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في بادرة إنسانية.. النهام ميّكن مصرية زائرة من مرافقة 
جثمان زوجها املتوفى ضمن رحالت إجالء املخالفني

«األمن العام» حّد من تفشي ڤيروس «كورونا» قبل احلظر

أمير زكي

في بادرة إنسانية ليست غريبة على قيادات 
األمن وّجه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام وكيل وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون 
املنافــذ اللواء منصــور العوضي بتوفير مقعد 
لوافــدة مصرية توفي زوجها في حادث ســير 
على طريق كبد، وذلك على رحالت اإلجالء التي 

تقل مخالفني لإلقامة إلى مصر.
واســتنادا إلى مصدر أمني فإن رجال وزارة 
الداخليــة قامــوا بتمكني الوافــدة املصرية من 
التوجه إلى موطنها في ذات الطائرة التي أقلت 

جثمان زوجها.
وقال املصدر األمني فور علم قيادات الداخلية 
بــأن وافدا مصريا توفــي على طريق كبد أثناء 
توصيله وجبات طعام ملوظفي أحد الشركات وأن 

زوجتــه قد قام بإحضارها كزائرة في اخلامس 
من فبراير صدرت التعليمات بضرورة توفير 
مقعد لها في الرحالت التي تقل مخالفي اإلقامة، 
حيــث غادرت يــوم امس (األربعــاء) على منت 
رحلة طيــران اجلزيرة فــي ذات الطائرة التي 

تقل جثمان زوجها.
ُيشار إلى أن املتوفى يبلغ من العمر ٣٩ عاما 
فيما زوجته من مواليد ١٩٩٢ ومتزوجان حديثا.

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني أن رجال األمن العام 
لعبوا دورا كبيرا في فترة ما قبل تطبيق 
احلظــر الكلي على البالد في احلد من 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد، الفتا 
الى أن انتشار رجال األمن العام مقابل 
اجلمعيات التعاونية وشركة مطاحن 
الكويــت ومراكــز توزيع الغــاز دفع 
باألعداد الكبيرة من املواطنني والوافدين 
الى االلتزام بالوقوف في طوابير منظمة 

وبينهم تباعد. وأشار املصدر إلى أنه 
وفور ورود قرار مجلس الوزراء ببدء 
ســريان احلظر الكلي اعتبارا من يوم 
األحد صدرت تعليمات من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء فراج الزعبي باالنتشــار حول 
مراكز التسوق لتنظيم عملية الدخول 

واخلروج وتوزيع املواد الغذائية.
وأشــاد املصدر بتجــاوب وتفاني 
رجال األمن العام في تطبيق تعليمات 
اللواء الزعبي، مؤكدا أن قيام مدير أمن 

الفروانية بحمل الغاز وتنظيم عملية 
توزيعه صورة مشــرفة لرجال األمن 

املخلصني لوطنهم.
على صعيد آخر، قام مساعد مدير 
امن محافظة العاصمة العميد عبداهللا 
الرجيب وبرفقته عدد من ضباط امن 
العاصمة منهم املقدم حمدان العجمي 
والرائــد احمد حيدر باالشــراف على 
توزيع اخلبز وســلندرات الغاز على 
القاطنني في منطقــة بنيد القار عقب 
ورود شكاوى عن نقص اخلبز والغاز.

قدمت إلى البالد مطلع فبراير وزوجها توفي في انقالب على كبد

من خالل االنتشار في محيط مراكز التسوق وتوزيع الغاز وال يزال يقوم مبهامه اإلنسانية

صورة لسمة الدخول التي دخلت بها الزوجة

املقدم حمدان العجمي اشرف على توزيع الغاز واخلبز

جهود مشرفة لرجال األمن

الفريق عصام النهام

اللواء فراج الزعبي

الكتاب املوجه لطيران اجلزيرة بشأن مرافقة الزوجة للجثمان

العميد عبد اهللا سفاح يقوم باملساعدة في توزيع سلندرات الغاز
ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

«الداخلية» توجه تهمة مخالفة القرار الوزاري ٢٠٢٠/٦٤ 
لـ ٩ مواطنني تناولوا وجبة جماعية في «الظهر»

عبداهللا قنيص

اكد مصــدر امنــي ان التهمة التي 
ستوجه لـ ٩ مواطنني مت ضبطهم يوم 
امس من قبل رجال املباحث اجلنائية 
تتعلق مبخالفة القــرار الوزاري رقم 
٢٠٢٠/٦٤، مشيرا الى انه وعقب تداول 
مقطــع مصور لعدد كبير من االطفال 
واملواطنني يتناولون وجبة «برياني» 
داخل احد املنازل مبنطقة الظهر وتفاخر 
التجمع،  املدعويــن مبخالفة قانــون 

صدرت تعليمات بضبطهم.
وكانــت اإلدارة العامــة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية ذكرت 
انــه عقب تــداول ڤيديــو على بعض 
مواقع التواصــل االجتماعي يتضمن 
قيام مجموعة من األشخاص بالتجمع 
في احدى الديوانيات مخالفني قرارات 
مجلس الوزراء والســلطات الصحية 
اخلاصة بالتباعد االجتماعي ومخالفة 
قرار احلظر، مت عمل التحريات الالزمة 
ورصد االشخاص املخالفني بعد انتشار 
مقطع الڤيديو وجمع بياناتهم، مشيرة 
الى انه مت استدعاؤهم للتحقيق معهم 
واتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 

بحقهم.
وأهابــت االدارة باجلميع االلتزام 
بالقوانني حرصا على صحة املواطنني 
واملقيمني وحفاظا على الصالح العام 

للبالد.

يشار الى ان وزارة الداخلية نبهت 
الى خطورة التجمع في بداية تفشــي 
الڤيــروس واصدرت بيانــا دعت فيه 
الى االلتــزام بالقرار الوزاري رقم ٦٤ 
لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزارة الصحة 
والقاضي مبنع إقامة احلفالت مبا فيها 
حفالت األعراس وغيرها سواء أقيمت 
في مكان عام أو خاص مبا فيها السكن 
اخلاص والديوانيات اخلاصة، ومنع 
إقامة الوالئم وحفالت االستقبال وغيرها 
لغير أفراد العائلة، ومنع االستقباالت 
أو التجمعات فــي الديوانيات العامة 

أو اخلاصة.
وقالــت الداخليــة انــه بنــاء على 
تكليف أفراد الشرطة بتطبيق القرار، 
فإن الوزارة لن تتوانى أو تتهاون في 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية الصادرة 
من الســلطات الصحية فــي مواجهة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، وذكرت 
الوزارة أن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ 
باالحتياطــات الصحيــة للوقاية من 
األمراض الســارية وتعديالته يعاقب 
مرتكبها باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة 
أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني دينار 
وال تتجــاوز مائتي دينــار أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
الداخلية دعوتها  وجــددت وزارة 
لاللتزام بحظر التجمعات والبقاء في 
املنــازل دعما للجهــود احلكومية في 
مكافحة وباء ڤيروس كورونا املستجد.

عقب تداول مقطع ڤيديو ومت ضبطهم من قبل «األمن اجلنائي»

من الڤيديو الذي انتشر للوجبة اجلماعية 

مصدر أمني: ال صحة القتحام بقالة في خيطان

سعود عبدالعزيز

نفى مصدر أمني صحة ما مت تداوله في 
ساعة متقدمة من فجر يوم امس االربعاء 
من أن مجموعة كبيرة من الوافدين قاموا 
بكسر بقالة وسرقة ما بداخلها من معلبات 
ومشــروبات، معتبرا كل ما أشــيع بهذا 
اخلصــوص ال أســاس له مــن الصحة. 

وأضــاف املصدر أن الواقعــة عبارة عن 
دخول مركبة محملــة باخلبز الى داخل 
املنطقة لتوزيع محتوياتها على الوافدين، 
وإذ مبجموعات كبيرة تتدافع ألخذ حصة 
من اخلبز، ليقوم رجــال األمن بالتدخل 
وسحب املركبة الى ساحة املخفر متهيدا 
للوقــوف علــى آلية توزيــع اخلبز على 

الوافدين.

من املقطع الزائف القتحام البقالة

أكد أن وافدين تدافعوا حول مركبة محملة باخلبز

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

«اإلعالم األمني»: ضبط ٣ وافدين
من مراكز اإليواء في الفروانية

سعود عبدالعزيز

العامــة  ذكــرت اإلدارة 
للعالقات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخلية بشــأن ما 
التواصل  تناقلته وســائل 
االجتماعي عن وجود اعمال 
شغب والتعدي على ضابط 
في مركز لإليــواء مبنطقة 
الفروانيــة، انــه اثناء قيام 
اإليــواء بتالوة  مســؤولي 
اسماء املغادرين قام بعض 
املتواجديــن بعمــل جتمع 

ومحاولة التعدي على احد 
الضباط ومت التعامل معهم 
فــورا من قبــل رجال االمن 
والســيطرة علــى املوقــف 
وتفريقهم وألقي القبض على 
٣ اشــخاص من احملرضني 
الــى اجلهــات  واحالتهــم 

املختصة.
وتهيب اإلدارة باجلميع 
التقيــد بالقوانــني وحتري 
الدقة في نقل األخبار وأخذ 
املعلومــات مــا مصادرهــا 

الرسمية.

رجال األمن والقوات اخلاصة مقابل مدرسة اإليواء في الفروانية

«كورونا»، ڤيروس وبائي صغير، 
كما يقال ال يرى بالعني بالعالم أجمع، 
وفتــك بالبشــرية وأوقــع إصابــات 
ووفيات، كما جرد العالم من اقتصادياته 
واستثماراته وصناعاته وغيرها من 
هذه االمــور، «ســبحان اهللا، الواحد 
االحد، الفرد الصمد».. ڤيروس صغير 
شلَّ وأربك سبعة مليارات نسمة، ولذلك 
علينا يا أمــة محمد ژ أن نعود الى 
الرشد والصواب والعقالنية في جميع 
امور حياتنا، وأن نتعظ مبا نحن فيه 
حاليا من أمراض بسبب هذا الڤيروس، 
فقــد ُحرمنا من امور كثيرة نشــتاق 
إليها في شــهر رمضــان وعيد الفطر 
الذي سيقبل علينا ونحن في بيوتنا، 
ُحرمنا من عاداتنا االجتماعية اجلميلة 
واألصيلــة والتي منها «الزوارة» بني 
االهل واإلفطار معهم. ومن حالوة جتد 
املســاجد في صالة التراويح مكتظة 
باملصلني في كل مناطق الكويت، وفي 
العشر االواخر ترى الناس تسعى إلى 
«صالة القيام» في املساجد والقلوب 
واالبصار واالفئدة خاشعة في صالتها، 
ولكن بســبب هذا الڤيروس والوباء 
الذي انتشر ُحرمنا من كل ذلك، فنسأل 
اهللا تعالى أن يحمينا منه، وأن يعيد 
حياتنا اجلميلــة وعباداتنا وعاداتنا 
ومناسباتنا السعيدة إلى ما كانت عليه.

والقــارئ للمشــهد احلاصل يجد 
أن املشكلة ليســت فقط في ڤيروس 
ظهر، ألنه لألسف ظهرت آفات جديدة 
سيطرت على الشارع العام من خالل 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
والتــي طالت العالــم كله، وأصبحت 

املتحدث الرسمي عن قرارات ومشاكل 
العالم، وأصبحــت أدواتها أيضًا هي 
أدوات فتنــة وتطــاول علــى الــدول 
واحلكومات وكذلك املساس بالشعوب، 
هذا ما جنيناه من هذا الڤيروس اللعني 
الذي اصــاب هذه االمة بلوثة عقلية، 

حمانا اهللا سبحانه منها.

وقفة:
أتوجــه إلى ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد وإلى 
وزيــر التربية والتعليم العالي وإلى 
وكيل وزارة التعليم العالي وإلى الوكيل 
الدراسية  البعثات  املساعد لشــؤون 
برجاء فتح املجال أمام أبنائنا الدارسني 
باخلارج، خاصة من صدر قرار بتجميد 
بعثاتهــم، بــأن ُيرفــع هــذا التجميد 
الستكمال دراستهم املتبقية. وأرجو 
أيضــا ترجمة تعليمــات وتوجيهات 
وتوصيات صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، وسمو ولي عهده الشيخ 
نواف االحمد، باالهتمام بأبناء الكويت 
في اخلارج وتهيئة كل سبل الراحة، 
ومد يد العون ملا يحتاجه أبناؤنا في 
اخلــارج، ومنهم الدارســون الذين ال 
يزالون يستكملون دراستهم، ونقول 
لوزارتي التربية والتعليم العالي: نفذوا 
وصايــا القيادة السياســية واهتموا 
بشــؤون الطلبة باخلارج خاصة في 

هذا الوقت العصيب.
نسألك اللهم رب السماوات واالرض 
أن تزيل هذه الغمة والبالء واالبتالء 
والوباء عن أمة محمد ژ عاجال غير 

أجل.

من بالدي

الوباء حرمنا
من كل شيء

جاسم التنيب


