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تابعنــا منذ بــدء فعاليــات العرس 
الدميوقراطي حرص وزير الدفاع ووزير 
الشــيخ طالل اخلالد،  بالوكالة  الداخلية 
على القيام بجوالت مكوكية على الدوائر 
االنتخابية اخلمس ملتابعة اخلدمات األمنية 
التي تقدمها وزارة الداخلية وبقية أجهزة 
الدولة في تنظيم االنتخابات والتيســير 

على الناخبني. 
اجلهود الكبيرة التي بذلت قبل وأثناء 
انتخابات املجلس وجوالت الشيخ طالل 
اخلالد والــوزراء ترجمة الهتمام القيادة 
السياسية ممثلة في صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح بالعرس الدميوقراطي.
استوقفني حديث دار بني الشيخ طالل 
اخلالد ومواطن بادر بالقول «نحن وياكم 
مرتاحني ومستانســني واللي مو نظيف 
شيله.. نبني نخدمكم»، ليرد الوزير «نحن 
في خدمتكم وخدمتكم شرف وهذا واجبنا».

وبرأيي فإن هذا احلوار العابر جتسد 
في نتائــج انتخابات تصحيح املســار، 
فتجاوب املواطنون مع دعوة صاحب السمو 
وعضده ســمو ولي العهد، بأن نحسن 
االختيار وحدث تغيير بنسبة تتجاوز ٥٠٪ 
في املجلس اجلديد، ألن الشــعب مرتاح 
ومســتانس بحكومة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والتي برهنت على أن 
جهودها منصبة في خدمة الشعب والعمل 

ألجل حاضره ومستقبله فرد اجلميل بهذا 
التغيير الكبير.

وفي هذه املناســبة، أبــارك لإلخوة 
النواب وأخص بالذكر النائبتني عالية اخلالد 
ود.جنان بوشــهري، وأمتنى لهم جميعا 
التوفيق. وأقول ملن يحالفهم احلظ شكرا 

للمشاركة وحظ أوفر.
التشــريعية  الســلطتني  العالقة بني 
املناوشات  والتنفيذية هي عالقة تعاون، 
واالستجوابات جزء من اللعبة الدميوقراطية، 
ولكن هناك حدودا واجبة، واألهم التنسيق 
لتحقيــق الطموحــات واآلمــال، فهناك 
مشروعات طموحة يحملها سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، حفظه اهللا، 
ومتى ما حظيت بالدعم واملساندة وبعيدا 
عن الصغائر واحلسد سنجد كويتاً جديدة 
ومشــروعات عمالقة، كفى ما مضى من 
مشاحنات لم يســتفد منها أحد ودعونا 
نطوي صفحة املاضي وننطلق نحو آفاق 
جديدة بحيث نرتقي مبستوى التنمية، وعلى 
املستوى الشخصي متفائل باملرحلة املقبلة.
٭ آخر الكالم: كل الشكر والتقدير للسادة 
املستشارين والقضاة وألبنائي وإخواني من 
منتسبي وزارة الداخلية ورجال الطوارئ 
الطبية وقــوة اإلطفاء واللجان التطوعية 
ووسائل اإلعالم، وأخص بالذكر تلفزيون 
الكويت على جهودهم الكبيرة التي بذلوها 
وكان لها األثر الطيب في خروج العرس 

الدميوقراطي بالصورة املشرفة. 
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

نافذة على األمن

اخلالد و«خدمتكم شرف» 
وعالقتها بنتائج االنتخابات

الفريق م.طارق حمادة

السيطرة على حريق منزل عربي 
بدأ في األول وامتد إلى «العلوية»

عربي مكــون من ثالثة ادوار، وعلى اثره مت 
توجيه فرق اإلطفاء من مراكز جليب الشيوخ 
والعارضية، وقد تبني أن احلريق في الدور 
األرضي وامتد الى األدوار العلوية وباشرت 
الفرق فــي مكافحته ومتكنت من محاصرته 
وإخمــاده دون وقــوع أي اصابات بشــرية 

واقتصرت األضرار فقط على املاديات.

مبارك التنيب

متكن رجال مركزي إطفاء جليب الشويخ 
والعارضية من الســيطرة على حريق منزل 
اندلع فجر امس الســبت فــي منطقة جليب 
الشيوخ. وذكرت قوة االطفاء ان ادارة العمليات 
املركزية تلقت بالغا يفيد بوجود حريق منزل 

احلريق خلّف أضراراً مادية فقط

ض وكيل األمن اجلنائي بالتوقيع على شراء األسلحة اخلالد يفوِّ

محمد اجلالهمة

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد قرارا بتفويض وكيل 
شؤون األمن اجلنائي اللواء 
حامد الدواس بالتوقيع على 
معامالت اســتيراد وشــراء 
األســلحة. من جهــة أخرى، 
تتجــه وزارة الداخليــة إلى 
تنظيم دورة لترقية ضباط 
صــف إلــى رتبة مــالزم من 
حملــة املؤهــالت اجلامعية 
ودورة وكيــل أول ضابــط 
حلملة الثانوية عبر دورتني 
علــى ان يتم ذلك عبر املوقع 
اإللكترونــي لــإلدارة العامة 
لشــؤون قوة الشرطة خالل 
الفترة مــن ٢٠٢٢/١٠/٩ حتى 

 .٢٠٢٢/١٠/٢٣
وعلى صعيد آخر، أعلنت 

الصف التاســع وما يعادلها 
(دورة وكيل عريف مكافحة) 
اعتبارا من اليوم األحد الساعة 
٨ صباحا حتى يوم اخلميس 

املوافق ١٣ اجلاري. 
أبزر االشــتراطات،  ومن 
ضرورة التســجيل باخلدمة 
الوطنية العسكرية وإحضار 

(ويســتثنى مــن ذلــك ابناء 
الكويتيــني  الديبلوماســيني 
او امللحقني العســكريني في 
ســفارات الكويــت باخلارج 
بشرط تقدمي ما يثبت ذلك) 
على ان تطبق القرعة العلنية 
حــال زيادة العــدد املطلوب 

للدورة.

شهادة ملن يهمه األمر من هيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية.

وبالنسبة للحاصلني على 
شــهادة الثانوية العامة من 
خارج الكويت تقدمي تسلسل 
دراسي من بلد واحد للشهادة 
الدراســية املطلوبة معتمدة 
من اجلهــات املعنية بالدولة 

«الداخلية» تعلن عن دورتني لترقية حملة املؤهالت اجلامعية والثانوية العامة لرتبة «مالزم»

اللواء حامد الدواس الشيخ طالل اخلالد

قــوة اإلطفاء العــام عن فتح 
باب التســجيل للراغبني في 
االلتحاق بدورات قوة اإلطفاء 
الثانــي  التدريبــي  الفصــل 
للعــام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ حلملة 
شــهادة الثانوية العامة وما 
يعادلها (دورة رقيب مشغل 
آلية إطفاء) وحلملة شــهادة 

مواطنان في قبضة «املكافحة» لالجتار بـ ٢٥ كيلو حشيش
عبداهللا قنيص

العامــة  أحبــط رجــال االدارة 
ملكافحــة املخــدرات بقيــادة العميد 
محمد قبازرد ضخ ٢٥ كيلو حشيش 
داخل الســوق احمللي وذلك بضبط 
مواطنني، وجاء ضبط املتهمني بعد 
كمني محكم وتنســيق بني املكافحة 
والنيابة العامة، اذ زود قطاع املكافحة 
النيابة باملعلومات املتوافرة وخطة 
لشراء صفقة من احد املتهمني والتي 
اعطت إذنا بالضبط وبذلك ضبط كل 
من ارتبط بهــذه الصفقة الى جانب 

تفتيش منزل املتهم وشركائه.
واســتنادا الى مصدر امني، فقد 
وردت معلومات الى رجال املكافحة 
عــن مواطن يحــاول تصريف كمية 

من املواد املخدرة، وعليه مت ارســال 
مصدر لشراء كيلو من مخدر احلشيش 
مبنطقة الشويخ، ولدى قيام املتهم 
بتسليم املخدرات ألقي القبض عليه 
بعد إطالعه على اذن النيابة، وعقب 
مقاومة ايضا، ومت االنتقال الى سكنه 
في الرميثية حيث مت العثور على نحو 
٢٤ كيلو من احلشيش وعدد ٢ ميزان 
حساس، وبسؤاله عن مصدر السموم 
أبلغ عن مواطــن آخر جرى ضبطه 
داخل مســكنه في منطقــة الرميثية 
أيضا، حيث اعترف املتهم الثاني انه 
زود األول باملخدرات وانهما يتاجران 

بهذه السموم.
املتهمــني  حتويــل  ومت  هــذا، 
واملضبوطات الى جهة االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما.

ضبطا في منطقتي الشويخ والرميثية عقب صفقة متت مع أحدهما بإذن من النيابة

ملشاهدة الڤيديواملتهمان وأمامهما املضبوطات

«املرور»: عدم االنتباه يتسبب في ١٨٤٢ حادثًا 
وحترير ٢٦١٧٣ مخالفة وضبط ٣٢ حدثًا في أسبوع

محمد اجلالهمة

أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور ان 
مخالفة عدم االنتباه تســببت في ١٨٤٢

حادثا مروريا خالل أســبوع، مشــيرة 
الى ان من بني هــذه احلوادث عدد ٢٥٧

حادثا خلف مصابني فيما اقتصرت بقية 
احلوادث االخرى على تلفيات مادية.

وقالت ان اجمالي املخالفات التي جرى 
حتريرهــا فــي الفترة مــن ٢٤ حتى ٣٠

ســبتمبر املاضي بلغت ٢٦١٧٣ مخالفة 
متنوعة كما جرى ضبط ٣٢ حدثا لقيادة 
مركبات دون رخص ســوق واحالة ٤٣

مركبــة و٧٩ دراجــة الــى كــراج حجز 
املركبــات، كما جرت احالــة ٤٤ مخالفا 
الــى نظارة املرور علــى خلفية ارتكاب 

مخالفات جســيمة، وضبط في حمالت 
املرور ١٨ مطلوبا متت إحالتهم الى ادارتي 

التنفيذ واجلهات األخرى ذات الصلة.
وأكــدت اإلدارة العامــة للمــرور ان 
احلمــالت أقيمــت حتت اشــراف وكيل 
القطــاع اللــواء جمال الصايــغ، داعية 
املواطنني واملقيمني الى االلتزام بقواعد 

السير واالنتباه اثناء القيادة.

اللواء جمال الصايغ

صورة عن كتاب دورات «الداخلية»

«اإلطفـاء» تقيـم دورتي «مشـغل آليـة» و«مكافحـة» خلريجـي الثانوية والصف التاسـع والتقـدمي اليوم


