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النهام يوّجه منتسبي «الداخلية» إلى االلتزام 
باإلجراءات والتدابير الصحية والوقائية

أصــدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
تعميما يقضي بالتزام جميع منتسبي وزارة الداخلية 
(عســكريني ـ مدنيني ـ مهنيني) باإلجراءات والتدابير 
الصحيــة والوقائية التي أقرتهــا وزارة الصحة عند 
تعاملهــم أو اختالطهــم مع الغير فــي جميع األماكن 

ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
وذكــرت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية، في بيان لها، أن التعميم يأتي تنفيذا 
لقرارات مجلس الوزراء، ونظرا للوضع الوبائي الصحي 
اإلقليمــي وتداعيات اإلجراءات املترتبة على انتشــار 
اإلصابة بڤيروس «كوفيدـ١٩» وتعزيز األمن الصحي 

بالبالد.

في تعميم يهدف إلى تعزيز األمن الصحي بالبالد

الفريق عصام النهام

«اإلطفاء» تخّرج دورة مكافحة حرائق 
الطائرات ١ إلطفاء احلرس الوطني

انتشال شخص ألقى بنفسه في البحر
من أعلى جسر جابر

قام نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع 
تنمية املوارد البشرية اللواء محمد عبداهللا 
الشطي وبحضور معاون اإلسناد اإلداري 
في احلرس الوطني العميد م.عصام نايف 
عصام صباح امس بتخريج عدد ١٣ ضابط 
صف من منتســبي وحــدة إطفاء احلرس 
الوطني امللتحقني بالدورة رقم ١ املختصة 

في إطفاء حرائق الطائرات واملنعقدة خالل 
الفترة من ١٧ يناير وحتى ٤ فبراير ٢٠٢١، 
وذلك تفعيال لبروتوكول التعاون املشترك 

بني قوة اإلطفاء العام واحلرس الوطني.
حضر حفل التخريــج عدد من قيادات 
التدريــب في قوة اإلطفــاء العام وقيادات 

احلرس الوطني.

محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر فــي قوة اإلطفاء العام بأن 
قارب نزهة انتشل شخصا ألقى بنفسه من 
أعلى جسر جابر. ولفت املصدر إلى أنه فور 

تلقي العمليات بالغا تضمن انتحار شخص، 
انتقل رجال مركز إطفاء الشويخ البحري. 
ومن املقرر تسليم الشخص لألجهزة األمنية 
ملعرفة ما إذا كان األمر انتحارا أم ســقوطا 
باخلطأ. هذا، ولم تعرف جنسية الشخص.

قيادات «اإلطفاء» واحلرس وخريجو الدورة

نيران مطبخ ُتخلي بناية من قاطنيها في حولي
سعود عبدالعزيز

متكنت فرق قوة اإلطفاء 
العــام مــن الســيطرة على 
حريــق اندلــع فــي عمــارة 
مبنطقة حولــي. وأوضحت 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
العــام، أن  بقــوة اإلطفــاء 
احلريق نشب في مطبخ شقة 
بالدور الثاني وتعاملت معه 
فــرق قوة اإلطفاء من مراكز 
حولي والساملية بعدما قامت 
بإخالء العمارة من الســكان 
دون أن يتسبب احلادث في 

أي إصابات.
وقد حضر مبوقع احلادث 
وفــرق  الداخليــة  رجــال 

محتويات الشقة حلقت بها أضرار بليغةالطوارئ الطبية.

«األمن العام»: فّض جتمعات لـ ٩ أعراس وإلغاء حفلني 
وتكثيف االنتشار بني املزارع واجلواخير ملنع التأجير

أمير زكي

كشف مصدر أمني مطلع 
عن قيام قطــاع األمن العام، 
والذي يرأســه اللــواء فراج 
الزعبــي وفور إعالن مجلس 
الوزراء عن قراراته اجلديدة 
بشأن الضوابط التي من شأنها 
احلــد مــن انتشــار ڤيروس 
كورونا، مت فض جتــــمعات 
لـ ٩ أعراس، واحتفالني جرى 
اإلعــالن عــن إقامتهما أمس 
اخلميــس، أحدهمــا معرض 

للعطور واآلخر ملطعم.
إلــى  املصــدر  واشــار 
تخصيــص قوة فــي كل من 
مديريات األمن في محافظات 
الكويت الســت كإســناد الى 
بلديــة الكويت لتطبيق قرار 
مجلس الوزراء بشأن إغالق 
املجمعات واحملــالت اعتبارا 
من الساعة الثامنة مساء يوم 

األحد املقبل.
الــى أن  ولفــت املصــدر 
الداخليــة مســتعدة  وزارة 

القوانني مع أي مخالفات بهذا 
اخلصوص.

وأردف املصدر: انه خالل 
األيام القليلــة املاضية متت 
مداهمة ١١ مزرعــة وعدد من 
اجلواخير واالسطبالت بعدما 
تبني قيام أصحابها بتأجيرها 
إلقامة أعــراس أو جتمعات، 
وكذلــك عدد من املقاهي التي 
تخالف قرارات التشغيل حيث 
مت إخراج من بداخلها وحترير 

مخالفات بحقهم.

بصدد تخصيص قوة ملساندة البلدية في إغالق املجمعات واحملالت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء

اللواء فراج الزعبي

اخلفل الذي كان مقرر له أمس ومت إلغاؤه

لتلقي أي بالغ بشــأن وجود 
جتمعات داخل الدواوين، داعيا 
املواطنني الى عدم التردد في 
التواصــل مع عمليات وزارة 
الداخلية واإلبالغ عن مثل هذه 

التجمعات.
واشار الى أن هناك قرارا 
مفعال ملنع التجمعات وستتم 
زيادة تفعيله في غضون األيام 
املقبلة، مشددا على ضرورة أن 
يتسم اجلميع بالوعي واإلدراك 
خلطورة املرحلة التي متر بها 
البالد وللسيطرة على معدالت 

اإلصابة بڤيروس كورونا.
واكد املصدر أن اجلواخير 
املــزارع ســيتم تكثيــف  أو 
االنتشار األمني في محيطها 
وفي هذه الظروف االستثنائية، 
وذلك بعد تقارير تؤكد قيام 
أصحابهــا بتأجيرهــا إلقامة 
مناســبات وحفالت، الفتا أن 
هنــاك تواصــال مت بني قطاع 
األمــن العــام والهيئة العامة 
الزراعــة بحيــث  لشــؤون 
يتم التعامل بحزم وحســب 

حوادث السير تتواصل وحتصد حياة شخصني وتنقل
٥ للعالج في انقالبني وتصادم أسفر عن تفّحم مركبتني

محمد اجلالهمة - أحمد خميس

تواصلــت حوادث الســير 
املميتة يوم أمس وتســببت ٣ 
حوادث (عبارة عن انقالب باص 
(٢٢ راكبا) ومركبة رباعية الدفع 
وتصادم عنيــف بني مركبتني 
أدى الــى تفحمهمــا) في وفاة 
شخصني يرجح ان يكونا مواطنا 
وهنديا، فيما أسعف ٤ أشخاص 
منهم ٤ من اجلنســية الهندية 
للعالج الى مستشفى الفروانية 
وتركت جثتا املتوفني الى الطب 

الشرعي.
وبحســب مصدر امني فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 

ولدى انتقال رجال األمن تبني 
ان احلادث عبــارة عن انقالب 
مركبة رباعية الدفع وأن هناك 
شخصا محشورا بداخلها، حيث 
جرى إخراجه متوفيا وتركت 
جثته للطب الشرعي. من جهة 
أخرى، ذكــرت إدارة العالقات 
العامة واإلعــالم بقوة اإلطفاء 
العام عن وقوع حادث تصادم 
وحريق مركبتني امس اخلميس 
على طريق املقوع مقابل مطار 
الكويــت الدولــي أســفر عــن 
إصابة شخص مت نقله للعالج 
في املستشــفى، وقــد تعاملت 
مع احلادث فرقــة إطفاء مركز 

صبحان.

نحو السادسة من صباح امس 
بالغا بانقالب باص على طريق 
الدائري السادس مقابل منطقة 
الشــهداء وعلــى الفــور انتقل 
إلى موقع البــالغ رجال األمن 
وتبينت وفاة شخص لم يعثر 
معه على إثبات فيما أصيب ٤ 
وافدين جميعهم من اجلنسية 
الهندية بكسور وجروح وجرى 
نقلهم الى العالج في مستشفى 
الفروانية بواســطة ســيارات 

الطوارئ الطبية.
وحــول احلادث الثاني قال 
املصدر ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية نحو الثامنة من صباح 
امــس علــى طريــق الســاملي 

على طرق «السادس» و«الساملي» و«املقوع»

رجل إطفاء خالل السيطرة على حريق املركبتني

تدّخل أمني ميّكن البلدية من إزالة مصنع معادن مخالف
عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر امني «األنباء» 
بأن قوة من قطاع األمن العام 
ممثلة في مديرية أمن اجلهراء 
قامت بتقدمي الدعم واإلسناد 
لبلدية الكويت إلزالة مشروع 
يعوق تنفيذ مشــروع سعد 
العبداهللا، وهــو في الوقت 

ذاته مخالف.
وأضــاف املصــدر: تلقت 
الداخلية إفادة من البلدية يوم 
امس وخالل توجهها لتنفيذ 
عمليــة اإلزالة بوضع باص 

املنشأة تعوق مشروع سعد العبداهللا

املصنع خالل إزالته من قبل آليات البلدية

يعوق عمل اللجنة في املمر 
املؤدي الــى املصنع، وعلى 
الفــور مت توجيــه دوريات 
مــن األمن الى موقع املصنع 
املخالــف لتقطيــع املعادن، 
وجرت إزاحة املركبة ومتكني 
آليــات البلدية من أداء مهام 

عملها.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


