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واستنفار حكومي ملواجهته

آمر قطاع املدينة العميد هشام الشايجي

توزيع اخلبز حتت اشراف وزارة الداخلية

التدقيق على الباركود

الرائد سالم الكتيتي

رجال «الداخلية».. «رايتكم بيضاء»
مهام أمنية وأعمال إنسانية رصدتها «األنباء» على مدار يومني برفقة مديرية أمن العاصمة

كرمي طارق

صباحا ومساء وعلى مدار الـ ٢٤ 
ساعة خالل شهر رمضان الفضيل، 
يعمل منتســبو رجال الداخلية من 
ضباط وقيادات بجهد منقطع النظير 
لتطبيق كل القرارات االحترازية التي 
اتخذها مجلس الوزراء بشأن احلد 
والسيطرة من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، لتأتي في مقدمة املهام املكلف 
بها هؤالء األبطال الذين يعملون في 
الصفوف األمامية بجانب «األطباء» 
وغيرهم من رجاالت الكويت، التطبيق 
احلازم لقــرار فرض حظر التجول 
الكلي فــي البالد، وذلــك حتقيقا 
للمصلحة العامة وحماية للمواطنني 
واملقيمني على هذه األرض الطيبة. 

ولكن لم يتوقف دور هؤالء الرجال 
على اجلانب األمني فحســب، إمنا 
حرصوا ومنذ اليوم األول على القيام 
بواجبهم اإلنساني في بالد اإلنسانية، 
وذلك من خالل توفير الدعم الالزم 
ملختلف اجلهات املعنية، فضال عن 
إشرافهم اليومي على توزيع اخلبز 
والغاز في بعض املناطق السكنية التي 
تعاني من عدد سكاني كبير، مما يلزم 
التواجد بشكل يومي لتحقيق النظام 
وتوفير الســلع الالزمة مع حتقيق 
التباعــد واملســافات اآلمنة ضمن 
اإلجراءات االحترازية املتبعة لتقليل 
العدوى ومنع انتشار «كوفيدـ  ١٩». 
«األنبــاء» رافقــت مديرية أمن 
العاصمة والتقــت مبديرها اللواء 
عابديــن العابديــن، وذلك لزيارة 
عدد من النقاط األمنية، إلى جانب 
متابعة دور «الداخلية» في منطقة 
بنيد القار ورصد الدور احلثيث 
الذي يقوم به رجال الداخلية في 
عملية توزيع السلع االستهالكية 
طوال فتــرة احلظر الكلي في 
شهر رمضان الكرمي، وذلك رغم 
درجات احلرارة العالية وغيرها 
تغلبوا عليها  التي  العوائق  من 
لتأديــة واجبهم الوطني، وإلى 

التفاصيل: 

فــي البدايــة، انطلــق فريــق 
«األنباء» ملتابعــة عملية توزيع 
اخلبز والغاز في منطقة بنيد القار، 
والتي تشــهد تواجد عــدد كبير 
من العمالــة الوافدة في املنطقة، 

وفقــا آلليات واضحة جعلت من 
عملية التوزيع أمرا أكثر سهولة 
وأريحيــة، حيث حــرص رجال 
األمن على تنظيم املكان والعمل 
علــى ترك املســافات الالزمة بني 

وذلك فــي ظل عدم وجــود فرع 
مخصص للغاز، مما دفع مديرية 
أمن العاصمة الى عمل اإلجراءات 
الالزمة وتوفير شــاحنات الغاز 
وتوزيعها على املستهلكني، وذلك 

املستهلكني وارتدائهم للكمامات 
ومنع التجمعات بشكل نهائي. 

وبالتنظيم مع شركة املطاحن 
الكويتية، قام أيضا رجال الداخلية 
باإلشراف على عملية توزيع اخلبز 
في املنطقة، وذلك منعا ألي فوضى 
أو تزاحم بني املســتهلكني خالل 

عملية التوزيع. 
تطبيق حازم 

رجال الداخلية لم يدخروا جهدا 
في تطبيق حظر التجول وحماية 
املواطنني واملقيمني في هذه الفترة 
التي مير بها العالم جراء تفشي 
وباء ڤيروس كورونا املســتجد، 
حيث جاء ذلك بناء على توصيات 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد، ونائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنــس الصالــح، إذ يقــوم رجال 
ومنتســبو «الداخلية» بتطبيق 
كل اإلجراءات االحترازية ملواجهة 
هذا العدو والقضاء عليه، ليؤكدوا 
على أن الدور األمني واإلنساني 
لرجاالتها واجب وطني وشــرف 

عظيم جلميع منتسبيها.
وفيمــا يتعلــق بتطبيق قرار 
احلظر الكلي في محافظة العاصمة، 
مت تقسيم محافظة العاصمة إلى 
عــدد مــن القطاعــات، فضال عن 
توزيع مجموعة من النقاط األمنية 
الثابتة بشكل متوازن، إلى جانب 
تكليف عدد من الدوريات اجلوالة 
داخل املناطق السكنية استكماال 
للدور الذي تقوم به النقاط الثابتة 
على الشوارع الرئيسية ومداخل 
املناطق ومخارجها، وسط تواجد 
أمني على مدار الـ ٢٤ ساعة لتنفيذ 
كل القرارات واملهام املكلفني بها. 

«بنيد القار حتت السيطرة»

وحول األوضاع في بنيد القار 
والدور اإلنســاني الذي يقوم به 
رجــال الداخلية في املنطقة، فإن 
الوضع في املنطقة حتت السيطرة، 

توزيع اخلبز والغاز بإشراف «الداخلية» على فترتني في «بنيد القار» ملنع التزاحم وتلبية احتياجات املنطقة

توزيع الغاز على فترتني جتنبا لالزدحامملشاهدة الڤيديومقيمان خالل التريضإحدى النقاط االمنية الثابتة في محافظة العاصمة

مدير أمن محافظة العاصمة 
اللواء عابدين العابدين
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(قاسم باشا) شوارع  بنيد القار خالل فترة السماح  

أمامك نقطة تفتيش -هاني الشمري

(هاني الشمري) قيادات الداخلية متواجدون على مدار الـ ٢٤ ساعة 

وســط إجــراءات أمنية مشــددة 
على املنطقة وغيرها من املناطق 
لتطبيــق احلظــر الكلــي، وإلى 
جانب هذا الدور لرجال الداخلية 
في املنطقة، فإن الوزارة تشرف 
أيضا علــى عملية توزيع اخلبز 
و«سلندرات الغاز» في املنطقة.

كمــا مت تقســيم املنطقــة إلى 
قســمني رئيســيني خالل عملية 
التوزيع، وهما املنطقة اجلنوبية 
واملنطقة الشمالية، حيث تتواجد 
شــاحنات اخلبــز والغــاز فــي 
املنطقتني بهدف تخفيف الضغط 
واحلد من التجمعات واستكمال 
العمل دون أي تزاحم، لتتم تلك 
العمليــة على فترتــني صباحية 
ومســائية، وذلــك لتوفيــر تلك 
الســلع واالحتياجات األساسية 
في مختلف األوقات، وأن تكون في 
متناول اجلميع، بينما مت توزيع 
ما يقارب من ٩٠٠ سلندر غاز في 

يوم واحد داخل املنطقة. 
الصحة العامة أولوية 

تلــك  تأتــي  النهايــة  وفــي 
اإلجراءات التزاما بقرارات مجلس 
الوزراء بشأن احلظر الكلي، والتي 
وضعت حتقيقا للمصلحة العامة 
وحماية للمواطنني واملقيمني على 

هذه األرض الطيبة.
 نقاط ثابتة والتزام تام 

كمــا انتقلت «األنبــاء» خالل 
جولتهــا أيضا إلى إحدى النقاط 
األمنيــة الثابتــة واملتواجدة في 
محافظــة العاصمة، والتي تقوم 
بدورها فــي التدقيق والتفتيش 
على التصاريح املمنوحة ملن يحق 
لهم التجول خالل احلظر الكلي، 
حيث رصــدت «األنبــاء» التزام 
املواطنني واملقيمني بقرار احلظر 
وعدم خروجهم باستثناء املخول 
لهم باملرور والتواجد في الشوارع. 
ويعتبــر قطــاع املدينــة من 
القطاعــات املهمــة واحليوية، إذ 

يتميز بالعديد من املهام األمنية 
«الصرف»، فضــال عن مجموعة 
من املهام املســتجدة التي وكلت 
بهــا وزارة الداخلية مع انتشــار 
هذا الوباء العاملي بالتنسيق مع 

باحملاجر الصحية احملددة ضمن 
خطة إجالء مواطنينا من اخلارج.

حراسة العمارات احملجورة 

وخــالل جائحــة كورونا يقوم 

وزارة الصحة واجلهات املعنية. 
من ضمن املهام التي يقوم بها 
رجال القطاع في ظل هذا الوباء، 
هو تقدمي الدعم الالزم بالتعاون 
مع وزارة الصحــة، فيما يتعلق 

قطاع املدينــة أيضا، بالتواجد في 
النقاط األمنية الثابتة والدوريات 
املتحركــة، باإلضافــة إلــى وضع 
احلراســة األمنيــة الالزمــة علــى 
العمــارات واملبانــي «احملجــور 
عليهــا» بناء على توصيات وزارة 
الصحة، وتلبية احتياجات سكان 
تلك العمارات من مستلزمات غذائية 
وأدوية، وذلك بالتعاون مع املنسق 
العام الذي يرشــحه الســكان من 

بينهم.
ليواصل رجــال الداخلية الليل 
بالنهار منذ بداية األزمة وخالل شهر 
رمضان الفضيل، لتحقيق الفائدة 
العامة وحمايــة اإلخوة املواطنني 
واملقيمني من هــذا الوباء، وهو ما 
يقابلــه بتعاون ملمــوس من قبل 
اجلميع في انتظار حتقيق النتائج 
املرجوة عقب انتهاء احلظر الكلي. 

توعية في ساعتي التريض 

وفي اليــوم الثاني من اجلولة 
حرصت «األنباء» على تفقد أوضاع 
منطقــة بنيد القار خالل ســاعتي 
الســماح والتي خصصها مجلس 
الوزراء، ملمارســة رياضة املشي، 
وفي هــذا الوقت مــن اليوم يقوم 
رجال األمن بعمل جوالت ميدانية 
في املنطقة، بهدف منع التجمعات 
وتوعية املتجولني بأن ساعتي املشي 
خالل فترة احلظر الكلي من ٤:٣٠ 
حتى الســاعة ٦:٣٠ مساء، وليس 
للنزول إلى الشارع والتخالط مع 
احمليطــني، مــع ضــرورة االلتزام 
بكل اإلرشادات الصادرة من وزارة 
الصحــة ملواجهة الڤيــروس مثل 
ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد 

االجتماعي.
ويتمثــل دور رجــال وزارة 
الداخلية في هذا الوقت في توعية 
املارة وإرشادهم بضرورة تطبيق 
قرار مجلس الوزراء، خاصة فيما 
يتعلق بارتداء القفازات والكمامات، 
ومراعاة التباعد فيما بينهم، فضال 
عن التقيد بتطبيق احلظر الكلي. 

من أجواء اجلولة 
٭ تشديدات أمنية ودوريات متحركة على مختلف طرق 
وشوارع محافظة العاصمة لتطبيق قرار احلظر الكلي. 
٭ تواجد مختلف قيادات مديرية أمن العاصمة في 
النقاط األمنية الثابتة وأماكن توزيع اخلبز والغاز.
٭ توعية املارة خالل ســاعتي السماح املخصصتني 
لرياضة املشي مع االلتزام بالتباعد وارتداء الكمامات 

والقفازات. 
٭ احلرص على مساعدة وتلبية احتياجات كبار 
السن أولوية لرجال األمن خالل توزيع اخلبز والغاز. 
٭ إشادة وشكر من قبل جموع املواطنني والوافدين 
في محافظة العاصمة بالدور الذي يقوم به رجال األمن.
٭ التــزام رجال األمن باإلجــراءات الوقائية وفي 

مقدمتها ارتداء الكمامات والقفازات. 
٭ طوابيــر على الغاز دفعت رجال الداخلية إلى ترك 

مسافات كبيرة بني املستهلكني مساء. 
٭ «شــكرا على ما تقدمونــه.. واهللا يدمي عزك يا 
كويت» لســان حال أحد كبار الســن بعد مساعدة 

رجال األمن له. 

«النجدة» دور فعال.. وتعامل راٍق 
من مواطنة بتوزيع الكمامات 

يقوم كل من مدير إدارة شــرطة جندة العاصمة 
باإلنابة العقيد همالن الهمالن ومدير إدارة شــرطة 
جندة حولي باإلنابة العقيد سعد العمير بجوالت تفقدية 
على جميع النقاط الثابتة في احملافظتني، وذلك لالطالع 
على اإلجراءات املتخذة خالل عملية الرصد واملراقبة 
والتفتيش ملا يقوم به رجال النجدة في العمل وتنفيذ 

قرارات وزارة الداخلية حول فرض احلظر الكلي.
وأثناء تواجد «األنباء» فــي موقع النقطة األمنية 
لنجدة العاصمة وتواجد العقيد همالن الهمالن واملقدم 
محمد القالف، حضرت إحدى املواطنات وقدمت إلى 
رجال األمن الكمامات ذات الغطاء املتكامل للوجه، حيث 
أشادت املواطنة باملوقف الثابت لرجال الداخلية خالل 
هذه األزمة الوبائية وما يتحلون به من تعامل راق مع 

اجلميع أثناء عملية التفتيش.

مقيمون لرجال األمن: «شكرًا على ما تقدمونه.. واهللا يدمي عزك يا كويت»

الوضع حتت السيطرة.. والدور األمني واإلنساني لرجالنا واجب وطني

تنسيق يومي لتلبية احتياجات سكان «العمارات احملجورة» بالتنسيق مع «الصحة»

توعية العمالة الوافدة في ساعتي السماح بضرورة ارتداء القفازات والكمامات ومنع التجمعات خالل املشي
قاطنو بنيد القار والتريض خالل ساعتي السماح 

ملشاهدة الڤيديو


