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أكتب كلماتي هذه واأللم يعتصر قلبي 
وروحي ملا نراه مــن بعض الوزراء، أو 
نقول من ِقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، وذلك عندما نتحدث 
عن أمر يخص جانباً من جوانب حياتنا 
االجتماعيــة، التي باتت تعاني كثيرا في 
اآلونة األخيرة، أال وهي مســألة أبنائنا 

الدارسني في اخلارج.
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد أرجو أن تلتفت إلى مثل هذه 
املناشدات اخلاصة باملواطنني ألن بعض 
املسؤولني ال يلتفتون ويحدونا األمل، أن 
تصل هذه الرسالة إلى سموه أو إلى بعض 
املعنيني، حيث ان بعض أبنائنا الدارسني 
في الواليات املتحدة األميركية مت جتميد 
بعثاتهم عن طريق وزارة التعليم العالي.
وجتميد البعثة ملن ال يعرف هو عدم 
صرف رسوم الدراسة باجلامعة، وعدم 
دعم رســوم الكتب، وغيرهما من تلك 
األمور واملسميات، وبالتالي يدرس الطالب 
على نفقة أسرته، فلألسف لم تراع وزارة 
التعليم العالــي حالة بعض أهل الكويت 
وأولياء أمور هؤالء الطلبة بهذا اخلصوص.

أما احلكومة فنرجو أن تكون جادة في 
معاجلة هذا األمر، وتسهيل وتيسير أمر 
الطلبة خاصة في الوقت احلالي، ونحن 

نعيش هذه األزمة الوبائية العاملية.
إن كلمات وتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، 
واضحة، وهي تنفيذ كل ما يطلبه املواطنون 
خاصة الدارسني باخلارج، وتسهيل أمور 
حياتهم ومعيشتهم، ودعمهم دراسيا في 

بعثاتهم واستكمال الدراسة.
وإذا نظرنا فسنجد أن الدارسني في 
الواليات املتحدة األميركية والذين صدر 
ضدهــم قرار التجميد مــن قبل وكيل 
وزارة التعليم العالي والوكيل املســاعد 
لشؤون البعثات الدراسية، عددهم قليل، 
وهذه كارثة بأن وزارة التعليم العالي ال 
تهتم بالطلبة الكويتيني وال تقوم بدعمهم 

ومساعدتهم.
التربية ووزير  لقد مت إبالغ وزيــر 
التعليم العالي واملسؤولني بالوزارة، وال 
حياة ملن تنادي، وناشــدنا سمو رئيس 

الوزراء، ونرجو أن جند حالً.
وقفة كويتية

الى متى نكون في هذه املصائب التي 
حتل على املواطنني وخصوصا الدارسني 
في اخلارج دون انتبــاه او اهتمام من 

السلطات املعنية؟!
اهللا يزيح هذه الغمة عن وطننا.

من بالدي

أبناؤنا في اخلارج.. 
واملعاناة

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

محمد اجلالهمة

أكد مديــر إدارة اجلمرك اجلوي مطلق 
العنزي، استمرار عمل املفتشني في اجلمرك 
اجلــوي علــى مــدار ٢٤ ســاعة فــي إنهاء 
اإلجراءات اجلمركية جلميع الشحنات التي 
ترد إلى الكويت، مشيرا إلى ان تراكم كميات 
من البضائع بأنواعها داخل مســتودعات 
الشحن نتيجة تضاعف الشحنات وضيق 
املســتودعات املخصصة ملقدمــي خدمات 
الشحن، الفتا إلى ان كمية الشحنات التي 
ترد إلى البــالد في هذه املرحلة تصل إلى 
٥ إلى ٦ أضعاف الكميات املعتادة. وأشار 
مدير إدارة اجلمرك اجلوي إلى حرص اإلدارة 
العامة للجمارك على تسهيل خروج وتداول 

جميع الــواردات التي تصل إلى البالد من 
خالل طواقم تعمل على مدار الساعة، مشيرا 
إلى ان رجال جمارك الشحن اجلوي يقومون 
بإجراءات التخليص في وقت قياسي وإنهاء 
إجــراءات التفيــش والتدقيق األمني عقب 
تقدم الشــركات لتســلم البضائع بصورة 
سريعة. وجدد التأكيد على ان اإلدارة العامة 
للجمارك ال تفرض رسوما على تأخير تسلم 
البضائع او مقابل تواجدها في مستودعات 
الشحن «أرضية»، مشيرا الى ان «اجلمارك» 
تتحصل فقط على ضريبة جمركية حسب 
قانــون اجلمــارك في حال كــون البضائع 
مستحقة للضريبة اجلمركية، الفتا الى ان 
اي رسوم يتم حتصيلها من قبل الشركات 

أمر ال دخل للجمارك فيه.

التدقيق والتفتيش األمني من املسلمات جمركيا

«اجلمارك»: ال ُتفرض رسوم على تأخير تسلم 
البضائع أو أرضية ملستودعات الشحن

أكدت أن الشحنات الواردة تصل إلى  ٦ أضعاف الكميات املعتادة

مطابقة املستندات والبيان اجلمركي مع البضائع

مصادر أمنية: معدالت اإلصابة بڤيروس «كورونا» بني الضباط 
وضباط الصف طبيعية وتتناسب مع مهامهم امليدانية

جاسم التنيب ـ أمير زكي

أكدت مصادر أمنية مطلعة 
حرص واهتمام نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية أنس الصالح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام على توفير كل ســبل 
الرعايــة واحلمايــة جلميع 
منتسبي الوزارة من ضباط 
وأفراد، حيث مت تزويد رجال 
الداخلية بالكمامات وأدوات 
التطهير والتعقيم وغيرها، 
الفتة الى أن إصابة عدد من 
منتسبي الوزارة في قطاعات 
عدة أمر متوقع نظرا لتواجد 
رجال وأبطال وزارة الداخلية 
في جميع املواقع وانتشارهم 
في األماكن احملظورة مناطقيا 
(اجلليــب واملهبولــة) إلــى 
جانب قيامهم بتنظيم الدخول 

املستجد واملشــتبه بهم من 
منتسبي الداخلية كل سبل 
الرعايــة الطبيــة واملتابعة 
املطلوبــة حلــني تعافيهــم 
وعودتهــم الى مقــار عملهم 

منتسبي الداخلية، حيث يقوم 
أي مــن رجــال الداخلية في 
حالة شعوره بأعراض أو من 
باب االطمئنان على نفســه 
بالتوجه ملركز الفحص الذي 
يعمل على مدار الساعة لعمل 

االختبارات.
وحول إذا ما كانت الوزارة 
بصدد تدشني محجر خاص 
ملنتســبيها، قالــت املصادر: 
رجــال الداخلية يتلقون كل 
الرعاية الصحية املطلوبة في 

املستشفى العسكري.
وفيمــا يتعلــق بأعــداد 
منتســبي  مــن  املصابــني 
الداخلية، ذكرت املصادر ان 
األعداد تناسب مع املهام التي 
يقومون بهــا وهي معدالت 
املصابــني  وان  طبيعيــة، 
يعملــون في عــدة قطاعات 

أمنية مختلفة.

وأسرهم.
ولفتــت املصــادر إلى أن 
تدشــني مركــز للفحص في 
هيئة الشــرطة املساندة في 
خيطان خطوة مهمة لفحص 

أكدت تلقي املصابني واملشتبه بهم سبل الرعاية الصحية وتدشني مركز للفحص خاص بهم

الفريق عصام النهامالوزير انس الصالح

الى مواقع التسوق وغيرها.
وأشــارت املصــادر الــى 
التعليمات الصادرة من قبل 
الوزيــر والوكيــل بإعطــاء 
املصابني بڤيــروس كورونا 

«الداخلية» تبدأ بتجربة «اخلوذة األمنية احلرارية» ميدانيًا

مأدبة إفطار جمعت عددًا من رجال وأبطال أمن حولي

سعود عبدالعزيز

انفــردت بنشــره  تأكيــدا ملــا 
«األنباء» أمس عن تدشــني خوذة 

حرارية للكشف عن حرارة املواطنني 
واملقيمني، قام عـــدد مـــن رجـــال 
األمـن أمس بتجربة تلك الـخوذات  

ميدانيـا.

وبحسب شــرح ألحد الضباط 
حــول طبيعــة الكاميــرا إلحــدى 
املواطنات فإنه ذكر ان اخلوذة بها 
شــق أمني للكشف عن املطلوبني، 

وجانب آخر يقيس حرارة الشخص، 
وفي حالة رصد ان حرارته عالية 
يتم االتصــال بالطــوارئ الطبية 
وتوقيف الشخص متهيدا لفحصه.

فيما ميكث غالبية املواطنني في بيوتهم 
في شــهر رمضان الكرمي برفقة أســرهم 
تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء باحلظر 
الكلي ملنع انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
يبقى هناك رجال أبطال في امليدان يعملون 
على مدار الســاعة من منتســبي وزارات 
الداخليــة والدفــاع والصحــة واحلرس 
الوطني واالطفاء واجلمارك وغيرهم ممن 

يقومون بتسيير األمور احلياتية.
أول من أمس جتمع عدد من أبطال أمن 
حولي على مأدبة افطار جماعية في أحد 

التمركزات األمنية.
يشار الى أن وزارة الداخلية حريصة 
على تقدمي كل ســبل الرعاية ملنتســبيها 
والذين يعملون بجد وإخالص، كما يشرف 
على تقدمي اخلدمات املتنوعة وكالء وزارة 

الداخلية املساعدون.

تأكيداً ملا نشرته «األنباء» أمس

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته «األنباء» امس

ضباط وضباط صف امن حولي جتمعوا حول مأدبة افطار في حولي

جتربة اخلوذة امليدانية

٣٠ مخالفًا للحظر منهم ٨ غير كويتيني
متكن رجال األمن املنتشرون في عموم 
البــالد أمس من ضبــط ٣٠ مخالفا حلظر 
التجول في حصيلة كبيرة نسبيا، وبحسب 
بيان لوزارة الداخلية، فإن املخالفني حلظر 
التجول هم: ٢٢ مواطنا و٨ أشــخاص غير 

كويتيني، بواقع ٩ في محافظة اجلهراء و٩ 
في محافظات العاصمة وحولي والفروانية، 
بواقع ٣ مــن كل محافظة، و١٢ مخالفا في 
األحمــدي. هذا، وجــار اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.

النيابة تأمر باإلفراج عن ٢٠٠ سجني 
ضمن «اإلفراج الشرطي»

محمد الدشيش - عبدالكرمي أحمد

أمــرت النيابة العامة باإلفراج عن ٢٠٠ 
سجني متهمني بقضايا جنائية مختلفة، وذلك 

لتطابق شروط اإلفراج الشرطي عليهم.
وأفاد مصدر لـ «األنباء» بأن هؤالء متت 
إدانتهم ســابقا بقضايــا متنوعة كتعاطي 
املواد املخدرة والشيكات والتزوير والسرقة 

وإســاءة اســتعمال الهاتف، بعــد االكتفاء 
بقضائهم نصف أو ثالثة أرباع املدة داخل 

احلبس.
يذكر أن النيابة ومحكمة االستئناف أمرتا 
فــي اآلونة األخيرة باإلفراج عن عشــرات 
الســجناء بالتنسيق مع قطاع املؤسسات 
اإلصالحية حتسبا لتفشي ڤيروس كورونا  

داخل السجون.

محجر «اإلطفاء» اخلاص يستوعب ١٠٠ سرير كمرحلة أولى

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

افتتح مدير عــام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد مســاء 
أمس األول احملجر الصحي اخلاص 
برجــال اإلطفاء والــذي مت جتهيزه 
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة 
ليســتوعب في املرحلة األولى ١٠٠ 
ســرير مــع إمكانية التوســعة في 
املرحلــة الثانيــة إذا تطلــب األمر، 
ويضم احملجر الصحي عيادة طبية 

تعمل على مدار الساعة لفحص رجال 
اإلطفاء وألخذ العينات من املصابني 
أو املشــتبه في إصابتهم بڤيروس 
الوجبــات  (كوفيــد ١٩) وجتهيــز 
الغذائية وجميع االحتياجات الالزمة.

هذا، وقد أصدر الفريق خالد املكراد 
تعليماته في وقت ســابق لتجهيز 
مركز إعداد رجــال اإلطفاء الذي مت 
تطهيره بالكامل مرتني بإشراف من 
وزارة الصحة واملرة الثانية بإشراف 
مركــز إطفاء مبــارك الكبير للمواد 

اخلطــرة وحتويلــه حملجر صحي 
خاص برجال اإلطفاء، وذلك ســيرا 
على اخلطــط التي أعدتهــا اإلدارة 
للتصدي لوباء كورونا املستجد ومبا 
يضمن اســتمرار العمــل في جميع 
مراكــز اإلطفاء للقيــام بالواجبات 
املنوطــة بها وتقــدمي الدعم الكامل 
لباقي جهات الدولة في هذه الظروف 

االستثنائية.
حضر االفتتاح كل من: نائب املدير 
العام للشؤون املالية واإلدارية اللواء 

صالح أحمد األنصاري ونائب املدير 
العام لقطــاع املكافحة اللواء جمال 
البليهيص ونائب املدير العام لقطاع 
تنمية املوارد البشرية اللواء محمد 
الشطي ومدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم العميد خليل األمير ومدير 
مركــز إعداد رجال اإلطفــاء العقيد 
عبداهللا األنصاري ومراقب السالمة 
والصحة املهنية املقدم د.فايز النصار.

ومن وزارة الصحة حضر مدير 
عيادة اإلطفاء د.علي الردعان.

الفريق خالد املكراد يعاين احملجر اخلاص برجال اإلطفاءكبار قيادات اإلطفاء تأكدوا من توافر كل اخلدمات به

الفريق املكراد تفقده لالطالع على مدى مالءمته ملنتسبي اإلدارة العامة ويضم عيادة طبية ألخذ العينات من املصابني


