
األمنية
الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠

20

العميد عبداهللا سفاح اشرف على حملة صباح الناصر

الصالح: سعيكم الدؤوب حلفظ األمن متآزرين مع اجلهات 
املعنية موضع تقدير القيادة السياسية

في ظل الظروف الراهنة 
التــي متر بهــا البــالد في 
انتشــار ڤيروس  مواجهة 
كورونــا املســتجد، ومــع 
اســتمرار جهــود رجــال 
الصفوف األولى من منتسبي 
املؤسسة األمنية بعيدا عن 
ذويهــم في أيام عيد الفطر 

الفريق عصام النهام وعدد 
من القيادات األمنية بزيارة 
تفقدية إلى احلدود الشمالية 
«مركــز الرتقــة» وكان في 
اســتقباله عدد من قيادات 

القطاع.
ونقل الصالــح حتيات 
السياسية  القيادة  وتقدير 

عن كيفية عمــل املنظومة 
الراداريــة احلديثة والدور 
الفعال لرجال امن احلدود 
فــي أزمة جائحــة كورونا 
وتسلمهم لعدد من احملاجر 
الصحيــة ومراكــز اإليواء 
وتطبيق قــرار العزل على 
منطقة املهبولة وانتشارهم 

بــكل أشــكالها  التهريــب 
باإلضافة إلى استخدام كل 
األنظمة األمنية املعمول بها.
واختتــم زيارتــه ملركز 
الشــكر  الرتقــة بتوجيــه 
لرجال أمن احلدود وجميع 
منتسبي املؤسسة األمنية 
علــى جهودهــم املبذولــة 

العليا على جهودهم املبذولة 
في سعيهم الدؤوب حلفظ 
األمن متكاتفني ومتآزرين 
مع مختلف اجلهات املعنية 
وعلى اجلاهزية واليقظة، 
كما قدم لهم التهنئة مبناسبة 

عيد الفطر السعيد.
واستمع إلى شرح مفصل 

األمني فــي منطقة صباح 
األحمد ومنطقة الوفرة.

 كما اطلع الوزير الصالح 
ومرافقوه إلى عرض مرئي 
عــن إجنــازات قطــاع أمن 
احلدود ولدورهم الفعال في 
التعامل والتصدي حملاوالت 
التسلل ومكافحة عصابات 

وانتشارهم الذي كان له اكبر 
األثر فــي نفوس املواطنني 
واملقيمني، كمــا توجه إلى 
العاملني بالشــكر  جميــع 
والتقديــر مؤكديــن أنهــم 
يؤدون دورهــم في فرض 
وتطبيــق القانون لبســط 

مظلة األمن واألمان.

خالل زيارة تفقدية لرجال أمن احلدود الشمالية رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية

وزير الداخلية لدى وصوله مركز الرتقة برفقة وكيل الوزارة واللواء جمال الصايغالوزير أنس الصالح متوسطا وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام واللواء الشيخ سالم النواف

الدائم  السعيد وإصرارهم 
على بذل الغالي والنفيس 

حلفظ األمن.
قام نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
أنــس خالــد الصالــح أول 
أيام عيــد الفطر الســعيد 
يرافقه وكيل وزارة الداخلية 

ضبط «غير طبيعي» كاد يحدث مجزرة بشرية في نقطة أمنية
سعود عبدالعزيز

حتفظ رجــال أمن اجلهــراء على 
مــواطن «غــير طبيعي» بعــدما كاد 
يحــدث مجــزرة بشرية بدهس عدد 
مــن رجال األمن الذيــن تواجدوا في 
منطقة أمنية لتطبيق حظر التجول، 
هذا، وجنا ضابط ووكيل ضابط من 
موت محقق، فيما تسبب احلادث في 
تلف مركبة مدنية كانت متوقفة في 
النقطة للتدقيق وتلفيات اخرى في 

نفس املكان.

واســتنادا الى مصــدر امني فإنه 
وخالل وجــــود نقــــطة أمنية على 
طريق اجلهراء جاءت مركبة بسرعة 
عاليــة رغم وجود عالمات حتذيرية 
وإرشــادية وحاولت تفــادي مركبة 
مدنيــة متوقفة فقــام قائــد املركبة 
باالصطــدام باملركبة ومن ثم توجه 
إلى احلارة اليمنى وكاد يدهس وكيل 
ضابط ومن ثم أكمل ســيره وتوقف 
اضطراريا بعــد مالحقته أمنيا على 
جسر أمغرة وتبني انه في حالة غير 

طبيعية.

تفادى االصطدام بـ «مدنية» وشرع في دهس وكيل ضابط

ملشاهدة الڤيديوتلفيات حلقت بالنقطة األمنية

ملشاهدة الڤيديو

مصدر أمني: ال صحة لكسر جماعي للحظر في «الشاليهات»
محمد اجلالهمة

أكــد مصــدر أمني عــدم صحة 
مــا مت تداوله يوم أمــس من قيام 
مجموعات شــبابية بكسر احلظر 
والقيــام برقصــات جماعية داخل 
الشاليهات. وقال املصدر ان رجال 
االمن املنتشرين في الشاليهات لم 
يرصدوا اي اختراق او كسر حلظر 
التجول داخل محيط الشاليهات او 

في طرقات رئيسية، مشيرا الى ان 
املقطع املتداول يعود ملجموعة من 
الشــباب كانوا يحتفلون باألعياد 
الوطنية اي نهاية فبراير املاضي، 
وقبل انتشــار او ظهــور ڤيروس 
كورونا في الكويت، مشــددا على 
ضــرورة توخي احليطــة واحلذر 
وعدم نشــر معلومات خاطئة في 
هــذا التوقيت والــذي نحتاج فيه 

جميعا الى التكاتف.

أكد أن مقطع احتفاالت الشباب يعود إلى العيد الوطني

التجمع في الشاليهات ليس كسرا للحظر وكان في فبراير

أحد رجال األطفاء يتعامل مع احلريق الذي خلف تلفيات مادية

تبادل طعن وضرب بني شابني في زمن احلظر بالواحة

إصابة ٥ أشخاص باختناق في حريق بـ«اجلليب»

محمد الدشيش - عبداهللا قنيص

وضع شــابان كويتيان 
حتت التحفظ األمني داخل 
مستشــفى اجلهراء، وذلك 
على خلفية تبادل طعن فيما 
بينهما، وكسر حظر التجول 
الذي فرضه مجلس الوزراء، 
على ان يحاال بعد تلقيهما 
العالج الى النيابة للتحقيق 
معهما والوقوف على أسباب 
التي استخدمت  املشاجرة 

فيها األدوات احلادة.
هــذا وأرفــق فــي ملف 
القضيــة تقريــران طبيان 
للمواطنني، وجرى تصنيف 
القضية باعتبارها جناية.

واستنادا الى مصدر امني 
فإن بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية بوقوع مشاجرة 
عنيفة فــي منطقة الواحة 

املتشــاجران  واســتخدم 
احلــادة، وعلــى  األدوات 
الفور مت اإليعاز لرجال األمن 
بالتوجه الى موقع املشاجرة 
وضبط أطرافها حيث تبني 
ان املتشــاجرين كويتيان 

وقاال في التحقيقات األولية 
ان هناك خالفات شخصية 
فيما بينهمــا، ورفض أحد 
املتشــاجرين اتهامه بكسر 
ان  الــى  احلظــر، مشــيرا 
الطرف اآلخر هو من حضر 

أمام منزله.
من جهة اخرى، أسفرت 
حملــة صباحية ملدير أمن 
الفروانيــة العميد عبداهللا 
ســفاح في منطقــة صباح 
الناصر عن توقيف نســاء 
ورجــال جتــاوزوا حظــر 
التجول، ومت سحب مدنيات 
املخالفــني وطلــب منهــم 
مراجعة حتقيقات خيطان، 
وتبني فــي التحقيق معهم 
وجود أسباب قاهرة وأخرى 
إنســانية دفعــت باحملقق 
إلى إلزامهم بالتوقيع على 
تعهدات لعدم كســر حظر 
التجــول. من جهــة أخرى 
أعلنت وزارة الداخلية عن 
ضبــط ١٦ مخالفــا حلظــر 
التجــول ليــوم أمــس في 
محافظات الكويت الســت، 
لــوزارة  وبحســب بيــان 

فــإن املخالفني  الداخليــة، 
للحظــر ضبطــوا بواقع ٤ 
مخالفني في الفروانية، و٣ 
مخالفني في حولي ومثلهم 
في األحمدي، والعدد نفسه 
في اجلهراء، ومخالفني في 
العاصمــة، ومخالــف فــي 

مبارك الكبير.

تبريرات مقنعة حالت دون توجيه تهم لنساء ورجال وتوقيف ١٦ مواطنًا ووافدًا خالفوا احلظر في ٦ محافظات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

العوضي أشاد بجاهزية رجال أمن املطار 
وميناءي الشويخ والدوحة

قام وكيــل وزارة الداخلية املســاعد 
لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي 
بجولة تفقدية ملطار الكويت الدولي وأمن 
ميناءي الشويخ والدوحة مبناسبة عيد 
الفطر رافقه خاللها عدد من قيادات قطاع 

املنافذ.
ونقل لهم اللواء العوضي حتيات وتهاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
مشــيدا بوجودهم على رأس عملهم بعيدا 

عن أهلهم وذويهــم، وخاصة في ظل هذه 
الظروف.

وأشاد العوضي برجال أمن قطاع املنافذ، 
مبا شــاهده من حرص وتواجد على مدار 
الساعة وتعاملهم املستمر مع أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد، وعلى جاهزيتهم على 
مدار الساعة، وطالب قيادات قطاع املنافذ 
باملتابعة امليدانية، لالطالع على سير العمل، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء 

واجبهم الوطني.

محمد اجلالهمة

أصيب ٥ أشــخاص باختنــاق نقل ٣ منهم 
للعالج في املستشفى، وذلك اثر حريق منزل 
اندلــع صباح امس مبنطقة جليب الشــيوخ. 
وقــد هرع للتعامــل مع احلادث رجــال إطفاء 

مركزي جليب الشيوخ والعارضية، حيث قاموا 
بإنقاذ األشخاص احملتجزين في سطح املنزل 
بواسطة آلية السلم، ومت عالج ٢ منهم في موقع 
احلادث عن طريق الطوارئ الطبية، فيما متكنت 
فرق اإلطفاء من إخماد احلريق، وباشرت فرق 

التحقيق عملها ملعرفة أسباب احلادث.

خالل زيارة تفقدية للمرافق الثالثة ثاني أيام عيد الفطر املبارك

من جولة اللواء منصور العوضي في منافذ الكويت

يطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وإلى 
الشعب الكويتي، أجمل التهاني والتبريكات 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، جعله اهللا عيد 
خير وسعادة وخروج من هذا االبتالء علينا 

وعلى األمة اإلسالمية والعربية.
وكعادة ســمو األمير الكرمية، بحنانه 
وإنســانيته واحتضانه ألبناء شعبه، وّجه 
سموه كلمة سامية إلى أبناء شعبه واملقيمني 
على أرض الكويت الكرمية، بدأها ســموه 
بالتهنئة بعيد الفطر، حيث قال: «يسرني مع 
اطاللة عيد الفطر السعيد أن أهنئكم بهذه 
املناسبة الفضيلة، داعيا املولى عز وجل أن 
يعيدها علينا وعلــى وطننا العزيز بوافر 
العز واملجد وعلى أمتينا العربية واالسالمية 

باخلير واليمن والبركات».
ووجه سموهـ  حفظه اهللا ورعاهـ  التحية 
إلى أبناء وطننا في الصفوف األولى ملواجهة 
وباء كورونا، فقال: «أجدد باسمكم وباسمي 
توجيه حتية تقدير وإجالل وإشادة وفخر 
إلى إخواننا وأبنائنــا وبناتنا األبطال ممن 
سخروا أنفسهم خلدمة الوطن واملواطنني 
فكرســوا جهودهم املخلصة ملواجهة وباء 

ڤيروس كورونا املستجد».
من الضروري أن نســجل بكل الفخر 
التقدير واالمتنان ملن توفاهم اهللا  وعظيم 
وهم في مواجهة هذا الوباء ونحتســبهم 
عند اهللا من الشهداء مبا قدموا وكذلك من 
أصيبوا ونسأل اهللا لهم وللجميع الشفاء».

وبقلب األب احلنــون، وحكمة احلكيم 
املعهودة على ســموه، وجه سموه رسالة 
إلى بعض القائمني على وسائل اإلعالم، ممن 
أثاروا الفنت واملغالطات، وأساءوا استخدامها، 
فقال سموه: «أشير بأسف بالغ إلى ما تتناقله 
بعض وسائل اإلعالم من مغالطات وإساءات 
مؤذية ال تتفق مع حرمة الشــهر الفضيل 
والتــي ال متثل إصالحــا وتقوميا ملا يثار 
وأدعو اجلميع إلى االلتزام بسمو الرسالة 
اإلعالمية واحلرص على ممارســة دورها 
اإليجابي املسؤول في دعم اجلهود املشترك 

لدحر هذا الوباء».
وأشاد ســموه ـ رعاه اهللا ـ مبا قام به 
الشرفاء على  املواطنون واملقيمون  أبناؤه 
أرض الكويت من استجابة وعناية باإلجراءات 
وما أبدوه من تفهم ملا اتخذته الدولة ملواجهة 
وباء كورونا، فقال سموه: «أشيد بإخواني 
وأبنائي املواطنني الكرام واملقيمني على ما 
أبدوه من تفهم لكافة اإلجراءات التي اتخذتها 
الدولة ملواجهة هذه اجلائحة والتزامهم بها 
سيســهم بإذن اهللا تعالى في اإلسراع إلى 
عودة احلياة الطبيعية في القريب العاجل».

ونحن نقول لســموه: سمعا وطاعة يا 
صاحب السمو، كلماتكم نبراس لنا نستضيء 
به في حياتنا، وأمتنى من أبناء وطني الكرام 
وكل مقيم على أرض الكويت الطيبة أن يلتزم 
بكلمات وأوامر صاحب السمو، وأن نبتعد عن 
التباغض والتحاسد، ونترك املغالطات وإثارة 
الفــنت، وأن نتكاتف ونتعاضد لنقف صفاً 
واحداً جتاه ما نواجهه من مؤامرات وأوبئة.

من بالدي

سمعًا وطاعًة
يا صاحب السمو

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب


