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بنجاح كبير اختتمــت امس رحالت إجالء 
املواطنني اجلوية والبرية والتي انطلقت في 
االول من يونيو، حيث وصل الى ارض الوطن 
وبناء على توجيهات صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد نحو ٤٠ الف مواطن 
ومواطنة كانوا في كل بقاع العالم بعدما جرى 
إجالؤهم عبر رحالت للخطوط اجلوية الكويتية 
والطيران القطري في واحدة من اجنح وأكثر 
عمليات االجالء بأوضاع غير مسبوقة من 
قبل، وقد استدعت عودة هذه االعداد جهودا 
جبارة من قبل وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصــر والذي اثبت أنه رجل دولة بنجاح، 
وباسمي وباسم اخواني الكويتيني نقول له 
كفيت ووفيت، ونأمل استمرار اجالء املواطنني 
الذين تخلفوا عن العودة، نعم اخطأوا بعدم 
التسجيل او التخلف عن السفر، ولكن تظل 
الكويت الكبيرة بعطائها تتجاوز عن اخطاء 
وهفوات ابنائها. وزارة اخلارجية من الوزارات 
التــي لعبت دورا كبيرا في عمليات االجالء 
والتنســيق الدولي، حيث عملت في صمت 
بعيدا عن االضواء االعالمية من أجل الوطن.
رحالت االجالء اســتلزمت تنســيقا عالي 
املستوى، شاركت فيه جمعية الهالل األحمر، 
وأجهزة حكومية مختلفة وفرق وجلان عملت 

على تسهيل وتيســير عودة املواطنني من 
القارات اخلمس في ظل أزمة صحية أربكت 
العالم، ووضعت قيودا صحية صارمة على 
كل القطاعــات، مبا فيها النقل اجلوي، لكن 
بفضــل اهللا وعونه ثم كفــاءة وقدرة أبناء 
الكويت وتخطيطهم السليم استطعنا تنفيذ 
رغبة صاحب الســمو في عودة الكويتيني 

الراغبني الى البالد جوا وبرا بنجاح.
فخالص الشكر والتقدير لكل اجلهات احلكومية 
املشــاركة والتي واصلت العمل ليال ونهارا 
في ظل ظروف صعبة يعيشها العالم، خاصة 
وزارة اخلارجية ممثلة في الشــيخ د.احمد 
الناصر الــذي اثبت بنجاح بأنه رجل دولة، 
ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي 
اثبت كفــاءة كبيرة في ادارة األزمة وتأمني 
العالج واحملاجر للمواطنني والوافدين على 
حد سواء، ونأمل اكتمال الفرحة بعودة التزام 
اهلنا باإلرشــادات الصحية وان تنخفض 

اعداد اإلصابات.
وفي اخلتام، ال يفوتني اال ان اتوجه بالشكر 
ايضا لرجال املنافذ واإلدارة العامة للطيران 
املدنــي، واإلدارة العامــة للجمارك، وأطقم 
الطائرات التي جابت العالم شــبه منفردة. 

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

وجهة نظر

وزير اخلارجية.. 
كفيت ووفيت

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

الصالح لرجال القوات اخلاصة: جهودكم امليدانية
في مواجهة جائحة «كورونا» موضع تقدير

قاضي التجديد يأمر باستمرار حبس قاتلة زوجها في «املسايل» 
و٢٣ متهمًا بـ «جتارة اإلقامات» بينهم «عقيد الداخلية»

محمد اجلالهمة

قــام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس 
خالد الصالح مساء امس االول 
يرافقه وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصــام النهام وعدد 
من القيــادات األمنية بزيارة 
تفقدية الى معسكر قوات االمن 
اخلاصة، وكان في استقباله 
الوكيل املساعد لقوات االمن 
اخلاصة اللواء شكري النجار 

للمعرض األمنــي في ميدان 
قوات األمــن اخلاصة والذي 
يضم جميع اإلدارات التابعة 

للقطاع.
وأعرب الصالح عن شكره 
وتقديره لرجال قوات االمن 
اخلاصة على ما يقومون به 
من جهــود اســتمرار تنفيذ 
اإلجراءات األمنيــة امليدانية 
املتبعــة فــي ظــل الظروف 
الراهنة التــي متر بها البالد 
في مواجهة جائحة كورونا.

ضمــن  اخلاصــة  للقــوات 
اجلوالت امليدانية التي يقوم 
بهــا نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
أنس خالد الصالح لقطاعات 
الداخليــة للوقــوف  وزارة 
على االجــراءات االحترازية 
والوقائية التي تنفذها وزارة 
الداخليــة في ظــل الظروف 
الراهنة التــي متر بها البالد 
في مواجهة جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد.

عبدالكرمي أحمد

مثل أمام قاضي جتديد احلبس أمس ٥١ متهما 
بقضايا جنائية مختلفة تتنوع بني االجتار بالبشر 
والقتل العمد والضرب والســلب بالقوة وإصدار 
شيك بال رصيد ومخدرات وهتك عرض ودخول 

مسكن وجرائم إلكترونية.
ونظر قاضي التجديد ست قضايا اجتار بالبشر 
يتهم بها ٢٣ شخصا بينهم ٨ مواطنني و١٤ مصريا 
وهندي وحيد، وأمر بحبســهم على أن يعرضوا 

عليه مجددا بعد أسبوعني.

ومــن بني املتهمــني بقضايا االجتار بالبشــر، 
الضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد وسبعة من 
شركائه املصريني، املتهمني بالتسبب بتجمهر عدد 
من عمال احلراسة في منطقة الفروانية للمطالبة 

بحقوقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها عددا 
من املتهمني إلى النيابة بعدما دلت التحريات على 
جلبهــم العمالة من اخلارج مقابــل مبالغ مالية، 
ووجهت نيابة العاصمــة إليهم تهما عدة أبرزها 
االجتار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون 

العمل.

ومثلت أمام قاضــي التجديد املواطنة املتهمة 
بقتل زوجها أوائل شهر أبريل املاضي داخل شقتهما 
في منطقة املسايل، حيث أمر بتجديد حبسها على 

أن تعرض عليه مجددا بعد أسبوعني.
وكان رجال املباحث قد ألقوا القبض على املتهمة 
داخل جاخور في منطقة كبد يعود لشخص على 
عالقة بها بعد فرارهــا من موقع اجلرمية، حيث 
اعترفت بضربه مبزهرية ومطرقة على رأسه إثر 
مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ «زولية» 
وهربت من املكان. كما نظر قاضي التجديد تسع 

قضايا مخدرات يتهم بها ١٥ مواطنا وخليجي.

كمــا أثنــى وكيــل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام 
على اجلهــود التي يقوم بها 
قطاع األمن اخلاص وجميع 
منتســبيه والــذي ينعكس 
إيجابــا على عمل املؤسســة 
األمنية ومساندت اخوانهم في 
جميع القطاعات. وعلى هامش 
الزيارة تناول الصالح وجبة 
اإلفطار مــع اخوانه وابنائه 

منتسبي القطاع.
جــاءت زيــارة الصالــح 

خالل زيارة رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية وعدد من القيادات األمنية إلى األمن اخلاص

٥١ متهماً بقضايا جنائية مختلفة مثلوا أمامه بينهم ١٦ متعاطياً

الوزير أنس الصالح في حديث جانبي مع الفريق عصام النهام ويبدو اللواءن جمال الصايغ وشكري النجار

وبعض القيادات األمنية في 
القطــاع. وفي بداية الزيارة، 
نقل الصالــح لرجال القوات 
اخلاصة حتيات وتقدير سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد للجهود املبذولة 
من قبل قطاع األمن اخلاص 
في مواجهة ڤيروس كورونا.
ثــم اطلــع علــى أحــدث 
التقنيات واآلليات واألجهزة 
األمنية املستخدمة في قطاع 
األمن اخلــاص خالل زيارته 

النصار: اإلطفائيون املصابون بـ«كورونا» ُيعاجلون
في محجر «الصناعات البترولية»

«جمارك الكويت»: قطعنا شوطًا كبيرًا في الربط اآللي
مع أكثر من ١٠ جهات حكومية

أمير زكي

الســالمة  أعلــن مراقــب 
والصحة املهنية املقدم د.فايز 
النصــار أن مشــروع احملجر 
الصحــي والعيــادة اخلاصة 
برجــال اإلطفــاء انطلــق من 
توجيهــات مدير عــام اإلدارة 
العامة لإلطفــاء الفريق خالد 
املكــراد حلرصه على ســالمة 
إخوانه رجال اإلطفاء وتوفير 
جميــع متطلباتهــم، وأوضح 
املقــدم النصار انــه مت تفعيل 
بروتوكول التعاون مع وزارة 

سعود عبدالعزيز

أكد املنسق العام لشؤون 
املنافذ ورئيس ميكنة العمل 
اجلمركــي والنظــم األمنيــة 
طــالل العيــدان، أن اجلمارك 
بدأت تقطف ثمار عمل وجهد 
متواصل بالتنسيق مع اجلهات 
اســتخدام  فــي  احلكوميــة 
احلوكمة فــي األنظمة اآللية 
عن بعــد عبر تفعيــل الربط 
اآللي مع تلك اجلهات، مشيرا 
إلى إنها قطعت شوطا كبيرا 
في الربط اآللــي مع أكثر من 
١٠ جهــات حكومية لها عالقة 
باإلفراجات اجلمركية، وذلك 
بهدف االستغناء عن األختام 
واالكتفاء باملوافقة إلكترونيا.
وأشار إلى تفعيل خدمات 
النظــام  بــني  اآللــي  الربــط 
اجلمركي اآللي لإلدارة العامة 
للجمارك ونظام الهيئة العامة 

الصحة العامــة وكان ملراقبة 
السالمة والصحة املهنية دور 
بتوفير الطاقم الطبي من وزارة 
الصحــة فــي احملجــر املجهز 
بكامل األدوات واملعدات الطبية 
للفحص عن ڤيروس كورونا 
املستجد. وأضاف املقدم النصار 
أن الطاقــم الطبي متواجد في 
العيادة على مدار الـ ٢٤ ساعة 
لفحص رجال اإلطفاء املخالطني 
أو من لديهم أعراض اشــتباه 
إصابــة بالڤيروس، وفي حال 
إجراء الفحوصات الطبية من 
مســحة األنف وغيرها ميكن 

كورونا وأوصى الطبيب املعالج 
بحجــر منزلــي فيخيــر رجل 
اإلطفاء إما أن يذهب ملنزله أو 
بإمكانه البقاء في محجر مركز 
إعداد رجال اإلطفاء مع توافر 
جميع اخلدمات األساســية له 
وذلك بالتعــاون مع الضباط 
وضباط الصــف مبركز إعداد 
رجــال اإلطفاء. وفــي اخلتام، 
توجه املقدم النصار بالشــكر 
للدكتور علي الردعان والطاقم 
الطبي املرافق له على تعاونهم 
مبا يحفظ سالمة وصحة رجال 

اإلطفاء.

على كافة اإلرساليات الوارده 
والصادرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠ 
إلدارة املوانئ الشمالية (ميناء 
الشــويخ واملنطقــة احلــرة، 
املستودعات اجلمركية العامة 
املوانــئ  - بحــري)، وإدارة 
اجلنوبية (ميناء الشعيبة)، 
ومركز النويصيب احلدودي.

وتابع بالقول أنه مت االنتهاء 
من ربط كافة املنافذ اجلمركية 
مع الهيئة العامة للصناعة - 
إدارة املواصفــات واملقاييس 
والتــي كان آخرهــا منفــذي 
الساملي والنويصيب وميناء 
الدوحــة فــي ٥ مايــو ٢٠٢٠، 
مشيرا إلى أنه مت إلغاء األختام 
من قبل الهيئة العامة للصناعة 
بناء علي االجتماع األخير الذي 
مت عــن بعــد عبــر التواصل 
االجتماعــي، ومت خالله إلغاء 
االختام اليدوية على املعامالت 
واالكتفاء باملوافقة الكترونيا.

لرجــال اإلطفــاء االنتظار في 
محجر مركز إعداد رجال اإلطفاء 
حتى ظهور النتيجة، وإذا كانت 
النتيجــة مؤكــدة ألي مصاب 
بالڤيــروس ينقــل إلى محجر 
الكويتية للصناعات  الشركة 
املتكاملة الصحي  البتروليــة 
املختــص للمصابــني، وذلــك 
لتقدمي الرعاية الطبية الكاملة 
لهم بالتعاون مع وزارة الصحة 
وشركة «كيبك» التي خصصت 
مجموعة من الشاليهات املجهزة 
باخلدمات الفندقية. أما في حال 
كانت احلالة سليمة من ڤيروس 

أكد أن محجر اإلطفاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لفحص املخالطني واملشتبه بهم

د. فايز النصار

طالل العيدان

اجلهات التي قامت «اجلمارك» بالربط معها آليا

للبيئــة - إدارة رصد جودة 
الهواء بقسم األوزون، للتبادل 
اإللكترونــي لإلفراجات على 
التــى  البيانــات اجلمركيــة 
تتطلــب موافقــات مــن قبل 
الهيئة فيما يخص بنود النظام 
املنسق التى مت حتديدها من 
قبل املختصــني بها، موضحا 
أنــه مت تفعيــل الربــط اآللي 

انتحار هندي «شنقًا» في «ميناء عبداهللا»
وبنغالي «قفزًا» من اخلامس في «الفروانية»

أحمد خميس  ـ عبداهللا قنيص

شهدت منطقتا ميناء عبداهللا والفروانية 
خالل الســاعات القليلــة املاضية واقعتي 
انتحار، األولى لوافد هندي أنهى حياته شنقا 
في مقر شركة يعمل بها في ميناء عبداهللا، 
والثانية لبنغالي قفز من الطابق اخلامس في 
شقة يقيم بها وآخرون وتتبع جهة عمله. 
هذا وتعامل رجال األمن في احملافظتني مع 
الواقعتني ومت تسجيلهما كجنايتني ومسمى 
انتحار، ومت اإليعاز لرجال املباحث لعمل 
املزيد من التحريات حول الواقعتني. وحول 
قضيــة انتحار الوافد الهندي شــنقا، قال 
مصــدر أمني إن العمليــات املركزية (١١٢) 
تلقت بالغــا من العمليــات النفطية تفيد 
بانتحار شخص في منطقة ميناء عبداهللا 
عند نقطــة ١١٤ وعلى الفــور انتقل رجال 
أمــن األحمدي واألدلة اجلنائية، وتبني أن 
الشخص املنتحر هو هندي اجلنسية ومن 
مواليد ١٩٨٠ حيث أنهى حياته شنقا، وأفاد 
أصدقاؤه بأنــه كان يعاني من اضطرابات 

نفسية.

وإلى الفروانية، حيث سجلت القضية 
الثانية واملتعلقة بانتحار وافد قفزا، حيث 
تلقت عمليات الداخلية بالغا بوجود جثة 
لشخص أسفل بناية وسط بركة من الدماء، 
وبانتقال رجال األمن وفتح حتقيق، تبني 
أن وافدا بنغاليا ألقى بنفســه من الطابق 
اخلامس حسب إفادات أصدقاءه بالسكن، 
وجار إجراء مزيد من التحقيقات في واقعة 
القفز خشــية من أن يكون الوافد أُلقي به 

ولم ُيلق بنفسه.
من جهةج أخــرى، أكد تقريــر «األدلة 
اجلنائية» ومعاينــة منزل وافدة اميركية 
ان وفاتها طبيعية وال شبهة جنائية فيها.

وبحسب مصدر امني فإن مندوب مدرسة 
خاصة ابلغ عن فقدان اثر معلمة اميركية 
منذ ايام وأنه يخشــى ان يكــون مكروها 
اصابها، خاصة انها ال ترد على االتصاالت 

لرغبته في جتديد اقامتها.
وأضاف املصدر: انتقل رجال االمن الى 
شقة االميركية وبعد اخذ اذن النيابة العامة 
جرى كسر الشقة وتبني ان الوافدة ٢٦ عاما 

قد توفيت.

١٢ مواطنًا ووافد خالفوا حظر التجول
محمد الدشيش

أعلنت وزارة الداخلية 
عــن توقيــف ١٣ شــخصا 
التجــول  خالفــوا حظــر 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية. 
وبحســب بيان صادر عن 
االدارة العامــة للعالقــات 
العامة، فإن املوقوفني ليوم 
االربعاء ١٢ مواطنا ووافد 
مت ضبطهم في محافظات 
الكويت الست بواقع مخالف 
فــي العاصمــة وآخــر في 

اجلهراء و٣ في حولي ومثلهم في الفروانية 
وذات العدد في مبارك الكبير، وفي االحمدي 

مت ضبط مخالفني.
الــى ذلك، اكد مصدر امني ان رجال االمن 
يقومون باالنتشار في بعض املناطق السكنية 
ويتم توقيف شبان ومراهقني يؤكدون انهم 
كانوا يقفون امام منازلهم حيث يتم احتجازهم 
لساعات ويطلق سراحهم بعد توقيعهم على 
تعهدات بعدم تكرار اخلروج من املنزل، مؤكدا 

ان فرض احلظر ليس عقابيا وامنا يهدف إلى 
السالمة والوقاية من خطر االصابة بڤيروس 
كورونــا، الفتا الــى ان الغالبية العظمى من 
املواطنني ملتزمون باستثناء مراهقني وشباب 
فــي بعض املناطق تتــم متابعتهم وإلزامهم 

بالقانون.
واكد املصدر ان اي بالغ يرد للعمليات بشأن 
جتمع او وجود اشــخاص داخل ديوانية في 
اي منطقة فيتم التعامل معه وفق القانون.

ال شبهة في وفاة معلمة أميركية في النقرة

ملشاهدة الڤيديوباص تابع لوزارة الداخلية يقل مخالفي احلظر

«الداخلية»: ضبط «عربية» دخنت سيجارة 
في نهار رمضان وخالفت حظر التجول

ذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية حول ما 
تناقلتــه بعــض مواقــع 
التواصل االجتماعي حول 
مقطع ڤيديو لســيدة من 
جنســية عربيــة جتاهر 
باإلفطار ومخالفة لقرار 
الكلــي مبنطقة  احلظــر 
الســاملية، انــه مت ضبط 
املخالفــة، حيــث قاومت 
القــوة األمنيــة ومتــت 
الســيطرة عليها من قبل 
النسائية،  عناصر األمن 
ومت اتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية وتسجيل عدة 
قضايا بحقها وحتويلها 

إلى جهة االختصاص. 
وتؤكد اإلدارة أن وزارة الداخلية تتصدى 
بكل حزم وشــدة لكل من تسول له نفسه 
مخالفة القانون أو محاولة املساس برجال 

األمن، الفتة إلى أنها لن تتهاون في تقدمي 
املخالفــني واخلارجني عن القانون جلهات 
التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

الشرطة النسائية سيطرت عليها عقب تداول مقطع وهي جتاهر باإلفطار

الوافدة وهي تدخن السيجارة داخل سياراتها صباحا


