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وزير الداخلية يطلع على أحدث التقنيات التي زود بها قطاع النجدة  الشيخ محمد اخلالد خالل اجتماعه مع قيادات األمن العام ويستمع الى شرح اللواء عبدالفتاح العلي عن إستراتيجية القطاع 

لشرطة النجدة.
الل���واء جمال  وقد ألقى 
الصايغ كلم���ة رحب فيها 
بالوزي���ر وبوكي���ل وزارة 
الداخلية، ومن ثم قام مدير 
العامة لشرطة  عام اإلدارة 
النجدة اللواء زهير نصراهلل 
قدم خاللها إيجازا عن عمل 
دوريات شرطة النجدة خالل 
الفت���رة املقبلة ومرتكزاتها 
انتش���ارها في كل  وآلي���ة 
احملافظ���ات مؤكدا على بدء 
تطبيق الدوريات املزدوجة 
على أرض الواقع من خالل 
البالغات  التعامل مع  طرق 
املتواجدة  املواق���ع  وتأمني 

بها.
التق���ى والفريق  بعدها 
الفهد بقيادات اإلدارة العامة 
لش���رطة النجدة مؤكدا لهم 
أنه���م صمام األم���ان وأحد 
شرايني العمل املهم بوزارة 
الداخلية، باعتبار أن اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة أول 
البالغ ويتعامل  من يتلقى 

معه.
وأش���ار اخلال���د إلى أن 
طريقة التعامل مع البالغات 
حتظى بثقة املواطن واملقيم 
مشددا على أهمية الوصول 
البالغ بس���رعة  إلى موقع 
املبادرة  وأن األخذ بزم���ام 
واجلاهزية هما أساس النجاح 

في العمل.
وق���د اطلع عل���ى غرفة 
التابعة لإلدارة  العملي���ات 
العامة لشرطة النجدة وهنأ 
العامل���ني بها بعي���د الفطر 
السعيد، ثم قام مدير إدارة 

أن يكون اجلميع على قدر 
املسؤولية من حيث التواجد 
واالنضباط وااللتزام، وحسن 
استقبال املواطنني واملقيمني 
وض���رورة التواصل معهم 
واالهتمام بالدوريات الليلية، 
مشددا على أن الكويت هي 
دولة املؤسس���ات وسيادة 
القانون وكلنا فداء للوطن 
ف���ي ظل القي���ادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير وأن 
املخفر هو خط الدفاع األول 
للعمل األمني ونقطة االنطالق 
وأن املخافر هي املالذ األول 
للمواطن���ني واملقيمني وأن 
للتدريب ورفع مهارة وكفاءة 
العاملني باألمن العام أولوية 
مطلقة للوزارة في املرحلة 

املقبلة.
وتوجه بالشكر لقيادات 
األمن العام على ما يبذلونه 
من جه���د ويقومون به من 
عطاء في سبيل الوطن وأمنه 

وأمان مواطنيه.

صمام األمان

وانتق���ل اخلال���د بع���د 
ذلك لزي���ارة اإلدارة العامة 
لشرطة النجدة يرافقه وكيل 
الفري���ق  الداخلي���ة  وزارة 
س���ليمان الفهد، حيث كان 
في استقبالهما وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
العملي���ات الل���واء جم���ال 
الصايغ، ومدير عام اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة اللواء 
النصر اهلل، ومديرو  زهير 
ومس���اعدوهم،  اإلدارات 
العام���ة  وقي���ادات اإلدارة 

شكره وتقديره لعطائهم.

إستراتيجية األمن العام

وعقب ذلك ق���ام اخلالد 
بزيارة لقط���اع األمن العام 
رافقه خالله���ا وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفهد، حيث كان في استقباله 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
العلي، ومديرو  عبدالفتاح 
األمن العام ومس���اعدوهم، 
وقيادات قطاع األمن العام.

ف���ي بداي���ة اجلولة قام 
بزيارة غرفة عمليات قطاع 
األمن العام وهنأ العاملني بها 
بعيد الفطر السعيد واطلع 
على آلية عمل الغرفة وكيفية 
تلقي البالغات واالنتقال إلى 
موق���ع احلدث، ث���م أعقبها 
اجتماع بقاعة االجتماعات 
بقط���اع األمن الع���ام وقدم 
خالله وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
الل���واء عبد الفت���اح العلي 
شرحا شامال عن استراتيجية 
األمن العام وخطط التوزيع 
العليا  القيادة  مشيدا بدعم 
لوزارة الداخلية لقطاع األمن 
العام بكوادر بشرية مؤهلة 
ومدربة تشكل دعما أساسيا 
ورافدا قويا لعمليات التطوير 

اجلارية.
إلى  وقد نق���ل اخلال���د 
العام حتيات  قيادات األمن 
العليا  القيادة السياس���ية 
وهنأهم بعيد الفطر السعيد 
وأبدى عددا من املالحظات 
والنصائح، مؤكدا ضرورة 

موضحا أن القيادة السياسية 
العليا تدعم رجال األمن بكل 
قوة، وأن القضية املرورية 
على رأس اهتمامات وزارة 

الداخلية.
وعقب ذلك ق���ام اخلالد 
بزيارة غرفة عمليات املرور 
إلى ش���رح  حيث اس���تمع 
واف عن طبيعة عمل غرفة 
املناطة  العمليات وامله���ام 
التكنولوجيا  بها واح���دث 
إدارة  املستخدمة في مجال 
الطرق واملرور من كاميرات 
وأنظمة ملتابعة الدوريات.. 
باإلضافة إلى كاميرات املراقبة 
املروري���ة والدورية الذكية 

ودورها املروري واألمني. 
بعد ذلك قام نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد بزيارة 
إلى قس���م التحكم املركزي 
بكامي���را املراقبة والضبط 
املروري حيث اس���تمع إلى 
إيجاز عن عمل القسم وكيفية 
ربط اإلش���ارات الضوئية 
آلية  التحكم ملعرفة  بغرفة 
الطريق من  احلركة عل���ى 
ازدحام أو اختناق مروري.. 
إل���ى احلوادث  باإلضاف���ة 
املرورية وأي أحداث طارئة 
قد تعيق احلركة املرورية، 
ومن خالل غرفة التحكم ميكن 
التعامل الفوري دون انتظار 

وصول بالغ من اجلهات.
م����ن  بع����دد  وتوج����ه 
املالحظات لقيادات اإلدارة 
العامة للمرور وأعرب عن 

املستخدمة في مجال السالمة 
املروري���ة ومتابعة حركة 
الطرق ورصد املخالفات غير 
املباشرة والتنسيق املتواصل 
ب���ني وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة للمرور وبني 
اجلهات األخرى املعنية في 
الدولة من أجل إيجاد حلول 

جذرية للقضية املرورية.

تطوير العمل المروري

ثم التقى الش���يخ محمد 
اخلالد بحضور وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفه���د، والل���واء عبداهلل 
اإلدارة  بقي���ادات  املهن���ا، 
إليهم  العامة للمرور ونقل 
حتيات القيادة السياس���ية 
العلي���ا ممثل���ة بصاح���ب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وس���مو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك، وهنأهم 
مبناسبة عيد الفطر السعيد 
وش���كرهم عل���ى جهودهم 
في تطوي���ر العمل املروري 
وطالبه���م مبواصل���ة هذه 
اجلهود لتحقيق االنضباط 
املروري والعمل على تقليل 
احلوادث وخفض ضحاياها 
واحملافظ���ة على س���المة 
املواطنني واملقيمني، وتلمس 
معه���م معضلة االختناقات 
املرورية وإيجاد حلول لهذه 
االختناقات تكون على أساس 
علمي يتفهم طبيعة املشكلة 
إلى استخدام أحدث  ويلجأ 
الش���أن،  التقنيات في هذا 

في إطار زياراته املتواصلة 
الداخلية  لقطاع���ات وزارة 
العمل  لالطالع على س���ير 
فيها وضمن استراتيجيته 
الش���املة الت���ي تهدف الى 
حتدي���ث آلي���ة املنظوم���ة 
األمنية وتطويرها مبا يواكب 
املتغيرات واملستجدات على 
الس���احة األمنية، قام نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزي���ر الداخلي���ة ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باإلنابة الشيخ محمد اخلالد 
يوم امس االول بجولة تفقد 
خاللها قطاع املرور وقطاع 
األمن العام واإلدارة العامة 

لشرطة النجدة.
وقد ب���دأ اخلالد جولته 
بزيارة اإلدارة العامة للمرور 
حي���ث كان في اس���تقباله 
لدى وصول���ه وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفهد، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور مدير 
ع���ام اإلدارة العامة للمرور 
اللواء عبداهلل املهنا، وقيادات 
اإلدارة العامة للمرور ومديرو 

اإلدارات ومساعدوهم.
وقد استمع الوزير اخلالد 
إلى شرح من اللواء عبداهلل 
إدارة هندسة  املهنا، ومدير 
العقيد م.س���عدون  املرور 
اخلالدي بشأن استراتيجية 
املرور وتناول املشاريع التي 
مت إجنازها في املرحلة السابقة 
واملشاريع اجلاري تنفيذها 
في املرحلة املقبلة واخلطط 
املوضوعة للتعامل مع احلركة 
املرورية والتقنيات احلديثة 

اخلالد والفهد والصايغ يتابعون مراحل تلقي عمليات الداخلية البالغات وتوجيه الدوريات للتعامل معها.. ويستمع الى شرح من اللواء املهنا حول خطط احلد من االزدحامات 

.. الشيخ محمد اخلالد يرصد تتبع مراحل البالغات  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصافح كبار قيادات قطاع املرور 

على هامش جولة شملت املرور واألمن العام والنجدة برفقة وكيل وزارة الداخلية

اخلالد: الكويت دولة املؤسسات وسيادة القانون
والقيادة السياسية تدعم رجال األمن بكل قوة

القضية املرورية 
على رأس 

اهتمامات وزارة 
الداخلية

املخافر هي خط 
الدفاع األول عن 

أمن املجتمع

شرطة النجدة 
صمام األمان 

وشريان مهم 
للعمل باملؤسسة 

األمنية

رفع مهارة وكفاءة 
العاملني باألمن 

العام أولوية مطلقة 
للوزارة في املرحلة 

املقبلة

العمليات العقيد ركن نبيل 
الشطي بشرح واف عن آلية 
العمل بها واطلع على البالغات 
وخطط توزيع الدوريات من 
خالل خرائط املتابعة والرصد 
انتش���ارها مشيدا  ومواقع 
بدور منتسبي اإلدارة العامة 
لشرطة النجدة ومنوها مبا 
يبذلونه من عطاء ويقدمونه 

من عمل شاق ومخلص.
وقد توجه الفريق سليمان 
الفهد في ختام اجلولة بالشكر 
واالمتنان والتقدير للشيخ 
محمد اخلالد على تواصله 
الدائم م���ع إخوانه وأبنائه 
الداخلية  منتس���بي وزارة 
مؤكدا على أن هذه اجلوالت 
واللقاءات جتس���يد لروح 
األسرة الواحدة التي جتمع 
العليا للمؤسس���ة  القيادة 
األمنية بأبنائها قادة وضباطا 

وضباط صف وأفرادا.
الفهد  الفري���ق  وأوضح 
أن الوزير اخلالد يهدف من 
إل���ى تفعيل  هذه اجلوالت 
العم���ل األمن���ي  مس���يرة 
وتطوي���ر آلياته مبا يحقق 
األهداف املوضوعة في إطار 
رؤية معاليه االستراتيجية 
الش���املة لدعم أمن الوطن 

وأمان املواطنني.
رافقهم في اجلولة مدير 
العام���ة  العالق���ات  إدارة 
والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل أحمد احلشاش، 
ومدير ع���ام اإلدارة العامة 
ملكتب وزير الداخلية باإلنابة 

العميد علي الفارس.


