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نعلم ان هناك العشرات من االخوة في 
»الصحة« واالدارة العامة لإلطفاء واحلرس 
الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وفي 
اجلمعيات التعاونية اصيبوا بڤيروس كورونا، 
ومع ذلك يستمر العمل في هذه املؤسسات 
احليوية بشكل سريع بعد التعقيم وفحص 
املخالطني، هذه اجلهات في مقدمة الصفوف 
االولى سواء مواطنون او وافدون، والعاملون 
فيها على علم بحجم املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم جتاه الكويت، واملرض ال يفرق بني 
مواطن ووافد، ونتمنى االبتعاد عن العنصرية 
في التعامل مع االخوة الوافدين، وال يجوز ان 
نعمم خطأ صدر من وافد على جميع جنسيته، 
وان يدرك من يشعل فتيل هذه العنصرية ان 
الكويت دولة العمل اإلنساني، ولدي يقني ان 
القيادة السياسية وأغلبية الشعب الكويتي 
يدركون ما اعنيه متاما ويعلمون ان الوافدين 
حضروا للكويت مبوافقتنا ولم يأتوا تسلال، 
ودخلوا من املنافذ وبتأشيرات صادرة عن 
وزارات الدولة، وحينما يجب ان نفزع للخلل 

علينا أال نتحامل على الطرف األضعف.
وعودة الى عنوان املقــال فهو مرتبط 
بإعالن وزارة الصحة أنها ستجري اختيار 
عينات عشــوائية من أفــراد املجتمع في 

محافظات البالد الســت، لعمل فحوصات 
»كوفيد ـ 19« بطريقة تتناسب مع التوزيع 
السكاني، بواقع 180 فردا يوميا. وقالت الوزارة 
ان العينة املطلوبة ال يقل العمر عن 18 وال 
يزيد على 70 ســنة، علــى أن عدد الذكور 
يكون مســاويا لإلناث، وسترسل رسائل 

للمستهدفني.
نقدر جهود وزارة الصحة في التصدي 
لڤيروس كورونا ولكن السؤال: ما الفائدة 
من هذا االختبار؟ هل سيتم عزل من يثبت 
عدم اصابتهم في جزيرة على سبيل املثال؟ 
وماذا لو جاءت نتيجة شخص انه سالب وفي 
نفس يوم الفحص ذهب للتسوق واصيب 
بالڤيروس؟ وهل الفحص سيجنبه اإلصابة؟ 
وماذا ســنفعل لو اكتشفنا عشرات اآلالف 
من املصابني؟ اسئلة عديدة ال اجد اجابات 

مقنعة لها.
ڤيروس كورورنا لن يتالشى اال بقدرة 
املولى عز وجل ورمبا بجهد طبي من خالل 
اختــراع لقاح او عالج بــإذن اهلل، اما غير 
ذلك فمن الصعب الســيطرة عليه، وما ال 
نتمناه أال ينتشر بني شرائح كبيرة، ونتمنى 

السالمة للجميع.
حفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

وجهة نظر

وماذا بعد؟

aljalahmahq8@hotmail.comمحمد اجلالهمة

البشير: عريضة لـ 6000 ولي أمر ضد 
إلزامهم برسوم مدارس وجامعات خاصة

عبدالكرمي أحمد

أعلن احملامي ناصر البشير تقدميه عريضة موقعة من 
أكثر من 6٠٠٠ ولي أمر طالب إلى املسؤولني في وزارة التربية 

ضد مدارس وجامعات خاصة طالبت بالرسوم الدراسية.
وأثنى البشــير على ســرعة استجابة مســؤولي وزارة 
التربية بتعميمها الصادر في ١4 اجلاري مبا ينصف الكثير 
ممن عانوا وظلموا من هذه اجلامعات واملدارس حسب قوله.
وذكــر أنه ســيقف باملرصاد لــكل من يخالــف القانون 
ويســتغل األوضاع التي متر بها البالد، الســيما ونحن في 
دولة مؤسسات يحميها الدستور والقوانني املنظمة. وأنهى 
البشير بقوله إنه على أمت استعداد للدفاع عن أولياء األمور 
ضد ما أسماه بجشع بعض املدارس واجلامعات اخلاصة.

احملامي ناصر البشير

التحقيق في مالبسات حريق مدرسة 
مهجورة باجلهراء

الدخان يتدفق من داخل املدرسة قبل السيطرة على احلريق

سعود عبدالعزيز

متكــن رجــال مركــز 
إطفــاء اجلهــراء صباح 
الســيطرة  اليــوم مــن 
على حريــق اندلع داخل 
مدرســة قدمية مهجورة 
في اجلهــراء. هــذا، ولم 
تعرف أسباب اجلرمية، 
التحقيق للوقوف  وجار 
على سبب احلريق وسط 
ترجيحات بأن يكون عبث 

رجال اإلطفاء من مركز اجلهراء بعد احلادثاألطفال وراء احلريق.

مخالف »احلظر« بالتسوق في الصليبخات إلى »املركزي« 

محمد اجلالهمة - عبداهلل قنيص

عــن أمر رئيــس حتقيق مخفر 
شرطة الصليبخات، متت إحالة وافد 
مصري الى السجن املركزي ملدة ١٠ 
أيام على خلفية 3 تهم ُوجهت إليه 
وهي مخالفة حظر التجول وإهانة 
موظف عام أثناء تأديته مهام عمله 

وإساءة استخدام الهاتف.
وبحســب مصــدر أمنــي قال: مت 
توقيف الوافد في جمعية الصليبخات 
بعد أن تسوق، وباالطالع على مكان 
إقامته والباركود اخلاص بالتسوق، 
تبني أنه صادر ألحد أسواق الفروانية، 

ولــدى طلب عســكري »الدفاع« من 
الوافد االنتظار حلني حضور رجال 
األمــن قام بالتطاول عليه وتصوير 

العسكري. 
واضاف املصدر: مت إبالغ عمليات 
الداخليــة وتوقيــف الوافد وتقدم 
العســكري املتضرر ببالغ رسمي 
اتهم فيه الوافد بإهانته وتصويره 
بدون أي مبرر، مؤكدا أنه كان ميارس 

عمله املكلف به.
هذا وأصــدرت وزارة الداخلية 
بيانــا بشــأن الواقعــة، قالت فيه: 
»بشأن الڤيديو الذي مت تداوله على 
بعض مواقع التواصل االجتماعي 

ملشاجرة بني مقيم من جنسية عربية 
وعســكري مــن اجليــش الكويتي 
في أحــد مراكز التســوق مبنطقة 

)الصليبخات(.
إذ توضــح اإلدارة أن بالغــا قد 
ورد إلــى غرفة العمليــات بواقعة 
مشــاجرة بــني مقيــم مــن إحدى 
اجلنسيات العربية وعسكري من 
منتسبي اجليش الكويتي في أحد 
مراكز التسوق مبنطقة الصليبخات، 
وعلى الفور توجه رجال األمن إلى 
مكان البالغ، ومت حتويلهم إلى مخفر 
شمال غرب الصليبخات وسجلت 
قضيتان بحق املقيم )كســر حظر 

جتول( و)ســوء استعمال هاتف( 
وحجزه على ذمة التحقيق.

وإذ تؤكد اإلدارة أن جهات الدولة 
العســكرية واألمنيــة مــن وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء أن 
منتســبيهم من كل الرتب يحظون 
باهتمام بالغ واتخــاذ ما يلزم من 
إجراءات قانونية مبا يصون كرامة 
العســكريني ويفرض هيبتهم في 
املجتمــع، وان القضيــة املســجلة 
ســتكون محــط اهتمــام ومتابعة 
من اجلهات املختصــة وفقا لألطر 

والقواعد القانونية«.

ملدة ١0 أيام على خلفية 3 تهم من بينها إهانة موظف عام و»إساءة استخدام هاتف«

الوافد لم يكتف بكسر القانون وإمنا أساء استخدام الهاتف بتصوير العسكري

»الداخلية«: منتسبو اجلهات العسكرية يحظون باهتمام بالغ واتخاذ اإلجراءات القانونية مبا يصون كرامتهم ويفرض هيبتهم

 إبعاد وافدين بّثا مقطعًا 
على وسائل التواصل خالل جتولهما 

أثناء احلظر في اجلهراء
سعود عبدالعزيز

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء، وبعد أقل من 
ســاعتني على رصد مقطع على وسائل التواصل االجتماعي يفيد 
باملجاهرة بكســر احلظر، من ضبط املتهمني، وتبني انهما وافدان 
من جنسية عربية وجاٍر إبعادهما عن البالد، وأكد مصدر امني ان 

مخالفة حظر التجول يتم التعامل معها بكل حزم وقوة.
وبحسب مصدر امني فإنه وفور تداول مقطع لوافدين ليال في 
اجلهراء وهما يتحدثان بعبارات فيها مزاح، وأن باستطاعتهما اخلروج 
وقتما يشــاءان صدرت التعليمات بضبط الوافدين ليتم الوصول 
إلى محل ســكنهما وضبطهما، ومت إبالغهما بأنهما خالفا احلظر 
ووضعا في نظارة املخفر حلني إرســالهما إلى اإلبعاد اإلداري، مع 
من املقطع الذي صوره الوافدانوضع اسميهما على قوائم غير املصرح لهما بدخول البالد مجددا.

مصدر أمني: املشي وممارسة الرياضية ليسا في احلدائق 
أو الشوارع الرئيسية وإمنا في األماكن املخصصة للمشاة

عبداهلل قنيص - أحمد خميس

دعــا مصدر أمني إلى عدم ممارســة رياضة الركض أو 
املشي في الطرقات العامة، خاصة أن دوريات األمن واملباحث 
تنتشر بكثافة في فترة السماح، وان هناك أشخاصا تستلزم 
طبيعة عملهم اســتخدام املركبات، وبالتالي فإن الطرقات 
مخصصة لســير الســيارات، داعيا الــى التنقل بحذر في 
الشوارع اجلانبية واألماكن املخصصة للمشاة واألرصفة 
مــع التباعــد وارتداء الكمامات، مؤكــدا ان احلدائق مغلقة 

حتى إشعار آخر. 
من جهة أخرى قال مصدر امني إن املقطع اخلاص بدخول 
وافديــن إلى مبنى حديقة الفروانيــة والتنزه بداخلها هو 

ڤيديو قدمي ويعود إلى فترة احلظر اجلزئي.
وأضاف املصدر: مت تسكير سور حديقة الفروانية مؤقتا 
وإبــالغ املهندس املســؤول التابع للهيئــة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بضرورة تسكير احلديقة بالسياج الكامل.

وأكد املصدر وجود انتشار أمني مكثف في فترة ممارسة 
الرياضة بهدف حتقيق االنضباط املنشود.

أكد إغالق سور حديقة الفروانية قبل احلظر الكلي

ممارسة الرياضة على االرصفة واملماشي االشغال عاجلت سور حديقة الفروانية

سرقة أغطية مناهيل في الصباحية
و»األشغال« تضع غيرها خشية من السقوط

محمد الدشيش

رغم إجراءات احلظر الكلي واالنتشــار 
األمني الكثيف، إال أن عددا من أغطية مناهيل 
الصرف الصحي فــي الصباحية تعرضت 
للسرقة. وقال مصدر أمني ان سرقة األغطية 
حدثت على مقربة من عدد من البنوك وحتديدا 

فــي القطعة 5 وصالة افــراح، الفتا إلى أن 
هناك كاميرات مراقبة عديدة ميكن من خاللها 
ضبط اجلاني أو اجلناة عبر حتديد املركبة 
التي حملوا عليها املسروقات. هذا، وقامت 
وزارة األشغال، وخشية سقوط أحد داخل 
املناهيــل مع حلول املســاء، بوضع أغطية 

جديدة محل املسروقة.

وزارة األشغال سارعت بوضع أغطية جديدة أحد املناهيل وقد تعرض غطاؤه للسرقة

مواطنون ووافدون خالل ممارسة الرياضة أثناء فترة السماح


