
نايف احلربي والزميلة دعاء خطاب والعميد ماجد العدواني والعريف عبداهللا العجمي

لقطات

04
االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

«األنباء» بنقطة تفتيش «اجلوازات».. واالستعالم عن «الباركود» لم يستثِن الوزير!
دعاء خطاب 

@doua_khattab

الداخليــة  تبــذل وزارة 
جهودا ضخمــة في مواجهة 
ڤيــروس كورونــا حلمايــة 
الكويــت وشــعبها مــن هذا 
الوبــاء، خــالل تنفيــذ قرار 
التجــوال وتســطر  حظــر 
مشاهد إنســانية في سبيل 
خدمة الوطن وتلبية الواجب 
ال توفيها كل كلمات الشــكر 
والثناء قدرهــا، ففي الوقت 
الذي جتتمع األسرة والعائلة 
على مائدة اإلفطار يظل هناك 
مقعد خال ألب أو ابن أو أخ 
نذر نفســه خلدمــة وطنه، 
ليتواجدوا على رأس عملهم 
على مدار الساعة وفي مختلف 
احملافظات ونقاط التفتيش. 
«األنبــاء» تواجــدت فــي 
إحدى نقاط التفتيش الثابتة 
بالساملية عند دوار «اجلوازات» 
مع قيادات املنطقة، وأفطرت 
علــى مائدتهم، واســتطلعت 
طبيعــة عملهــم فــي شــهر 
رمضان املبــارك، وإجراءاتهم 
في االســتعالم عن التصريح 

تطبيقــا لتعليمــات مجلس 
الــوزراء، حيث أشــار خالل 
حديثه لـــ «األنبــاء»، الى أن 
نقطة التفتيش الثابتة مبحيط 
دوار اجلوازات، هي واحدة من 
ضمن ٤ نقاط أخرى يتناوب 
التواجد  الداخلية على  رجال 
بها على مــدار اليوم وتزامنا 
مــع وقــت اإلفطــار. وأوضح 
العدواني انهم ال يدخرون جهدا 
فــي مواجهة جميــع األزمات، 
وأن رجال الداخلية دائما وأبدا 

واملقيمني االلتزام بقرار مجلس 
الــوزراء وتعليمــات وزارة 
الصحــة، وذلــك حفاظا على 
أنفسهم وذويهم، حتى تنفرج 
هذه األزمة عما قريب بإذن اهللا، 
وتنعم الكويت باألمن واألمان 
ويحفظهــا اهللا بعينه التي ال 

ترام من كل مكروه وشر».
قبلة على جبني «الداخلية»

وأثنى عدد من املواطنني 
املاريــن خــالل  واملقيمــني 

نقطة التفيش بجهود رجال 
الداخلية، مشــيدين بحسن 
خــالل  خاصــة  تعاملهــم 
شــهر رمضــان، مؤكدين ان 
االستعالم عن تصريح «عدم 
التعرض» ال يستغرق سوى 
دقائق تتخللهــا دعوات من 
رجال األمن لهــم بالتوفيق 

والعافية.
وقالــوا: نحــن ننعــم 
بالراحــة وجالســون فــي 
سيارتنا املكيفة وهم واقفون 

علــى خدمتنــا ومتابعــة 
علــى  حرصــا  التزامنــا 
ســالمتنا، ويقومون بعمل 
الغالي  إنســاني ويبذلون 
والنفيــس لتحقيــق األمن 
واألمان للوطن واملواطنني 
واملقيمني. وأعربوا من خالل 
«األنباء» عن امتنانهم لكل 
أبطــال الصفــوف األمامية 
ممــن يضحــون بأرواحهم 
في جميع املجاالت من أجل 
تلبية الواجب ونداء الوطن.

على أهبة االســتعداد لتنفيذ 
املهــام الوطنيــة املنوطة بهم 
لتحقيــق األمــن والطمأنينة 
للمواطن واملقيم على حد سواء، 
والتصدي لكل من تســول له 
نفسه العبث بأمن واستقرار 
هذه البــالد الغالية. وقال ان 
املواطنني واملقيمني  استجابة 
لتعليمــات رجال األمن جيدة 
جــدا وان التزامهــم نابع من 
الوطن.  مســؤوليتهم جتــاه 
وأردف قائال: «أناشد املواطنني 

مواطنون ومقيمون ثّمنوا جهود رجال الداخلية وأشادوا بحسن تعاملهم

خالل االستعالم عن تصريح «عدم التعرض»

تدقيق على أحد عمال التوصيل ضبط األمن ضرورة خالل احلظر

العميد ماجد العدواني ومحمد املطيري ونايف احلربي وعبدالرحمن جمعة وعبداهللا العجمي وسعود اجلميلي  (أحمد محسن)

األمنــي بعــدم التعرض الذي 
يتيح حلاملــه التحرك خالل 
فتــرة احلظر، ورصــدت آراء 
املواطنني واملقيمني في التعامل 
معهــم، وكانت التفاصيل كما 

في السطور التالية:
التزام بالتعليمات

فــي البدايــة، أكــد قائــد 
منطقة الساملية العميد ماجد 
العدواني على تواجدهم على 
رأس عملهم على مدار الساعة 

بابتسامة وتأكيد.. هكذا رد  الصالح على 
سؤال «األنباء» عن امتالكه «عدم التعرض»!

تفقد وزير الداخلية أنس الصالــح خالل جولته نقطة 
تفتيش دوار اجلوازات بســيارته اخلاصة «دون موكب»، 
حيث وقف على استعداد رجال األمن وجاهزيتهم في تأدية 
مهامهم في هذا الظرف االستثنائي في مواجهة كوفيد- ١٩، 
وباغتته «األنباء» بسؤال حول امتالكه تصريح عدم التعرض 
(باركود) فأجاب مبتسما و«مؤكدا»، ورحل الستكمال جولته 
لباقي النقاط األمنية، حيث تزامن ذلك مع قرب موعد اإلفطار.

٭ «األنباء» تواجدت في نقطة تفتيش دوار اجلوازات 
برفقة قائد منطقة الساملية العميد ماجد العدواني ورئيس 
مخفر الساملية محمد املطيري، ووكـيل أول نـايــف 
احلربي ووكـيل ضـابط عـبدالـرحمن جمعة، عريف 

عبداهللا العجمي، شرطي سعود اجلميلي.
٭ الـتزم اجلمـيع بارتداء الكمامات والقفــازات وحـافظوا 

على البعد االجتماعي.
٭ أشار الضباط الى تلقيهم تعليمات مشددة من قائدهم 

بحسن التعامل وضبط النفس مع اجلميع.
٭ حرص رجال األمن علــى تقدمي التمر واملاء للمارة 
عند أذان املغرب قبيل االستعالم عن «عدم التعرض».

٭ إنســانية رجال الداخلية و«مزاحهم» مع املواطنني 
واملقيمني.. لم متنع حزمهم في تطبيق القانون.

٭ توقفت ســيارة مياه وتطوعــت بالرش أمام نقطة 
التفتيش لتبريد اجلو والتخفيف من حدة احلرارة.

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

التزام باالجراءات االحترازيةعبداهللا العجمي وعبداهللا الفي وجهود كبيرة خالل احلظر

رجال الداخلية يقظة واستعداد دائم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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