازعاج العائات، 
ونتمنى ان يزول ذلك، حيث قمنا 
بإعداد دوريات لضبط الشبان 

في هذا الخصوص.

يقال ان هناك مستهترين 
يستمرون باستهتارهم 
الستنادهم الى الواسطة 

والخروج بعد ايقافهم 
دون ان يتم تسجيل 

عقوبات بحقهم؟
الواسطة ونقوم  ٭ نحن ضد 
بتطبيق القانون بجميع حذافيره 
الطبيعي لكن  ليأخذ مج���راه 
هناك حاالت انسانية تستوجب 
التس���امح بها وه���ي ان يكون 
شخص مس���عفا لوالدته على 
س���بيل المثال فيقوم بتجاوز 
المركبات بطريقة يعتقد البعض 
انه مس���تهتر لكن الحقيقة ال 
يعلمها اال رج���ال األمن الذين 
يطاردونه ويكتش���فون األمر 

لها قاطن���و المنطقة فتجد ان 
الس���رقات متدني���ة ونحاول 
جاهدين التخلص منها وضبط 
اللص���وص وع���دم اعطائهم 
الفرصة لاستمرار في خطهم 
المنحرف فنوفر ما استطعنا من 
رجال أمن بهذه المنطقة التابعة 
لمخفر القيروان اال ان النقص 
الذي نعاني منه هو السبب في 
اقتناع أهالي المنطقة بأن هناك 
سرقات كبيرة وال يوجد صحة 
القضايا  لهذا االعتقاد بحسب 
المسجلة في المخفر لذلك نحن 
ننتظر توفير العنصر البشري 
كما أسلفت لكي يقوم رجال األمن 
بالتجول بالدوريات على مدار 
الساعة رغم ان رجال المباحث 
الجنائي���ة يقوم���ون بدورهم 
بأكمل وجه دون ان يشعر ابناء 

المنطقة بذلك.

ما االنجازات التي حققتها 
مديرية أمن الجهراء من 
خالل ضبط المخالفين 

وغير ذلك؟
٭ هناك العديد من االنجازات 
التي حققتها مديرية أمن الجهراء 
في اآلونة األخيرة وما قامت به 
المديرية من انجازات يقوم بها 
األشخاص المختصين سواء من 
رجال أمن او مباحث يقومون 
بتتبع القضايا وعدم تركها ضد 

مجهول.

ما المشاكل التي تعاني 
منها المحافظة؟

٭ ال نستطيع القول ان محافظة 
الجهراء تعاني مشكلة جريمة 
وهي من أقل المحافظات بالنسبة 
للجريمة أما المشكلة التي نعاني 
منها وتواجهنا ومس���ببه لنا 
االزعاج والتي نناش���د أولياء 
األمور ان يساعدونا في االلتفات 
ال���ى ابنائهم وف���رض الرقابة 
عليهم للحد من المس���تهترين 
الذين يعرضون أنفس���هم الى 
الخطر وحياة اآلخرين دون ان 
يعوا مخاطر ما يقدمون عليه 
من »تقحيص« واس���تهتارهم 
بمركباته���م وع���دم المب���االة 
باالزعاج الذي يس���ببونه الى 
أهالي المنطق���ة باالضافة الى 
ان الشكاوى في هذا الموضوع 
كبيرة جدا مما يجعلني دائما 
أحث أولياء األمور بضبط ابنائهم 
والتركيز على هذه النقطة من 

وجه ولكن نتمنى تزويد محافظة 
الجه���راء باألفراد واآلليات وال 
نخفيك���م أن هن���اك نقصا في 
العنصر البش���ري وكذلك في 
اآلليات من دوري���ات وغيرها 
ونحن أبلغنا بخطاب رسمي الى 
وزارة الداخلية لتوفير النواقص 
وسد الشواغر التي تفتقر لها 
بعض األماكن التي قمنا بانتداب 
البشرية  القوة  مجموعات من 
لسدها في الوقت الحالي كي ال 

تكون فارغة.

حدثنا عن المناطق 
الجديدة وقيد اإلنشاء 
وخطتكم للقضاء على 
عملية السرقات التي 

تتعرض لها؟
٭ هن���اك فرق من رجال األمن 
تتناوب على مراقبة هذه المناطق 
حديثة اإلنش���اء بالتعاون مع 
رجال المباحث لضبط اللصوص 
والعمالة السائبة التي تستخدم 

هذه المباني كمأوى لها.

ما االستراتيجية المقبلة 
لمديرية أمن الجهراء؟

افتتاح ثاثة مخافر  ٭ سيتم 
جديدة تم االنتهاء من انشائها 
وهي في طور االفتتاح في مناطق 
مختلف���ة بعد ازدي���اد الكثافة 
الس���كانية، فالدولة لم تقصر 
في بناء المخافر ضمن مخطط 
المنطقة السكنية ونحن نأمل 
ان ينخرط الشاب الكويتي في 
السلك العسكري لوزارة الداخلية 
لتعويض النقص الموجود مما 
يعطي فرصا كبرى لفرض هيبة 
الجرائم  األمن وتخفيض عدد 

والحد منها.

أين تقع هذه المخافر؟
ف���ي مدينة جاب���ر األحمد  ٭ 
السكنية أول هذه المخافر حيث 
تم تجهيزه واالنتهاء من توفير 
جميع مستلزماته وننتظر فقط 
تسلمه وتوزيع القوة به كذلك 
هناك مخفران في منطقة سعد 

العبداهلل.

هناك العديد من الشكاوى 
في منطقة النهضة بسبب 
السرقات فما سبب ذلك؟

٭ نحن نقوم بعملنا وال ننكر 
وجود ش���كاوى حول منطقة 
النهضة من س���رقات يتعرض 

وصف مدي���ر أمن محافظة 
الجه���راء العمي���د محمد طنا 
األوض���اع األمنية في محافظة 
الجهراء والتي تشغل مساحة 
65% من المس���احة االجمالية 
 للكوي���ت بأنه���ا مس���تقرة، 
مشيرا الى ان معدالت الجريمة 
في المحافظة منخفضة قياسا 
الكلية للمحافظة  بالمس���احة 
الجنس���يات فيه���ا،   وتن���وع 
الفتا الى ان المشكلة التي يحاول 
 مدي���ر أمن الجه���راء التصدي 
لها بحزم هي قضية االستهتار 
عل���ى  مش���ددا   والرعون���ة، 
ض���رورة تعاون أولياء األمور 
في التصدي لهذه المشكلة من 
خال تكثيف الرقابة ومتابعة 

أبنائهم.
وكش���ف العميد محمد طنا 
في لقاء خاص م���ع »األنباء« 
عن افتتاح 3 مخافر جديدة في 
المحافظ���ة بحيث تتم تغطية 
جميع مناطق محافظة الجهراء، 
نافيا ما يشاع عن تدخل الواسطة 
في اطاق سراح محتجزين على 

ذمة قضايا استهتار ورعونة.
وأكد العميد طنا ان الحمات 
التفتيشية التي تقام في مناطق 
محافظة الجه���راء تنّظم وفق 
أس���س وتعتمد على ان تكون 

اقامتها في أماكن منتقاة.
وأشار الى ان مشكلة اطاق 
النار في األعراس جار االنتهاء 
منها تماما من خال عدة خطوات 
منها إل���زام المعرس بالتوقيع 
على تعهد ونش���ر دوريات في 

محيط أماكن األعراس.

ما المساحة التي تغطيها 
مديرية أمن الجهراء؟

٭ مديرية أمن الجهراء تختص 
بمحافظة الجهراء ذات المساحة 
الشاسعة وهي تعتبر 65% من 
مساحة الكويت وهذه المساحة 
الكبيرة تتطلب جهدا ومضاعفة 
في العمل ومراحله الكبيرة وعدد 
قوة كبيرة من األفراد والضباط 
ونح���ن وهلل الحمد نحاول ان 
نقوم بال���دور على أكمل وجه 
لتوفير األم���ن ألبناء المنطقة 
من أسواق ومجمعات تجارية 
ومصانع حيوية ومدارس عبر 
عم���ل نقاط تفتي���ش وتجول 
دوريات وبحث مس���تمر يقوم 
على اس���تراتيجية مع محافظ 
محافظة الجهراء الشيخ مبارك 
الحمود الذي نتبادل معه وجهات 
القيادات  النظر فبالتعاون مع 
وأبن���اء المنطقة ننتقل الى بر 

األمان.

ما المناطق التابعة 
لمديرية أمن الجهراء؟

٭ تبدأ محافظ���ة الجهراء من 
حدود العبدلي شماال والتي تقع 
فاصا مع جمهورية العراق الى 
السالمي وحدودنا مع  منطقة 
الس���عودية  العربية  المملكة 
الى منطقة ب���ر كبد والنهضة 
والقيروان باالضافة الى مناطق 
الجهراء على وجه العموم مع 

سكراب أمغرة.

تتميز محافظة الجهراء 
بكثافة سكانية وتنوع 
الجنسيات فيها فهل 
تعتقد ان مديرية أمن 

الجهراء تستطيع حفظ 
األمن بعد تشعب الحجم 

وكبره خصوصا ان هناك 
مناطق حديثة اإلنشاء؟

٭ نحن نقوم بعملنا على أكمل 
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