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في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية 
ممثلة في أمن املنافذ والنجدة واألمن العام 
واملــرور ووزارة الصحة واإلدارة العامة 
لتنفيذ توجيهات  للجمارك جهودا كبيرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمــد، بعودة أبنائه إلــى أرض الوطن 
ووصول نحــو 40 ألف مواطن على منت 
185 رحلة قادمة من 58 جهة ونحو ألفي 
مواطن بــرا عن طريق منفذ النويصيب، 
ورغم وجود آالف املواطنني العالقني في 
دول العالم ورغبتهم في العودة أو أعداد 
منهم الى وطنهم في هذا الظرف االستثنائي 
واملرتبط بتفشي ڤيروس كوورنا، في ظل 
هذه الظروف نرصد من يروج ملعلومات بأن 
الكويت بصدد فتح املجال أمام الوافدين 
الذين لديهم إقامات في الكويت بالعودة، 
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا التوقيت 
يسمح مبثل هذه املعلومات املربكة والبعيدة 
عن املنطق؟ وملاذا نأتي بعشــرات اآلالف 
حتى يجلسوا في بيوتهم نظرا لتعطل معظم 
املؤسسات والشركات؟ وهل األمن الغذائي 
والصحي يحتمالن ذلك؟ فال الظروف وال 

الوقت يسمحان بذلك. 
بالنظــر الى أعــداد املصابني جندها 
تتضاعف بني الوافدين اآلسيويني والعرب، 
واحملاجر الصحية تكاد تكون مكدســة، 
وتقوم وزارة الصحة مشــكورة بتوزيع 
قوتها من األطباء واملمرضني على احملاجر 
واملستشفيات، وبالتالي ليس من احلكمة 
إضافة أعباء إضافية بــأن يأتي إلينا أي 
شخص غير كويني مهما كان هذا الشخص، 

نعم هناك حاالت إنســانية لوافدين من 
الطبيعي أن تسمح الكويت لهم بالدخول، 
ولكن تظل هذه األعداد محدودة جدا وضمن 
ضوابط، وذلك حتى انقشــاع هذا الوباء 
وتدخل املولى عز وعال في حسم هذا األمر.

وزارة الداخلية قامت مبا يجب ان تفعله 
ويتماشى متاما مع كويت بلد اإلنسانية بأن 
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية انــس الصالح تعليمات بتجديد 
إقامات الوافدين وهم خارج الكويت ومنح 
أذونات غياب وغير ذلك من االجراءات التي 
توصل رسائل طمأنة ملن هم خارج البالد 
بأن إقاماتهم لن تسقط وعليهم البقاء في 
بلدانهم حلني إيجاد لقاح أو عالج للڤيروس.

حسنا فعل وزير اخلارجية الشيخ احمد 
الناصر بأن اكد أن فتح املجال للوافدين في 
هذا الوقت لن يحدث وهذا شيء طبيعي 

ومنطقي جدا ونتفق معه. 
أيضا أود أن أشيد بجهود األمن اجلنائي 
بضبط القائمني على عــدد من أصحاب 
حســابات الكترونية تعمدوا بث شائعات 
وأخبار زائفة وإحالتهم، فهذا التوقيت ومع 
هذه الظروف وجب علينا جميعا ان نساند 
أجهزة الدولة ونبتعد عن ترويج الشائعات 

وبثها وهو ما دعوت اليه قبل أسابيع.
آخر الكالم

أبارك لإلخوة اللواء فراج الزعبي واللواء 
محمود الطباخ واللواء سالم النواف والعمداء 
محمد الصبــر وماجد اخلميس وتوحيد 
الكندري التمديد لهم خلدمة وطنهم، ونأمل 

التوفيق لهم.

نافذة على األمن

 معلومات 
غير منطقية

الفريق م.طارق حمادة

أي عقوبة تنتظر املواطن املتهم 
بتجاوز احلجر الصحي اإللزامي؟

محمد اجلالهمة

متكــن قطــاع األمــن 
اجلنائــي »ادارة اجلرائم 
اإللكترونية« من حتديد 
وضبــط مواطــن خالف 
احلجر املنــزل من خالل 
قيامه مبمارسة الرياضية 
وفــي معصمــه ســوار 
»شلونك«. واصدرت وزارة 
الداخليــة بيانا قالت فيه: 
بشــأن ما تناقلته وسائل 
التواصل االجتماعي ملواطن 

قام باخلروج بأوقات الســماح وهو يرتدي 
سوار »شــلونك« مبنطقة سلوى، وتوضح 
اإلدارة ان قطاع األمن اجلنائي »ادارة اجلرائم 
اإللكترونية« قام برصد الشخص بالتعاون 
مــع وزارة الصحــة »مركز شــلونك« ومتت 
احالته للحجر املؤسسي في مستشفى جابر 
بعدما خالف تعليمات احلجر املنزلي كإجراء 
احتــرازي من ڤيروس كورونــا بعد العودة 

من السفر.
وتؤكد االدارة ان سيتم 
اجلهــات  علــى  عرضــه 
املختصة بعد االنتهاء من 
مدة احلجر املؤسسي التخاذ 
كل اإلجــراءات القانونيــة 

الالزمة بحقه.
الــى ذلــك، اكــد مصدر 
امنــي ان املواطــن ضبــط 
بعد ســاعات محدودة من 
تــداول صــور لــه خــالل 
ممارسة الرياضية في فترة 

الساعتني.

يشار الى ان هناك مقترحا نيابيا يتضمن 
توقيع عقوبات علــى متجاوزي احلجر 
الصحي املنزلي بحيث تصل الى احلبس 
مدة ال تزيد على 6 اشهر وغرامة تصل الى 
5٠٠ دينار، فيما اشارت آراء قانونية الى 
ان مخالفي احلجر ميكن معاقبتهم وفق 
املادة ١٧من قانون االحتياطات الصحية 
من االمراض الســارية وهي احلبس مدة 
ال تزيد على شهر وغرامة 
5٠ دينــارا، وكذلك ميكن 
الشــريحة  معاقبــة هذه 
املــادة ١5 املتعلقة  وفــق 
بانتشار االوبئة اذ تتضمن 
العقوبات بعــدم االلتزام 
باالجــرءات والتوصيات 
الصحية باحلبس ملدة قد 
تصل الى 3 اشهر وغرامة 
ال تتجــاوز ٢٠٠ دينار او 
بإحدى هاتني العقوبتني، 
فأي عقوبة تنتظر املواطن 

املخالف؟

ضبط بعد ساعات من ممارسته الرياضة بسوار »شلونك« 

املواطن املخالف خالل ممارسة الرياضة بسوار »شلونك«

مركز لفحص منتسبي »الداخلية« املخالطني ملصابي »كورونا«
عبداهلل قنيص - سعود عبدالعزيز

في إطــار حرص واهتمام 
وزارة الداخلية بسالمة وصحة 
منتســبيها في ظل وجودهم 
في مقدمــة الصفوف ســواء 
فــي قضية احلظــر الكلي أو 
فــي تقــدمي املهام اإلنســانية 
الشــعبية الــى جانــب املهام 
األمنية املتشعبة واحتمالية 
إصابتهــم بڤيــروس كورونا 
املســتجد، مت تدشــني مركــز 
لفحص منتسبيها، وذلك على 
مدار الساعة في معهد الهيئة 

املساندة في خيطان.
هذا، وأصدر وكيل وزارة 
الداخليــة املســاعد لشــؤون 

وزارة  وكيــل  وتعليمــات 
الداخليــة، ونظرا لإلجراءات 
األمنية اخلاصة بشأن )احلد 
من انتشار األمراض املعدية(.
علــى الوكالء املســاعدين 
واملديري العامني إبالغ جميع 

القوة التابعة لكم باآلتي:
إنه في حالة مخالطة عضو 
قوة الشرطة )ضباط/ أفراد( 
بشــخص مصــاب بڤيروس 
كورونا املستجد والذين تظهر 
عليهم أي إصابة أو اشــتباه 
باإلصابــة وارتفاع في درجة 
احلرارة واألعــراض األخرى 
من ڤيروس كورونا املستجد، 
عليه التوجه الى معهد الهيئة 
املســاندة )منطقــة خيطان( 

او اشتباه باإلصابة وارتفاع 
في درجة احلرارة واألعراض 
األخــرى من ڤيروس كورونا 
الى  التوجه  املســتجد، عليه 
مستشفى جابر األحمد للقوات 
املسلحة املستشفى العسكري 
)عيــادة الطــوارئ( إلجــراء 
الفحوصــات الالزمــة. وجدد 
الوكيــل آليــة للتواصــل مع 
الوزارة في مثل هذه احلاالت 
بحيث اذا ما مت اكتشاف إصابة 
أو حــدوث حالة وفاة نتيجة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
)كوفيد ١9( ألي من منتسبي 
وزارة الداخلية تتم مخاطبة 
للعالقــات  العامــة  اإلدارة 
واإلعالم األمني بكتاب رسمي.

إلجــراء الفحوصات الالزمة، 
وذلك طوال أيام األسبوع على 

مدار ٢4 ساعة.
يشار الى ان وكيل وزارة 
الداخلة الفريق عصام النهام 
وقبل ايام وجه قوة الداخلية 
باإلجــراءات  االلتــزام  الــى 
والتدابير الصحية التي أقرتها 
وزارة الصحــة والتــي منها 
ارتداء القفازات وكمامات الوجه 
عند تعاملهم او اختالطهم مع 
الغير في جميع األماكن طوال 
فتــرة عملهم، وإبــالغ القوة 
انه في حالــة مخالطة عضو 
قوة الشــرطة شخصا مصابا 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
والذين تظهر عليهم أي إصابة 

يجري الفحص على مدار 24 ساعة في معهد الهيئة املساندة

اللواء جمال الصايغ

العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايغ تعميما الى عموم القوة 

جاء فيه:
- بنــــاء علــــى أوامــــر 

اإليقاع بـ »هاكرز« حاول العبث مبوقع الدفاع املدني 
الستخراج تصاريح بالتجول أثناء احلظر الكلي

عبداهلل قنيص

في واحدة من اغرب اجلرائم املرتبطة بحظر التجول، متكن رجال االدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية من ضبط مواطن حــاول اختراق موقع وزارة 
الداخلية الستخراج تصاريح خاصة بالسماح بالتجول اثناء احلظر الكلي 
الذي فرضه مجلس الوزراء حتى نهاية الشــهر اجلاري. هذا وأقر املواطن 
املوقوف- وهو في العقد الثالث من العمرـ بأن له خبرة واسعة بالكمبيوتر 
ويصنف كـ »هاكرز« وأنه لم يسع الى استخراج تصاريح بالتجول بقصد 
التربــح، وامنا بســبب الفراغ الــذي يعيش فيه وتواجده امام احلاســوب 

لساعات طويلة، وكذلك امللل.
ومتت احالة املواطن الى جهات االختصاص التخاذ ما يلزم من اجراء.

وحــول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان الفنيني في االدارة العامة 
للدفاع املدني ابلغوا قطاع االمن اجلنائي ان هناك اكثر من محاولة الختراق 
موقع تصاريح حظر التجول بهدف استخراج تصاريح بشكل غير قانوني.
واضاف: على الفور، قام رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية باتخاذ 
االجراءات العاجلة خاصة ان هذا التصرف يشكل جرمية متكاملة االركان، 
حيث جرى تكليف احدى االدارات املتخصصة في التعامل مع هذه النوعية 

من اجلرائم.
واردف املصدر: استطاع رجال املباحث حتديد مصدر محاوالت االختراق 
تلــك، وبعد مزيــد من التحريات تبني ان املخترق مواطن شــاب ويقيم في 
منطقــة الســاملية، حيث مت التواصل مع النيابــة العامة التي منحت رجال 
املباحث اذن ضبطه، فتمت مداهمة منزل الشاب والتحفظ على حاسوبه.

واشــار املصدر الى ان حتقيقا فتح مع الشــاب الذي اقر مبا صدر عنه 
مجــددا التأكيد علــى انه لم يقصد مطلقا اســتخراج تصاريح الشــخاص 
مبقابل مالي وإمنا كان سيستخرج لنفسه والصدقائه اذا ما رغبوا في ذلك 

دون مقابل مالي.

»اجلنائية« ضبطته بعد مداهمة منزله في »الساملية«.. وعزا اجلرمية إلى الفراغ وامللل!

الزعبي لـ »األنباء«: أي خروج على القانون 
في ساعتي املشي سنتعامل معه بحزم

أمير زكي

شدد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء فراج الزعبي على أهمية 
االلتزام بالضوابط الصحية 
خالل ساعتي املشي احملددتني 
من قبل مجلس الوزراء خاصة 
في التباعد وارتداء الكمامات 
وكذلــك عــدم التواجــد قبل 
الساعة الرابعة والنصف وبعد 
الســاعة السادسة والنصف 
يتعــرض  الشــخص  ألن 
للمخالفة واإلحالة الى جهات 
االختصاص، وأشــار الى ان 
هناك فهما خاطئا لدى البعض 
املخصصتــني  للســاعتني 
للرياضة واملشي فيتجمعون، 
وكأن هــذا الوقــت مخصص 
للتالقي وتبــادل احلوارات، 
مشــيرا الى ان أجهزة وزارة 
الداخليــة ملزمــة بتطبيــق 
القانــون، داعيــا الى جتنب 
املشــاجرات، مؤكدا ان هناك 
تعليمات باحلزم الشديد مع 

أي خروج على القانون.
الزعبــي  اللــواء  وأكــد 

أكد استمرار توزيع اخلبز والغاز لقاطني املناطق احملتاجة

مدير أمن الفروانية العميد عبداهلل سفاح يشرف على عملية توزيع اخلبز

لـ»األنبــاء« اهتمام وحرص 
القطاع علــى تلبية حاجات 
املواطنني والوافدين االنسانية 
اخلبــز  أكيــاس  خاصــة 
وســلندرات الغــاز، مشــيرا 
الى ان هناك تنســقيا مت مع 
شــركة املطاحــن وشــركات 
الغــاز لتوفيــر كميــات من 
اخلبز والغاز مع اإليعاز الى 
مديري األمن لتوفير قوة تقوم 
بالتوزيع املنظم واإلشــراف 
عليه في الفترتني الصباحية 

واملسائية.
وأضاف الزعبي لـ»األنباء«: 

ســنمضي قدما خــالل األيام 
املقبلــة بالتواجــد فــي عدة 
مناطــق خاصــة اجلليــب 
وخيطان واملهبولة وبنيد القار 
وغيرها من املناطق احملتاجة.
ولفــت الى حــرص نائب 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ووزير الداخلية أنس الصالح 

ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهــام على ان تقوم 
اجهزة وزارة الداخلية باملهام 
األمنيــة املنوطة بها وتنفيذ 
قرار مجلس الوزراء بشــأن 
احلظر وبصورة دقيقة، وفي 
الوقت ذاته مراعاة اجلوانب 
اإلنسانية وتوفير املتطلبات 

الضرورية في جميع املناطق 
بدون استثناء.

وشــدد علــى ان النــزول 
لشراء اخلبز او استبدال الغاز 
يكون سيرا على األقدام دون 
استخدام اي مركبة وأن العمل 
جار لتغطية معظم املناطق 

في جميع احملافظات.

األمن العام يحرص على التباعد بني الوافدين خالل توزيع اخلبز والغاز عليهم

ملشاهدة الڤيديو

اللواء فراج الزعبي

إزالة نقاط أمنية في املهبولة واجلليب 
واالكتفاء بدوريات املرور

محمد الدشيش

بعد أن أصدر مجلــس الوزراء قرارات 
بفرض احلظر الكلي حتى 3٠ مايو اجلاري، 
قامت وزارة الداخلية بإزالة بعض النقاط 
األمنية التي خصصت لها قطاعات محددة 
لتطويق منطقتي املهبولة وجليب الشيوخ.
وأبلــغ مصدر أمنــي »األنباء« بأن هذه 

النقــاط اســتبدلت بدوريــات أمنية داخل 
املناطــق مع تطبيق فــرض احلظر الكلي 
ومنع اخلروج من املساكن. وأضاف: مت نشر 
عدد من رجال األمن باجلمعيات التعاونية 
واألســواق داخل املنطقتــني لضمان عدم 
الدخول العشــوائي، مبينا انه مت تســيير 
هذه الدوريات بــني األبنية والعمارات في 

املهبولة واجلليب.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


