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«النويصيب» يتوقف عن استقبال املواطنني بعد انتهاء رحالت اإلجالء غداً األربعاء

جاسم التنيب

أعلن مصدر امني مطلع في اإلدارة 
العامة للمنافــذ أن إجمالي املواطنني 
وأقاربهم مــن الدرجــة األولى الذين 
وصلوا الى البــالد في غضون األيام 
اخلمسة املاضية بلغ ٢٣٣٣، الفتا الى 
أن العالقني من املسنني وبينهم أطفال 
مت نقلهــم جميعا الى منتزه اخليران 

واجراء فحوصات طبية لهم مع وضع 
احلاالت املشتبه في إصابتها في احلجر 
الطبي لتقدمي الرعاية الصحية الالزمة 

لهم.
وأكــد املصدر ان جميــع األجهزة 
العاملة على اســتقبال العالقني وهم 
من وزارة الصحة ممثلة في طاقم طبي 
ومتريضــي ووزارة الداخلية ممثلة 
في قطاع امن املنافذ والنجدة واألمن 

العام وقطاع اجلمارك ممثال في رجال 
جمرك النويصيب قاموا بجهود كبيرة 
لتســهيل خروج القادمــني من املنفذ 
بأسرع وقت ممكن، الفتا الى أن أجهزة 
الدولة اتخــذت جملة من االجراءات، 
بحيث يتم التفتيــش األمني وإجراء 
التعقيم للمركبات واألمتعة ثم املغادرة 

في قوافل الى املنتزه.
وأشاد املصدر بجهود كل األجهزة 

العاملة على اســتقبال العالقني وفي 
مقدمتهــم مديــر عــام االدارة العامة 
للجمارك املستشــار جمال اجلالوي 
الذي وجــه بتذليل كل املعوقات أمام 
القادمــني وإجناز معامالتهم بأســرع 

وقت ممكن.
الــى أن منفــذ  وأشــار املصــدر 
النويصيب اســتقبل في اليوم االول 
لوصول العالقني ٣٣٠ شــخصا، وفي 

اليوم الثاني ٤٨٠ شخصا، وفي اليوم 
الثالث ٥١٠ أشخاص، وفي اليوم الرابع 
٥٠٨ أشخاص، أما يوم االحد املاضي 
فوصل الى املنفذ ٥٠٥ أشخاص، مشيرا 
الى أن وزارة الداخلية قامت مبرافقة 
نساء وأطفال لم يكن لديهم سيارات 

ومت نقلهم الى احلجر الصحي.
وأكــد املصدر ان جميــع األجهزة 
العاملة استقبلت املواطنني العالقني 

حتى يوم األربعاء، مشيرا الى أن جميع 
من وصل الى البالد تقدموا الى سفارة 
الكويت في الرياض وسجلوا أسماءهم.
وحــول اذا ما كان البــاب ال يزال 
مفتوحا أمام أي شــخص لم يســجل 
اسمه، قال املصدر: هذا األمر تختص 
به وزارة اخلارجية وأي اعداد سيتم 
إبالغنا بوصولها ســيتم استقبالهم 

وتوفير كل سبل الرعاية.

٢٣٣٣ مواطنًا من العالقني وصلوا إلى الكويت في ٥ أيام عبر املنفذ

العائدون مت جتميعهم في قوافل ونقلهم الى الفحص في اخليرانوزارة الصحة ورجال املنافذ واجلمارك بذلوا جهودا كبيرة في استقبال القادمني برا

توقيف ضابط غير طبيعي تهّجم على طبيب مبستشفى خاص

ضبط وافد عربي يعمل في شركة نظافة عقب ساعات 
من تغريدة مسيئة لدولة خليجية شقيقة

٣ آسيويني باعوا سلعًا لوافدين مصابني بـ «كورونا» داخل 
محجر «األشغال» في قبضة «اجلنائية»

أحمد خميس

مت توقيــف ضابــط بــوزارة 
الداخلية فــي أحد مخافر محافظة 
حولي، وذلــك على خلفية تهجمه 
على احد أطباء مستشفى خاص وهو 
فــي حالة غير طبيعية، هذا ونفى 
الضابط ما ذكرته إدارة املستشفى 

مــن تعرض احد االطبــاء حملاولة 
اعتداء، إال أن كاميرات املستشفى 
أكدت صدق أقــوال املبلغني، ليتم 
احتجــاز الضابــط والوقوف على 
حقيقــة املزاعم بأنه في حالة غير 

طبيعية.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن 
عمليــات «الداخليــة» تلقت بالغا 

في ساعة متأخرة من يوم السبت 
يفيد بدخول شخص الى مستشفى 
خاص واالعتداء على أحد األطباء 
الكويتيني، وعلى الفور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن، 
وتبــني أن املدعى عليه ضابط في 
«الداخلية» بزيه املدني وفي حالة 
غيــر طبيعية، ولدى االستفســار 

عن الواقعة تبني أن الضابط دخل 
للوقوف على حالة زوجته والتي 
دخلت املستشفى للوالدة في غير 
االوقات املخصصة للزيارة وحدثت 
مشادة بينه وبني الطبيب استدعت 
قيــام إدارة املستشــفى االتصــال 
بعمليــات وزارة الداخليــة والتي 

وجهت بالتعامل مع الواقعة.

محمد اجلالهمة

لم يــراع وافــد عربــي يقيم في 
الكويــت أن الدول اخلليجية يجمع 
بينهــا الكثر والكثيــر وكيان واحد 
في منظومة دول التعاون احلليجي 
وجتاهل كل الروابط القوية وأساء 
إلحدى الدول، فكان التحرك سريعا 
ومت ضبطــه. وحول واقعــة الوافد 

العربــي وإســاءته تلــك أصــدرت 
وزارة الداخليــة بيانــا قالــت فيه: 
ضمــن جهود قطــاع األمن اجلنائي 
فــي مكافحة اجلرميــة، وخصوصا 
اجلرائــم االلكترونيــة واحلد منها، 
متكن القطاع ممثال في إدارة مكافحة 
اجلرائــم االلكترونيــة مــن خــالل 
متابعتهــا ورصدهــا جلميع مواقع 
التواصل االجتماعي، من ضبط مقيم 

عربي قام بنشــر تغريدة على احد 
مواقع التواصل االجتماعي تتضمن 
إساءة إلى دولة خليجية شقيقة وإلى 

حكامها.
وبإجراء عملية البحث والتحري 
تبني ان صاحب احلساب مقيم عربي 
متواجد في الكويت ويعمل في احدى 

شركات التنظيف.
وبعد أخذ اإلذن القانوني مت ضبطه 

ومبواجهته بالواقعة أقر واعترف بأنه 
قد قام بكتابة ونشــر التغريدة ومت 
حتويله الى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.
وتؤكــد وزارة الداخلية أنها لن 
تسمح باإلساءة إلى أي دولة شقيقة 
أو صديقة وأنها ستتخذ اإلجراءات 
القانونية جتاه أي شــخص يحاول 

اخلروج عن القانون.

سعود عبدالعزيز

لم يبــال وافدون باحتمال انتقال 
ڤيروس كورونا املســتجد اليهم من 
خــالل تعاملهم مع مصابــني وقاموا 
ببيع اغراض وسلع للتربح، ولم يقف 
احلظر حائال امام هؤالء وامنا جتاوزوه 
باستخدام مركبة تتعامل مع البلدية 

وهو ما يخولهم بالتنقل في احلظر، اال 
ان رجال املباحث كانوا لهم باملرصاد. 
العامــة للعالقــات  اإلدارة  وذكــرت 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية بشأن 
مقطع ڤيديو متداول على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي ويتضمن قيام ٣ 
أشــخاص من جنسية آسيوية ببيع 
سلع متنوعة على املقيمني املصابني 

بڤيروس كورونــا واحملجورين في 
محجــر وزرارة االشــغال العامة. اذ 
توضح اإلدارة ان قطاع األمن اجلنائي 
قام بعمل التحريات الالزمة حول مقطع 
الفيديــو واتضــح قيام ٣ اشــخاص 
يستقلون مركبة تعود ملكيتها الحدى 
الشــركات املختصة ملقاوالت املباني 
والتي تستخدم من قبل بلدية الكويت 

ببيع بعض السلع على احملجورين في 
محجر وزارة األشغال العامة. وتؤكد 
اإلدارة انه مت ضبطهم وبسؤالهم مبا 
نسب اليهم ومواجهتهم مبقطع الڤيديو 
اقروا واعترفوا انهم قاموا بشراء السلع 
وبيعها بأســعار مرتفعة، هذا ومتت 
احالتهم الى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراء الالزم بحقهم.

«الداخلية» أكدت أنها لن تسمح باإلساءة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة

بقصد التربح واستخدموا مركبة لشركة متعاقدة مع «البلدية»

ه باستقبال  الصالح ُيوجِّ
وافد ُحصر  في منفذ الرقعي

أحمد خميس 

في لفتة إنسانية، وّجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح باستقبال وافد مصري يعمل سائقا لشاحنة كويتية علق 

في منفذ الرقعي لقرابة شهر ونصف الشهر.
وكان الوافد قد غادر منفذ الساملي متجها إلى جمهورية مصر العربية 
وعلق في منفذ الرقعي منذ تاريخ  ٢٠٢٠/٤/٢ بسبب إغالق ميناء ضبا 
وال يوجد ما يخوله لدخول البالد مرة أخرى. وذلك لعدم وجود إقامة 
كويتية أو خليجية، حيث دخل البالد قبل أزمة «كورونا» التي متر به 

البالد عن طريق كرت زيارة.
وفــور رصد مقطع الڤيديو مبواقع التواصــل االجتماعي أمر نائب 
رئيــس الوزراء ووزير الداخلية وبإشــراف مباشــر مــن وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام باستقباله وتقدمي كل اخلدمات املعيشية 
والصحيــة له، حيث قامــت اإلدارة العامة ألمن املنافــذ البرية بتقدمي 
احلياة املعيشية واخلدمات الصحية واإلعاشة الكرمية الالزمة له حلني 

االنتهاء من إجراءات حل مشكلته وعودته إلى وطنه.
وكان الوافد بث مقطعا مؤثرا ناشــد فيه النظر إلى حالته ومتكينه 

الوافد داخل الكويت بعد توجيهات الوزير أنس الصالحمن السفر إلى موطنه.

تسليم خريجي «التطبيقي» من اجلمركيني 
قرارات تعيينهم مع أول يوم دوام رسمي

حتويل قاصرتني خالفتا احلظر إلى األحداث

إدارة  مديــر  أعلــن 
الشؤون اإلدارية باإلدارة 
العامــة للجمــارك علــي 
العنــزي، عــن تســليم 
طلبة التفتيش اجلمركي 
الهيئــة  خريجــي  مــن 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب قرارات تعيينهم 
ومهام عملهــم اجلمركية 
بأول يــوم عمل رســمي 
وذلك ملباشــرتهم العمل. 
وأكد العنزي على انتهاء 

اجلمارك من حتديد جهات 
عمــل اخلريجــني اجلدد 
حســب النظــام علــى أن 
تصدر قــرارات تعيينهم 
العنــزي  قريبــا. ودعــا 
كل املشــمولني بالقــرار 
ملراجعــة إدارة الشــؤون 
بــأول يوم عمل  اإلدارية 
يعلنــه مجلس الــوزراء 
املوقــر وديــوان اخلدمة 
املدنيــة، حتــى وان كان 

عمال (جزئيا).

عبداهللا قنيص

استطاع رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وخالل أقل من ساعتني رصد مقطع 
ڤيديو لفتاتني تعلنان فيه كسرهما حظر 
التجول ومتكنوا من ضبطهما في الساملية، 
وتبني ان الفتاتني قاصرتان إحداهما سورية 

مخالفــة لقانون اإلقامــة والثانية كويتية 
قاصر أيضا. وقال مصدر امني ان الفتاتني 
أحيلتــا إلى نيابة األحداث، يشــار الى ان 
الفتاتني ذكرتا في املقطع ان لديهما عالقة 
بشخصني في وزارة الداخلية وآخرين وهو 
ما كان محل فحص من قبل الفتاتني، وكذلك 

من وردت أسماؤهم في مقطع الڤيديو.

علي العنزي

في شهر رمضان املبارك.. 
رجال «الداخلية» أبطال في امليدان

أمير زكي

في شهر رمضان املبارك ميضي أبطال 
وزارة الداخليــة خاصة رجال األمن العام 
يومهم بالكامل بــني الطرقات وفي النقاط 

األمنية لتطبيق احلظر الكلي بهدف احلد 
من تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وفي املقطع يظهر رجال وزارة الداخلية 
في امليدان وعلى مأدبة اإلفطار يتجمعون.. 

عساكم عالقوة.

ملشاهدة الڤيديوعدد من رجال األمن العام يتناولون طعام االفطار عند احدى نقاط التفتيش

نيابة اإلعالم ُتخلي سبيل الوسمي 
بكفالة ٢٠٠٠ دينار

عبدالكرمي أحمد

أمــرت نيابة شــؤون 
اإلعــالم والنشــر بإخالء 
سبيل أستاذ القانون بكلية 
الوسمي  احلقوق د.عبيد 
بكفالة ٢٠٠٠ دينار بعدما 
أنهــت حتقيقاتهــا معــه 
بشكوى مقامة من وزارة 

الصحة.
وواجه الوســمي تهما 
إلــى  تتعلــق باإلســاءة 
الوزارة على خلفية تدوينه 

تغريدات عرض خاللها مستندات ذكر أنها 
لعقود جلب أدوات ومســتلزمات خاصة 

بالوقايــة مــن ڤيــروس 
كورونا مببالغ ضخمة على 
عكس ســعرها احلقيقي، 

وهو ما نفته الوزارة.
قــد  الوســمي  وكان 
حصد تعاطفا كبيرا معه 
ومع د.حسن جوهر بعد 
ملالحظــات  توجيههمــا 
في هذا املجــال، وظهرت 
حملة تأييد شعبية لهما 
التواصــل  فــي وســائل 
االجتماعــي، خاصــة مع 
ظهور مالحظات من ديوان 
احملاســبة، لكن احلكومة اعتبرت التهم 

موجهة إليها من دون دليل.

حققت معه بشكوى عقود «الصحة»

د. عبيد الوسمي


