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لبنان وطن يظل عاليا شامخا رغم احملن.. 
لبنان هامة كبرى بأعني شعبه األبي الذي 
ناضل طوال ســنوات ألجل حماية ترابه 
وعزة وطنه.. لبنان مهد للحرية واحلضارة 
والتقدم. رغم ما يعانيه من حياة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية ولكن شعب لبنان يظل 
الــى آخر قطرة من دمه وحلظة من حياته 
مدافعا عن العدالة واحلرية والدميوقراطية 
التي ارتضاها هذا الشــعب والعيش بها 
منذ اكثر من مئة عــام حتى حصل على 
استقالله من املستعمر، وانطلق لبنان نحو 
عهد جديد اتخذه لنفسه وميّزه عن باقي 
نحو العالم، فقد احتضن لبنان حضارات 
وثقافات العالــم األوروبي والعربي ليحيا 
حياة اجلمال وروعة هذا الوطن. لبنان بلد 
ُصنع من رجاله األبطال الذين هم عماده، 
لبنان تبلغ مساحة أرضه نحو عشرة آالف 
كيلو متر مربع ونصف ويعيش على أرضه 
بني 6 و7 ماليني لبناني وجنسيات أخرى، 
فلبنــان أرض من اجِلنان بني دول العالم. 
لبنان ذات اجلبال الشامخة والوديان الزاهية 
والسهول املترامية األطراف. لبنان سوف 
ينتصر رغم ما يتعرض له من أزمات كبرى، 

بسبب صموده وقوته وصالبة مواقفه أمام 
هذه احملن واألزمات التي هزت أركان هذا 
املجتمع اللبناني. الشــعب اللبناني عشق 
احلياة وحارب ألجل هذه احلياة بكل قوة 
وبسالة وظل في هذا النضال وقد صارع 
كل ما يزعزع أمنه وأمانه واستقراره، رغم 
األيادي التــي حاولت وحتاول النيل منه. 
ولذلك جند أن الشــعب اللبناني قام بكل 
ناســه وأهله بالوقوف صفا واحدا ألجل 
حماية هذا الوطن ونبذ كل ما يعكر صفوه 
وحياته. وهناك غيمة عابرة فوق ســماء 
لبنان وسوف تنجلي بعزمية هذا الشعب 
الكرمي املضياف اخللوق. ولكن أحياناً جتره 
املصاعب الى ما ال يحب وال يرتضي دون 
ان تُهان كرامته وشموخه وعزته، ولذلك 
جنده يتصــدى لها بكل ما لديه من القوة 
والبسالة. ونؤكد ايضا: لبنان لكل اللبنانيني، 
فهو وطن للجميع لم ولن يتغير مهما بذل 
من يريد ان يعرض هذا البلد الى الفنت او 
الكراهية او غيرهما. هذا الوطن من جماله 
هو صوت غيم ونبرة مطر وتغريدات الطيور 
في كل صباح ومساء. حماك اهلل يا وطن.. 
ويا بلد.. أحبه القاصي والداني في العالم.

من بالدي

لبنان.. 
قيثارة العالم
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»اجلمارك«: ال إفراج عن »الدرون« إال مبوافقة »الداخلية« والطيران املدني
محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز

عمــم مدير عــام اإلدارة 
العامة للجمارك املستشــار 
جمال اجلالوي على املديرين 
العلــم واإليعاز  بضــرورة 
للمختصني لديهــم بـ »منع 
اإلفراج عن الطائرات الدرون 
إال بعد احلصول على موافقة 
كل من وزارة الداخلية وإدارة 
الطيران املدني«. وجاء تعميم 
مديــر عــام اإلدارة العامــة 
للجمارك حتت بند تعليمات 
جمركية بشأن منع اإلفراج 
عن الطائرات املسيرة من دون 

طيار »الدرون«.
وقال مدير عام اجلمارك: 
وزارة  لكتــاب  باإلشــارة 
الداخلية رقــم ١3٠١ بتاريخ 
٢٠١٩/٩/٢5 واملقيــد لدينــا 
بــواردة الســجل العام رقم 
 ٢٠١٩/١٠/3 بتاريــخ   54٩7
واملتضمــن انــه لوحظ في 
اآلونــة األخيــرة انتشــار 
التــي  الطائــرات املســيرة 
تستخدم عبر جهاز )الرميوت 
كنترول( املتفاوتة االحجام 
واالنواع وجميعها تعمل على 
وقود اجلازولني والشــحن، 

حيــث نــوع مــن الطائرات 
املســيرة )حربية الشــكل( 
ميكــن تزويدهــا بكاميــرا 
يصــل  ورادار(  )مراقبــة 
مداها الى ١ كيلو متر وكذلك 
طائرات )مروحية الشــكل( 
توجد بها كاميرات يتم ربطها 
عن طريــق الهاتف ودقيقة 
جدا بالطيــران وميكن ألي 
شخص استخدامها، كما تبني 
جلهة االختصــاص بوزارة 
الداخليــة امكانية بيع تلك 
الرجــوع  دون  الطائــرات 

ألي جهــة رســمية. وتأمل 
التأكيــد  الداخليــة  وزارة 
على عدم الســماح بخروج 
تلك الطائرات للمستفيد إال 
بعــد اخطــار اإلدارة العامة 
للعالقــات واالعــالم االمني 
بــوزارة الداخلية من خالل 
منوذج، موضحا به ســبب 
الطلــب بالطلبيــة ونوعها 
واملستفيد، مرفقا به موافقة 
الطائرات  مسبقة الستيراد 
الواردة للبالد عن طريق أي 
من املنافذ )اجلوية والبحرية 

والبرية(.
ـ فيما اكدث ادارة الطيران 
املدني بكتابها رقم 4١/١465٢ 
بتاريــخ ٢٠١٩/١٠/٢ واملقيد 
لدينا بواردة الســجل العام 
رقم 5487 بتاريخ 3/٢٠١٩/١٠ 
بطلــب التعميم على جميع 
منافــذ ادارتنا منــع دخول 
جميــع طائرات الــدرون إال 
بعد احلصول على املوافقة 
إدارة  املســبقة مــن قبــل 
الطيران املدني وانها بصدد 
اصدار التشــريعات الالزمة 

بالتنســيق مــع اجلهــات 
املعنيــة فــي الدولــة، لذلك 
يرجى مــن  املديرين العلم 
وااليعاز للمختصني لديهم 
مبنــع االفراج عن الطائرات 
الدرون إال بعد احلصول على 
موافقة كل من وزارة الداخلية 
وادارة الطيران املدني على 

النحو املشار إليه.
مــن جهة اخــرى، متكن 
الكويت  رجال جمرك مطار 
الدولي مــن احليلولة دون 
ضــخ ٢٢ كيلــو مــن مخدر 
املاريغوانا إلى داخل البالد 
حاول مالي يعمل في مزرعة 
متريرها لــدى وصوله إلى 

مطار الكويت الدولي.
وكان رجال مطار الكويت 
الدولــي T١ اشــتبهوا فــي 
الوافد املالــي بعد ان وصل 
إلى املطار وبتفتيش أمتعته 
عثر بداخلهــا على نحو ٢٢ 
كيلــو من مــادة املاريغوانا 
املخــدرة ليتم التحفظ على 
املهرب واملضبوطات. وحذرت 
اإلدارة العامة للجمارك كل من 
تسول له نفسه تهريب املواد 
املمنوعة واحملظورة بشتى 

السبل والوسائل.

ضبط 22 كيلو ماريغوانا في أمتعة مالي باملطار الدولي

البحث عن مجهول جتاوز »احلمراء« وتسبب في حادث وضبط »أرعن« في اجلهراء

جتاوبت اإلدارة العامة 
للمرور مع مقاطع بثت على 
مواقع التواصل وبالغات 
بشــــأن  مــن مواطنــني 

استهتار.

إلى كراج احلجز بعد تعمد 
قائدهــا »هــارب« جتاوز 
عدة مركبات عند إشــارة 
ضوئيــة، مــــا أسفر عن 

حادث تصادم.

وإيداعـــــه في نظـــــارة 
املرور.

وفــي الفروانيــة متت 
احالــة  6 مركبــات الــى 
كراج احلجز لتوقفها على 

واألحمدي ومبارك الكبير 
أســفرت عــن حتريــر ٩ 

مخالفات.
املــرور  إدارة  ودعـــت 
إلى ضرورة عــدم توقف 

كمــا متكنــت دوريات 
مرور اجلهــراء من ضبط 
قائد مركبة نشر له مقطع 
استهتار ورعونة مفرطة، 
حيــث مت حجــز مركبته 

األرصفة املبلطة.
كمــا نفذ قطــاع املرور 
حملة على مركبات البيع 
املتنقلة املخالفة للقانون 
فــي محافظــات اجلهــراء 

البقاالت املتنقلة  مركبات 
على األرصفــــة املبلطـــة 
واالبتعــاد عــن الطرقات 
مبســافة ال تقــل عــن 5٠ 

متــرا.

املركبة املستهترة في اجلهراء قبل احالتها للحجزمراحل جتاوز املركبة املخالفة للسيارات املتوقفة واإلشارة الضوئية ومن ثم االصطدام مبركبة

بيانـــــات  وبحســب 
نشرتهــــا »الداخليـــــة« 
بحساباتهــــا في مواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل 
فقــد متـــت إحالة مركبة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديواملخدرات املضبوطة في أمتعة املالي

ملشاهدة الڤيديو

رئيس وأعضاء مجلس إدارة
جمعية الشامية والشويخ التعاونية 

وأهالي منطقة الشامية الكرام
يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات

إلى الشعب الكويتي الكريم
بمناسبة عودة 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى أرض الوطن

الحمد هلل على السالمة

نّورت الديرة
تتقدم

شركة المير للخدمات الفنية
بأصدق آيات التهاني والتبريكات 

إلى الشعب الكويتي الكريم
بعودة أمير اإلنسانية

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سائلين اهلل عز وجل 
أن يديم عليه الصحة والعافية


