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النقاط األمنية تستقبل املأذون لهم باخلروج في احلظر
بلوحات حتمل التهاني بعيد الفطر املبارك

جاسم التنيب - أمير زكي

منذ بدء أزمة ڤيروس كورونا في الكويت وتكليف وزارة 
الداخليــة بجملة من املهام، أبرزها تطبيق احلظر اجلزئي 
ومن ثم احلظر الكلي بالتعاون مع قطاعات عسكرية أخرى، 
ظهر معدن رجال األمن وأداؤهم الفائق واملستمر بتعليمات 
وإشــراف نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، 
ويوم أمس وفــي لفتة طيبة فوجئ املواطنون واملقيمون 
املسموح لهم بالتجول أثناء احلظر بقيام وزارة الداخلية 
بوضع الفتات عند النقاط األمنية تبارك بحلول عيد الفطر 
املبارك، أعاده اهللا على اجلميع باخلير واليمن والبركات، 
الى ذلك واصلت دوريات األمن، خاصة رجال أمن محافظة 
مبــارك الكبير، توزيع وجبات اإلفطار وســلندرات الغاز 
واخلبز على املواطنني واملقيمني في منطقة صباح السالم، 
اســتكماال للجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال األمن الى 
جانب جهودهم األمنية، وأشــرف علــى توزيع الوجبات 

والسلندرات مدير األمن العميد خالد الكندري.

استكماالً ألداء وزارة الداخلية الفائق باالنتشار وتخفيف األعباء عن املواطنني واملقيمني
العميد خالد الكندري يشرف على توزيع الوجبات الغذائية

رجال االمن ميارسون عملهم صباحا رغم ارتفاع درجات احلرارة

(هاني الشمري) عدد من رجال االمن في نقطة تفتيش وتبدو خلفهم املباركة بالعيد 

النهام ُيحدد موعد عطلة «الداخلية» في العيد
عبداهللا قنيص

تزامنا مع عيد الفطر املبارك، اصدر وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميما 
بشأن موعد اجازة العاملني في الداخلية على 
ان يستمر رجال االمن امليدانيني التواجد 
في مقار اعمالهم، وجاء في نص التعميم: 
استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ 
لســنة ١٩٧٩ الصادر بتاريــخ ١٩٧٩/٧/٢٢ 
بشأن العطالت الرسمية وتعديالته. تعطل 
الوزارة اعمالها وذلك على التفصيل اآلتي:

١ ـ اذا كان اول ايام العيد يوم الســبت 
املوافق ٢٠٢٠/٥/٢٣، فإن أيام السبت واالحد 
واالثنني املوافقة٢٣ و٢٤ و٢٠٢٠/٥/٢٥ على 

التوالي تعتبر ايام عطلة رسمية على ان 
يبدأ الدوام الرســمي املعتــاد صباح يوم 

الثالثاء ٢٠٢٠/٥/٢٦.
٢ ـ امــا اذا كان اول ايــام العيــد هــو 
يــوم االحد املوافــق ٢٠٢٠/٥/٢٤ فإن ايام 
االحد واالثنني والثالثاء املوافقة ٢٤ و٢٥ 
و٢٠٢٠/٥/٢٦ علــى التوالــي تعتبــر ايام 
عطلة رسمية على ان يبدأ الدوام الرسمي 
املعتاد صباح يــوم االربعاء ٢٠٢٠/٥/٢٧. 
علــى ان يتواجد املناوبون مبقار اعمالهم 
كاملعتاد. فعلى الوكالء املساعدين واملديرين 
العامــني ومديــري االدارات االخرى وكل 
اجهزة الوزارة العلم بهذا التعميم واحاطة 

العاملني لديهم مبضمونه.

ضابط من امن مبارك الكبير ينادي على الوافدين للنزول لتسلم وجبات االفطار

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

استحداث إذن لتمكني املواطنني 
من التوجه للمزارع والشاليهات واجلواخير

هاني الظفيري

استحدثت وزارة الداخلية خدمة جديدة 
خلروج املواطنني أثناء احلظر الكلي وذلك 
للذهاب إلى املتنزهات. وحتمل هذه اخلدمة 
على موقع هيئة املعلومات املدنية اسم «تغيير 
محل اقامة اثناء احلظر». وأوضحت الوزارة 
أن الهــدف من هذه اخلدمة واخليار اجلديد 
فــي التصريــح باخلروج أثنــاء احلظر هو 
متكني املواطنــني الراغبني فــي الذهاب الي 
املتنزهات والرجوع إلــى منازلهم في حال 
رغبتهم، مشيرة إلى أن املقصود باملتنزهات 
هو املزارع والشاليهات واجلواخير اخلاصة، 
وغيرهــا. وأضافــت أن هــذا التصريح هو 
تصريــح مؤقت مينــح مرة واحــدة للفرد 
ومتــاح فقط ملدة يومني اعتبارا من مســاء 
اخلميس املاضي، ومدة التصريح ٤ ساعات 
فقط، يســتطيع صاحب التصريح الذهاب 
والعــودة مرة أخرى. وكذلك ســائق املنزل 
يســتطيع الذهاب والعودة بالتصريح ملدة 
٤ ساعات. ونبهت «الداخلية» على ضرورة 
تثبيت احلضور عند الوصول الى الوجهة 
من خالل التطبيــق Curfew Permits، حيث 
انه في حال عدم تثبيت احلضور من خالل 

مؤقت وُمينح مرة واحدة للفرد ومتاح فقط ملدة يومني

البحث عن مجهول استبدل إطارات 
ورجنات «فارهة» بـ «طابوق» في الفحيحيل

محمد الدشيش

تقدم مواطن إلى مخفر شرطة الفحيحل 
متهما لصا مجهوال بسرقة رجنات وإطارات 
مركبته الفارهة، هذا وانتقل فور تسجيل 
املواطــن للقضيــة عــدد من رجــال األدلة 
اجلنائية لرفع اآلثار من املركبة في محاولة 

لتحديد هوية اجلاني، على أن يقوم رجال 
املباحــث بدورهم في ضبــط اللص بكافة 
الطــرق مبا في ذلــك امكانية االســتعانة 
بكاميــرات منزله في محيط مكان ســرقة 
املركبــة. وكان املواطن فوجئ باســتبدال 
اطــارات مركبته بقطع مــن احلجارة بعد 

قيام املجهول بالسرقة قبل املغرب.

مالك املركبة املسروقة في الفحيحيل لـ «األنباء»: 
أبي الفزعة و«السويتش» اليزال في جيبي

سالت الغذاء تشعل مشاجرة بني «محجورين» أعلى سطح بناية

محمد الدشيش

ناشــد مواطن عبــر «األنباء» اي 
مواطــن او مقيــم يشــاهد او يرصد 
مركبته ان يتواصل معه او مع وزارة 
الداخلية طالبا الفزعة بعدما سرقت 
سيارته من امام منزله في الفحيحيل. 
وقــال املواطن لـ «األنبــاء»: فوجئت 

باختفاء سيارتي الفارهة من امام منزلي 
رغم ان الســويتش بحوزتي، مشيرا 
الى انــه ال يعرف كيف متكن اجلاني 
مــن ســرقتها رغم انهــا حديثة ومن 
الصعب تشــغيلها مبفتاح مصطنع، 
قال انه ســجل قضية وقــام بتوزيع 
صورة املركبة على وسائل التواصل 

االجتماعي.

أحمد خميس

انتهت مشاجرة باأليدي بني عدد من الوافدين 
فوق سطح إحدى البنايات في حولي بالتصالح 
فيما بينهم ورفضهم تسجيل قضية بحق بعضهم 
بعضا. وبحسب مصدر امني فإن املشاجرة التي 
اندلعت بني وافدين جاءت بسبب توزيع سالت 
غذائية عليهم، مشيرا الى ان قاطني البناية التي 
وقعت بني سكانها مشاجرة هي بناية محجورة 
أمنيا نظرا الكتشــاف إصابة عدد من قاطنيها 
بـ «كورونا»، هذا واســتطاع عدد من نشــطاء 
التواصل االجتماعي توثيق املشاجرة التي اندلعت 

أعلى السطح.

فوجئ باختفائها من أمام منزله وسجل قضية سرقة

صورة عن املركبة املسروقة من منطقة الفحيحيل

من املشاجرة بني الوافدين

األمن العام يستمر في اإلشراف وتوزيع الوجبات الغذائية وسلندرات الغاز على الوافدين بعد النداء عليهم مبكبرات الصوت

التطبيق ســيقوم النظام آليا مبنع صاحب 
التصريــح من احلصــول على اي تصاريح 

اخرى مستقبال.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اختبار ٤٨٨ ضابط صف بتقنية االتصال املرئي في االطفاء
محمد اجلالهمة

شرعت اإلدارة العامة لإلطفاء وعبر 
تقنية االتصال املرئي في إجراء اختبار 
لـ ٤٨٨ ضابــط صف متهيدا لترقيتهم. 
هــذا وأشــرف على إجــراء االختبارات 
نائب املدير العام لقطاع تنمية املوارد 
البشرية اللواء محمد الشطي، حيث مت 
توجيه أسئلة إلى رجال اإلطفاء، وجاءت 
اإلجابات كفيلة بنجاح من مت اختبارهم.

وكان اللواء الشطي قال إن «اإلطفاء» 
وضعت برنامج اختبارات الترقية تقديرا 
جلهــود العاملني في جميــع القطاعات 
ويسهم في أن يوفي قطاع اإلطفاء باملهام 

املوكلة إليه.
يشــار إلى أن ضباط الصف الذين 
بصدد إجراء اختبارات لهم عبر االتصال 
املرئي متهيدا لترقيتهم هم ٥ من رتبة 
وكيل عريف و١٦٠ عريفا و١٧ رقيبا و٢٨٥ 

رقيبا أول و٢١ وكيل ضابط.

املرشحون للترقي ٥ من رتبة وكيل عريف و١٦٠ عريفاً و١٧ رقيباً و٢٨٥ رقيباً أول و٢١ وكيل ضابط

ملشاهدة الڤيديواللواء محمد الشطي وعدد من قيادات االطفاء خالل اجراء االختبار عبر االتصال املرئي


