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شــخصيا، لم أتلق بأي نوع من 
االســتغراب خبر التعديالت األخيرة 
فــي وزارة الداخلية، والتي صدر بها 
قرار من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، بالتنسيق 
والتشاور مع أخيه وكيل الوزارة الفريق 
عصام النهام، ألننــي كنت أتوقع أن 
يحدث التغيير والتدوير بوزارة الداخلية 
والذي كان حتميا، باعتبار ان الظروف 
االستثنائية التي متر بها البالد حاليا من 
انتشار «ڤيروس كورونا» وما يطلب 
من «الداخلية» آنيا ومستقبال يستوجب 
وجود قيادات أمنية تتمتع مبواصفات 
محددة، كما أن هناك بعض القيادات 
األخرى قدمت ما لديها من العمل اثناء 
توليها املناصب القيادية، وحانت راحتها، 
فلكل محارب البد ان يرتاح قليال، كما 
أن بعض هذه القيادات استنفدت ما لديها 
ولم يعد في جعبتها أي جديد ميكن أن 
تقدمه، وهناك من أصبح داخل مكتبه 
ولم يعد يعرف جيدا ماذا يريد املواطن 
فزادت الفجــوة بينه وبني املراجعني، 
وفقدت البوصلة فــي القيادة احلقة، 

وهذه هي احلياة.
التشكيل الذي صدر األسبوع املاضي 
أثبتوا كفاءة  كان مستحقا ألشخاص 
كبيرة يحسدون عليها خالل السنوات 
القليلة املاضية. وفي هذا السياق أتقدم 
بالتهاني الى القيادات األمنية التي حظيت 
بثقة الوزيــر والوكيل ومنهم اإلخوة 
األلوية:  الوكالء املساعدون  األفاضل 
أنور البرجس ومحمد الشرهان، وعودة 
األلوية عابدين العابدين وصالح مطر 
الذين  الصالح  وسالم األحيمر ووليد 
يعملون على مدار الســاعة، فاجلميع 
ميضي بقوة العمل الدؤوب ألجل هذا 
الوطن، والتهنئة كذلك للعمداء يوسف 
السنني ومحمد فراج العدواني ووليد 
الطراروة وسعد شبيب العدواني وعيد 
العويهان وخالد اللوغاني ومحمد عبداهللا 
محمــد العبيد وعبدالقادر شــعبان، 
والعقداء وليــد الفاضل وعبدالوهاب 
الوهيب ومحمد قبــازرد، والقيادات 
األخرى الذين لم حتضرني أسماؤهم، 

أما القيادات التي نقلت الى ديوان الوزارة 
فسيأتي يوم لالستفادة منهم.

إن القيادات التي حظيت بالثقة وتولت 
مهام قطاعات مؤثرة في وزارة الداخلية 
ودون مجاملة أثبتت اجلدارة في اإلدارة 
وحتملها املسؤولية والتزامها باألعراف 
العســكرية، فلم تتذمر رغم تكليفها 
مبهام ميكن أن تكون أقل من قدراتها 
بكثير والتزمت مبا تراه القيادة العليا، 
وتولي تلــك القيادات األمنية مناصب 
قيادية عديدة سيسهم في تقدمي افكار 
جديدة ورؤية مستنيرة ستحدث قفزة 

نوعية في القطاعات األمنية.
كلنا نعلــم أن مشــكلة التركيبة 
السكانية هي القضية األهم فيما بعد 
االنتهاء من «كورونا»، وتعديل التركيبة 
يستلزم قيادة واعدة لديها فكر جديد 
حللحلة هذه القضية، تتمتع بكل القدرات 
التي تستطيع من خاللها عالج القضية 
التي اصبحت من اولويات املرحلة املقبلة، 
ولذا إن تعديل تلك التركيبة السكانية 
والتخلص من العمالة الهامشية وانتهاء 
ظاهرة جتارة اإلقامات وحتديث العمل 
بقطاع اإلقامة وإنهاء «الشللية» تُعد من 
أنه  الداخلية، وأعتقد  أولويات وزارة 
بحكم خبرات القيادات االمنية سيتم 
املعضلة بقوة، ونتمنى  حســم هذه 
التوفيق  الوكالء اجلــدد كل  لإلخوة 

والسداد.
٭ وقفة: يتعافى املرء بكونه مســاملا 
راضيا يدرك صغر الدنيا فيهون عليه 
كل أذى، ويتعافى أيضا بكونه مؤمنا 
يدرك أنه ليس لإلنسان إال ما سعى، 
وأنه سيجد خيرا مما مضى ورأى، إذا 
ألقى كل البؤس جانبا، وحاول جادا أن 
يصنع مــن كل الظروف التي حتاربه 

ظرفا يدفعه ملا يريده ويتمناه.
رب اجعل هذا البلــد آمنا وارزق 
أهله اخلير والصحة والعافية، واحفظ 
اللهم الكويت من كل مكروه حتت قيادة 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

من بالدي

نقلة نوعية..
بـ «الداخلية»

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

البحث عن فتاة استدرجت «أبو دلع» وسلبته ٦٠٠ دينار

مينيان خالفا احلظر واعتديا على ضابط وعسكري في الصليبية

محمد اجلالهمة

شرع رجال إدارة بحث وحتري 
محافظــة العاصمة في البحث عن 
فتاة و٣ من شركائها بعدما اتهمهم 
وافد مصري يدعى «أبودلع» بسلبه 
مبلغــا وقدره ٦٠٠ دينــار كان قد 
سحبه من احد البنوك احمللية في 
منطقة بنيد القار، فيما رجح مصدر 
أمني أن يكون الوافد خضع للمراقبة 
قبل سلبه املبلغ املالي، مشيرا الى 

أن اجلناة من املؤكد انهم على علم 
بوجود مبلــغ كبير بحوزة الوافد 

وهو من مواليد ١٩٧٣.
هذا، ولم يعرف ما اذا كان اجلناة 
األربعة يقيمون في البناية نفـــسها 
التي ارتكبـــــت فيهــا اجلرمية أم 
يقيمون في مكان آخر، إال أن الوافد 
قال إن الســـــيدة كانت تتــــعامل 
بثقة كبـــــيرة وهـــــو مــا يوحي 
بأنها تقيم في البناية التي ارتكبت 
فيها الواقـــــعة، هذا، ونفى الوافد 

ان يكون قد اســـــتدرج بفعل أمر 
بخالف املساعدة، حيث قال لرجال 
األمـــــن إن األمــــر ومــا فيه انني 
حاولت مساعدة سيدة فتعرضت 

للسلب.
وبحسب تفاصيل القضية التي 
ســجلت في مخفر شرطة الدسمة 
حتت رقم ١٣ وبتصنيف جنايات، 
قال مصدر امني ان عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا من وافد قال 
انه تعرض للسلب في منطقة بنيد 

القار، شارع بورسعيد القريب من 
مستشــفى خاص، وعلى الفور مت 
نقل البالغ الى رجال مخفر الدسمة، 
وانتــــقلوا الى موقــع البالغ ومت 
االلتقاء بالوافـــــد املجــني عليه، 
حيث قال انه شاهد فتاة طلبت منه 
أن يســـاعدها في حـــمل أغــراض 
الى داخل املصعــد، وإذا به يفاجأ 
بوجود ٣ أشخاص بحوزتهم أدوات 
حــادة يقومون بســلبه مبلغ ٦٠٠ 

دينار.

سعود عبدالعزيز

شــهد مخفــر الصليبية 
واقعة اعتــداء على ضابط 
برتبة نقيب ووكيل ضابط 
من قبل أشــخاص تهجموا 
علــى املخفر فجر امس بعد 
ضبط شاب خالف احلظر.

تفاصيل الواقعة يرويها 
مصــدر أمنــي فيقــول: ان 
دورية تابعة ملخفر الصليبية 

ومرافقــاه باالعتــداء علــى 
ضابط وعسكري في املخفر 
فقام رجال مباحث الصليبية 
بالتدخــل ومســاندة رجال 
الشــخصان  املخفــر فهرب 
واألب ومت ضبــط الشــابني 
واحتجازهما بالنظارة. وأفاد 
املصدر بــأن ضابط املخفر 
والعسكري رفضا تسجيل 
قضية بعد تدخل أشخاص 
حلــل املشــكلة، واالكتفــاء 

٣ أشــخاص وفي العاصمة 
واجلهراء ٤ أشخاص بواقع 
مخالفني وضبط مخالف في 
االحمدي فيما لم يضبط أمس 
األول أي مخالف في محافظة 
مبارك الكبير، أما أمس فتم 
ضبط ١٢ مخالفا في األحمدي 
و٧ فــي الفروانيــة و٤ فــي 
حولي فيما خلت محافظات 
العاصمة واجلهراء ومبارك 

الكبير من أي مخالفني.

بحجــز الشــابني اليمنيــني 
بتهمة مخالفة احلظر.

من جهة أخــرى، أعلنت 
وزارة الداخلية عن توقيف 
٣٧ مخالفــا للحظــر أمــس 
وأمس األول بواقع ٣١ مواطنا 
و٦ وافدين، وبحسب بيانني 
فــإن املخالفــني  للداخليــة 
للحظر أمس األول ضبطوا 
في محافظة الفروانية بواقع 
٥ أشخاص وفي حولي بواقع 

طلبت منه مساعدتها في حمل أغراض ثمينة لداخل مصعد فابتلع الطعم

ضبط ٣٧ مخالفاً لـ «التجول» خالل ٤٨ ساعة

ضبط رجالها شــابا مخالفا 
للحظــر، وعند وصوله إلى 
املخفر حضر والده وشقيقه 
في محاولة إلخــراج ابنهم 
املخالف ومعهم شــخصان، 
وعنــد ســؤال األب رجــال 
«الداخليــة» عــن تصريح 
الــذي مبوجبــه  اخلــروج 
خرج من املنــزل، أفاد بأنه 
ال يحمل تصريحا. وفي هذه 
األثناء قام شقيق املوقوف 

توقيف ٣ شباب طعنوا حدثًا إيرانيًا عقب فقدان «جاري»
أحمد خميس

تمكن رجال مباحــث الجهراء من 
ضبط ٣ احداث قاموا بطعن حدث ايراني 
واعتدوا عليه بالضرب المبرح، فيما اقر 
المتهمون الثالثة باالعتداء على الحدث 
اعتقادا منهم انه قام بسرقة «جاري» 

وهو ما نفاه المجني عليه.
واستنادا الى مصدر امني، فإن ايرانيا 
من أم كويتية وصل الى مستشــفى 
الجهراء مصابا بطعنة نافذة في الظهر، 
ولدى ســؤاله عن هوية من أحدث به 

الذين  المباحث  االصابات قال لرجال 
حضروا للتحقيق معه في المستشفى، 
انه وجد ٣ اشخاص يطرقون باب منزله 
ثم انهالوا عليه ضربا مرددين «وين 

الجاري؟»
انتهاء  المصدر: فــور  وأضــاف 
رجــال المباحــث مــن االســتماع 
المجني عليــه تمكنوا  افــادات  الى 
من تحديد هوية الجناة وتم ضبطهم 
داخل منطقة الصليبية وجار احالتهم 
الى نيابة األحداث نظرا ألن عددا منهم 

آثار الطعنة على ظهر املجني عليهوايضا المجني عليه من األحداث.

«الوقاية من احلريق» تزّود مراكز اإليواء
بـ ٥٣٨ مطفأة حريق

أمير زكي

الكويتية  قامــت اجلمعيــة 
للحمايــة من اخطــار احلريق 
ووفقــا ألهدافهــا بتلبيــة نداء 
الوطن وتنفيذا ملناشدة احلكومة 
في توفير العدد والنوع واحلجم 
املناســب من مطفآت احلريق، 
وكذلك تقييــم املخاطر للتأمني 
مــن احلريق وضمــان االخالء 
عند الضرورة الالزمة للمحاجر 
املؤقتة سواء اجلديدة او املدارس.
وبحســب بيان صــادر عن 
«اجلمعيــة»، فقــد قــام رئيس 
مجلــس االدارة عــادل النصار 
االدارة  مجلــس  ومستشــار 
الفريق متقاعد يوسف االنصاري 
بتقييم بعــض املواقع كنماذج 
ومت تكليف الشركات املختصة 
وفقا لبروتوكــول التعاون مع 
شركاء اجلمعية االستراتيجيني 

مــن قطاع الشــركات املختصة 
مبقاوالت وجتارة معدات ومواد 
احلريــق واخلدمات املســاندة 
للتعاون املجتمعي ومســاندة 
الدولة في ازمة كورونا وآثارها 

واهمها:
٭ شركة الهبدان الدوات ومعدات 

االمن والسالمة.
٭ شــركة اخلمينــي للتجــارة 

العامة واملقاوالت.
٭ شركة فواز للتجارة واخلدمات 

الهندسية.
٭ شركة فاسكو ملعدات السالمة.
٭ شركة الكليب لالمن والسالمة.

وقــام رئيــس مجلــس اداة 
النصــار  م.عــادل  اجلمعيــة 
باالشراف على تسليم وتوريد 
املــواد املطلوبــة (٥٣٨ مطفــأة 
حريق نوع املاء والبودرة وثاني 
الكربون) ملستودعات  اكســيد 

وزارة الداخلية.

وفقاً لبروتوكول التعاون مع شركاء اجلمعية اإلستراتيجيني

الفريق م.يوسف األنصاري وخالد النصار يتوسطان عددا من ضباط اإلطفاء

تسليم مطفئات احلريق ملدارس اإليواء

وفاة مواطن بعد فقدان أثره ليومني
عبداهللا قنيص 

أحيلت جثة مواطن في العقد الرابع 
الى األدلة اجلنائية للتأكد من ســبب 
الوفاة. وكانت عمليات الداخلية تلقت 
بالغا من مواطن قال ان شقيقه ُفقد اثره 
قبل يومني وفوجئ بوجوده جثة هامدة، 
مشــيرا الى ان االسرة حاولت البحث 
عــن أخيه في املستشــفيات واملخافر 

دون جــدوى، وإذ بهم يجدونه داخل 
احلديقة جثة هامدة، مرجحا ان يكون 
أشخاص كان شــقيقه برفقتهم قاموا 
بإلقاء اجلثة داخــل احلديقة وهربوا 

الى جهة مجهولة.
وأكد مصدر امني ان رجال املباحث 
واألدلــة اجلنائية انتقلــوا الى موقع 
البالغ ومت االستعالم عن املتوفى وتبني 
انه عاطل عن العمل وله سجل جنائي، 

مشيرا الى ان رجال املباحث بدأوا في 
حتديد كاميرا قريبة من مكان العثور 
على اجلثة في احدى مناطق محافظة 
مبارك الكبير بهدف الوصول الى بيانات 
املركبة التي نقلت بها اجلثة وألقي بها، 
ورجــح املصدر ان يكون االشــخاص 
الذين كان برفقتهم املتوفى لم يعلموا 
انه توفي وظنوا أنه مغمى عليه فقاموا 

بالتخلص منه لدى أسرته.

البحث عن مجهولني يُرجح أنهم ألقوا باجلثة في حديقة منزل أسرته


