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الصفحة
محمد الدشيش

أصيب وافد هندي 32 عاما بجرح قطعي في اجلبهة اثر مشاجرة 
بينه وبني وافد من جنسية عربية مبنطقة املنقف.

من جهة اخرى وقع حادث تصادم بني ش���احنة ووانيت وأسفر 
حادث التصادم الذي وقع عند ميناء عبداهلل عن اصابة بنغالي، الى 
جانب احتراق الوانيت والذي غادره قائده قبل ان تش���تعل النيران 

بداخله وتلتهم معظم اجزائه.

مشاجرة وحريق مركبة في المنقف وميناء عبداهلل

»الدفاع المدني« يدعو المواطنين للتعاون مع مراكز خدمة مخيمات البر
ويحّذر من إقامة المخيمات قرب المنشآت العسكرية والنفطية وأعمدة الكهرباء

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
تزامنا مع عطلة عيد االضحى وهطول 
االمطار على مناطق متفرقة من البالد، علمت 
»األنب���اء« ان وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب أوعز الى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي بضرورة تشكيل فريق عمل من رجال 
األمن لضبط األمن داخل مناطق املجتمعات 
واالماكن التي تتواجد فيها مرافق ترفيهية 

تستغل من قبل املتنزهني.

وقال مصدر أمن���ي ان تعليمات الفريق 
الرجيب التي نقلت الى اللواء الشمالي متت 
ترجمتها بخطط عمل، اذ شكلت فرق عمل 
في محافظات االحمدي واجلهراء والعاصمة، 
مش���يرا الى ان رجال األم���ن وخاصة أمن 
االحمدي استبقوا عطلة عيد االضحى بأن 
شنوا حملة داخل محافظة االحمدي وأشرف 
عليها مدير أمن االحمدي العميد عبدالفتاح 
العلي، وأسفرت احلملة عن ضبط 30 سيارة 
مطلوبة، حيث ج���رى حتويلها الى جهات 

االختصاص الى جانب حترير 55 مخالفة 
مرورية.

وكان���ت أغلب املخالفات ع���دم انطباق 
اشتراطات األمن واملتانة، ووضع كماليات 

اضافية في املركبات املخالفة.
من جهة أخرى، شن رجال أمن اجلهراء 
حملة على املستهترين جاءت بإشراف من 
مدير أمن اجلهراء العميد عايض العتيبي، 
وأسفرت عن حجز 13 مركبة وحترير أكثر 

من 80 مخالفة.

اقترب موسم اقامة مخيمات الربيع، وكعادتها كل 
عام وجهت كل من االدارة العامة للدفاع املدني املواطنني 
واملقيمني الى مخاطر وحوادث مخيمات البر والتي 
اكدت احصائية العام املاضي ارتفاع معدالتها، التي 
تراوحت بني مخالفة القوانني والتعليمات الصادرة 
مبنع اقامة املخيمات أو التواجد في االماكن احملظورة، 
ووقوع احلوادث واحلرائق نتيجة لالستعمال اخلاطئ 
للمواقد ومولدات الكهرباء وحوادث الدهس والتصادم 
واالنقالب واالبالغ عن املعكاسات وازعاج العائالت، 
واستخدام بنادق الصيد في املخيمات، العبث باالجسام 
الغريبة واط���الق االلعاب النارية والقاء القاذورات 
واتالف البيئة وقت���ل مظاهر الطبيعة وغيرها من 
التصرفات التي حتيل فرصة االستمتاع بالطبيعة 
الى مشاكل وانحرافات وجرائم يعاقب عليها القانون، 
اضافة الى حدوث الكثير من احلوادث واملآسي واشاعة 
جو احلزن واأللم بني افراد االسرة نتيجة للسلوكيات 

اخلاطئة.
واوضح مدير ع���ام االدارة العامة للدفاع املدني 
بالوكالة العميد بدر النجار في حديث له حول اهداف 
خطة التوعية واالرشادات مبراكز أمن خدمة مخيمات 
البر، أهمية تعاون مرتادي تلك املناطق مع اجهزة 
احلماية املدنية واالمنية، وذلك توخيا لعدم وقوع 
املزيد م���ن احلوادث واجلرائم والس���لوكيات التي 

تشهدها مناطق مخيمات البر كل عام.
حيث اكد العميد النجار ان عادة قضاء موسم الربيع 
عادة كويتية متأصلة في نفوسنا جميعا منذ القدم 
ولكنها اختلف���ت عما كانت عليه في املاضي، حيث 
ظهرت الكثير من امناط السلوكيات التي ابتعدت كثيرا 
عن اجلو االسري الذي تشيعه مثل هذه املناسبات 

االجتماعية واالسرية.
ومن بني أهم االمور التي طرأت على موسم البر 
اختالف كثير من املظاهر التي كنا عليها جراء االقامة 
أو التواجد بالقرب من املنش���آت النفطية الحتمال 
تسرب الغاز أو النفط وحدوث حرائق، وفي وجود 
املواقد ومولدات الكهرباء والعبث بااللعاب واملفرقعات 
النارية وما ينتج عنها من حرائق وكوارث نحن في 

غنى عنها.
وحذر العميد النجار من مغبة الوقوع حتت طائلة 

القانون والذي يقضي مبعاقبة كل من أقام أو تواجد 
في املواقع واالماكن التي حذرت السلطات العسكرية 

من االقامة بالقرب منها.
كما تطرق ملوسم البر العام املاضي والذي شهد 
وقوع كثير من احلوادث املؤسفة من حرائق وإصابات 
ووفيات وضبط اشخاص ارتكبوا عددا من احلوادث 
واملشاجرات أساءت كثيرا ألسرهم وعاداتنا وتقاليدنا 

التي ورثناها عن االباء واالجداد.
وقال العميد النجار ان موسم البر فرصة لقضاء 
أوقات س���عيدة وآمنة في جو اسري إذا ما احسنا 
التصرف وااللتزام بالتعليمات واالرش���ادات التي 
حترص وزارة الداخلية وجميع اجهزة الدولة املعنية 
من اجلمي���ع التقيد بها للعودة الى مزاولة اعمالهم 
وانشطتهم بحيوية وفكر جديد وعودة ابنائنا الطالب 
والطالبات لدراستهم بعيدا عن االصابات واحلوادث 

املؤسفة.
واش���ار مدير عام اإلدارة العام���ة للدفاع املدني 
بالوكالة في حديثه الى احملظورات التي يجب االبتعاد 

عنها وحددها في النقاط التالية:
1 � ع���دم االقامة والتواجد بالق���رب من االماكن 
العسكرية ومنع االقتراب منها، والتي حتذر السلطات 
العسكرية منها خلطورتها على األمن العام وسالمة 

االفراد واملنشآت.
2 � عدم اقامة املخيمات بالقرب من املنشآت النفطية 
خشية تسرب الغاز أو النفط نتيجة الشعال املواقد 
وحدوث شرر من املطابخ او موقد الفحم أو مولدات 
توليد الكهرباء مما قد ينتج عنه حرائق أو كوارث 

ألهم منشآتنا االقتصادية.
3 � ع���دم االقامة أو التواج���د بالقرب من اعمدة 
الكهرباء ذات الضغط العالي خلطورتها على األطفال 
أو إلقاء املاء أو اش���عال الني���ران بالقرب منها مما 
قد يؤدي حل���دوث صواعق كهربائية تودي بحياة 
م���ن يقترب منها، إضافة إل���ى آثارها الضارة على 
الصحة العامة نتيجة ملا يصدر عنها من اشعاعات 
وتيار ضغط عال للكهرباء إلقامتها في هذه املناطق 
النائية وبعيدا عن التجمعات السكنية للوقاية من 

اخطارها.
4 � عدم اقامة املخيمات بالقرب من الطريق العام 

ملا قد يحدث عنها من حوادث دهس واصابة نتيجة 
خل���روج االطفال الصغار بعيدا عن رقابة االس���رة 
للعب في الشارع رأسا دون مراعاة اسرهم خلطورة 
السيارات القادمة والتي تسير عادة بسرعة عالية.
5 � عدم اس���تعمال بن���ادق الصديق املعروفة ب� 
»الشوزن« او الهوائية »ام صكمة« خاصة بني األسر 
والعائ���الت نظرا لوقوع اصاب���ات خطيرة لهم في 

العام املاضي.
6 � عدم اس���تعمال وسائل الصيد التقليدية مثل 
النباطة وغيرها، والتي تؤدي إلى حدوث إصابات 
وعاهات، اضافة الى قتل احلياة البرية، كذلك اتالف 

خزانات النفط وتسربه منها أو اشعال النار فيها.
7 � عدم اط���الق االلعاب النارية خلطورتها على 

االفراد واملنشآت واملخيمات املجاورة.
8 � عدم العبث بأي أجسام غريبة واالقتراب منها 
والدخول في املخابئ واألماكن املهجورة الحتوائها 
على متفجرات وقنابل من مخلفات الغزو وس���رعة 
االبالغ عنها للتعامل معها والتخلص منها مبعرفة 

االجهزة املختصة.
9 � ع���دم تزويد مولدات الكهرباء بالبنزين وهي 
تعمل خلطورة انس���كاب البنزين وحدوث حرائق 

عديدة في املخيمات جراء هذا التصرف اخلاطئ.
10 � عدم ترك مواقد الغاز او الفحم مشتعلة بعد 
االستعمال أو اس���تخدامها لفترات طويلة او تركها 
عند النوم داخل للتدفئة، ملا قد ينتج عنها من أبخرة 
وغازات سامة حتدث حوادث اختناق ووفاة لتطاير 

الشرر منها داخل اخليام.
11 � عدم التخلص من املخلفات باشعال النار فيها 
منعا لتطاير الش���رر منها وانتقالها الى املخيمات 
املجاورة واس���تخدام حاوي���ات القمامة التي تقوم 
البلدية بتوزيعها في أماكن متفرقة من انحاء مناطق 
البر وتقوم سيارات النظافة التابعة لبلدية الكويت 
بتجميعها والتخلص منها أوال بأول للمحافظة على 

نظافة البر.
12 � يتعرض للمساءلة القانونية والسجن نتيجة 
ما يحدث ملتعاطيها من تصرفات غير واعية ومدركة 
وما قد ينتج عنها من سوء تفاهم ومشاجرات وجرائم 
تفسد جو البر عالوة على اثارها السيئة لتعاطيها 

امام افراد االسرة واالطفال من صغار السن.
13 � اصطحاب احليوانات غير االليفة او املتوحشة 
واملفترسة يعرض حياة اآلخرين لإلصابة ويتعرض 
اصحابها للعقوبات املشددة املنصوص عليها اضافة 

ملصادر تلك احليوانات.
وتطرق العميد النجار في حديثه عن االستعدادات 
االمنية والوقائية ملوس���م مخيمات البر إلى أهمية 
احتفاظ املواطن والوافد بأوراقه الثبوتية وتقدميها 

لرجال األمن عند الطلب للتأكد من شخصيته.
واعرب العميد النجار ع���ن امله في ان يتعاون 
اجلميع مع مراكز امن خدمة مخيمات البر ومختلف 
اجهزة اخلدمات التي تتواج���د بالقرب من مناطق 
املخيمات من اجل توفير احلماية والوقاية والسالمة 
لهم ومتكني هذه املراكز من القيام بأداء واجبها األمني 

والوقائي وغيرها من خدمات السالمة.
وذكر العميد النجار ان مراكز أمن خدمة مخيمات 
البر وجدت لتقدمي جميع اخلدمات األمنية واإلنسانية، 
اضافة للمهام التي تضطلع بها دوريات الش���رطة 
الت���ي مت تزويدها بجمي���ع أدوات النجدة والوقاية 
واملس���اعدة من خدمات توصيل وبنزين ووصالت 
كهربائية وفك وتركيب إطارات ومهام اإلس���عافات 
األولية وإطفاء احلرائق البسيطة وغيرها من أوجه 
الرعاية اإلنسانية في أماكن البر والتي استعدت لها 
جميع أجهزة الدولة في إطار تكامل اخلدمات األمنية 

والوقائية واإلنسانية.
وأكد مدير عام الدفاع املدني بالوكالة العميد بدر 
بكر النجار تصريحه بالقول ان جميع ادارات العمليات 
في أجهزة اخلدمات على اس���تعداد لتلقي اتصاالت 
املواطنني وبالغاتهم اضافة الى وزارة الداخلية على 
استعداد دائما لتلقي ش���كاوى املواطنني واملقيمني 
على هات���ف الطوارئ 112 وعملي���ات الدفاع املدني 
1804000 كما تقوم ادارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
باإلعداد لبث برام���ج التوعية اخلاصة مبراكز أمن 
مخيمات البر عبر جميع وس���ائل اإلعالم املختلفة 
من صحافة وإذاعة وتلفزيون وبرامج أركان األطفال 
واملنوعات واألسرة وغيرها من البرامج التي تبث 

ملوسم مخيمات البر.
كما س���تقوم بتوزيع كتيب ارشادي عن بر األمان 

يحتوي على جميع التعليمات الواجب التقيد بها كما 
س���يتولى ضباط الدفاع املدني زي���ارة جتمعات تلك 
اخليام لتوعية األس���ر باحملظورات واملخالفات التي 
ميكن حدوثها وأساليب الوقاية منها، كما ستتابع األسر 
من خالل أجهزة التلفزيون والصحف احمللية ببرامج 
التوعي���ة التي اعدها الدفاع املدني بالتعاون مع ادارة 
اإلعالم األمني إلجناح موس���م البر لهذا العام، اضافة 
لعقد ندوات تلفزيونية مشتركة بالتعاون مع حماية 
البيئة واإلطفاء والبلدية والطوارئ الطبية إللقاء الضوء 
على أهم مشاكل البر واخلدمات التي تقدمها دوريات 
الشرطة التابعة ملديريات أمن احملافظات، اضافة لدوريات 
الشرطة واملرور والدفاع املدني واملباحث اجلنائية بجانب 
اخلدمات التي تقدمه���ا ادارة اإلطفاء وادارة الطوارئ 
الطبية وبلدية الكويت بغية تقدمي جميع التسهيالت 

لرواد البر من أجل بر أكثر أمنا وأمانا.
احملظورات في البر:

1- اإلقامة والتواجد بالقرب من:
أ � األماكن العسكرية.
ب � املنشآت النفطية.

ج �  أعمدة كهرباء الضغط العالي.
ه� � الطريق العام.

2- اس���تعمال بنادق الصيد وغيرها من وسائل 
الصيد في أماكن جتمع العائالت.

3- قيادة السيارات من قبل األطفال وغير حاملي 
رخص القيادة.

4- السباقات أو التشفيط وإثارة الغبار واألتربة 
)الدراجات النارية � الباجي(.

5- العب���ث باألجس���ام الغريب���ة م���ن قناب���ل 
ومتفجرات.

6- املعاكسات أو انتهاك حرمة الغير.
7- إلقاء املخلفات في مناطق البر واتالف وقتل 

مظاهر البيئة الطبيعية.
8- االنتباه ملواقد الفحم وأدوات إش���عال الغاز 

والبنزين والفحم.
9- إشعال احلرائق للتخلص من النفايات.

األليف���ة أو  10- أصح���اب احليوان���ات غي���ر 
املفترسة.

11- استخدام الفرقعات واأللعاب النارية.

مخيمات أقيمت قرب خطوط الضغط العاليحتذير من إقامة املخيمات قرب املنشآت العسكرية

جانب من حملة اجلهراء األمنية صباح أمس

»الداخلية« تستبق موسم األمطار والعطلة بحمالت أمنية في األحمدي والجهراء

العميد عايض العتيبي العميد عبدالفتاح العلي اللواء خليل الشمالي


