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ما ان أصدر نائــب رئيس مجلس 
الصالح  الداخلية انس  الوزراء ووزير 
قرارا بإجراء حركة تدوير هي األكبر، 
شــملت ٥ وكالء مســاعدين وتعيني 
٣ وكالء جدد وحركــة تدوير وتعيني 
للمديرين العامني، حتى اشاع املتضررون 
من القرار وهم مــن «مدمني» املكاتب 
الفخمة واملتفاخرين بالطوابير الطويلة 
امام مكاتبهم  بأن التدوير مت في توقيت 
غير مناسب، زاعمني ان وزارة الداخلية 
وفي هذه الظروف االستثنائية وتفشي 
ڤيروس كورونا املستجد ما كان لها ان 
جتري تدويرا، واآلن رجال االمن على 
كاهلهم مهام كبيرة، وقد تتزايد بفرض 
حظر كلي ملدة أســبوعني، وشخصيا 
لدي قناعة بأن مروجي هذه االدعاءات 
ال يعرفون اي شيء عن العمل امليداني 
الشــاق الذي ميارسه الغالبية العظمي 
من رجال األمن االشــداء، ألن دوامهم 
ومنذ عقود اقتصــر على التواجد في 
اقول  الفخمة،  املكيفة واملكاتب  الغرف 
ملــن يدعون أن توقيــت التدوير غير 
مناسب: «موتوا بغيظكم»، و«أهل مكة 
أدرى بشعابها»، والوزير والوكيل هما 
ادرى بالتوقيت ولديهما رؤى وخطط 
ووجدا املقدرة في وجوه امنية ومنحهم 
مناصب الثقة وتكليفهم مبهام في هذه 
لم  املرحلة، وأزيح مســتفيدون ممن 
يقدموا اي جديد خالل سنوات طويلة، 
وكان األجــدر بهؤالء ان يتنحوا جانبا 

ويفسحوا املجال لغيرهم.
الوقت  أتى في  تدوير «الداخليــة» 
املناسب، ألنه يرمي الى تطبيق خطط 

للوزير والوكيل الفريق عصام النهام، 
ونالحظ ان التدوير األخير ترك قيادات 
اللواء  في مناصبها ألنهم متيزوا مثل 
العوضي  جمــال الصايغ ومنصــور 
ونقل وكالء لرمبا يجيدون في مهامهم 
ومنحهم فرصة جـــديدة، كمــا جرى 
تعيني الفريق الشــيخ فيصل النواف 
في منصب وكــيل اجلنـــسية، وهذا 
املنصب حتديدا يليق بالشــيخ فيصل 
وهو أهل له، كما اتى التشكيل بآخرين 
لديهم القدرة واإلبداع مثل اللواء انور 
البرجس واللواء محمد الشرهان واللواء 

عبدالعزيز السويلم.
للوكالء املساعدين جهودهم  نثمن 
القيادة  تنفيــذ توجيهات  الكبيرة في 
السياسية، ومنهم الفريق الشيخ فيصل 
النواف واللواء خالد الديني واللواء جمال 
الصايغ واللواء فــراج الزعبي واللواء 
منصور العوضي واللواء مازن اجلراح 
وغيرهم، الذين استطاعوا ادارة العمل في 
هذه األزمة. وفي اخلتام نبارك للعمداء 
احمد الفرحان ووليد شهاب والشيخ فواز 
اخلالد وعلي الوهيب ومبارك املطيري 
وعبدالواحد الرشود وعدد من القياديني 
في مناصب مساعدي املديرين العامني 

بعدد من القطاعات األمنية. 
الضبــاط واألفراد  وأقول جلميع 
أحسنتم، لقد فرضتم السيطرة الكاملة 
علــى ارجاء البالد تنفيــذا لتوجيهات 
وتعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية أنــس الصالح ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام، لكم منا 

جميعا كل التقدير واالحترام. 

من بالدي

توقيت 
التدوير
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انتحار خادمة شنقًا في منزل كفيلها بالصليبية

إخالء سبيل مواطن وعربي بقضية «إقامات»

السفارة اليمنية: املعتديان على عسكري  الصليبية 
من «غير محددي اجلنسية» وليسا مينيني

سعود عبدالعزيز

أحيلت جثة وافدة آسيوية تعمل خادمة 
لــدى منزل مواطن في منطقة الصليبية الى 
األدلة اجلنائية بالضجيج وذلك بعدما اقدمت 
على االنتحار شنقا داخل غرفتها. وقد انتقل 
الى موقع البالغ عدد من رجال األمن واملباحث 
واالدلة اجلنائية ملعاينة موقع البالغ واعداد 
تقريــر بالواقعة وفتح حتقيق للتأكد من ان 
الواقعة ال تعدو سوى انتحار، وذلك كما هو 

متبع في القضايا املماثلة. واستنادا الى مصدر 
امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
بعد افطار يوم األربعاء يفيد بإقدام خادمة في 
العقد الثالث من عمرها على االنتحار، حيث 
انهــت حياتها بأن ثبتت ســلكا كهربائيا في 
سقف الغرفة ووضعت كرسيا اسفل قدميها 
ثم لفتت احلبل على رقبتها وأزاحت املقعد، 

وفق املعاينة األولية ملوقع احلادث.
 هذا، وسجلت القضية مبدئيا باعتبارها 

انتحارا.

عبدالكرمي أحمد

أخلــت نيابة العاصمة ســبيل مواطن 
بكفالة ١٠٠٠ دينــار ومقيم بال ضمان بعد 
انتهــاء حتقيقاتها معهما بإحــدى قضايا 

جتارة اإلقامات.
ويواجه املتهمان، اللذان وضع اسم كل 

منهما على قوائم املمنوعني من السفر حلني 
انتهاء محاكمتهما، تهمة االجتار بالبشــر 

والنصب واالحتيال.
وكانــت التحريــات قد دلــت على قيام 
املتهمني بفتح شركة على كفالتها ٧ مقيمني 
مخالفني لإلقامة أفادوا بأنهم أجبروا على 

مخالفة اإلقامة.

جاءنا من سفارة اجلمهورية اليمنية 
توضيح بأنه: إشارة الى اخلبر املنشور 
يــوم ٢٠٢٠/٥/٥ والــذي ينــص على ان 
«مينيني خالفا احلظر واعتديا على ضابط 

وعسكري في الصليبية».
فإنه مت التحقق من اجلهات املختصة 
حول اخلبر املشــار اليــه أعاله، وأفادت 
بأن املذكورين ليســا مينيــني وإمنا من 

فئة «غير محددي اجلنسية».
وأكد التوضيح الصادر عن السفارة ان 

اجلالية اليمنية معروفة بهدوئها وتعاونها 
التام واحترامها للنظم والقوانني، فضال 
عن تقديرها وحبها لبلدها الثاني الكويت، 

وعشقها للشعب الكويتي الشقيق.
وأضاف التوضيح: وملا كانت جريدة 
«األنباء» من منصات الصحافة املرموقة 
وتعد نبراسا في عالم الصحافة العربية، 
وحتظى مبصداقية عالية، نرجو تصحيح 
ما جاء في اخلبر، شاكرين ومقدرين لكم 

حسن التعاون.

إصابة شرطي مرور أثناء «الثبوت» في الفروانية
سعود عبدالعزيز

تعرض شرطي يعمل في اإلدارة العامة 
للمــرور الى رضوض طفيفة إثر اصطدام 
مركبة بدورية كان بداخلها خالل وجوده في 
وضعية ثبوت مقابل مستشفى الفروانية، 

هذا ومت تسجيل قضية تصادم. 
وقــال مصــدر أمنــي، إن مركبتني وقع 
بينهما حادث تصادم إثر اختالل مقود إحدى 
السيارتني ما أدى الى انحرافها واصطدامها 
بالدورية التي كانت متوقفة لضبط حركة 

السير.

الزعبي: الدور اإلنساني لرجال األمن محل تقدير القيادة العليا
بوشهري: التجاوب مع احلظر للحرص على املصلحة العامة

املكراد لقوة «اإلطفاء»: التزموا بإجراءات احلماية
والتباعد مع استخدام املطهرات لتجنب «كورونا»

أمير زكي

قام وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء فراج الزعبي، وفي إطار 
جوالته امليدانية على النقاط 
األمنيــة للتأكد مــن تطبيق 
وتنفيذ احلظر الكلي، بجوالت 
على عدد من النقاط األمنية 
في محافظتي مبارك الكبير 
واألحمــدي، وكان برفقتــه 
محافظ مبارك الكبير اللواء 
م.محمود بوشهري، وكان في 
مقدمة مستقبليهم مدير األمن 
العميد خالد الكندري، كما زار 
مديرية أمن محافظة األحمدي 
وكان في مقدمة مســتقبليه 
مدير عام مديرية أمن األحمدي 

اللواء صالح مطر.
 هذا، وشدد اللواء الزعبي 
على ضرورة التأكد من حيازة 
أي شخص يخرج خالل فترة 
احلظر تصريحا أمنيا، داعيا 
الى أهمية التعامل الراقي مع 

جميع املواطنني واملقيمني.

اجتمــع مديــر عــام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد بحضور 
نائب املدير العام لقطاع املكافحة اللواء 
جمال البليهيص وبعض القياديني مع 
مراكز إطفاء الفروانية واإلطفاء البحري 
والطيران العام ومبارك الكبير للمواد 

اخلطرة والشهداء واجلهراء ومشرف 
واملنقف عبر تقنيــة االتصال املرئي. 
وشــدد الفريق املكراد علــى ضرورة 
االلتزام بإجراءات احلماية الشخصية 
واتباع التباعد مع استخدام املطهرات 
لضمان حماية أنفسهم ومراكزهم من 

وباء «كورونا» ملا يضمن استمراريتهم 
فــي أداء مهامهم الكبيــرة املكلفني بها 

حلماية األرواح واملمتلكات.
ويأتي هــذا االجتماعي من منطلق 
حرص الفريق املكراد على استمرارية 
العمل مبراكــز اإلطفاء نظرا ألهميتها 

بدرء املخاطر عن املواطنني واملقيمني، 
كما تواصل الفريــق املكراد مع رجال 
اإلطفاء عبر تقنية االتصال املرئي في 
بعض املراكز لالطمئنان على أحوالهم 
وان كان هنــاك أي مالحظات لتطوير 

نظام العمل.

أكــد محافظ مبــارك الكبير 
اللواء م. محمود بوشــهري 
اعتــزاز وتقديــر الشــعب 
الكويتــي بأســره وأهالــي 
محافظــة مبارك الكبير على 
وجــه اخلصــوص باجلهود 
الكبيرة التــي يبذلها جميع 
الداخليــة  منتســبي وزارة 
فــي هــذه املرحلــة ودورهم 

فــي محافظة مبــارك الكبير 
باحلظر املفروض، والفتا الى 
أن جتاوب أهالــي احملافظة 
مع تعليمات مجلس الوزراء 
ووزارة الصحــة ينطلق من 
حرصهم على املصلحة العامة 
وإدراكهم أن جميع ما يتخذ 
من إجــراءات هدفــه ضمان 

سالمة املجتمع بأسره.

املشرف في تطبيق القانون 
وتنفيــذ احلظر الــذي أقره 
مجلس الوزراء املوقر حلماية 
املواطنني واملقيمني وللتصدي 
النتشــار ڤيــروس كورونا 
املستجد، مثمنا وجود رجال 
األمــن في الصفوف األمامية 
فــي مواجهــة هــذا الوبــاء، 
ومشــيدا بالتــزام املواطنني 

خالل جولة تفقدية في محافظتي مبارك الكبير واألحمدي

في اجتماع مع عدد من مراكز اإلطفاء عبر االتصال املرئي

في حملة مشتركة بني «الداخلية» و«البلدية»

انتشار أمني مبحيط إحدى املناطق احملظورة

اللواء فراج الزعبي متوسطا قيادات األمن مبحافظة األحمدي

االجتماع أجري عبر االتصال املرئي

اللواء م. محمود بوشهري واللواء فراج الزعبي خالل اجلولة

الفريق خالد املكراد واللواء جمال البليهيص خالل االجتماع

وأشــاد اللــواء الزعبــي 
بجهود رجــال األمن، مؤكدا 
أنهــا محل تقدير من القيادة 
العليــا، والفتا الى أن تقدمي 
املساعدات اإلنسانية لقاطني 
املناطق املعزولة بالتعاون مع 
املتطوعني هو محــل تقدير 

واهتمام.
علــى صعيــد ذي صلة، 

ملشاهدة الڤيديو

إغالق مطعم يقوم بالبيع املباشر للجمهور وقت احلظر

عسكري «مفتول» ضرب زميله على اإلفطار في الدعية

محمد اجلالهمة

نفذت بلدية الكويت، بدعم من دوريات 
أمــن الفروانية أول من أمس، حملة على 
عدد من املطاعم التي حصلت على ترخيص 
بالعمل في وقــت احلظر بنظام توصيل 

الطلبات.
وبحســب مصدر أمني، فــإن احلملة 
أســفرت عن إغالق مطعم يقــوم بالبيع 
املباشر للجمهور، وهو بذلك ُيحرض على 
مخالفة املواطنني واملقيمني على مخالفة 
احلظر، وخالل احلملة مت التشــديد على 
ضرورة وأهمية ارتداء العاملني للكمامات 
أثناء إعــداد وجبات الطعــام وتعبئتها، 
وأشار املصدر إلى أن احلملة شملت مطاعم 
في قطع ١ و٢ و٥، مشددا على أهمية التزام 

جميع املطاعم باالشتراطات الصحية.

محمد اجلالهمة

احتجز عسكري في نظارة مخفر 
شــرطة الدعية وذلك العتدائه على 
زميله خــالل إفطــار أول من أمس، 
فيمــا لم يجد املتهــم مبررا ملا صدر 
عنه سوى االدعاء بأن ضغوط العمل 

دفعته لالعتداء وليس أكثر من ذلك. 
هــذا، وأرفق املجنــي عليه في ملف 
القضية التي سجلت كاعتداء بالضرب 
وإحلــاق أذى تقريرا طبيا يفيد مبا 

حلق به من إصابات.
واستنادا إلى مصدر أمني، فإن أحد 
رجال األمن قال في بالغ إلى العمليات 

انــه وفيما يتناول طعــام اإلفطار مع 
عدد من رجال األمــن اآلخرين فوجئ 
بأحــد زمالئه وهو مفتــول العضالت 
وبعد انتهائه سريعا من تناول اإلفطار 
باالندفاع نحوه فيما يجلس مستكمال 
طعــام اإلفطار وضربــه بعنف. وأكد 
املجني عليه عدم وجود أي سبب لقيام 

املتهم بهذا االعتداء غير املبرر.
وأضــاف املصدر: مت نقــل فحوى 
البالغ إلى مديــر أمن العاصمة اللواء 
عابدين العابدين الذي أمر بتســجيل 
قضية وإحالتهــا الى االختصاص مع 
رفع تقرير بالواقعة إلى الوزارة التخاذ 

إجراءات عقابية بحق املتهم.

سيارات البلدية مقابل املطعم املخالف املهندس فهد الرميح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

«اجلنايات» تخلي سبيل ٣ سوريني 
متهمني بتمويل اإلرهاب

عبدالكرمي أحمد

أخلــت محكمة اجلنايات ســبيل ثالثة 
مقيمني ســوريني بكفالة مالية قدرها ٢٠٠ 
دينــار لــكل منهم مــع منعهم من الســفر 
حلــني انتهاء محاكمتهــم بدعوى يتهمون 
بها مبخالفة قانون مكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
وأحيــل املتهمون إلــى احملاكمة بعدما 
اتهمتهــم اجلهات املعنيــة بتحويل مبالغ 

مالية إلى اخلارج ودعم منظمات إرهابية 
في سورية. وأنكر املتهمون االتهامات خالل 
التحقيــق معهم مؤكدين أنهم يعملون في 
مجــال الصرافة وحتويــل األموال ملقيمني 
يرغبــون بتحويل املال لذويهم دون قصد 

منهم مبخالفة القانون املشار إليه.
وأضاف املتهمون أن املبالغ املتهمون بها 
هي لبعض العمالة في البالد قاموا بتحويلها 
عن طريقهم إلى أهاليهم في سورية وليست 

ألي أطراف أخرى.

أنكروا االتهام: التحويالت لعمال أرسلوها إلى أهاليهم


