
األمنية
السبت 15 يونيو 2013

30

قاما بضب���ط اجلوائز التي 
رصدها القائمون على حلبة 
االستهتار وهي هدرز نوع 

هوكر لصاحب املركز األول 
إط���ارات للفائز  وع���دد 4 
باملركز الثاني وللثالث رافع 
للسيارات نوع »متساح« كما 
يحصل املرك���ز الرابع على 
استيكرات باهظة السمن، 
وأشار املصدر الى ان رجال 
الط���راح قام���وا مبصادرة 
65 سالحا أبيض )سكاكني 
وعصي( وخم���ور محلية 
وعددها 8 قناني باإلضافة 
الى ضبط 20 إطارا مستعمال 
يستخدم بعملية االستهتار 
في حال تعطل االطارات التي 
يستعرض بها قائدو املركبات 
الرياضية ومت حترير 105 
مخالف���ات مرورية وضبط 
صاحبي مركبتني مس���جل 

بحقهما قضايا.
هاني الظفيري  ٭

واشار املصدر ان هذه 
احلمالت جاءت بتعليمات 
م���ن القي���ادة العليا بعد 
ورود شكاوى من املواطنني 
العمالة السائبة  النتشار 
واملخالفني لقانون االقامة 
الوافدين بتصنيع  وقيام 
اخلمور وممارسة االفعال 
املنافية للعادات والتقاليد 
مما يستوجب استمرار هذه 

احلمالت بني حني وآخر.

 ٭  هاني الظفيري
عبداهلل قنيص

املصدر بأن املالزمني االولني 
بقيادة عبدالرحمن الشمري 
العنزي  ومحم���د ع���وض 

املصنعة محليا.
وقال املصدر: نقل العقيد 
دهيليس هذه املعلومات الى 
مدير أم���ن األحمدي اللواء 
عايض العتيبي والذي أمر 
مبداهمة املصنع وعليه مت 
جتهيز قوة من املالزم أول 
العجمي واملالزمني  غصاب 

جابر الزعبي وناصر العتيبي 
وفي ساعة متأخرة من يوم 
امس متت مداهمة املصنع 
وضبط آس���يويني وأدوات 
ومع���دات التصنيع، وجار 
إحالة املتهمني واملضبوطات 

الى االختصاص.
محمد الجالهمة  ٭

تصنيع هذه اخلمور.
وحسب مصدر امني فإن 
معلومات وردت الى العقيد 
محمد دهيليس عن وجود 
مصنع للخمور احمللية في 
منطقة املنقف وأن املصنع 
يع����د أح����د األوكار الت����ي 
تزود عدة مناطق باخلمور 

ومت ضب���ط 17 واف���دا من 
اجلنسية الكورية يقومون 
بتصنيع اخلمور احمللية 
عن طريق تعبئتها بقناني 
املياه وعدده���ا 210 بطل 
اربعة  الى  خمر باالضافة 
جراكن مملوءة باخلمور، 
واردف املص���در ان رجال 
االمن قاموا ايضا بضبط 7 
من العمالة السائبة وآخر 
بنغال���ي م���ن دون اثبات 
لتكون احلصيلة االمنية 
47 شخصا متت احالتهم 

الى جهة االختصاص.

حملة انطلقت مساء اول 
ام���س بتعليمات من  من 
الط���راح وبتنفيذ  اللواء 
العرفج  املالزم اول محمد 
على شقة مبنطقة اجلليب 
قام قاطنوه���ا بعمل وكر 
خاص بالدعارة ومت ضبط 
القائم���ني علي���ه وهم من 
اجلنسية االثيوبية، وافاد 
املصدر ب���أن رجال االمن 
انتهائه���م من احالة  فور 
الوافدي���ن قاموا مبداهمة 
مصنع خ���اص باخلمور 
ايضا في منطقة اجلليب، 

ل���م تتوقف مديرية أمن 
اجلهراء في مداهمة طريق 
األرت���ال وال���ذي يقوم في 
جتمع املس���تهترين والذي 
كان شعارهم يوم امس األول 
»قست األيام« فتم ضبط 47 
ش���ابا ومركبة والعديد من 

األسلحة البيضاء.
وق���ال مص���در امني ان 
التي قام بتشكيلها  احلملة 
اللواء  مدير امن اجله���راء 
الط���راح بقيادة  ابراهي���م 
املقدم مطر السبيل انطلقت 
الى مكان استهتار اجلموع 
الشبابية على طريق األرتال 
ومت ضبط 34 شابا وحجز 
13 مركبة بسبب االستهتار 
والرعونة وتعريض حياة 
امل���ارة الى اخلط���ر، وأفاد 

داهم رجال امن االحمدي 
احد اكب���ر مصانع اخلمور 
احمللية في محافظة االحمدي 
وضبط بداخ���ل الوكر 120 
جركن بها خم���ور جاهزة 
للتعبئة و20 جهاز للتبخير 
والصنع كما ضبط بداخل 
الوكر كميات ضخمة من مواد 

قام رجال امن محافظة 
الفرواني���ة بش���ن حملة 
موس���عة ف���ي اجللي���ب 
بتعليم���ات م���ن الل���واء 
ابراهيم الطراح بع��د ورود 
معلومات عن وج�ود اماكن 
خاصة بالدعارة وتصنيع 
اخلم���ور، ومت ضب���ط 18 
وافدا ووافدة من اجل��نسية 
االثيوبية بتهمة ممارسة 
الرذيلة ووافد هندي كان 

يقوم ببيع اخلمور.
التي  التفاصيل  وف���ي 
يرويها مص���در امني فان 

اإلعالن عن االستعراض

اآلسيويان واماهما خمور جاهزة للبيع وخلفهما براميل بها اخلمور املصنعة

عبارات غريبة دونت على مركبات املستهترين

اداة لتصنيع اخلمور

احدى املركبات املضبوطة في احلملة وبها اطارات يرجح ان تكون مسروقة

البراميل املضبوطة في مصنع خمور اجلليب

رصدوا جوائز للمراكز األربعة األولى في االستعراض

في حملة بتوجيهات من العتيبي وتنفيذ من دهيليس

»قست األيام« شعار املستهترين على طريق األرتال
 تكسر على يد رجال األمن وحجز 47 شاباً ومركبة

جديد حمالت اجلليب.. إغالق مصنع للخمور بإدارة آسيوية

.. وأمن األحمدي يغلق أكبر مصانع اخلمور احمللية
نصف كيلو حشيش  مناصفة بني خليجي وبدون ويصادر 120 »جركن« و20 جهاز تبخير وتصنيع

متكن رجال إدارة العمليات 
من ضبط خليجي وغير محدد 
اجلنس����ية وبحوزتهما نصف 

كيلو حشيش.
ل�»الداخلية«  وقال بي����ان 
ال����ى  وردت  معلوم����ات  ان 
قط����اع االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عن قيام احدهما )غير 
محدد اجلنسية( باالجتار في 
املواد املخدرة وعلى الفور مت 
التحري عنه وجمع املعلومات 
واالستدالالت التي أكدت ضلوعه 
ف����ي االجتار بامل����واد املخدرة 
القانوني  اتخاذ اإلجراء  وبعد 
متت مداهم����ة منزله والقبض 
عليه وعثر بحوزته على ربع 
كيلو حش����يش، كم����ا اعترف 
بأن مصدرها أحد اخلليجيني 
إلى عنوان  الق����وة  وتوجهت 
سكنه ومداهمته وعثر بحوزته 

على ربع كيلو حشيش.
وتأتي هذه الضبطية تأكيدا 
على جه����ود رج����ال مكافحة 
املخ����درات والتنس����يق فيما 
بينهم وسرعة تبادل املعلومات 
والتح����ركات التي متكنهم من 

ضبط جتار املخدرات.
 ٭ عبداهلل قنيص
محمد الدشيش املتهمان وأمامهما املضبوطات

»الداخلية«: أيًا كان قرار »الدستورية « 
فلن نسمح مطلقاً بأي جتمعات خارج »اإلرادة «

تهيب وزارة الداخلية بجميع اإلخوة املواطنني 
الى ضرورة التعاون معها في حفظ األمن والنظام 
واالستقرار واتباع القوانني واإلجراءات املعمول 

بها حفاظا على أمنهم وسالمتهم.
والوزارة ت���ود تنبيه الكافة، بأنه أيا كانت 
نتائج قرار احملكمة الدستورية، فانها لن تسمح 
مطلقا بأي جتمعات أو مس���يرات خارج نطاق 

الساحة املقابلة ملجلس األمة للتعبير عن الرأي، 
وأن كل تعد على القانون والنظام أو اخلروج 
على السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة 
األمن املختصة بكل حزم، للحيلولة دون اإلخالل 
باألمن أو اخلروج على القانون، داعية اجلميع 
الى االلتزام والتحلي باملسؤولية الوطنية جتاه 

أمن الوطن وسالمته.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

أحاديث منطقية
حديث شيق استمعت اليه بني احد املشايخ 

وعضو شبابي من حزب اسالمي بعد ان 
تسلموا السلطة بجمهورية مصر العربية.

الشاب: دول يشتموني يا افندم.
الشيخ: سيبهم.

الشاب: دول تطاولوا على الرموز وعلى الريس 
يا فندم.

الشيخ: كالمهم مش حا يودي وال يجيب اي 
نتيجة.

الشاب: بس احنا نفقد الشعبية واالرضية 
والقاعدة اللي طول عمرنا محافظني عليها.

الشيخ: يا ابني نفقد الشعبية وما نفقدج احلكم 
والسلطة اللي فرطنا بيها كثير حلد ما ماسكناه.

الشاب: ازاي فرطنا بيها واحنا بعيد عنها.
الشيخ: يا ابني ايام امللك فاروق وصلت حلد 

رجلينا وخفنا منها بسبب االجنليز وبعد 
الثورة كنا قرينب منها وحتالفنا مع الضباط 

وبحركة غباء من بعض قيادات احلزب واجهنا 
النظام وضربت الغالبية ورمي الكبار في 

السجون وملا استلم السادات وان انتهى من 
ازاحة ضباط محاولة االنقالب الفاشلة تقرب 
منا الريس واصبحنا اصحاب سلطة ونفوذ 

الى ان بدأ البعض من اطراف السلطة بسبب 
خسائرهم وعندها شعر الريس بخطورتنا 
عليه فاصدر تعليماته بالزج بنا بالسجون 

وسارع الكثير منا للهروب خارج مصر ورغم 
مطالبة مصر بتلك القيادات اال ان الدول العربية 
واالسالمية واالوروبية واميركا رفضوا تسليم 

اي شخص منهم لقطيعة بني الدول العربية 
ومصر بسبب اتفاقية كامب ديفيد اما اوروبا 

واميركا فحافظت عليهم الستخدامهم فيما بعد 
كما فعلوا باخلميني وزمالئه.

الشاب: وايه اللي حصل بعد ذلك.
الشيخ: كما اشرت فان املخابرات االميركية 

استخدمت بعضا من تلك العناصر وبالتنسيق 
مع اطراف بالسلطة وقامت باغتيال الريس 

بعد ان استغنت عن خدماته وخلق نظام جديد 
قادر على اعادة مصر للعالم العربي بعد قطيعة 
امتدت سنوات كثيرة تكبدت اخلزانة االميركية 

مبالغ مالية كبيرة لدعم النظام املصري.
الشاب: يعني العملية مرتبة بني اطراف بالسلطة 

واملخابرات االميركية واجلماعة.
الشيخ: امال ايه انت بتحسب.

الشاب: لكن اجلماعة خسروا كثير بعد 
االغتيال.

الشيخ: ما هي دي مصيبتنا داميا نعمل احلاجة 
دون تفكير وتخطيط.

الشاب: وبعدها حصل ايه يا شيخ.
الشيخ: احمد رشدي وزير الداخلية استخدم 
اسلوب االحتواء مع اجلماعة بعد محاكمة من 

اشترك بجرمية االغتيال وهدأت االوضاع 
وتعني زكي بدر وزير الداخلية اعاد النظام 

حملاربة اجلماعة وزج الغالبية بالسجون.
والشاب: وسكتوا اجلماعة.

الشيخ: اجلماعة وخاصة الشباب منهم بدأ 
باستخدام القوة وهذا ما كان يريده النظام 

فحدثت عمليات تصفية كبيرة للجماعة فهرب 
من هرب واستكان االخرون بعد عدة سنوات 

من الصراع الدامي الذي تسبب في خسائر 
بشرية ومالية للجميع وتبدل عدة وزراء 

حلني جاء حبيب العادلي الذي بني للرئيس 
حسني مبارك ان استخدام اجلماعة افضل من 

محاربتهم وهذا ما حدث فحصلت املهادنة بني 
النظام واجلماعة واستمرت سنوات عديدة رغم 

ظاهرها املخالف لباطنها.
استشرى الفساد والظلم بنهاية عهد الرئيس 

السابق لعجزه عن قيادة البلد بسبب تقدم 
سنه وهذا ما ادى الى احتقان الشارع وعندما 
بدأت املظاهرات الشبابية كان هم القيادة ابعاد 

اجلماعة عن الشارع من خالل تأكيدات حصلوا 
عليها من قيادتهم.

الشاب: ما القيادة متفقة مع النظام بعدم 
التحرك.

الشيخ: يا ابني الزم تتعلم زي محنا تعلمنا ان 
الفرصة جتي مرة واحدة فتحركت اجلماعة 

واستطاعت اسقاط النظام واظهار قوتها 
بالساحة وابعدت القوة الشبابية املعارضة لها 
ومتكنا من خالل تخطيط جيد اقناع الشارع 

واملجتمع الدولي مبدى قوتنا لقيادة احلكم 
باملرحلة القادمة بعد ان سيطرنا في انتخابات 

مجلس النواب والشعب.
وبانتخابات الرئاسة اقناعنا االميركان مبدى 
حاجتهم للجماعة والتنظيم مع فكرة التغيير 

التي دائما ما يفضلها االجانب واستطاعت 
القيادة اجناح الريس محمد مرسي.

الشاب: يا شيخ، القيادة تتدخل بكل اعمال 
الريس.

الشيخ: هو مني اللي جابه مش اجلماعة فالزم 
يستمع ألوامرها وتعليماتها.

الشاب: بس يا شيخ احنا خسرنا اصدقاءنا 
باخلليج وقاعدين نخسر الكثير من قواعدنا 

ومن تأييد الشعب.
الشيخ: يا ابني الزعامات العربية استولت 

على السلطة باالنقالب وسيطرة على احلكم 
باستخدام كل الوسائل املشروعة وغير 

املشروعة واحنا افضل منهم واستلمنا احلكم 
باالنتخابات والزم نسير بنفس املنوال حتى 

نحافظ على احلكم.
الشاب: بس يا افندم احنا كنا ضدهم وضد 

اساليبهم وجتاوزاتهم وتعدياتهم على الشعب 
وحقوقه وامواله. 

الشيخ: يا ابني االساليب اللي استخدموها غير 
مشروعة ولكنها حافظت على انظمتهم.

الشاب: واحنا.
الشيخ: واحنا الزم نستخدم نفس االساليب 

حلماية احلكم.
الشاب: ومبادئنا.

الشيخ: املبادئ باألول وبعد الوصول للسلطة 
تترمي للخلف واجلميع يعمل كده.

الشاب: ازاي كده احنا التزمنا باجلماعة عشان 
االهداف واملبادئ وانا اعلن انسحابي من 

اجلماعة لعدم قناعتي بتلك االساليب امللتوية.
نظر اليه الشيخ بنظرة برود وهو ال يبالي بردة 

فعله وكأنه يطلب منه مغادرة املكتب واغالق 
الباب خلفه وهذا ما حدث، وحال خروجه كان 

هناك شاب آخر يقف عند الباب ويستمع 
لذلك احلوار وما ان خرج الشاب حتى سارع 

الى الدخول للمكتب وهو يطلب من الشيخ 
انضمامه للجماعة وتقبله للقيام مبا يطلب منه 

وتنفيذه دون تردد.
انتهى ذلك احلوار الشيق الذي ابلغني به احد 

اصدقائي ممن سمع تلك الرواية لعل وعسى ان 
تنتهي االمور في مصر احلبيبة ويستقر حال 

البلد لتعود له قوته ومكانته بالدول العربية.

املوقوفون واخلمور التي عثرت عليها األجهزة األمنية داخل املصنع


