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الزعابي: حملة »حياتي« تركز على هيبة القانون والحرص على تطبيقه 
الصبر: 500 ضحية لحوادث المرور رقم كارثي لشعب تعداده 3 ماليين

في مؤتمر صحافي لإلعالن عن قرب انطالق الحملة

البن�اي: ن�درك أهمي�ة دور الش�باب ف�ي إنج�اح ه�ذه الحمل�ة الوطني�ة وس�نحرص عل�ى إش�راكهم ف�ي جمي�ع أنش�طتها
األوس�ط الش�رق  مس�توى  عل�ى  نوعه�ا  م�ن  رائ�دة  لتك�ون  »حيات�ي«  لحمل�ة  الجي�د  اإلع�داد  عل�ى  حَرصن�ا  الش�طي: 

)سعود سالم( املقدم يوسف الشطي  املستشار عبداحملسن البناي

حملة »حياتي« وصورة جماعية لضباط الداخلية وأعضاء احلملة املشاركون في املؤمتر

العميد محمد هاشم الصبر اللواء د.مصطفى الزعابي متحدثا للصحافيني

والتي ستتيح للجمهور التواصل 
معها وتساهم في الوقت نفسه 
في تق���دمي احملتوى التوعوي 
للحملة ومنها مراكز معلومات 
حياتي في املجمعات واملراكز 
الهاتفية  التجارية واخلدم���ة 

واملوقع االلكتروني للحملة.
واشار البناي الى ان احلملة 
واميان���ا منها بدور الش���باب 
ولكونهم شريحة مهمة، فإنها 
اولوياتها ان  تضع في مقدمة 
تشارك ش���ريحة الشباب في 
االعداد للحمل���ة بحيث تكون 
اه���داف احلملة  مؤثرة، ومن 
اب���راز اهمية اجلان���ب االمني 
وتصور حال املجتمع في حالة 
غيابه وتعريف املجتمع بأهمية 
اخلدمات الت���ي تقدمها وزارة 
الداخلية وتسليط الضوء على 
حجم العمل الكبير الذي يقوم 
به رجال االمن وتعزيز التعاون 
مع رج���ال االمن عبر توضيح 
حجم العبء امللقى على عاتقهم 
وتوضيح ما قد تسببه املخالفات 
البسيطة من مشاكل متنوعة 
والتأكي���د على اهمية التجرمي 
املجتمعي ملن ال يلتزم باحترام 
القان���ون وحتس���ن الصورة 
الذهنية النمطية للمجتمع عن 

رجال االمن.
من جهته، قال املقدم يوسف 
الش���طي ان احلملة مت االعداد 
لها بشكل ممتاز، وسيتم نشر 
احلملة واهدافه���ا النبيلة من 
خالل حمالت توعوية واعالمية 
في مختلف الوسائل االعالمية 
مقروءة ومسموعة ومرئية الى 
جانب نشر معلومات عن احلملة 

بلغات مختلفة.
واض���اف ان االعداد اجليد 
للحملة يبشر بان حملة حياتي 
ستكون من احلمالت التوعوية 
الوطنية الرائدة على مستوى 

الكويت والوطن العربي.

أمير زكي
أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
العملي���ات ب���وزارة الداخلية 
رئي���س اللجنة العليا للحملة 
الوطنية للتوعية االمنية اللواء 
د.مصطف���ي الزعابي عن قرب 
انط���الق احلملة االمنية حتت 
عنوان »حياتي« والتي تهدف 
الى اب���راز اهمي���ة دور رجل 
االمن في بناء وتنمية املجتمع 
وتسليط الضوء على اخلدمات 
التي تقدمه���ا وزارة الداخلية 
للمجتمع وتعزيز هيبة القانون 
واهمية احملافظة على تطبيقه 
التعاون  والتأكيد على اهمية 

مع رجل االمن.
وأكد الل���واء الزعابي خالل 
مؤمتر صحافي عقدته احلملة 
الوطني���ة للتوعي���ة االمنية 
بحض���ور املدي���ر التنفي���ذي 
ملؤسس���ة االنت���اج البرامجي 
املشترك واملستشار االعالمي 
البناي  للحملة عبداحملس���ن 
واعضاء اللجنة العليا أن احلملة 
االمنية »حيات���ي« تتمثل في 
التعاون والتفاعل بن املؤسسة 
االمني���ة والقطاع اخلاص من 
اجل هدف وطني كبير يستحق 
ان نتوقف امامه، باالضافة الى 
تكامل الرؤية االعالمية وروح 
االبتكار لدى كوادرنا الوطنية 
التي ال تتوقف عن البذل والعطاء 

لصالح الوطن.
الزعابي ان  اللواء  وأضاف 
الكويت تواجه حتديا مهما في 
هذا اجلانب في ظل تدني مستوى 
الوعي االمني لدى املجتمع من 
جهة وعدم احترام القانون او 
االس���تهتار به احيانا من جهة 
اخرى، كما اشار الى ان االرقام 
واالحصائي���ات املس���جلة في 
السنوات العشر االخيرة تدعم 
هذه احلقيقة، وأرجع هذا الوضع 
الى مجموعة من العوامل يأتي 

على رأسها انخفاض مستوى 
الوعي االمني لدى املجتمع وعدم 
ادراك املجتمع للدور احلقيقي 
لرجل االمن وقلة املعرفة بأهمية 
اخلدمات الت���ي تقدمها وزارة 
الداخلي���ة وعدم وجود برامج 

توعوية امنية شاملة.
وأك���د الزعاب���ي أن احلملة 
متث���ل ثم���رة للتع���اون بن 
القطاع احلكومي ممثال بوزارة 
الداخلية والقطاع اخلاص ممثال 
باجلهات الراعية التي ستقوم 
بدع���م احلملة في اطار مفهوم 

املسؤولية االجتماعية.
وختم اللواء الزعابي حديثه 
الى اجلهات  الش���كر  بتوجيه 
املشاركة ومنها مؤسسة االنتاج 
البرامج���ي املش���ترك واحتاد 
الهندس���ية والدور  املكات���ب 
االستشارية الكويتية والشركة 
املنظمة ملبادرتها بالقيام بهذه 
احلملة الوطنية، والتعبير عن 
تقدي���ره لكل من يس���هم فيها 
خاصة رجال الصحافة واالعالم 
الذين يقدمون كل دعم ومساندة 
للعمل االمني، مؤكدا ان وزارة 

االمن واالمان على هذه االرض 
املعطاءة التي منحتنا الكثير، 
فأي عطاء نقدمه للوطن يتضاءل 

امام عطاياه لنا جميعا.
واعتب���ر الناطق الرس���مي 
باسم وزارة الداخلية ما تشهده 
البالد من حوادث مرورية مؤملة 
ناقوس خطر يجب االنتباه اليه 
والتكاتف لوضع حد لهذه املأساة 
اليومية، مشيرا الى انه من غير 
املمكن ان تسجل الكويت رقما 
قياسيا في عدد وفيات حوادث 
املرور، اذ قارب���ت الوفيات ال� 
500 ضحية خالل العام احلالي، 
وهذا العدد م���ن املمكن تقبله 
لش���عب يبلغ عدده 10 مالين 
نسمة، اما بالنسبة لعدد سكان 
الكويت فهو عدد ضحايا كبير 
جدا ويجب ان نتعاون من اجل 
انقاص مع���دالت احلوادث من 
خالل حمالت توعوية تقوم بها 

مختلف اجلهات.
واكد العميد الصبر ان حملة 
القضية  »حيات���ي« س���تضع 
املرورية في مقدمة االولويات، 
وسيتم التركيز عليها، مشيرا 

اهدافها ستقوم باالعتماد على 
مجموعة من الوسائل من اهمها 
تأسيس شراكة مجتمعية بن 
القطاعن احلكومي واخلاص 
تس���اهم في توظي���ف مفهوم 
املسؤولية االجتماعية بالشكل 
املناسب، كما انها ستعتمد على 
ابراز دور االعالم في التوعية 
واالرشاد واشراك املجتمع بكل 
فئاته باعتب���ار انهم معنيون 
مبوضوعه���ا كم���ا ان احلملة 
ستقوم بتوثيق مردود احلملة 
من خالل دراسات دورية محايدة 

بهدف تقييم ادائها وجدواها.
واوض���ح البناي ان اس���م 
احلمل���ة مت اختي���اره بعناية 
ليتناسب مع موضوع احلملة، 
فاحلياة قيمة عظيمة تستحق 
السعي من اجل احلفاظ عليها، 
واحلياة مرتبط���ة باالمن، فال 
حياة بال امن كما ان احلياة شيء 
نفيس نذره رجال االمن خلدمة 
مجتمعهم، مضيفا ان »حياتي« 
نداء لطيف ومحبب يعبر عن 

دفء العالقة بن االفراد.
وردا على سؤاله عن اهم ما 

الداخلية ستبذل كل جهد ممكن 
الفني واملعنوي  الدعم  لتقدمي 

الالزم الجناح احلملة.
ومن جانبه حتدث مدير ادارة 
االعالم االمني الناطق الرسمي 
الداخلية نائب  باس���م وزارة 
رئي���س اللجنة العليا للحملة 
الوطنية العميد محمد الصبر 
عن ان تدشن احلملة الوطنية 
للتوعية االمنية يسهم في تعميق 
ثقافة املجتم���ع بأهمية االمن 
واحلفاظ عل���ى هيبة القانون 
التواصل والتنس���يق  ويبرز 
الفع���ال ب���ن وزارة الداخلية 
ومنظمات املجتمع املدني مبا 
يحقق صالح الكويت وابنائها 
الذين يقدم���ون كل يوم دليال 
جديدا على ان الثراء احلقيقي 
لهذا الوط���ن يكمن في ثروته 
التي تعد معينا ال  البش���رية 

ينضب.
وشدد العميد الصبر على ان 
وزارة الداخلية مبفردها ال ميكن 
ان حتق���ق كل االهداف االمنية 
املرجوة، فالبد من مؤازرة ابناء 
املجتمع بكل فئاته لها ليتحقق 

الى ان ارتفاع الوفيات بن االعمار 
الصغيرة ميثل مأساة.

واض���اف ان الكويت فقدت 
امس واول من امس 3 ش���بان 
في عمر الزهور وهؤالء فقدوا 
حياتهم جراء عدم االملام والوعي 

بقانون املرور.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
الواسطة وان الواسطة هي سبب 
حوادث الطري���ق، قال العميد 
الصب���ر: وزارة الداخلية جهة 
منفذة للقان���ون وان القانون 
احلال���ي صادر عن الس���لطة 
التش���ريعية ونحن ملتزمون 
بتنفيذه، مشيرا الى ان تعديل 
القانون احلال���ي وخاصة في 
جزئي���ة تغليظ العقوبات امر 
حتمي، حيث تعد قيمة املخالفات 
اجلسيمة منخفضة جدا قياسا 

مبا تخلفه من اضرار.
اكد املستش���ار  من جهته، 
االعالمي للحملة وعضو اللجنة 
العليا املدير التنفيذي ملؤسسة 
االنت���اج البرامجي املش���ترك 
عبداحملسن البناي، ان احلملة 
الى حتقيق  وفي اطار سعيها 

ستقوم حملة حياتي بتقدميه 
الى اجلمهور، ب���ن البناي ان 
احلملة ستتبع اسلوبا منهجيا 
متكامال يهدف الى نشر الوعي 
االمني، حيث سيتم تقدمي رسائل 
توعوي���ة متمي���زة ومبتكرة 
تساهم في احداث نقلة نوعية 
في مستوى الوعي االمني لدى 
املجتم���ع عب���ر مجموعة من 
الوس���ائل واالدوات من اهمها 
الوس���ائل االعالنية املسموعة 

واملرئية واملقروءة.
واضاف ان احلملة ستقوم 
الزيارات  بتنظيم ع���دد م���ن 
ال���ى املؤسس���ات  امليداني���ة 
احلكومية واالهلية للمساهمة 
الى  الوعي باالضافة  في نشر 
وضع برنامج لتقدمي محاضرات 
املدارس واملعاهد  توعوية في 
واجلامعات، ناهيك عن برنامج 
العالقات العامة الذي وضعته 
اللجنة االعالمية بهدف املساهمة 
ف���ي حتقيق اه���داف احلملة، 
مشيرا الى آلية العمل التي سيتم 
انتهاجها ووس���ائل االتصال 
املتميزة التي اسستها احلملة 

األكاديمية عقدت لقاًء تنويريًا ألولياء أمور
طالبات الدفعة الثالثة من الشرطة النسائية

بحضور مساعدة مدير عام 
أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
األمنية للشؤون اإلدارية مبعهد 
الهيئة املساندة دالل الرويشد 
ومستشارة التدريب العسكري 
باملعهد املقدم منى عبدالرحيم 
وع���دد م���ن ضب���اط املعهد، 
أقام���ت األكادميية أمس األول 
لقاء تنويري���ا ألولياء األمور 
وطالبات الدفع���ة الثالثة من 
النس���ائية � ضباط  الشرطة 

االختصاص من حملة املؤهالت 
اجلامعية.

وأوضحت الرويشد ان هذا 
اللقاء التنويري جتسيد وتدعيم 
ب���ن املعهد  التعاون  ل���روح 
والطالبات م���ن جهة وأولياء 

األمور من جهة اخرى.
وبدأت خالل اللقاء الرويشد 
بتوضيح أهم الش���روط التي 
يجب االلتزام بها خالل فترة 

الدراسة.

بعده���ا قام���ت املقدم منى 
أولياء  عبدالرحي���م بتعريف 
األمور باألمور العسكرية التي 
س���تواجه الطالبات في بداية 
التدريبية  حياتهن واخلطط 

والتعليمية املوضوعة لهن.
بع���د ذلك ق���ام كل ضابط 
من منتس���بي املعهد بش���رح 
الت���ي يق���وم  واف للم���ادة 
بتدريسها للطالبات كل حسب 

اختصاصه.

محمد الدشيش
شهدت إحدى بنايات منطقة الفحيحيل، وهي 
ذات البناية التي وقع فيها حريق قبل عدة أعوام 
وتوفي حينذاك مقدم وإطفائي، حريقا جديدا في 
ساعة متأخرة من مساء أمس، وأسفر احلريق عن 
إصابة 11 شخصا منهم إطفائيان، كما متكن رجال 4 
مراكز لإلطفاء من إخالء نحو 200 من قاطنيها، حيث 

مت إنقاذ عدد منهم باستخدام ساللم اإلطفاء.
وقال مدير إطفاء محافظة األحمدي العقيد جمال 
بليهص ان احلريق اندلع من شقة بالطابق الثالث 
وهو ما أدى الى احتج���از قاطني 5 طوابق تعلو 
الش���قة التي اندلع فيها احلريق، مؤكدا ان رجال 

اإلطفاء بذلوا جه���ودا كبيرة للتعامل مع احلريق 
وإنقاذ قاطني البناية، مشيرا الى ان أسباب احلريق 

جار الوقوف عليها.
من جهته، قال املنسق اإلعالمي في إدارة الطوارئ 
الفنية عبدالعزيز بوحيمد ان إدارة الطوارئ أرسلت 9 
سيارات اسعاف و18 رجل إطفاء بقيادة مسؤول مركز 
القرين فاروق الشطي وان 6 مصابن نقلوا للعالج 

و6 عوجلوا في املوقع، بينهم رجال إطفاء.
ه���ذا وتوافد من رجال اإلطف���اء كل من املالزم 
أول عب���داهلل العجمي والرقباء ط���الل املطيري 
ورائد الفيل���كاوي وحمد العجمي والعريف رجب 

الفيلكاوي.

دالل الرويشد متوسطة عددا من ضابطات املعهد
احد رجال االطفاء يحمل قطة أثناء اخالء البناية املنكوبة

آثار احلريق على واجهة البناية

البناية »المنحوسة« تحترق للمرة الثانية


