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في البداية، أتوجه بالشــكر الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد على 
إصدار أوامر صريحة والبدء بنفسه ليكون 
قدوة بعدم استثناء أي من كان من إجراءات 
التفتيش قبل الدخول الى السجن املركزي، 
سواء أكان ضباطا او ضابط صف أو محققني 
أو أطباء أو غيرهم، ألن هذا اإلجراء سيحدث 
فارقاً ومينع، بــإذن اهللا، عمليات تهريب 
احملظورات، سواء مخدرات أو هواتف نقالة 
الى الســجن املركزي، حتى يكون مكاناً 
لإلصالح والتقومي، وليس اســتراحة أو 

نزهة للخارجني على القانون.
ال شــك أن وزارة الداخلية تنتظرها 
مهام كبيرة في االنتخابات النيابية املقبلة 
سواء كانت إدارة االنتخابات او القطاعات 
األمنية التي ســينوط لها اإلشراف على 
تنظيم عملية االقتراع نهاية شهر سبتمبر 
املقبل، وأعتقد أن الفترة الفاصلة بني فتح 
باب الترشح وإجراء عملية التصويت كافية 
ومناسبة لكي يعرف الناخب أبناء دائرته 

مبا يحمله من أفكار.
وقبل التحدث عن املهام اجلسام التي 
تنتظر «الداخلية» البد من اإلشادة بالتعليمات 
الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف بإصدار تعليمات بعدم 
استقبال مرشحني او معامالت، ألن املعامالت 
تستخدم ايضا في شراء األصوات بطريقة 
مبطنة، وآمل أن تنفذ التعليمات تلك وال 
تطبق على مرشــحني دون غيرهم وعلى 
اجلميع دون استثناء وأن تتخذ إجراءات 
صارمة مع أي مســؤول في الدولة ميرر 
معامالت لهــذا أو ذاك ويخالف توجهات 

وتعليمات سمو رئيس الوزراء.
مهام «الداخلية» بدأت قبل بدء االنتخابات 

بأكثر من شــهر، وذلك بإجناز كشوف 
الناخبني بعد التنقيح وعقب التشاور مع 
وزارة العــدل ومت وضعها في ٦١ مخفر 
شــرطة بالدوائر اخلمس وبعد استبعاد 
قرابة ٣٠ ألفا بسبب أحكام جنائية مخلة 
بالشرف واألمانة، وأيضا مطابقة كل األسماء 
املتوافرة بها شــروط االنتخاب على أن 
الوزارة الحقا باستقبال املرشحني  تقوم 

ممن تنطبق املعايير عليهم.
وما أن ينتهي باب الترشح، تبدأ املهام 
األمنية امليدانية في تأمني املقار االنتخابية 
ومتابعة أي جتاوزات مخالفة للقانون، ثم 
يأتي دورها املهم في اإلشراف والعمل مع 
القضاة واملستشارين على إجناح العرس 
الدميقراطي، أيضا ال ميكن أن ننسى دور 
قطاع األمن اجلنائــي خالل هذه املرحلة 
ملواجهة االنتخابات الفرعية واملجرمة بقانون 
صادر عن البرملان، وكذلك دورها في مواجهة 
ما يسمى بشراء األصوات، والتي برأيي 
أنها غير مقبولة بكل املقاييس على الرغم 
من معاناة البعض وتراكم الديون عليهم.

في دولــة مثل الكويــت ومع ارتفاع 
مستوى دخل املواطنني، يجب أال تستشري 
هذه الظواهر التي ميكن تقبل وجودها في 
دول فقيرة، رغم حتفظي عليه شخصيا..

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.
حسناً فعلت وزارة الداخلية  ٭ آخر الكالم:
بإحالة ملف قضية انهيار ســقف مرور 
اجلهراء الى النيابة حملاســبة املقصرين، 
وأيضا حرص الوزارة على تكرمي املوظف 
الذي أنقذ املراجعني بتكرمي غير مسبوق 
بأن يتم استقباله من قبل سيدي سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
وبرأيي هذا اللقاء هو أكبر تكرمي ملواطن 

مخلص لوطنه.

نافذة على األمن

اخلالد.. «قدوة»

الفريق م طارق حمادة

الصايغ بحث وممثلي شركات النقل العام 
سبل تطوير خطوط شبكات النقل

ضبط مخالفني ومداهمة أوكار مشبوهة

اجتمــع وكيــل وزارة الداخلية املســاعد 
لشؤون العمليات واملرور اللواء جمال الصايغ 
في مكتبه بحضور العميد ماجد السهلي مع 

ممثلي شركات النقل العام ملناقشة املشاكل 
واملعوقــات التي تواجههــم ووضع احللول 
املناسبة وسبل تطوير خطوط شبكات النقل.

تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفــاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد، ومتابعة 
مــن وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجــس، واصلــت القطاعــات األمنية 
املختلفة مساء امس األول حمالتها األمنية 
الواسعة من أجل فرض السيطرة األمنية 
على مختلــف مناطق البالد، حيث قامت 
مديريــة أمن محافظــة الفروانية بحملة 
مفاجئــة علــى مناطق جليب الشــيوخ، 
الفروانية، وخيطان، وقد أسفرت احلملة 
عن ضبط ٢٦٣ شــخصا، منهم ٥ تغيب، 
٨ انتهــاء إقامة، ١ مخالفــة قانون العمل، 
٢ انتهــاء إقامة وإلقــاء قبض، ٧ من دون 
إثبات، والباقي جار االســتعالم عن عدد 

٢٤٠ شخصا.
كما قامت مديرية أمن األحمدي بحملة 

أمنية على منطقة املهبولة وأسفرت عن 
ضبط ١٢ شخصا منهم ٦ انتهاء إقامة، ٦
يقومون بأعمال منافية لآلداب وسمسرة 

مقابل مبالغ مالية.

في حمالت بـ ٤ مناطق.. تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية

اللواء جمال الصايغ مترئسا االجتماع

جانب من احلمالت األمنية

ضبط ١٠ كيلو غرامات حشيش في «جهاز تسخني كهربائي»

محمد اجلالهمة

متكن رجــال اجلمارك في منفذ 
جمــارك العبدلــي، أول مــن أمس، 
وبــكل حنكــة ومقدرة مــن ضبط 
أكثر مــن ١٠ كيلوغرامات من مادة 
احلشيش املخدرة في «جهاز تسخني 
كهربائي» قادمة من العراق عبر منفذ 
جمارك العبدلي مخبأة في شــنطة 

أحد الركاب.
 وفي تفاصيل الضبطية، التي تعد 
حلقة جديدة من حلقات التصدي لكل 

أنواع التهريب، وفي ترجمة واضحة 
لتعليمات وتوجيهات مدير اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز 
الفهــد، بالتدقيق على كل البضائع 
والشــحنات التي تصل إلى البالد، 
جوا وبرا وبحرا، أنه أثناء التفتيش 
االعتيادي للمسافرين القادمني إلى 
الكويت بعد وصــول أحد باصات 
النقــل القادمة من العــراق وأثناء 
عرض أمتعة أحد املســافرين على 
جهاز (كاشف األمتعة) تبني ان هناك 
كثافة في إحدى الشنط ومت االشتباه 

بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث 
وجد جهاز تسخني كهربائي داخل 
الشنطة وبعد تفكيكه وجدت فيه 
كميات كبيرة من اللفائف املخفية 
بشكل احترافي بداخلها وتبني انها 
مادة احلشيش املخدرة وتقدر كميتها 

بأكثر من ١٠ كيلوغرامات.
وبناء عليه، وحسب اإلجراءات 
اجلمركية املتبعة، مت اتخاذ الالزم 
وحتويــل املضبوطات واملتهم إلى 
إدارة مكافحــة املخــدرات بــوزارة 
الداخليــة. هــذا، وقد أشــاد الفهد 

بجهود رجال اجلمارك في كل املنافذ 
اجلمركية، مؤكدا أنهم هم خط الدفاع 
األول ضد كل من يريد السوء للبالد، 
والتصدي بكل حزم لكل محاوالت 

التهريب، وإدخال املواد املخدرة.
وحتذر اإلدارة العامة للجمارك 
كل من تسول له نفسه تهريب املواد 
املخــدرة والبضائع احملظورة بكل 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة 
على أنه سيعرض نفسه للمساءلة 
اإلجــراءات  واتخــاذ  القانونيــة 

اجلمركية بحقه.

قادمة من العراق ومخبأة بطريقة مبتكرة داخل حقيبة مسافر

املخدرات اخفيت بطريقة مبتكرةاملخدرات بعد استخراجها من الفرن 

مدير اجلمارك يستقبل املراجعني كل أربعاء
قام مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهد بتكرمي عدد من منتسبي 
اإلدارة العامة للجمارك، في إدارة اجلمرك 
البري - منفذ العبدلي وذلك لتميزهم في 
العمل. وشــكر مدير عــام اإلدارة العامة 
للجمــارك الفهد اجلمركيني املكرمني على 
جهودهم املميزة التي يبذلونها في حماية 
البالد والعباد، وحثهم على احلفاظ على 
مســتواهم في العمــل، مؤكــدا أن رجال 

اجلمارك هم خط الدفاع األول ضد كل من 
يريد السوء للبالد. من جهة أخرى، أعلنت 
اإلدارة العامــة للجمارك ان مديرها العام 
سليمان الفهد سوف يستقبل املراجعني كل 
يوم أربعاء بالفترة الصباحية من الساعة 
٩:٠٠ حتى الساعة ١٢:٠٠ في ديوان اإلدارة، 
مشيرة إلى انه سيتم حجز موعد مسبق 
للمراجعة مــن خالل املنصات احلكومية 

ًاملركزية تطبيق سهل أو منصة متى. مدير عام اإلدارة العامة للجمارك سليمان الفهد يكرم مفتشا

مواطن في مخفر اجلهراء: عمتي «طقتني وايد»
سعود عبدالعزيز

عن أمر وكيــل نيابة اجلهراء، مت 
تســجيل قضية حملت عنوان عنف 
أســري واعتــداء بالضــرب، وأُرفق 
في ملف القضيــة والتي حملت رقم 
٢٠٢٠/٦٧ تقريــر طبــي صــادر عــن 

مستشفى اجلهراء، الى جانب صورة 
البطاقــة املدنية للمجنــي عليه، هذا 
وتبني من التحقيقات األولية ان خالفا 
زوجيا بني مواطن شاب وزوجته تطور 
الى ان تدخلت عمته «والدة الزوجة» 
وقامــت بضربه بشــكل عنيف «طق 
وايد»، وأحدثت به إصابات حســبما 

جاء في التقرير الطبي، اال ان القضية 
لم يذكر فيها ما اذا كان الضرب باليد 
اي «بيد العمة» ام باســتخدام أدوات 

أخرى.
وحــول تفاصيــل القضيــة، قال 
مصــدر امني ان مواطنــا من مواليد 
١٩٩٨ ويسكن مبنطقة سعد العبداهللا ق 

٢ قال ان والدة زوجته ال يعرف عمرها 
على وجه التحديد قامت بضربه حينما 
توجه الى منزلها الصطحاب زوجته 
والتي توجهت الى منزل أسرتها عقب 
خالف بينهما، وأكد الزوج انه ال يفكر 
في ترك زوجته، فقط يريد أن تتلقى 

عمته ما تستحق من عقاب.

أرفق تقريراً طبياً في ملف القضية التي ُصنفت «عنف أسري»

«النجدة»: توقيف ٢٦٠ وافدًا متغيبًا ومخالفًا في أسبوع
سعود عبدالعزيز

أعلنت شــرطة النجدة عن تسجيل 
٢٤٦٦ مخالفة مرورية وتنفيذ ١١٣٤ عملية 
أمنية ومرورية وفض املشاجرات وضبط 
املتغيبني واملخالفني للقانون وحتويل 
األشخاص واملركبات املطلوبني، خالل 

الفترة من ١٤ حتى ٢٠ اجلاري.
وأشــارت الــى انه جــرى ضبط ٨

مركبــات للوقــوف مبوقــف املعاقــني 
وحجز مركبتني وحتويل ٣٣ حدثا من 
دون رخصة، كما مت تنفيذ ١١٣٤ عملية 
أمنية، جاء منها ضبط ٥ أشخاص عليهم 
أحكام جزائية و٣٢ شــخصا مطلوبني 
إلقــاء قبــض، و١٠٧ أشــخاص تغيب، 
و١٥٣ شخصا النتهاء اإلقامة، وفض ٦

مشاجرات، وضبط ٨ أشخاص حليازة 
مواد يشــتبه بأنها مخدرة او مســكرة 

و٣ أشخاص بحالة غير طبيعية، ومت 
حتويل األشــخاص واملضبوطات الى 
جهة االختصاص. من جهة اخرى، أعلنت 
اإلدارة العامة للمرور عن إغالق مدخل 
ومخرج شــارع محمد الفارس باجتاه 
جنوب السرة بسبب أعمال تطوير شبكة 
الطرق من طريق الشيخ زايد - الدائري 
اخلامس اعتبارا من فجر يوم الســبت 

املقبل حتى انتهاء اعمال الطرق.
ودعت قائدي املركبات الى ضرورة 
اتباع التعليمات واإلرشادات املرورية 
وعــدم جتــاوز الســرعة احملــددة في 
التحويالت املرورية، مشــيرة إلى انه 
سيكون مدخل منطقة السالم من خالل 

طريق امللك فهد.
أما بالنسبة للمخارج، فهناك مخرجان 
على طريق الشيخ زايد من منطقة السالم 

ميكن اخلروج من خاللهما.

«املرور»: إغالق مدخل ومخرج شارع محمد الفارس اعتباراً من فجر السبت املقبل

من حمالت شرطة النجدة

كّرم مفتشني لتميزهم في العمل

ملشاهدة الڤيديو


