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جاءت االنتخابــات البرملانية ملجلس 
أمة ٢٠٢٠ وســط ظروف استثنائية غير 
مسبوقة لم نعهدها، وبالتزامن مع جائحة 
كورونا، كانت االجهزة املختصة بالتعامل 
واإلشراف على هذا احلدث التاريخي امام 
حتدٍّ كبير في خروج هذه املناسبة ومبا 

يليق مع أهميتها.
جهات عدة شــاركت في خروج هذا 
العرس بالصورة املشرقة خاصة السادة 
القضاة واملستشــارين ووزارة الصحة 
وغيرها من اجلهــات، ولكن ومن واقع 
خبرتي األمنية فإن العبء االكبر لنجاح هذا 
العرس ألقي على وزارة الداخلية لدورها 
في التنظيم واالشراف على سالمة الناخبني 
وتسهيل عملية التصويت وفق ما تستلزمه 

املرحلة.
وزارة الداخلية مارســت مهام عملها 
بحرفية شديدة فاستحقت درجة االمتياز، 
وهذا االداء الفائق لم يأت من فراغ وإمنا 
كان ثمرة خطط واجتماعات أمنية ماراثونية 
لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
بجميع القطاعات االمنية، اذ شكلت جميع 
القطاعات االمنية فريق عمل متجانســا 
استحق االشادة املستحقة من قبل حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، وسمو رئيس 
مجلس الــوزراء ملا ظهر جليا من تعاون 
وتكاتف وتنسيق وتنظيم وااللتزام بكل 
االحتــرازات واالحتياطات التي تتطلبها 
الظروف الصحية الراهنة، وهو ما جّسد 

الوجه احلضاري للوطن.
بالنظر الى هذا احلدث والذي كان محل 
متابعة من اجلميع مارست قطاعات الداخلية 
أدوارا متنوعة بدءاً من استقبال االخوة 
املرشحني مرورا بالتدقيق األمني والتأكد 
االنتخابات  أهلية املرشحني خلوض  من 
وتسلم املدارس أو املقار االنتخابية للتأمني 
قبل انطالق العرس انتهاء بتنظيم عملية 

الدخول الى املقار مع االلتزام باالشتراطات 
الصحية.

ال ميكن استثناء أي من قطاعات الداخلية 
وكبار قيــادات الداخلية في هذا احلدث، 
فوجدنا الفريق الشــيخ فيصل النواف 
الفجر هو وزمالؤه  يجول حتى ساعات 
الوكالء املساعدون على اللجان ورصدنا 
كيف اجاد كل قطاع بتنفيذ ما طلب منه، 
فالعمليــات واملرور انصب جهدهم على 
تنظيم احلركة مقابل اللجان واملشــاركة 
في نقل صناديق االقتــراع الى اللجان 
الرئيسية متهيدا إلعالن النتائج، وأمن الدولة 
واألمن اجلنائي في املشاركة بالتأمني والدعم 
االمني، وقطاع األمن العام في االشراف على 
اللجان واالمداد واخلدمات املساندة وشؤون 
التعليم والتدريب الشرطي والعالقات العامة 
الضباط  املتميزة بكوكبــة من  بإدارتها 
الكندري  العميد توحيد  الشاب يتقدمهم 
والذين مارسوا دورا غاية في األهمية منذ 
االعالن عن موعــد االنتخابات واظهروا 
للعالم الصورة املبهجة لهذا احلدث، فشكرا 
للجميع. وفي اخلتام نعزي أسرة شهيد 
الواجب ردن اخلالدي ونعزي انفسنا أيضا 
وندعو اهللا ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

٭ آخر الكالم: نبارك لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ صباح اخلالد على 
الثقة التي حظي بها من قبل صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا، وجتديد تكليفه برئاسة 
مجلس الوزراء، ونأمل له التوفيق والسداد 
في إدارة احلكومة، ومن نواب األمة مد يد 
التعاون للسلطة التنفيذية لتلبية طموحات 
املواطنني، حتى تظــل الكويت في أبهى 

صورها.
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه وأدام 
علينا نعمة األمن واألمان حتت قيادة أميرنا 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 

حفظهما اهللا. 

نافذة على األمن

«الداخلية».. امتياز 
األداء في «أمة ٢٠٢٠»

الفريق م. طارق حمادة

صراخ «معاقة» أنقذها من افتراس ذئب بنغالي
أحمد خميسوفاة مسّن في دهس وهروب وبنغالي في سقوط من علّو

أحيــل وافد بنغالي اجلنســية يعمل 
«غسال» سيارات الى ادارة اإلبعاد اإلداري 
بعدما رفضت فتاة كويتية تسجيل قضية 
بحقه نظــرا لظروف شــقيقتها املعاقة. 
وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة 
الداخلية ١١٢ تلقت بالغا من مواطنة يفيد 
بقيام شــخص يعمل غســال ســيارات 
بالدخــول الى منزلهم ومحاولة افتراس 
شــقيقتها التي تعاني من اعاقة، وقامت 
بالصــراخ. وقــال املصــدر: فــور تلقي 

البالغ ارسلت دورية من شرطة النجدة 
ومت االســتماع إلى إفــادة املبلغ ومن ثم 
جــرى حتديد الوافد الذي يعمل غســال 
سيارات وهو بنغالي ومن ثم مت ضبطه. 
وبالتحقيق معه اعتــرف بأنه دخل الى 
منــزل الفتاة ولم يكن يعلم انها مصابة 
بإعاقة وأن دخوله بقصد االعتداء عليها. 
وأضــاف املصدر: مت الطلــب من املبلغة 
التقدم الى املخفر لتسجيل قضية ونظرا 
لرفضها ذلك مت االكتفاء بإحالة الوافد الى 
االبعاد مع ادراج اســمه على قوائم غير 

املصرح لهم بدخول البالد.

أحمد خميس 

أكد مصــدر أمنــي أن قضية وفاة 
شخص مسن من غير محددي اجلنسية 
ســيتم إغالقها خالل ســاعات بعدما 
توصــل رجال األمــن ملعلومات مهمة 
تقود إلغالق القضية وتســجيها ضد 
معلوم، مشيرا الى ان شهود عيان قدموا 
الكثير من البيانات بشأن مركبة اجلاني 

وهي مركبة أملانيــة، وكانت عمليات 
الداخليــة تقلــت بالغا في السادســة 
من مســاء اجلمعة بالغا يفيد بوقوع 
حــادث دهس على اخلليج مقابل احد 
املطاعم الشهيرة، وتبني ان املدهوس 
لفظ أنفاسه األخيرة وان اجلاني هرب 
من موقع احلــادث، وأضاف املصدر: 
مت حتويل املتوفــى ويبلغ من العمر 
٦٦ عاما الى الطب الشرعي، فيما قال 

الشــهود الذين ادلــوا مبعلومات عن 
اجلاني ومركبته ان املجني عليه كان 

يعبر شارع اخلليج. 
 من جهــة أخرى، توفي شــخص 
بنغالي اثر سقوطه من الطابق الثالث 
ملنزل قيد اإلنشــاء في منطقة ســعد 
العبداهللا، ومت فتح حتقيق في الواقعة، 
وكانت ١١٢ تلقت بالغا عصر اجلمعة 
يفيد بوجود سقوط من علو مبنطقة 

سعد العبداهللا قطعة ٢، وعلى الفور 
مت ذهاب دورية مزدوجة، حيث متت 
مشاهدة املسعف، وابلغ رجال األمن أن 
الشخص امللقى على االرض من الطابق 
الثالث ملنزل قيد االنشاء متوفى، وال 
تعرف بياناته في الوقت احلالي، وعليه 
أحيلت اجلثة الى الطب الشرعي، وجار 
التعرف على هوية املتوفى، وسجلت 

قضية سقوط من علو ووفاة.

شقيقتها رفضت تسجيل قضية بحقه فأحيل إلى «اإلبعاد»

مشاجرة بني صوماليني ومواطنني تخللها إطالق نار
محمد اجلالهمة

وزارة  أجهــزة  فتحــت 
الداخليــة متمثلــة في إدارة 
بحــث وحتــري محافظــة 
اجلهــراء حتقيقــا موســعا 
وضبط وإحضار مشــاركني 
في مشــاجرة تخللها إطالق 
نار فجرا في منطقة اجلهراء، 
وذلك للعثور على الســالح 
الناري املستخدم في الواقعة، 
خاصة ان رجال األمن والنجدة 

الذين تعاملوا مع املشاجرة 
رصدوا أظرفا فارغة وهو ما 
يجزم بــأن هناك إطالق نار 
حدث أثناء املشــاجرة التي 
بــدأت مبشــادة كالمية بني 
صومالــي ومواطن ليجتمع 
أطــراف مــن كال اجلانبــني 
ويتبادلون الضرب ويحدث 
إطالق النار. وبحسب مصدر 
أمنــي فإنه وحينما تشــير 
عقــارب الســاعة الــى نحو 
الثانية من بعد منتصف الليل 

وفتح حتقيق وتبني ان مشادة 
كالمية تطورت الى شــجار 
وقعــت بــني صومالــي (٢٠ 
عامــا) ومواطــن (٢٢ عاما) 
وحصل الــى جانب الضرب 
تبادل إتالف مركبتي الشابني، 
وحضر أطــراف من قبل كل 
جانب وقام مجهول بإطالق 
النــار. هــذا ومت رفع أظرف 
فارغة متهيدا لضبط مطلق 
النــار ومصــادرة ســالحه 

وإحالته إلى االختصاص.

تلقت عمليات وزارة الداخلية 
بالغا يفيد بوجود مشاجرة 
وإطــالق نار مقابل مســجد 
الوقيــان باجلهراء، وأضاف 
املصــدر: علــى الفــور وجه 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء جمال 
الصايغ باإليعاز الى دوريات 
من النجدة للتعامل مع البالغ.
وأضــاف املصــدر: ما ان 
وصلــت دوريــات النجــدة 
متت السيطرة على الوضع  اللواء جمال الصايغ

ضبط شقيقني «غير طبيعيني» إلهانة رجال أمن والتعدي على مواطن في املخفر
أمير زكي

عن أمر محقق مخفر شرطة ابوحليفة 
جرى احتجاز شابني كويتيني شقيقني 
في نظارة املخفر على خلفية قضايا 
متعددة أبرزها إهانة رجال أمن والتعدي 
على مواطن داخل مطعم وداخل املخفر 
الى جانب االشتباه في كونهما في حالة 
غير طبيعية ومت التحفظ على عدد ٢ 
كوب بهما مادة صفراء يشتبه في انها 

مادة مسكرة.
وبحســب مصدر امني فإن رجال 

مخفــر ابوحليفة وفيمــا يتواجدون 
داخل املخفر فوجئوا بشــخص تبني 
انه مواطن يحتمي بهم من شخصني 
يقومان مبطاردته عقب مشاجرة بينه 
وبينهما داخل مطعم لألسماك في منطقة 

ابوحليفة.
وأضاف املصدر: بعد دقائق من طلب 
جندة املواطن فوجئ رجال األمن مبركبة 
بها املدعى عليهما وهي تقوم مبحاولة 
الدخول الى املخفر وإتالف املزروعات 
واألشجار مقابل املخفر ومن ثم دخال 
الى املخفر لالعتداء على الشاب، ولدى 

اعتراض رجال األمن لهما قاما باالعتداء 
على رجال األمن وتبني انهما في حالة 

غير طبيعية.
وأردف املصــدر: بعد الســيطرة 
علــى األوضاع مت فتــح حتقيق في 
بداية القضية، حيث تبني ان املشاجرة 
اندلعت داخل مطعم شــهير لألسماك 
وان الشــخص الذي جلأ الى املخفر 
هرب وصعد الى مركبة الشابني وهرب 
بها خشية من ضربه او تعرضه لألذى، 
فيما قام الشابان بالصعود الى مركبته 

ومالحقته حتى املخفر.

مصادرة ملصقات وآلة كبس من وكر للخمور احمللية 
وبيعها كـ «مستوردة» بربح ١٠٠٠٪ 

سعود عبدالعزيز  - مبارك التنيب

داهم رجال إدارة مباحث 
محافظة حولي مخيما حتول 
إلــى مصنع ضخــم إلعداد 
اخلمور احمللية وترويجها 
داخل البالد باعتبارها خمورا 
مستوردة وضبط ٧ آسيويني 
يقومــون بــإدارة املصنــع 
وترويج اخلمور، فيما ذكر 
مصدر أمني لـ «األنباء» ان 
أفراد هــذه العصابة  قالوا 
انهم يقومون ببيع الزجاجة 
بسعر يتراوح بني ٣٠ و٢٥ 
دينارا رغم ان كلفة الزجاجة 
ال تتعدى الدينارين، فربح 
العصابة السباعية اآلسيوية 
من عملية بيع اخلمور املزيفة 
يصل إلى ١٠٠٠٪، وعثر رجال 
املباحث على كميات كبيرة 
من اخلمور املعدة للبيع إلى 
جانب مواد وأدوات التصنيع 
ومواد أخرى تظهر اخلمور 

مستوردة وبيعها في السوق 
احمللي. وبعد إجراء عملية 
البحث والتحري والتأكد من 
صحة املعلومات واستصدار 
اإلذن القانوني متت مداهمة 
املوقــع وهــو عبــارة عــن 
مخيم مبنطقــة كبد مجهز 
مبعــدات تصنيع، حيث مت 

احمللية باللون األصفر لتبدو 
وكأنها مستوردة.

وبحســب مصدر أمني، 
معلومــات  وردت  فقــد 
تفيد بقيام عدة أشــخاص 
يقومــون بتصنيــع خمور 
محلية ووضع ملصق على 
الزجاجــات لتوحــي بأنها 

كمني يسفر عن مخيم يُستغل لإليواء والتستر على املركبات املستهترة

جانب من املركبات في طريقها للحجزكميات ضخمة من اخلمور اجلاهزة للبيع ضبطت

باقة ورد وشكر وتقدير
باقة ورد وشكر وتقدير إلى املالزم أول عبدالرحمن 
احلريني من إدارة مرور حولي، على جهوده املبذولة 
خلدمة املواطنني واملقيمني، وتعامله الراقي مع جميع 

املراجعني. 
حقــا، املالزم احلريني منوذج للضباط املخلصني 

في العمل والتفاني فيه.
املالزم أول عبدالرحمن احلريني

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ضبط معدات تقطير وكمية 
كبيرة من اخلمور املصنعة 
محليا داخل براميل وأدوات 
التعبئــة وملصقــات وآلة 
كبس. هــذا، ومتــت إحالة 
املتهمــني واملضبوطات إلى 
جهات االختصاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة.

مــن جهــة اخــرى داهم 
رجــال املــرور مخيــم فــي 
منطقة صحراوية يســتغل 
اليواء والتستر على املركبات 
منطقــة  فــي  املســتهترة 
صحراويــة ومت ضبط عدد 
من املركبات بداخلة واحالتها 

الى كراج احلجز.

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو


