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نافذة على األمن

الشيخ أحمد النواف 
يطلق مسيرة اإلصالح

الفريق م.طارق حمادة

خالل ترؤس معالــي النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وبحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس 
والوكالء املســاعدين واملديرين العامني، أطلق معاليه 
ما ميكن وصفه ببداية مســيرة االصالح في الوزارة 
والتصدي بحزم لعدة ملفات شــائكة مثل املخدرات 
واملخالفني لقانون االقامة والذين يرتكزون في اجلليب، 
وكان شديد الوضوح وحازما في الطرح وفي الوقت 
الذي المس فيه مواضع قصور في اداء قطاعات وشد 
من أزر القطاعات التي طورت من نفسها وحسنت من 
ادائها مبا يســهم في حفظ األمن واألمان في البالد، 
وفرض السيطرة األمنية وتطبيق القانون على اجلميع.

معالي الوزير تطرق الى أهم عنصر في الوزارة وهو 
العنصر البشــري حينما شدد على ضرورة االرتقاء 
بهم من خالل الــدورات الداخلية واخلارجية لصقل 
كفاءتهم وخبراتهم باعتباره امرا شديد األهمية ألنهم 

حقا احملرك الرئيسي والركيزة األساسية للوزارة.
القضية األخرى والتي تناولها وطرح رؤيته فيها 
بوضوح رغم حساســيتها هــي اداء بعض القيادات 
وهيكل الوزارة والذي مضى عليه عدة سنوات حيث 
أكد معالي النائب األول ان هناك تغييرات جذرية واعادة 
هيكلة لقطاعــات وزارة الداخلية وقيادييها بصورة 
جديدة بهدف يخدم املؤسسة األمنية ويحقق املنظومة 

األمنية املتكاملة.
عدم تطوير القيادي ملهاراته ينعكس في احملصلة على 
االدارات التي يرأسها وبالتالي يحدث نوع من التراخي 
في األداء يستوجب بالضرورة ان يبدأ التغيير من قمة 
الهرم وبالتالي فإن هذا اإلجراء سيحدث نقلة نوعية 
في أداء جميع القطاعات مبا يتماشى مع فكر ورؤية 
الشيخ أحمد النواف املستمدة باألساس من خبرة ما 
يزيد عن ٤ عقود أمضاها معاليه في خدمة وطنه من 
خالل املناصب التي توالها حتى وصل الى رتبة فريق.
مكافأة املجد ومحاســبة املقصر أحد امللفات التي 
تناولها معالي الوزير ايضا عبر دعوته الى االستمرار 
بتقييم اداء العسكريني واملدنيني وترسيخ استراتيجية 
الــوزارة في مكافأة املتميزيــن لتحفيزهم على بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء ليكونوا قدوة لزمالئهم كما 
ان رضــاء معالي الوزير عن االداء املتميز مؤخرا في 
اإلدارة العامة خلفر السواحل األخيرة واإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات هي رسالة الى جميع القطاعات بأن 
الكويت زاخرة بالكفاءات القادرة على احداث نقلة نوعية 
في العمل ودعوة لبقية القطاعات بتقدمي االفضل ألن 
الكويت تستحق الكثير وال توجد عوائق في ظل دعم 
الوزير لهم ودعم احلكومة لكل ما يحتاجون اليه، ايضا 
رؤية معاليه وخططه في ملف جليب الشيوخ أمر بالغ 
األهمية. وفي اخلتام أبارك الى األخ فواز املشعان تكليفه 
القيام مبهام وكيل شؤون االقامة وأمتنى له التوفيق.

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه حتت قيادة حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما. 

٭ آخر الكالم: كل الشكر الى معالي الشيخ فيصل املالك 
الصباح على برقية التعزية التي أرسلها لي في وفاة 
ابن عمي املرحوم محمد صالح حمادة، إنا هللا وإنا إليه 
راجعون. الشيخ فيصل ليس بغريب مشاركته ألهل 

الكويت أفراحهم وأحزانهم، جزاك اهللا خيرا.

النواف ُيشرف على خطة «الداخلية» لتطويق اجلليب قريبًا

أمير زكي

أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تتجه 
خــالل األيام القليلة املقبلة، وحتت إشــراف 
ميداني للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشــيخ 
أحمد النواف، لتنفيذ خطة لتقليص التجاوزات 
املتعددة داخل منطقة جليب الشيوخ، سواء 
مــن ناحية تكدس املخالفــني لقانون اإلقامة 
بها أو انتشــار األوكار املشــبوهة (لألعمال 
املنافية لــآلداب العامــة أو تصنيع اخلمور 
وتخزين املسروقات من أمالك الدولة واألسواق 

العشوائية).
وقال املصدر في تصريح لـ«األنباء»: توجد 

عدة أفكار لترجمة تعليمات النائب األول، من 
بينها تطويق املنطقــة بالكامل لعدة أيام أو 
تقسيم املنطقة الى قطاعات ومن ثم انتشار 
أمني مكثف بالتنسيق مع جهات أخرى مثل 
«التجــارة» والبلديــة، بحثــا عــن املخالفني 

والتعامل معهم. 
وذكــر املصــدر أن الوزارة تــدرس حاليا 
جتــاوز العراقيل التي تعيق تنقل الســكان 
والعمالــة امللتزمني بالقانون التي تخرج من 
املنطقــة للعمل في قطاعــات ضرورية مثل 

النظافة وغيرها.
وأكد املصدر أن خطة التطويق ليس الهدف 
منهــا إخالء املنطقة مــن قاطنيها ألن تفريغ 
املنطقة يعني بالتبعية تسربهم الى مناطق 

أخرى، ولكن الهدف األهم يتمثل في تقليص 
التجــاوزات واملخالفني الذيــن يتخذون من 

املنطقة ملجأ لهم.
واشار املصدر الى أن الوزارة، وبالتعاون 
مع كافة القطاعات، سوف تشارك في احلمالت 
املكثفة باملنطقة، وهو ما يؤشــر إلى إحداث 
نقلة نوعية وحتقيق خطط ترســيخ األمن، 
مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تتجاهل مشاكل 
اجلليب وتدرك أهمية التعامل مع املشكالت 
بها، الفتا إلــى أن إجمالي املخالفني الذين مت 
ضبطهم منذ مطلع يناير وحتى نهاية مايو 
٢٠٢٢، اي خالل ٥ أشهر، بلغ ٢٨٥٠ وافدا ووافدة 
مخالفني لقانون اإلقامة، الى جانب ضبط ١٥٠ 
وافدا ووافدة ميارسون أعماال منافية لآلداب.

على صعيد آخر، كشفت احصائية قطاع 
األمــن العــام في الفترة مــن ٢٨ مايو وحتى 
الثالث من شــهر يوليو والذي يرأسه اللواء 
فراج الزعبي عن ضبط ١٦ مطلوبا جنائيا و١٤٩ 
متغيبــا و١٩١ مخالفا لقانون اإلقامة وضبط 
٢٤ مركبة مطلوبة و٤٤ ضبطية مخدرات و١٤ 
ضبطية تتعلق بحيازة مواد مسكرة وخمور، 
كما جرى حترير ١٩٣٢ مخالفة مرورية والتعامل 

مع ٧٣١ حادثا مروريا. 
وتأتي حمــالت قطاع األمــن العام وعبر 
٦٤٨ نقطة تفتيش ترجمة لتعليمات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل 

الوزارة الفريق أنور البرجس.

بإغالق يتراوح بني كلي وجزئي مع انتشار أمني مكثف لتطهيرها من املخالفني واألعمال املشبوهة

صورة ارشيفية عن حمالت امنية موسعة نفذت في منطقة اجلليب اللواء فراج الزعبيالشيخ أحمد النواف

حمالت اجلليب تشارك فيها معظم القطاعات «األمنية» وجهات اخرى إبعاد ٢٨٥٠ مخالفًا و١٥٠ وافدًا من أوكار منافية في ٥ أشهر

إغالق قضية طعن خمسيني في املهبولة من قبل متسول.. بضبط مواطن
محمد اجلالهمة

متكن رجال مباحث الفنطاس امس 
من ضبط طاعن املواطن اخلمسيني في 
منطقة املهبولة وتبني انه ليس اسيويا 
كما ذكر املجنــي عليه في اقواله وامنا 
مواطن تعود على التسول باالكراه، وقد 
تعرف املجني عليه على املتهم لدى عرض 
صورته عليه كما اعترف املتهم بارتكاب 
الواقعة، هذا ووثقت كاميرات قريبة من 
مكان وقوع اجلرمية اقتراب اجلاني من 
املواطن وتسديد طعنتني للمجني عليه 
وهرب الى جهة غير معلومة، وتنشــر 

«األنباء» املقطع التفصيلي.
هذا ومن املقرر االستماع الى افادات 
اجلاني للوقوف على مالبسات القضية 
وكذلك العثور على اداة اجلرمية الرفاقها 

فــي ملــف القضيــة. وكان املواطن من 
موالي ١٩٦٦ تعرض للطعن بسكني مقابل 
منزله في منطقة املهبولة، في تاريخ ٢٨ 
اجلاري وسرد لذويه تفاصيل ما حدث 
له حينما حتســنت صحته وخرج من 
االنعاش بالقول: لدى خروجي من املنزل 
نحو الثانية ظهرا وحتديدا على مقربة 
من موقف سيارتي شاهدت وافدا يرجح 
انه آســيوي يطلب املســاعدة وحينما 
شــرعت في اخراج حافظة نقودي قام 
املتسول بطعني لسلب احلافظة وهرب 

الى جهة غير معلومة.
هذا وناشــدت اسرة املواطن النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
الداخلية الفريق اول الشيخ أحمد النواف 
ســرعة احالة املتهم للقضاء ودون اي 

املجني عليه قبل حلظة من طعنه مقابل منزلهواسطة.

معهد الكويت للدراسات القضائية يزود أعضاءه 
ببرنامج «التشريعات واملراجع»

ضبط ٣٦ وافدًا ووافدة في أوكار ومكتب وهمي

أحمد خميس

فــي إطار التســهيل على 
أعضاء الســلطة القضائية، 
تعاقد معهد الكويت للدراسات 
القضائيــة والقانونيــة مع 
شركة الثنائية، وذلك لتزويد 
اعضائه ببرنامج «التشريعات 
واملراجــع»، والــذي يتيــح 
القوانني  اســتعراض جميع 
واملراسيم والقرارات الصادرة 
فــي الكويت منذ عــام ١٩٥٩ 
حتــى اآلن، وكذلــك إمكانية 
البحــث عنها وعــن بيانات 

هذه التشريعات.
كما يتيح البرنامج إمكانية 
البحث في االحكام واملبادئ 
القانونية الصادة من محاكم 
التمييز الكويتية والدستورية 
منــذ عــام ١٩٧٢ حتــى اآلن، 
باإلضافة إلــى اكثر من ٣٠٤ 
آالف حكــم نقض صادر من 

احملاكم املصرية.
وقال مدير شركة الثنائية 
م.هشام الغريب: إن التعاقد 
مع وزارة العدل من شأنه أن 

سعود عبدالعزيز

متكن قطــاع األمــن اجلنائي ممثال 
بإدارة حمايــة اآلداب العامة ومكافحة 
االجتار باألشخاص من ضبط ٢٩ وافدا 
ووافدة من مختلف اجلنسيات لقيامهم 
بأعمال منافية لــآلداب العامة في عدة 
أوكار مشبوهة أغلبها في نطاق محافظة 
الفروانيــة، وجار إحالتهــم الى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقهم.
من جهة أخرى، متكن رجال اإلدارة 
العامــة ملباحث اإلقامة «قســم اللجنة 
الثالثية املشتركة» من ضبط ٧ أشخاص 
من مختلف اجلنسيات مبكتب خدم وهمي 
يعملون باليومية في محافظة اجلهراء، 
ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم وإحالتهم إلى جهة االختصاص.

للعاملني في املجال القضائي 
والقانونــي ملا يضمه من كم 
هائل من التشريعات واملراجع 
القانونية الصادرة من اجلهات 

التشريعية والقضائية.
وأضاف أن الشركة عملت 
على تنفيذ هذا البرنامج منذ ٧ 
سنوات ويتم حتديث البيانات 

واملواد بشكل أسبوعي، الفتا 
إلــى انه ومن املقــرر أن يتم 
توزيع البرنامج على جميع 
أعضــاء الســلطة القضائية 
خالل الشــهر املقبــل، وذلك 
بالتنسيق والتعاون مع معهد 
الكويت للدراسات القضائية 

والقانونية.

املستشار هاني احلمدان متوسطاً املستشار عدنان اجلاسر وم.هشام الغريب

بعض الوافدين ممن ضبطوا داخل أوكار مشبوهة في قبضة األمن اجلنائي

يســهل عمل اعضاء السلطة 
القضائيــة فــي البحــث عن 
واالحــكام  التشــريعات 
القضائية وإمكانية التعامل 
معها بطريقة اكثر مرونة من 

السابق.
وأشــار الى أن البرنامج 
يعد نقلة نوعية تكنولوجية 

ملشاهدة الڤيديو


