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القادة 
اخلمسون

اللواء م.إبراهيم النغيمش

«العمل االجتماعي»: نشر صور متهمني 
انتهاك صارخ للقوانني احمللية والدولية

١٠٠ مخالفة أمن ومتانة وقيادة بال رخصة 
في حملة مرورية صباحية

أحمد خميس

قالت جمعية العمل االجتماعي في بيان 
لها إن ما تقوم به بعض اجلهات الرسمية 
احلكومية من نشر صور متهمني حلظة 
إلقاء القبض عليهم ونشرها على وسائل 
اإلعــالم والصحف وشــبكات التواصل 
االجتماعي يعد انتهاكا صارخا للقوانني 
احملليــة والدولية والدســتور الكويتي 
ويعطــي صورة ســلبية ملكانة الكويت 
الدولية وتاريخها اإلنســاني في احترام 
حقوق املقيمني ويعمق صورة ضبابية 
لدى منظمات وجمعيات حقوق اإلنسان 
ووسائل اإلعالم التي تتناقلها ويزيد فجوة 
عميقة في احلفاظ على كرامة اإلنســان 

وحقوقه والقوانني التي تكفل له ذلك.
وأوضحت اجلمعية أن الكويت كفلت 

الكرامــة ألي مقيم يعيــش على أرضها 
والــذي يتبــع دولة ال ميكن أن تســكت 
أمام انتهاك صارخ ألحد مواطنيها وحتى 
ال تتفاقــم األمور الى مــا ال حتمد عقباه 
في العالقات اخلارجية الدولية ونشــر 
صور ملخالفــني ومتهمني من قبل وزارة 
الداخلية التي يفترض سريتها وملخالفتها 
جميع القوانني واألخص قانون ١٩٦٨/٢٣ 
بشأن قوة الشرطة الذي ألزم حفظ سرية 

التحقيق.
وختمــت اجلمعيــة بضــرورة وقف 
تلك املمارســات اخلاطئــة التي تتحمل 
مسؤوليتها اجلهات التي تنشر الصور، 
حيث إن املتهم بريء حتى تثبت إدانته 
مع ضرورة محاســبة املتسببني لوقف 
تلك االنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان 

في الكويت.

شن قطاع املرور بقيادة العميد خالد محمود 
مساعد املدير العام لتخطيط وأبحاث املرور 
حملة مروريــة صباحية في منطقة خيطان 
استهدفت قائدي مركبات األجرة والدليڤري، 

وجرى حترير ١٠٠ مخالفة امن ومتانة وقيادة 
مركبات ودراجات توصيل من دون رخصة 
قيادة.  تأتي احلملة في اطار حمالت مماثلة 

لتحقيق االنضباط املروري.

البرجس: النائب األول وّجه بتسهيل اإلجراءات 
وتأمني مجالس احلسينيات ودور العبادة

جدد وكيل وزارة الداخلية 
الدعوة  أنورالبرجس  الفريق 
ملرتــادي احلســينيات ودور 
العبــادة الى ضرورة االلتزام 
بالقانون وتعليمات رجال األمن 
خارجها وفي محيط املناطق 

الواقعة فيها. 
تصريحات الفريق البرجس 
جــاءت خالل لقــاء جمعه مع 
مسؤولي وممثلي احلسينيات 
ودور العبادة في مبنى وزارة 
الداخلية يــوم امس بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 

بتأمــني مجالــس  املتعلقــة 
احلسينيات ودور العبادة.

كمــا دعــا احلضــور إلــى 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات 
األمنية املوضوعة لهذا الشأن.

ثم اســتمع الى مالحظات 
واقتراحــات احلضــور ومت 
طــرح العديــد مــن األســئلة 
الــرد  ومت  واالستفســارات 
عليها بكل شفافية ووضوح، 
موجها القيادات األمنية بأخذ 
مــا يتواكب منها مــع اخلطة 
األمنية ومبا يســهم في تأمني 

رجــال األمــن خارجهــا وفي 
محيط املناطق الواقعة فيها، 
كما دعا احلضور إلى االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات األمنية 

املوضوعة لهذا الشأن.
وفي ختام االجتماع أشاد 
مسؤولو وممثلو احلسينيات 
بجهود وزارة الداخلية، معربني 
عن شكرهم وتقديرهم لوزارة 
الداخلية وللقيادات األمنية على 
ما يبذلونــه من جهود تصب 
في الصالح العام وحتفظ أمن 

وأمان الوطن.

كل احلسينيات وروادها.
وأشــاد الفريــق البرجس 
بتعــاون مســؤولي وممثلي 
احلســينيات وروادهــا خالل 
العــام املاضي مبا ســاهم في 
جنــاح عملية التأمني، متمنيا 
من اجلميع املزيد من التعاون 
املســتمر والبناء الذي يخدم 

الصالح العام.
وجدد وكيل وزارة الداخلية 
الدعوة ملرتادي احلســينيات 
ودور العبــادة الــى ضرورة 
االلتــزام بالقانون وتعليمات 

التقى ممثلني عنها ودعا إلى االلتزام بالقانون وتعليمات األمن خارجها وفي محيطها

قيادات أمنية وممثلون عن احلسينيات ودور العبادة شاركوا في االجتماع الفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ

املــرور والعمليات  لشــؤون 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام بالتكليف 
اللواء جمال الصايغ وعدد من 

القيادات األمنية املعنية.
وفــي بداية اللقــاء رحب 
البرجــس باحلضور  الفريق 
ونقل حتيــات النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الفريق م.الشيخ أحمد 
النــواف، مؤكــدا ان تعليمات 
الوزيــر تقضي  وتوجيهــات 
بتســهيل جميــع اإلجــراءات 

املكراد لعمداء جدد في قوة اإلطفاء العام: 
سّخروا كل اإلمكانات لتعزيز األمن املجتمعي

باإلنابة عن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الفريق أول م. الشيخ 
أحمد النواف، قلد رئيس قوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكراد الرتب اجلديدة لعدد 
من الضباط في قوة اإلطفاء 
العــام مــن رتبة عقيــد إلى 
عميد وفقا للمرسوم األميري 

حتيــات وتهنئــة صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، متمنيا 
لهم التوفيق في أداء واجباتهم 
املنوطة فيهم، مشيرا الى أن 
هذه الترقية جــاءت تقديرا 

وقد أعرب الضباط املرقون 
عن شكرهم وتقديرهم للثقة 
الغالية التي أولتها لهم القيادة 
العليــا بالبالد،  السياســية 
ســائلني املولى عز وجل أن 
يحفظ وطننا من كل مكروه، 
معاهديــن اهللا ان يكونــوا 
عنــد حســن الظــن والوالء 

والطاعة.

جلهودهم املخلصة في خدمة 
الوطن.

املكــراد  الفريــق  ودعــا 
الضباط املرقني إلى مواصلة 
العمل واحلرص على التطوير 
املســتمر وتطبيــق القانون 
على اجلميع مع تسخير كل 
اإلمكانيات التي تعزز أمننا 

املجتمعي.

الفريق خالد املكراد خالل تكرمي عدد من العقداء رتبهم اجلديدة «عميد» نيابة عن النائب األول ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف

لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بناء على عرض 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية وبعد 
موافقة مجلس الوزراء املوقر 
بترقية عدد ستة ضباط من 

رتبة عقيد الى رتبة عميد.
املكــراد  الفريــق  وهنــأ 
الضبــاط املرقــني ونقل لهم 

تاجر مخدرات الصليبية سقط 
بعد مقاومة بـ ٦ كيلو حشيش

محمد اجلالهمة 

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة 
العامة شــخصا خليجيــا على خلفية 
اجتاره في املواد املخدرة، وأرفقت في 
ملف اإلحالــة ٦ كيلوغرامات من مادة 

احلشيش وكمية من الشبو.
وبحسب مصدر امني، فإن معلومات 
وردت عن اجتار شخص خليجي يقيم 
مبنطقة الصليبية في املواد املخدرة وأنه 
معتاد على ترويج هذه السموم داخل 
املنطقة ونادرا ما يتعامل مع اشخاص 

من خارج املنطقة.
وقال املصدر: مت االتفاق مع مصدر 
لشراء كمية من املواد املخدرة ثم جرى 
التنسيق مع النيابة العامة والتي منحت 
لرجــال املكافحــة اذن بضبــط املتهم 
وتفتيش محل سكنه ولدى تسليم املتهم 

املبلغ املرقم من قبل النيابة العامة مت 
ضبطه عقب مقاومة عنيفة، وبتفتيش 
مســكنه عثر بداخله على املضبوطات 
الــوارد ذكرهــا، وبالتحقيــق معه اقر 
بحيــازة املخدرات بقصد االجتار، وان 
املخدرات تصل اليه بواسطة شاحنات 

ترد من دولة مجاورة.
كما أحال رجــال أمن مبارك الكبير 
إلــى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
تاجر مخدرات اثر ضبطه من قبل إحدى 
دوريــات األمن والعثور بحوزته على 
٣ آالف حبــة مخدرة نــوع الريكا، الى 
جانب مبلغ مالي وســيجارة بها مادة 

احلشيش.
 وجــاء ضبط تاجر املخــدرات اثر 
االشــتباه فيه خالل ســيره بسيارته، 
حيث تبني انه بحالة غير طبيعية، مما 
استوجب تفتيشه فعثر على احلبوب 

املتهم اخلليجي وأمامه املضبوطاتواملواد املخدرة معه.

ضبط ٣ آالف حبة الريكا مع تاجر مخدرات

الذيــن غــادروا وزارة الداخليــة 
أبطال نظيفو اليدين أخالقهم تسبق 
أعمالهم، فأعمالهم مميزة أدوها بكل 
أمانة أثنــاء عملهــم، ويكفي عملهم 
خالل فترة جائحة «كورونا»، خاطروا 
بأرواحهــم وخالطــوا املرضــى ولم 
يهتموا بصحتهم، التشهير الذي حصل 
لهم سواء من األخبار التي ُسربت من 
الوزارة ســواء بقصد أو بغير قصد 
وهذه مسؤولية اإلعالم األمني للرد 
على تكذيبهــا، أو من بعض الكتاب 
أو الصحف أصحاب املصالح، يجب 
عدم الســكوت عليها، وعلى الوزارة 
الرد على هذه اإلساءة بالتكرمي الذي 

يليق بهذه الكوكبة الذهبية.
تكميم قطاعات «الداخلية»

حســنًا فعل النائب األول وزير 
الداخلية الشيخ أحمد النواف عندما 
أمر باختصار قطاعات الوزارة من 
١٤ قطاعا الى ٩ قطاعات، وهذا ما كنا 
نطالب به حني ذكرت أن الوزارة حتتاج 
فقط من ٤ إلى ٥ وكالء مســاعدين 
والباقــي مدراء عامــون، املفروض 
التكميم يبدأ من األعلى، أي من مكتب 
الوزير ألن لديه وكيلني مساعدين، 
األول وكيل مساعد ملكتبه والثاني 
ألمــن الدولــة ألنــه املشــرف على 
هــذا اجلهاز، لذا يجــب دمجهم في 

وكيل مساعد واحد.
الصالح العام

هذه اجلملة معروفة في جميع دول 
العام من الناحية األمنية سواء للجرائم 
األمنيــة او السياســية، ومن حق أي 
دولة إبعاد أي شــخص يســيء اليها 
باجلرائــم السياســية أو األمنية ولم 
نسمع أي مواطن في أي بلد عربي أو 
أجنبي احتج على هذا العمل عدا نحن 
نتأثر بأي شــخص ينشر اخلبر بأي 
وســيلة أو تصريح سياســي مغمور 
للشهرة، خذ على ســبيل املثال حمل 
ســفاح ومخدرات لغير املواطن ليش 
أشغل احملاكم بهذه القضايا، أبعدوهم 
وال تهتموا وعاقبوا من يســرب خبر 

اإلبعاد بالوزارة.
«الڤيزا» الرياضية

استبشــرنا خيرا حني أقرت جلنة 
الشــباب والرياضــة مبجلــس األمــة 
«الڤيزا» الرياضية ومدتها ٦ شهور جتدد 
بعد االنتهاء، وقد مت االتفاق من جميع 
اجلهــات املختصة الداخلية «شــؤون 
هيئة الرياضة»، لكن اآلن بدأ املوســم 
الرياضي وبدأت األندية باستخراج ڤيز 
لالعبني األجانب، ولكن على منط الڤيزا 
الســابقة، ال توجد متابعة من الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

احلبس سنتني لوافد عربي
اختلس ٥٤٠ ألف دينار من تعاونية

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة اجلنايات غيابيا باحلبس 
ســنتني مع الشغل والنفاذ ملقيم يعمل في 
جمعية تعاونية مبحافظة األحمدي، وذلك 
عن تهم تتعلــق بالتزوير واختالس املال 

العام.
واشتمل احلكم على إلزام املتهم، الذي 
يشغل وظيفة نائب مدير السوق املركزي، 
بــرد املبلغ املختلس، وهو ٥٤٠ ألف دينار 

وتغرميــه ضعفه، واإلبعاد عن البالد بعد 
تنفيذ العقوبة.

وكانــت النيابة العامة قــد تلقت بالغا 
يتهم املقيم باختالس املبلغ املشار إليه من 
خالل تزوير فواتير استالم بضائع ومواد 
غذائية لم يتم توريدها على أرض الواقع.

وكشــفت أوراق الدعــوى عن أن املتهم 
متوار عن األنظار، حيــث دلت التحريات 
على أنه غادر البالد إلى بالده بعد أيام من 

ارتكاب جرمية االختالس.


