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النواف: سالمة احلدود البحرية جزء من املنظومة األمنية الشاملة
أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق 
الشيخ ســالم النواف ان رجال خفر السواحل 
هم العيــون الســاهرة من اجل حفــظ وتأمني 
احلــدود البحرية وصد أي محــاوالت إجرامية 
للنيل من أمن الوطن وأمان مواطنيه، مشــيرا 
الى أن ســالمة احلــدود البحرية جزء ال يتجزأ 
من املنظومة األمنية الشاملة، مطالبا رجال خفر 
الســواحل بالتعامل مع أي احداث طارئة مهما 
كان شــأنها، وحثهم على بذل املزيد من العطاء 
والعمل املتواصل من اجل حماية الوطن، متمنيا 

لهم التوفيق في عملهم.
وجاءت تصريحات الشيخ سالم النواف خالل 
قيامــه ثالث ايام عيد األضحــى املبارك بجولة 

ميدانية في اإلدارة العامة خلفر السواحل (قاعدة 
صبــاح األحمد البحرية)، وكان في اســتقباله 
مدير عام اإلدارة العامة خلفر السواحل باإلنابة 
العميد طالل املؤنس والقيادات األمنية بالقاعدة.
وأعرب الشــيخ ســالم النواف عن اعتزازه 
وإعجابه مبا شاهده من جاهزية قطاع امن احلدود 
البحرية، مؤكدا تقديره للجهود التي يبذلها رجال 
خفر الســواحل، مشيرا الى ان الوطنية ليست 
غريبة على ســواعد خفر السواحل، متمنيا ان 
تظل هي الشــعار في العمل، مؤكدا على العمل 

اجلماعي وليس الفردي.
وكان وكيــل الــوزارة بالتكليف قــام ثاني 
أيــام عيد األضحى املبارك بجولة ميدانية على 

هاتف الطوارئ ١١٢ وعمليات قطاع األمن العام 
وعمليات اإلدارة العامة للمرور يرافقه عدد من 
القيادات األمنية، وكان في استقباله مدير عام 
اإلدارة العامة املركزية للعمليات العميد عبداهللا 
العتيقــي، حيث اســتمع الى شــرح عن كيفية 
التعامل مع البالغات الواردة، وآلية االستجابة 
لها ومتابعتها، وكيفية توزيعها والتنسيق مع 

القطاعات املعنية.
ثم قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف بزيارة 
غرفة عمليات قطاع األمن العام، وكان في استقباله 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
بالتكليــف العميد خالد الكندري، واســتمع إلى 
شرح من مدير إدارة عمليات األمن العام العقيد 

عبــداهللا حمــود املطيري عن آليــة عمل الغرفة 
وتوزيع الدوريات، والتعامل مع البالغات.

وواصل وكيــل وزارة الداخليــة بالتكليف 
جولته بتفقد اإلدارة العامة للمرور في منطقة 
الصباحيــة مبحافظة األحمــدي، حيث كان في 
استقباله مساعد مدير عام اإلدارة العامة للمرور 
لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد يوسف 
اخلــدة، واطلع على طبيعة ســير العمل فيها، 
وشــملت غرفة التحكم املركــزي وطريقة عمل 
كاميرات الضبط املروري، كما استمع الى شرح 
عن إدارة عمليات املرور وكيفية تلقي البالغات 
والتعامل عها باإلضافة الى تلقي الشكاوى عن 

طريق واتساب اإلدارة العامة للمرور.

كما اســتمع الى شرح عن شعبة الكاميرات 
والتي تقوم بدور كبير في توثيق عمل الدوريات 
ورجال األمن على الطرق وكيفية االستفادة منها 
في التعامل خاصة قضايا احلوادث ومشاركتها 

مع اجلهات املعنية بالتحقيقات. 
ونقل الفريق الشــيخ سالم النواف حتيات 
وتبريكات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة الفريق أول م.الشــيخ أحمد 
النواف الى رجال خفر السواحل مبناسبة عيد 
األضحى املبــارك ورجال االمن العــام واملرور 
والعمليات، مشــيدا بتواجدهم املســتمر خالل 
ايــام العطل واألعياد للحفــاظ على امن البالد 

وتأمني حدودها البحرية.

خالل جولة ثاني وثالث أيام عيد األضحى لوكيل وزارة الداخلية بالتكليف إلى خفر السواحل واألمن العام واملرور والعمليات
من جولة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف في «املرور» .. ويتابع سير العمل في غرفة العمليات ويبدو الى جواره العميد خالد الكندريالشيخ سالم النواف يستمع من العميد طالل املؤنس الى جهود «خفر السواحل» في حماية احلدود البحرية

إغالق قضية طعن في الشارع العام بضبط متعاطني

التحقيق في حريق أشجار على مساحة ١٥٠٠ م٢
و٤ مركبات في منطقتي أبوحليفة واألحمدي

تعاملت فرق االطفاء مساء امس االول مع حريق اشجار 
في أماكن متفرقة بساحة ترابية خلف نادي الساحل الرياضي 
فــي منطقة ابوحليفة. وقالت قوة االطفــاء في بيان لها ان 
مركزي املنقــف والفحيحيل وعند الوصــول للموقع تبني 
لقوة اإلطفاء أن مساحة احلريق تقارب ١٥٠٠ متر مربع. وقد 
باشرت الفرق في مكافحة احلريق ومتكنت من إخماده دون 

وقوع أي إصابات وفتح حتقيق ملعرفة السبب.
مــن جهة أخــرى، فتحت قوة اإلطفاء العــام حتقيقا في 
مالبســات حريق التهم ٤ مركبات في األحمدي، كما تعامل 
رجال مراكز الهاللي وشرق والساملية واألحمدي مع حريق 

منزل في شرق ومتت السيطرة على ألسنة اللهب.

عبداهللا قنيص ـ سعود عبدالعزيز

متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بالتنسيق والتعاون مع رجال 
األمــن من اغالق قضية مروعة متثلت 
في طعن مواطن في الشارع العام وعلى 
مرأى ومســمع من زوجة املجني عليه 
واملارة وذلك بضبط مواطن وآخر من 
ارباب السوابق، جار البحث عنه، فيما 

مت تسجيل قضية شروع في القتل.
وقال بيان لــوزارة الداخلية: متكن 
قطــاع األمن اجلنائــي بالتعــاون مع 
قطــاع األمن العام مــن ضبط املتهمني 
في مشاجرة وطعن في محافظة حولي، 
وذلك بعد ورود بالغ بالواقعة، وبتفتيش 
املتهمني احترازيا مت العثور بحوزتهما 

على أدوات تستخدم لتعاطي املخدرات، 
ومت تسجيل قضية شروع بالقتل وطعن 
حتت رقم ٢٠٠٢/١٩٣ جنايات الساملية، 
وجار التحقيق للتعــرف على أطراف 
الواقعة وإحالتهم إلى جهات االختصاص 
التخاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمة 

بحقهم.
إلى ذلك، قال مصدر امني انه وفور 
تــداول مقطع مصور يظهــر تفاصيل 
الواقعة وحدوث تصادم وأحلقه قيام 
شخص بتســديد عدة طعنات وسيدة 
تصرخ ثــم حتديد مــكان الواقعة، مت 
ضبــط صاحــب الســيارة الــذي ظهر 
يســتخدم ســكينا ويطعن آخر، جرى 
حتديد مكان تواجده في شقة من خالل 
لوحــة املركبة وضبطــه لدى خروجه 

من شقة في الساملية حيث كان برفقته 
آخر ليس لــه عالقــة بالواقعة، وكان 
املتهــم ومرافقه في حالة غير طبيعية 
وكالهما من اصحاب السوابق، مشيرا 
الى انه جار ضبط الشخص الذي كان 
برفقة الطاعن وقت احلادثة بعد ان زود 

املتهم باسمه.
وبحســب زعم املتهم الرئيسي في 
القضية، فإن ما صدر عنه مبرر وأن هناك 
خالفات سابقة معه وشاهده باملصادفة 

وحدثت الواقعة.
واضاف املصــدر ان املجنــي عليه 
مصــاب بطعنة نافذة فــي الفخذ وأنه 
وزوجته تقدما الى مخفر الساملية عصر 
امس وسجال قضية، وأرفقا تقريرا طبيا 

في ملف القضية.

املتهم برر اجلرمية بخالفات سابقة مع املجني عليه وشاهده مصادفة

من موقع حريق األشجار في أبو حليفة

من واقعة الطعن املروعة التي شهدتها منطقة الساملية في ساعة متقدمة من يوم أمس

وجهة نظر 
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املخدرات 
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جراءة ما بعدها جراءة تلــك االتصاالت التي ترد 
على هواتف مواطنني ومقيمني من وافدين آســيويني 
في الغالب يروجون ملواد مخدرة بأنواعها، ومع شديد 
األسف فإن تلك املكاملات ترد من خطوط محلية وليس 
عن طريق الواتساب، وهو ما يؤكد ان هذه العصابات 
تعمل داخل الكويت بحرية وال أريد ان اقول إن هناك 
من يدعهما او هناك من يديرها ألن ما من وطني ومحب 
لبلده يســمح لهذه اآلفة املدمرة ان تنتشر بني ابنائنا 
وبناتنا، وبالتالي وجب على وزارة الداخلية وشركات 
االتصاالت الوطنية ان تقــوم مبا يلزم ملالحقة تاجر 
تلك الســموم واألهم ان يســارع اي مواطن او مقيم 
بإبالغ وزارة الداخلية من خالل خط ســاخن بحيث 
يتم القبض على هذه الشــرذمة وضبط ما بحوزتها 
من مواد مخدرة، وبالطبع نعلــم جميعا ان التقنيات 
احلديثــة قادرة على حتديد مواقع اقامة هؤالء التجار 
ولــدي ثقة بأن النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ أحمد النواف ووكيل الوزارة 
الفريق انور البرجس سيدعمان ويساندان كل ما من 
شأنه ضبط هذه العصابات اخلطيرة وتوفير كل الدعم 
لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بإداراتها الشابة واملمثلة 
في العقيد محمد قبازرد لتواصل جهودها في مالحقة 
اخطــر قضية تواجه الكويت ومعظــم دول العالم مع 
التنويه بأن خطورة اآلفة تكاد تعاني منها معظم األسر 
ومختلف األعمار من ابنائنا وبناتنا ســواء كانوا في 
مراحل املراهقة او الشباب او الشرائح العمرية الكبيرة.
استوقفني حتذير مدير منطقة األحمدي الصحية 
د.أحمد الشطي من أن الكويت أصبحت مستهدفة من 
مافيــا اجللب والتهريب، ولم تعــد معبرا فقط ملرور 
املخدرات، بل أصبحت بلدا مســتهلكا لها وذلك خالل 
افتتاح املؤمتر الدولي الـ٣٧ أمس حتت شعار «إدمان 
املخدرات بني حتديات املواجهة ومتطلبات اعداد التأهيل»، 
الذي نظمه مشــروع «غراس»، بالتعاون مع املنظمة 
الدولية لتمكني املرأة وبناء القدرات، وفريق «مدربون 

كويتيون بال حدود». 
تنويه د. الشــطي الى ان هناك ٩٧٨٧ قضية جلب 
وحيازة واجتار آخر ٥ ســنوات وان الشريحة من ١٣ 
إلى ١٥ سنة بدأت تلك اآلفة تتسرب اليها، ووجود ٢٠ 
ألف ملف نشط في وزارة الصحة، وأن أنواع املخدرات 
الكيميائية اجلديدة وصل عددها في ٢٠١٨ إلى ٨٥٠ نوعا 
من املخدرات، وهو ما يقرع أجراس اخلطر: الكويت لم 
تعد معبرا للمخدرات.. بل مستهلك لها، وبالتالي وجب 
ان نعيد ونذكر أننا امام اشكالية كبيرة ويجب ان ننتبه 
اليها قبل فوات االوان، اللهم اني ابلغت اللهم فاشهد.

«اإلطفاء» عايدت مصابي 
احلروق في مستشفى البابطني

قام مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
العقيد محمد بدر ابراهيم ويرافقه مراقب التوعية والعالقات 
العامة باإلنابة املقدم يوسف رجب غلوم ورئيس قسم اإلعالم 
االلكتروني باإلنابة الرائد رضا محمد أحمد بزيارة مستشفى 
سعود البابطني للحروق ومستشفى ابن سينا وذلك لتهنئة 
مصابــي احلروق من األطفال والكبار بعيد األضحى املبارك 
لدعمهم معنويا. وخالل الزيارة مت تقدمي الهدايا والبروشورات 
التوعوية للوقاية من احلريق للمصابني، متمنني لهم الشفاء 
العاجل. وقالت ادارة العالقات العامة واإلعالم ان هذه الزيارة 
ليســت بجديدة وهي عادة ســنوية كانت تقــوم بها اإلدارة 
بشــكل دوري من منطلق ان دور رجل اإلطفاء ال يقف فقط 
على مكافحة احلرائق وإنقاذ األرواح امنا هناك دور مجتمعي 
يصل الى دعم املرضى واملصابني معنويا ملا في ذلك من اثر 
كبير على نفسية املرضى وما قد يساعد في سرعة شفائهم.
وشكر مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم العقيد محمد 
بدر ابراهيم أسرة مستشفى البابطني للحروق، وعلى رأسهم 
مساعد املدير للشؤون اإلدارية في مستشفى ابن سينا أحمد 
سالم املويزري على اجلهود اجلبارة التي تقدمها للمجتمع، 
كما اشــاد بإدارة العالقات العامة التابعة للمستشفى نظير 

تعاونها ورقيها في التعامل مع اجلميع.

العقيد محمد ابراهيم واملقدم يوسف غلوم يقدمان هدية إلى طفلة

«الداخلية»: الطفل املفقود 
قتل من قبل أحد أقاربه

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بوزارة 
الداخلية ان االدارة العامة للمباحث اجلنائية (ادارة مباحث 
محافظة األحمدي) متكنت من حل قضية الطفل املفقود 
منذ ايام واتضح انه تعرض جلرمية قتل من احد اقاربه.

وتوضح االدارة انه بعد التحريات املكثفة مت التوصل 
الــى مكان اجلرمية وبالبحث عن الطفل املفقود تبني ان 
القاتل قام بدفنه بإحدى املناطق وجار اتخاذ الالزم بحق 
اجلاني واستكمال التحقيقات اخلاصة بالقضية إلحالتها 

الى اجلهات املختصة.


