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استمرارا للنهج االصالحي واملتسارع ملعالي 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أصدر 
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
تعميما جلميع قطاعــات وزارة الداخلية 
بتواجد وكالء الوزارة املساعدين بالقطاعات 
املراجعني لإلشراف  اخلدمية في صاالت 
على تقدمي اخلدمات للجمهور، وتخصيص 
يوم الثالثاء من كل أسبوع من (الساعة ٦ 
إلى الساعة ٩ مساء) ملقابلة اجلمهور الذين 

لديهم شكاوى متعلقة باخلدمات.
التعميم يأتي في إطار حرص القيادة العليا 
لوزارة الداخلية على تقدمي افضل اخلدمات 
للجمهور بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات 
التي قد تعترض معامالتهم وفق القانون 
والتســهيل على اجلمهور الكرمي إلجناز 
معامالتهم والوقوف على مشاكلهم وحلها، 
ومما ال شك فيه أن سياسة الباب املفتوح 
ال يجب أن تفهم بشــكل خاطئ، أي انها 
مدخل لتجاوز القانون، بل وجب ان تكون 
اخلدمات املقدمة متسقة متام االتساق مع 
القانون، وتعد أيضا من اهم عوامل جناح 
القيــادي حيث متكنه مــن االطالع على 
احتياجات املراجعني، ومتابعة ما لهم من 
حقوق، وســرعة تنفيذها، ومنح اجلميع 
حقوقهم دون استثناء، وااللتزام بقيم العدل 
واملساواة، وهو ما يتطلب االرتقاء باملهارات 
الشــخصية والوظيفية للمسؤول داخل 
اجلهات املعنية، وهنا الفائدة التي تسعى 
اليها ويحرص عليها معالي الوزير العلي، 
وســبق ان اعلن ذلك صراحة بوجوب أن 
يثبت القياديون رغبة في االستمرار من 

خالل التطوير من انفسهم.
بداية تطبيق التعميم تؤكد انه صدر ليستمر، 

ومــا يؤكد ذلك حرص معالي الوزير على 
متابعة التنفيذ من خالل جولة قام بها الى 
اإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة لشؤون 
للجنسية ووثائق  العامة  اإلقامة واإلدارة 
السفر لإلشراف على آلية تطبيق التعميم 
والتأكد من تطبيقه من الوكالء املساعدين.

لألمانة هذا النهج ليس بغريب على الداخلية، 
وقبل اشــهر محدودة قام وكيل وزارة 
النهام باستقبال  الفريق عصام  الداخلية 
املهام  املراجعني شــخصيا رغم جسامة 
امللقاة عليه بحضور الوكالء املساعدين، 
وكذا نالحظ أن أبواب املسؤولني مفتوحة، 
وأخّص بالذكر األخ وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون اجلنسية واجلوازات الفريق الشيخ 
فيصل النواف ووكيل شؤون اإلقامة اللواء 
أنور البرجــس ووكيل العمليات واملرور 
اللــواء جمال الصايغ، ولكن عندما تكون 
هذه اللقــاءات مقننة وصادراً بها تعميم، 

تكون الفائدة اكبر.
٭ آخر الكالم: القرارات الصادرة عن مجلس 
الوزراء مؤخرا مكلفة ومرهقة سواء للدولة 
أو للمستثمرين ولكنها حتمية مع ارتفاع 
إصابات كورونا الــى نحو األلف. وزارة 
الداخلية بدورها كانت عند مستوى احلدث 
وأصدرت بيانا ذكرت فيه العقوبات وحذرت 
من االستهتار باإلجراءات االحترازية ودعت 
الى االلتزام. عالج أي مشكلة يستوجب 
االعتراف باخلطأ ومتى ما كان هناك التزام 
بالقانون أو نابــع من جتاوبنا، لتجاوزنا 
احملنة، وأولى خطوات العالج أن ال نلقي 
اخلطأ علــى اآلخرين دون أن نعترف به 
ونصلح منه. حفــظ اهللا الكويت من كل 

مكروه. 
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وحتّمل مسؤولياتهم لتحقيق األمن واالستقرار

محمد اجلالهمة 

أكد وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي ضرورة اليقظة 
واالنتباه في متابعة احلالة 
األمنيــة في البالد، وفرض 
االنضباط وااللتزام بالقانون 
لتحقيق األمن واالستقرار.
جاء ذلــك خالل جوالته 
املفاجئة  امليدانيــة  األمنية 

ثم انتقل الوزير ملخفر كبد 
املتواجدين  والتقى األفراد 
على رأس عملهم، واستمع 
إلى مالحظاتهم وآرائهم حول 
الوضع األمني، والصعاب 
التي ميكن أن تواجههم أثناء 

تأدية عملهم.
الزيــارة  وفــي ختــام 
أبدى وزير الداخلية بعض 
التوجيهــات التــي حتقــق 

كمــا أعرب عــن تقديره 
جلهــود رجــال املؤسســة 
األمنية في هذه احملافظات، 
مشيدا بتفانيهم في العمل 
وتأديــة الواجبات املنوطة 
بهــم، وأكد علــى ثقته بهم 
وحتمــل  وبإخالصهــم، 
مســؤولياتهم في مواصلة 
العمل وبذل اجلهد لتحقيق 

األمن واالستقرار.

ســرعة وســهولة إجنــاز 
اخلدمات اليومية للمواطنني 
واملقيمني، وأوصى بضرورة 
اليقظة واالنتباه واالنتشار 
التام  األمني، واالســتعداد 
علــى مدار الســاعة لتلبية 
الوطنــي،  الواجــب  نــداء 
وأكد حرص وزارة الداخلية 
علــى راحة وأمن املواطنني 

واملقيمني. 

خالل جولة تفقدية شملت مديرية أمن اجلهراء ومخافر بها

ويصافح رجال حملة تفتيشية في اجلهراء الشيخ ثامر العلي يدقق في دفتر األحوال

داخــل  اخلميــس  مســاء 
محافظــة اجلهراء شــملت 
مديرية أمن اجلهراء ومخفر 
شرطة سعد العبداهللا، حيث 
اطلع على احلالــة األمنية 
واملرورية، وسير اإلجراءات 
األمنية املتبعة فيها ومدى 
جاهزية واستعداد العناصر 
األمنية وانتشار الدوريات 

الثابتة واملتحركة. 

إحباط محاولة تهريب
٨٤٠ ألف كيس متباك أخفيت 

داخل حاوية أدوات صحية

األحوال اجلوية تدفع «اإلطفاء» 
لنقل مواطنة من فيلكا «للعالج»

سلب أفغانيتني بعد ضرب أفضى 
إلى آالم في «مبارك الكبير» مبارك التنيب

أحبط رجال جمارك ميناء الشــويخ محاولة تهريب 
٨٤٠ ألف كيس متباك مخبأة بحاوية مساحتها ٤٠ قدما، 

قادمة من إحدى الدول اآلسيوية.
وكان مفتش بامليناء اشــتبه في حاوية حتتوي على 
بضاعة عبارة عن أدوات صحية، مت تفتيشها بدقة، وعثر  
فيها على ٨٠٠ كرتون بداخلها ٨٤٠ ألف كيس صغير من 

مادة التمباك. 
ويشار إلى أن مادة التمباك من املواد املخالفة للقوانني 
اجلمركية، ومتنع قوانني التجارة ووزارة الصحة دخول 
هذه النوعيــة من البضائع، هــذا، ومت اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وإعداد محضر ضبط بالبضاعة متهيدا ملصادرتها.

مبارك التنيب

إدارة  ذكـــــــرت 
العامــة  العالقــات 
واالعالم بقوة االطفاء 
العام عن ورود بالغ 
العمليات  الى غرفة 
امس يفيد بتعرض 
مواطنــة الى إصابة 
فــي جزيــرة فيلكا، 
ونظــرا الــى حالــة 
عدم استقرار األحوال 
اجلوية في البالد مت 

نقلها بواســطة زورق االطفاء وتســليمها الى إســعاف 
وزارة الصحة الذي كان متوقفا في مركز الساملية لإلطفاء 

واإلنقاذ البحري.

سعود عبدالعزيز

أمر وكيل نيابة مبارك الكبير، بتصنيف قضية باعتبارها 
سلبا بالقوة والضرب املفضي آلالم بدنية شديدة. وجاء 
تصنيف القضية بعدما اســتمع وكيل النائب العام إلى 

إفادات املبلغتني وهما من اجلنسية األفغانية.
وبحسب مصدر أمني لـ «األنباء»، فإن الوافدتني، وهما 
شقيقتان، أبلغتا رجال األمن عن مواطن وآخرين مجهولني 

قاموا باالعتداء عليهما بالضرب وسلبهما.
هــذا، ولم تعــرف العالقة التي تربط بــني املدعيتني 

واملدعى عليهم.

املضبوطات من املواد احملظورة

زورق اإلطفاء الذي أقّل املواطنة

حرق مركبة وسرقة أخريني بكراج حجز املركبات
سعود عبدالعزيز

انتقــل فريق مــن األدلة 
اجلنائيــة إلى كــراج حجز 
البلديــة فــي منطقــة ميناء 
عبــداهللا وذلك لرفــع اآلثار 
مــن داخله وأيضا من داخل 
٣ مركبات تعرضت للسرقة 
واإلتالف وذلــك في ظروف 

فــي ميناء عبــداهللا قال في 
البــالغ الــذي حمــل عنوان 
«ســرقة عن طريق وســيلة 
غيــر عاديــة وبتصنيــف 
جنايات» قــال انه مت ابالغه 
من حراس امــن الكراج بأن 
٣ مركبات: املركبة األولى مت 
كســر زجاجها جهة اليسار 
وســرقة اغراض من داخلها 

والثانيــة محروقة بالكامل، 
أما الثالثة فتمت سرقتها من 
الكــراج وإخراجها منه بعد 
إتالف الشبك، ولكنها تركت 

بعد ان غرزت في الرمال.
ورفــض املبلغ اتهام احد 
بالواقعــة ومت إخطار رجال 
املباحــث لضبــط اجلنــاة 
ومعرفة مالبسات جرميتهم.

هــذه  وجــاءت  غامضــة، 
اإلجراءات في محاولة لتحديد 
هوية جناة مجهولني تسللوا 
الى الكراج وأتلفوا وسرقوا 
مركبة ولكن املركبة املسروقة 
غرزت فتركوها وانصرفوا.

وبحســب مصدر امني لـ 
«األنباء» فإن مواطنا يعمل 
مشــرف كراج حجز البلدية 

مواطن يعيد سيناريو ُمتلفة الدورية على «السابع»
مبارك التنيب

يــوم اجلمعــة املاضــي، 
نشــرت «األنبــاء» قضيــة 
الفتاة العربية التي ضبطت 
مســاء اخلميــس فــي حالة 
تعاط برفقة مواطن، وقامت 
بركل زجاج دورية أمن عام 
بالقــدم، حتى أعــاد مواطن 
هذا السيناريو على الدائري 

السابع بقضية مماثلة. 
وقــال مصــدر أمنــي إن 
دورية مرور شاهدت مركبة 
يترنح قائدها بها على طريق 
الدائري السابع، وحتديدا عند 
تقاطعه مع طريق كبد، وبعد 
توقيفــه تبني أنــه في حالة 
غير طبيعية، وعند إدخاله 

هذا، وقد ســجلت قضية 
إتالف مال عام وقيادة مركبة 
بحالــة غير طبيعيــة، على 

أن يحال إلى الطب الشرعي 
لتوثيق نوعيــة املادة التي 
جعلته في هذه احلالة متهيدا 
إلحالته إلى جهة االختصاص.
من جهــة أخرى، اقتيدت 
امرأة إلى نظارة أحد مخافر 
محافظــة العاصمــة متهيدا 
إلحالتها إلى األدلة اجلنائية 
للوقوف على أسباب حالتها 
غير الطبيعية وما إذا كانت 
ناجتــة عــن ســكر أو حالة  
مرضيــة. وبحســب مصدر 
أمنــي، فإن عمليــات وزارة 
الداخلية تلقــت بالغا يفيد 
بوجــود امرأة في حالة غير 
طبيعيــة وعلــى الفــور مت 
توجيه دوريــة أمن وجرى 

توقيف السيدة.

بالغ عن امرأة بحالة غير طبيعية على «البالجات»

من واقعة إتالف الفتاة للدورية األسبوع املاضي

الدورية قام بالضرب بقدميه 
على نافذة الباب اخللفي ما 

أدى إلى إتالفها. 


