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جتاوزت اخلسائر العاملية الكثير، سواء 
أكانت بشرية او اقتصادية أو سياسية أو 
اجتماعية وغيرها من كل النواحي، حتى 
وصلت تلك اخلسائر للقمة العيش، فقد 
أصيب العالــم بفقده العديد من األرواح 
واآلخرون فقــدوا وظائفهم، كما توقف 

التعليم في كل مراحله الدراسية.
وتشــير االحصائيات الــى أن هذه 
اخلســائر املالية من املمكن ان تصل الى 
نحو ١٠٠ تريليون دوالر بني دول العالم 
املتضررة جراء هذا الوباء، هذا من الناحيتني 
االقتصادية واالستثمارية، أما من الناحية 
البشرية فهناك أعداد كبيرة من الوفيات، 
كما ان املصابني حول العالم جتاوزوا املليون 
ونصف املليون مصــاب، وهذه األرقام 
توضح ان هذا الوباء مستمر باالنتشار 

دون توقف كما يقول خبراء الصحة.
لقد جاءت كلمات خالدة ســامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
لتنير طريق احلكومــة الكويتية بقيادة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وأعضاء حكومته ألجل التصدي لهذا 
الوباء، فقد كانت لكلمات سمو األمير ذات 
املشاعر الفياضة اكبر األثر في تخفيف 
وقع املصاب على املواطنني، فكانت جتسيدا 
صادقا لروح التعاضد والتراحم التي اتسم 

بها املجتمع الكويتي منذ القدم.
ان العالم يشــهد اليوم فترة عصيبة 
القلق واالضطراب  تاريخه يسودها  من 
والصراع على البقاء، واغلب دوله تعاني 
أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية 

ال حتسد عليها.
ونحن في مجتمعنا الكويتي لســنا 
مبعزل عما يجري في سائر البلدان، ولكننا 

بعون اهللا ثم بفضل صالبة واميان وأصالة 
شعبنا العظيم سنتجاوز هذه االزمة وتلك 
املشاكل، ونحمد اهللا ان وطننا هو واحة 

للمحبة واألمن واالزدهار.
لذلك، علينا ان نواصل مسيرة العمل 
لرفاه وطننا مقتفني خطى أسالفنا األخيار 
الذين أرسوا دعائم وطننا العزيز ورفعوا 
قواعد نهضته، فقد عاش شعب الكويت 
على هذه األرض الطيبة على مر السنني، 
جتمع بينهم أواصر القربى والترحم وُعرى 
التكاتف والتكافل، وقد ألّف اهللا سبحانه 
بني قلوبنا في احلاضر كما ألف بني قلوب 
أهل الكويت في املاضي عند احملن، ومن 
واجب الوفاء لهذا الوطن ان يقدم هؤالء 
األبطال من ابناء الكويت مبا ميليه عليهم 
الواجب الوطنــي في احملافظة واحلماية 
لكويتنا وشعبنا ومن يقيم على هذه االرض 
الغالية، كما كان الرعيل األول الذين قامت 
على ســواعدهم كويتنا احلبيبة والذين 
ضحوا بأرواحهم ودمائهم وأموالهم في 
ســبيل هذا الوطن، لذلك يجب ان نعمل 
ما في وسعنا الجل تراب الكويت. اليوم 
جند ان أبناء الديرة يعملون كخلية نحل 
في جميع املجاالت ليــال ونهارا، أكانوا 
في مختلف األجهــزة احلكومية او من 
املتطوعني الذين هم يد العون الخوانهم 
في احلكومة، وهذا ليس مســتغربا من 
أبناء الوطن، سلمتم لنا  شباب وشابات 

وسلمت مساعيكم.

٭ آخر العمود: عدم االنصياع خلف هذه 
الفنت والشائعات وعمل بلبلة بني اوساط 
املجتمعات العربية مســتغلني هذا الوباء 
ألجل زرع كل هذه األالعيب بني الناس، 

كفاية ما نحن فيه من وباء وابتالء.

من بالدي
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سلمتم لنا.. وسلمت 
مساعيكم

رخص السوق ١٥ عامًا للمواطن  و٣ للوافد
«املرور»: القرار اجلديد دخل حيز التنفيذ «أونالين»

احلادث «السباعي» على شارع دمشق
بسبب «أزمة صحية» وليس السرعة

محمد الدشيش

أبلغ مصدر مطلــع «األنباء» بأن احلادث 
الذي أشــارت إليه «األنباء» في عددها يوم 
أمس كان عبارة عن حادث سداســي وليس 
حادثا ســباعيا، وان مكان وقوعه في شارع 
دمشق وحتديدا بني الروضة والفيحاء. وقال 

املصدر إن احلادث وقع في الســاعة الثامنة 
والربع صباح أمس، مشيرا الى أن احلادث لم 
يكن بسبب الســرعة ومحاولة الوصول الى 
املنازل قبيل احلظر وإمنا بسبب أزمة صحية 
أصابت أحد قائدي املركبات، وتوفي ـ رحمه 
اهللا ـ جراء هذه األزمة لتصطدم الســيارات 

الست بعضها ببعض.

إبعاد ١٠٨ وافدين على خلفية ٤ محاوالت 
الختراق احلظر املناطقي في اجلليب واملهبولة 

محمد اجلالهمة

أحبطــت أجهــزة وزارة 
الداخلية في غضون الـ ٤٨ 
ساعة املاضية ٤ محاوالت 
الختراق احلظــر املناطقي 
علــى منطقتــي اجلليــب 
واملهبولــة، وعلــى هامش 
احملــاوالت األربع تلك جار 
إبعــاد ١٠٨ وافديــن بواقع 
١٠٥ وافديــن فــي اجلليب 
منهم سائق باص يعمل في 
وزارة الصحة أقر بتقاضي 
نحــو ٢٠٠٠ دينــار مقابــل 
تهريب ١٠٠ وافد، أما الثالثة 
اآلخرون فهم وافدون هربوا 
من منطقة املهبولة وسائق 

سائق الباص استغل عمله في «الصحة» لتمكني الوافدين من الفرار إلى خارج اجلليب مقابل ٢٠٠٠ دينار

ملشاهدة الڤيديوالباص الذي استخدم في واقعة التهريب بعد ضبطه

استقبال البنغالديشيني بديًال عن املخالفني
من اجلنسية الهندية اعتبارًا من غٍد السبت

سعود عبدالعزيز - محمد الدشيش

اليــوم اجلمعــة  تنتهــي 
املهلــة التــي حددتهــا وزارة 
الداخلية الستقبال املخالفني 
من اجلنسية املصرية، وشهد 
يوم أمس إقبــاال محدودا من 

املخالفني.
 هذا وطلــب رجال وزارة 
الداخلية وعبر مكبرات الصوت 
من كبار السن والنساء احلوامل 
مراجعة مراكز االستقبال اليوم 

اجلمعة مبنطقة الفروانية.
 وقــدرت مصــادر أمنيــة 
عدد املخالفني املصريني الذين 
تقدموا امس لالســتفادة من 
املهلة بنحو ٤٦٠ مصريا لتصل 
االعداد االجمالية الى اكثر من 
٥٠٠٠ مصري، يشــار الى ان 
مدرســتي اجلليب جاهزتان 
الســتقبال جميع اجلنسيات 

من بينهم املصريون.
علــى صعيد آخــر، ذكرت 

من اجلنسية البنغالديشية غدا 
السبت وحتى يوم االربعاء ١٥ 
منــه، والذي يقضي مبغادرة 
األجانب غير احلاصلني على 
تراخيص إقامة او ممن انتهت 

مع اجلهات املعنية لتســهيل 
عملية مغادرة رعاياهم.

ويكون استقبال املخالفني 
لهــذا القانون من اجلنســية 
الهنديــة من ١٦ اجلاري حتى 
٢٠ منه، وذلك باملقار املخصصة 
في منطقة الفروانية، حيث مت 
تخصيص مدرسة الفروانية 
االبتدائيــة بنــات قطعــة ١ 
شارع ٧٦ الستقبال املخالفني 
من الرجال، ومدرســة املثنى 
االبتدائية للبنني قطعة ١ شارع 
١٢٢ الســتقبال املخالفــني من 
النســاء وذلك من الســاعة ٨ 
صباحا حتى الساعة ٢ مساء.
الى ذلــك، رجحت مصادر 
أن يكون األمر مرتبطا بارتفاع 
معدالت االصابــة بالڤيروس 
وكذلــك ان اعــدادا هائلة من 
اجلاليــة الهنديــة تقيــم في 
منطقتي اجلليــب واملهبولة 
وعلــى املنطقتــني حظــر وال 

يسمح باخلروج منهما.

تراخيص إقاماتهم دون دفع أي 
غرامات مالية مترتبة عليهم او 
حتمل مصاريف وتكلفة رحالت 
الطيران مع إمكانية عودتهم 
الى البالد، وذلك بعد التنسيق 

الرتفاع معدالت اإلصابة بني الهنود وللحظر على اجلليب واملهبولة مبا يُعيق تسليم أنفسهم

(احمد علي) مجموعة من مخالفي اإلقامة من اجلنسية املصرية  

للعالقــات  العامــة  اإلدارة 
واالعــالم األمنــي فــي وزارة 
الداخليــة انــه ســيتم البدء 
باســتقبال املخالفني لقانون 
اإلقامة رقم ٢٨٨ لســنة ٢٠٢٠ 

«األكادميية»: االستعانة بـ ٥٥٠ طالب ضابط وملتحقًا 
بدورة رقيب أول في األمن العام والنجدة والدفاع املدني

عبداهللا قنيص

كشف مصدر أمني عن التحاق ٥٠٠ طالب ضابط 
من أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية في قطاعات 
األمن العام والنجــدة لتعزيز اجلهود الكبيرة التي 

تقوم بها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا االجراء 
جاء بهدف مساندة قطاعات الداخلية بكوادر بشرية 

متكنها من أداء مهام عملها في هذه املرحلة.
وأضاف املصدر أن ٥٠ طالبا في دورة رقيب أول 

مت إحلاقهم بقوة الدفاع املدني لإلسناد أيضا.

على صعيد آخر، كشف مصدر أمني أن األكادميية 
اتخذت خطوات تنفيذية إلقامة محاجر داخل األكادميية 
لتوفير الرعاية الصحية لألشخاص احملتمل إصابتهم 
بڤيروس كورونا املستجد، وقال إن هناك احتمالية 

لتخصيص هذه احملاجر للوافدين.

أكدت اتخاذ إجراءات تنفيذية إلقامة «محاجر» داخلها

التجديد لاللتحاق بعائل وكفيل نفسه 
لعام واحد فقط وحتى إشعار آخر

محمد الدشيش

في إطار اهتمــام وزارة الداخلية بالنظر 
في التركيبة الســكانية ومحاولتها معاجلة 
اخللل الذي كشفت عنه أزمة ڤيروس كورونا 
املستجد، أصدرت االدارة العامة لشؤون اإلقامة 

تعميما جديدا يتضمن االكتفاء فقط بتجديد 
اإلقامات حلملة املادة ٢٢ االلتحاق بعائل واملادة 
٢٤ كفيل نفسه ملدة عام واحد فقط، ومبوجب 
القرار أصبح من غير املمكن للوافدين التجديد 
ألســرهم لفترة اإلقامة حتى وإن امتدت لـ ٣ 

سنوات وجتديد اإلقامة بشكل سنوي.

مقتل مواطن داخل شقته في املسايل
سعود عبدالعزيز

فــي أول جرمية قتل منذ فرض احلظر 
من قبل مجلس الوزراء قبل أسابيع، أبلغ 
مواطن مساء أمس عمليات وزارة الداخلية 
عن مقتل شقيقه من مواليد ١٩٨٩ داخل شقة 

املجني عليه في منطقة املسايل.

وبحسب مصدر أمني، فإن املبّلغ وهو 
مواطن قال إنه حني فقد االتصال بشقيقه 
لفترة طويلة قام بالتوجه الى حيث يقيم 
ففوجئ به جثة هامدة وسط بركة من الدماء 

وقد مت لفه داخل «زولية».
هذا، وجار فتح حتقيق في جرمية القتل 

للوقوف على هوية اجلاني.

ُعثر عليه ملفوفاً بـ «زولية»

النهام والصايغ عادا العسكري 
املطعون من «مخترقة احلظر»

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يرافقه وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ مساء أول من أمس بزيارة أحد رجال األمن اثر اصابته 
اثناء تأدية مهام عمله. واطمأن الفريق النهام على الوضع الصحي 
للمصاب ونقل اليه اهتمام ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، كما اســتمع من الفريق الطبي 

املعالج له الى تقرير متكامل عن حالته الصحية.
يشــار الى ان رجل األمن عبداحملسن العجمي أصيب اثناء 

الفريق عصام النهام واللواء جمال الصايغ والعميد توحيد الكندري خالل زيارة عبداحملسن العجميقيامه مبهام عمله بعد اعتداء من فتاة اخترقت احلظر.

أحمد خميس

أجــرت وزارة الداخليــة تعديــال على 
القــرار اخلــاص بتجديد رخص الســوق 
للمواطنني والوافدين، حيث مت الســماح 
للمواطن بتجديد رخصة قيادته لـ ١٥ عاما 
بدال عن ١٠ اعوام، وبالنسبة للوافدين يتم 
الســماح بتجديد رخصة الســوق ملدة ٣ 
أعوام بدال من ربط فترة رخصة الســوق 
بإقامة الوافد، فيما كشف مصدر امني ان 
االدارة العامــة للمــرور قامت اعتبارا من 
امــس بتفعيل هذا التعديل عقب صدوره 

في اجلريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ. 
وبحســب القرار الوزاري الذي صدر في 
«الكويت اليوم» امس وحمل رقم ٢٠٢٠/٢٧٠ 
بشــأن تعديل نص أحــكام القرار الواري 
رقم ١٩٧٦/٨١ والذي جاء في مادته الثالثة: 
يستبدل بنص املادة ٨٥ من القرار الوزاري 

رقم ٧٦/٨١ املشار اليه النص اآلتي:
«تســري للكويتيــني ومواطنــي دول 
مجلــس التعاون اخلليجي ملــدة ١٥ عاما 
ولغيــر الكويتيني تكون ملدة ٣ ســنوات، 
وللمقيمني بصورة غير قانونية حســب 

مدة بطاقة املراجعة».

«الداخلية»: حتريك دعوى قضائية ضد ضابط لتورطه في قضايا 
االجتار بالبشر والتزوير بعد إيقافه عن العمل بقرار وزاري

عبــر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح عن اعتزازه بدور 
رجــال األمن الوطنــي، مؤكدا 
رفضه أن تشوه صورة الوزارة 
من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.

وأضاف وزير الداخلية أنه 
أصدر قرارا وزاريا بوقف أحد 
الضباط عن العمل بعد شبهات 
تورط شركة ميلكها وآخرون 
بعمليات اجتار بالبشــر، ومت 
حجزه وجميع الشركاء متهيدا 

إلحالتهم الى النيابة.
وفي هــذا الصــدد، ذكرت 

للعالقــات  العامــة  االدارة 
بــوزارة  االمنــي  واالعــالم 
الداخلية انه في إطار اجلهود 
التي تبذلها القطاعات االمنية 
حملاربة ظاهرة االجتار بالبشر 
والتصدي لتجــارة اإلقامات، 
فقد وردت معلومات الى قطاع 
األمن اجلنائــي تفيد بوجود 
جتمــع لعدد مــن املقيمني من 
جنســية عربيــة فــي منطقة 
الفروانية، وأكدت املعلومات 
والتحريات األولية ان العمال 
يحملون اقامــات على احدى 
الشركات املسجل نشاطها «أمن 
وحراسات خاصة» وتتخذ من 

قضايا االجتار بالبشر وشبهة 
التزويــر، ومت اتخــاذ اجــراء 
فوري بإدراج الشركة في قائمة 
الكفاالت +  املمنوعني (منــع 
منع التأشيرات)، وجار حتريك 
دعوى قضائية حيال املواطن 
ـ وهــو احد منتســبي وزارة 
الداخليــة ـ ووقفه عن العمل 
وإحالتــه الى النيابــة العامة 
القانونية  التخاذ االجــراءات 
الالزمــة بحقه، مع اســتمرار 
تكثيف التحريات لكشف كل 
املخالفات التي ارتكبها اصحاب 
الشــركة إلحالتهم الى جهات 

االختصاص.

شارع تونس مبنطقة حولي 
مقرا لها.

وأكدت االدارة انه على الفور 
مت تشكيل فريق بحث من رجال 
املباحث، حيث تبني أن العمال 
املتجمهرين على كفالة الشركة 
التي ميلكها مواطن من منتسبي 
وزارة الداخلية و٥ مقيمني من 
نفس موطن العمال. واشارت 
التحريات واستدالالت البحث 
والتدقيق على الشــركة، الى 
أنها شــركة ربحية تعمل في 
مجال جلب العمالة من اخلارج 
وتتحصــل منهم علــى مبالغ 
ماليــة، مما يقــع حتت طائلة  أنس الصالح

مركبــة اســتعان بــه أحد 
الهاربني. وبشأن محاولتي 
أمس، أصدرت اإلدارة العامة 
للعالقــات العامة واإلعالم 
األمني بيانني منفصلني جاء 
فــي األول أن رجــال األمن 
متكنوا من ضبط قائد باص 
يعمل لدى إحدى الشركات 
املتعاقدة مع وزارة الصحة 
عند محاولته تهريب وافدين 
من منطقــة اجلليب والتي 

ُيطبق عليها احلظر.
وأشــار البيــان إلــى أن 
الوافد زعم في بداية التحقيق 
معــه أن الوافدين يعملون 
فــي وزارة الصحــة ولدى 
االطالع على هوياتهم تبني 

أنهم عمال شركات خاصة، 
وبإعادة التحقيق مع السائق 
اعترف بأنه هرب ١٠٠ وافد 
على دفعات مقابل ٢٠ دينارا 
لكل وافد، أما البيان الثاني 
فقد تضمن ضبط ٤ وافدين 

خالفوا احلظر اجلزئي.
وعلى صعيد آخر، أعلنت 
وزارة الداخليــة عن ضبط 
٣ مواطنــني خالفــوا حظر 
التجــول اجلزئــي، وقالت 
«الداخليــة» إن املخالفــني 
للحظــر ضبطــوا بواقــع 
مواطنني في األحمدي والثالث 
في محافظة اجلهراء، أما بقية 
احملافظات فلم ُيضبط فيها 

أي مخالف للحظر.

على خلفية جتمهر وشغب عمالي في منطقة الفروانية


