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أكد مدير ادارة العمليات في اإلدارة العامة خلفر السواحل العقيد طالل املونس ان املنظومة الرادارية القائمة في الكويت تغطي 70% من املياه االقليمية الكويتية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان املنظومة 

الرادارية ستغطي جميع حدود الكويت في غضون الفترة القليلة املقبلة، واشار الى ان هناك وفدا كويتيا سيتجه الى عدد من الدول األوروبية ملشاهدة التقنيات احلديثة في مجال املنظومة الرادارية 

والتي من شأنها ان تغطي جميع املياه االقليمية. واوضح العقيد طالل املونس في حوار خاص مع »األنباء« ان االدارة العامة خلفر السواحل متتلك احدث قطع بحرية على مستوى االقليمي ومن بينها 

حوامة التحقت باخلدمة حديثا وهي »السراية« وتستطيع هذه احلوامة البريطانية السير في املناطق الضحلة واالنزال البري، مؤكدا ان هناك اسطوال بحريا على مستوى عال ميّكن منتسبي االدارة 

العامة خلفر السواحل من تنفيذ مهام عملهم بصورة جيدة جدا. ونفى العقيد طالل ان تكون الكويت استهدفت بعمليات ارهابية او تخريبية او ان تكون هناك محاوالت لتصدير قالقل الى الكويت عن 

طريق البحر، مشيرا  في هذا اخلصوص الى ان خفر السواحل لم يرصد محاوالت لتهريب مواد متفجرة او ضبط ارهابيني كانوا يخططون الستهداف أمن واستقرار الكويت. وفيما يلي التفاصيل:

املونس: املخالفات اجلسيمة للجيت سكي تعادل 20 ضعف
حاوره: أمير زكي 

شهيد بإذن اهلل، كل ما أود ذكره 
في هذه احلادثة ان الوزارة شكلت 

جلنة حتقيق لهذه الواقعه.

الشك ان التعامل مع جتار 
املخدرات على وجه التحديد 

فيه الكثير من اخلطورة 
فتاجر املخدرات يدرك متاما 
ان ضبطه يعني سجنه مدى 

احلياة او االعدام، وبالتالي 
يكون في الغالب مسلحا 

فإن كان مهربا للمخدرات 
عن طريق البحر فكيف 

تواجون هذه التجارة 
اخلطرة جدا؟

٭ بالفعل ما ذكرته صحيح فمعظم 
جتار املخدرات يكونون مسلحني 
وبالتالي نح����ن نتعامل مع هذه 
الشريحة بحرص شديد وانضباط 
ش����ديد ايضا وهناك سلسلة من 
االجراءات التي تتخذ حيال رصد 
هدف تعتق����د ان من فيه مهربون 
للمخدرات، وتبدأ اجراءات التوقيف 
بالطلب ش����فهيا، ثم اطالق اعيرة 
نارية حتذيرية واذا لم يستجب 
الزورق نطلق النار اذ امكن على 
ماكينة الطراد او الزورق، واذ بادل 
النار عل����ى الدورية يتم  باطالق 
اطالق النار بصورة مباشرة وهذا 
هو ما يحدث في الغالب ولم يحدث 
اطالق نار مباشر وللعلم فإن هناك 
ضوابط متفقا عليها في شأن اطالق 
النار مباشرة على اهداف بعينها 

ونحن نلتزم بهذه الضوابط.

في ظل هذه املخاطر الكبيرة 
التي يواجهها رجال خفر 
السواحل، هل ترصدون 

ترحيبا من قبل العسكريني 
في االلتحاق بهذا القطاع؟

٭ كل مواطن يريد ان يخدم بلده 
في اي موقع يراه، وال شك ان العمل 
في ادارة خفر الس����واحل يحتاج 
من الش����خص الذي ينتسب اليه 
ان يكون محبا لهذا القطاع والعمل 
الرواتب  فيه، واعتقد ان زي����ادة 
والكوادر التي متت مؤخرا اثرت 
بشكل ايجابي على زيادة العناصر 
الراغبة في العمل في اجهزة وزارة 
الداخلية بشكل عام وهناك دورات 

جتري بشكل دوري واستنائي.

في البر يالحظ تنسيق بني 
اجهزة امنية مختلفة فعلى 

سبيل املثال حينما تتم 
مالحقة او مطاردة شخص 

ما تتعاون عدة جهات 
مثل االمن العام والنجدة 
واملباحث، ولكن اعتقد ان 

املطاردة في البحر مختلفة، 
والسؤال كيف يتم التنسيق 

بني اداراتكم املختلفة حال 
حدوث مطاردة ما في 

البحر؟
٭ سبق وذكرت ان هناك عدة ادارات 
تعمل في البح����ر، اي حال طلب 
الدعم تعمل جميع االدارات التابعة 
خلفر السواحل كفريق امني واحد، 
واؤكد ان القدرات التي متتلكها خفر 
السواحد متقدمة جدا، وسرعات 
ال����زوارق وقدراته����ا ال ميكن ان 
تقارن بزوارق املهربني والفارق لنا 
بالتأكيد، والتسليح على مستوى 
عال جدا هذا ال يقارن بتسليح اي 

زوارق ملهربني او ما شابه.

تطرقت الى جزئية وجود 
منظومة رادارية تغطي 

املياه االقليمية، فهل هذه 
املنظومة تغطي كامل املياه 

االقليمية؟ وكيف تعمل هذه 
املنظومة؟

٭ اقول ان املنظومة الرادارية تغطي 
70% من املياه االقليمية الكويتية 
واجلزء املتبقي مغطى بشكل ُمرض 
جدا بكاميرات وهناك انتشار امني 
الفت من زوارقنا على مدار الساعة 
وللعلم فان وفدا من خفر السواحل 
س����يقوم قريبا بجولة في اوروبا 
لالستعانة بتقنيات متقدمة اخرى 

لتعزيز االمن البحري.

في احلدود البحرية نسمع 
بني احلني واآلخر عن تعطل 

في الكاميرات؟
٭ هناك فرق بني املنظومة الرادارية 
وما تذكره في احلدود البرية، هي 
كاميرات حرارية اما فيما يتعلق 
باس����تكمال االجابة عن الس����ؤال 
السابق فأقول ان هناك غرفة حتكم 
ومراقبة يشرف عليها رجالنا على 

مدار الساعة.

وماذا عن التدريب الذي 
يشكل عنصرا مهما 
في ادارة متخصصة 

األوضاع األمنية من جهة 
الشمال مستقرة رغم ما 
يالحظ من انفالت أمني 
في العراق، والسؤال هل 
رصدمت خالل السنوات 

القليلة املاضية اي محاوالت 
الستهداف الكويت بعمل 

تخريبي عبر البحر؟
٭ أقول جازم����ا: ال، لم نرصد اي 
الذي  محاوالت للتخريب مبعناه 
تقص����د في فترة م����ا بعد حترير 
الع����راق وه����ذا يعود ف����ي املقام 
األول إلى التنس����يق األمني بيننا 
وبني العراق وقدراتنا في الرصد 
وانتشارنا املنظم على مدار الساعة 
ولكن من وجهة نظري كضابط في 
اإلدارة العامة خلفر السواحل فإن 
التخريب ال يكون فقط بعمليات 
إرهابية ولكن التخريب قد يكون 
باستخدام املخدرات وهذا التخريب 
حدث وقد استطاعت اإلدارة العامة 
خلفر السواحل ضبط كميات هائلة 
املواد املخدرة حاول مهربون  من 
تهريبه����ا الى داخل الكويت أيضا 
فإنني كضاب����ط أعتبر جتاوزات 
مث����ل صيد الس����فن االجنبية في 
مياهن����ا االقليمي����ة تخريب وكل 
ه����ذه التج����اوزات نتعامل معها 
وبلغت الكمي����ة املضبوطة خالل 
االربع سنوات املاضية 605 كيلو 

غرامات.

إذن فأنت ترى ان التخريب 
ليس فقط هو استهداف 

الكويت بعمليات تفجيرية 
وإمنا التخريب متشعب 

والسؤال كيف تتعاملون مع 
عمليات تهريب املخدرات 

وغيرها من املخالفات؟
٭ كما سبق وذكرت لدينا منظومة 
رادارية متقدمة ودوريات جنوب بها 
املياه اإلقليمية على مدار الساعة 
ونرصد اي جتاوزات ونتعامل معها 

وفق القانون واألعراف الدولية.

قبل فترة ليست كبيرة 
حدث جتاوز من زورق 

عراقي وخالل هذه احلادثة 
فقدت اإلدارة العامة خلفر 

السواحل احد عناصرها 
فهل ميكن الوقوف على 
اخللل في هذه احلادثة؟

٭ في البداية أحب أن أجدد التعازي 
ألس����رة فقيد خفر السواحل وهو 

والعديد من املؤمترات تقام 
في فنادق يكون بعضها 

مطال على البحر، فهل 
لديكم كإدارة بحرية مهام 

خالل انعقاد مثل هذه 
املؤمترات؟

٭ ما أجزم ب����ه أن أجهزة وزارة 
الداخلية جميعها تعمل كفريق أمني 
واحد في جميع املناسبات فال فرق 
بني جهاز أمني وآخر كلما استدعت 
احلاجة لذلك، وهذا النهج نعمل به 
منذ زمن بعيد ورسخه نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
أمن احلدود اللواء الش����يخ محمد 
اليوسف وعودة الى سؤالك أقول 
لك اننا كأدارة عامة خلفر السواحل 
وفي حال اس����تضافة دولتنا ألي 
مؤمتر نكلف مبهام في إطار خطة 
شاملة لوزارة الداخلية، فإذا كانت 
هذه املؤمترات تعقد في فنادق مطلة 
على البحر تتخذ إجراءات عاملية 
أمنية متفق عليها مثل عدم السماح 
باالقتراب من ناحي����ة البحر الى 
مس����افة من هذه الفنادق وتسير 
دوريات على مدار الساعة في محيط 
الفنادق واعتراض اي هدف  هذه 
ويجرم االقتراب من املناطق التي 

حتددها كمناطق محظورة.

في إجابة لكم عن سؤال 
سابق تطرقت الى ان 

هذه االجتماعات أس����همت بدرجة 
كبيرة في احلد من التجاوزات التي 
كانت كبيرة قبل سنوات، سواء كان 
متعلقة بتهريب مخدرات أو جتاوز 
لسفن الصيد، أيضا نحن نتواصل 
مع اجلانب العراقي بشكل دوري 
بخالف االجتماعات الدورية التي 

حتدث بني فترة وأخرى.

نخلص من ذلك ان االوضاع 
البحرية من جهة الشمال 

مستقرة وآمنة؟
٭ ب����إذن اهلل االوض����اع حت����ت 
السيطرة وعمليات التهريب بدأت 
في التناقص بصورة ملحوظة جدا، 
خاصة في الفترات السابقة، وهذا 
إن دل على ش����يء فإمنا يدل على 
وجود رجال مخلصني وانضباط 
منهم تس����اندهم تقنيات متقدمة 
ال����ى جانب التنس����يق واملتابعة 
والتواص����ل بينن����ا وبني اجلانب 
العراقي أس����همت في حتقيق هذا 
الهدف ورغم كل ذلك فإننا ال نركن 
على أن األوضاع مستقرة وال نعمل 
على هذا بدعوتنا الى بذل املزيد من 
اجلهد ألن اجلرمية متطورة والفكر 
االجرامي يحاول الدخول في صراع 
مع االجهزة األمنية، وبالتالي فإننا 
نطور أيضا من أنفسنا وقدراتنا 

بالتدريب املستمر.

الكويت بني فترة وأخرى 
تستضيف مؤمترات مهمة 

سواء اقتصادية أو سياسية 

لإلدارة العامة خلفر 
السواحل دور مهم للغاية 

في حفظ األمن سواء فيما 
يتعلق مبنع أي اختراقات 

أمنية عن طريق البحر 
أو لضبط مهربي املواد 

املخدرة واملتسللني فهل 
ميكن إلقاء الضوء على 

هذه اإلدارة ومهامها بشكل 
يصل الى القارئ؟

٭ لإلدارة العامة خلفر السواحل 
مهام متعددة، فهي مسؤولة عن 
حماية املياه االقليمية للكويت، 
الى دورها األساسي في  إضافة 
مكافحة التسلل ومالحقة ورصد 
مهربي املواد املخدرة، كما ان اإلدارة 
العامة خلفر السواحل هي اجلهة 
املكلفة بتطبيق قوانني الدولة التي 
تشرف عليها وزارات أخرى مثل 
قوانني وزارة املواصالت بشأن 
الهيئة  البحرية وقوانني  القطع 
الثروة  العامة للبيئة، وقوانني 
السمكية، الى جانب مهمات أخرى 
متشعبة تتعلق بتقدمي املساعدات  
واالنقاذ  وتوفير األمن ملرتادي 
البحر خالل النزهات، أضف الى 
ذل���ك العمل عل���ى توفير األمن 
الوقائي وتقوم باملهام س���الفة 
الذك���ر عدة إدارات، ، وهي إدارة 
البحري  العمليات وإدارة األمن 
البحرية واإلدارة  والتشكيالت 
الفني���ة واخلدمات ورجال على 
اإلدارات  قدر املس���ئولية، وكل 
السابق ذكرها تعمل كفريق عمل 
واحد وتصب خدماتها في ناحية 
حفظ األمن للكويت من ناحية 

البحر.

قد تتفق معي أو تختلف 
في جزئية أن السيطرة 

على األوضاع األمنية من 
ناحية البر أبسط وأيسر 

من ناحية البحر، باعتبار أن 
وزارة الداخلية على سبيل 

املثال أقامت سياجا أمنيا 
على احلدود الشمالية، أما 
في البحر فال ميكن عمل 
سياج أمني، والسؤال في 

ظل االنفالت األمني داخل 
العراق واملمتد منذ سنوات، 

كيف عملتم على ضبط 
األمن من ناحية البحر 
وحفظ أمن الكويت من 

ناحية عدم متكني عناصر 
ارهابية أو تخريبية بالتسلل 

الى الكويت حاملة معها 
متفجرات أو ما شابه؟

القول  ٭ لغير املتخصص ميكن 
ان السيطرة على األمن من ناحية 
البر أصعب مبراحل من السيطرة 
على األمن من ناحية البحر، ولكن 
للمتخصصني وللتقنيات الكبيرة 
الكويت  املتوافرة والتي حرصت 
على أن توفرها لهذا القطاع البحري 
املهم أقول وب����كل ثقة إن الوضع 
األمني من ناحية البحر مس����تقر 
للغاية، وهذا بفضل منظومة رادارية 
متقدمة تعمل على مدار الساعة، الى 
جانب عناصر مخلصة لهذا الوطن 
وحريصة على حاضره ومستقبله 
ومتابعة حثيث����ة للغاية من قبل 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 
محمد اليوسف، ومن هذا املنطلق 
أق����ول إننا مس����يطرون بصورة 
مرضية جدا من خالل هذه التقنيات 
التي سبقت االشارة اليها وعناصر 
بشرية متخصصة ومحبة لعملها، 
وسأتطرق الى سؤالك مبزيد من 
التوضيح بالقول ان ما يحدث في 
العراق هو شأن داخلي ال دخل لنا 
فيه، وما يعنينا في اإلدارة العامة 
خلفر السواحل وهي املسؤولة عن 
حفظ األمن داخل املياه االقليمية  
اتخذنا كل ما من شأنه حفظ أمننا 
وكثفنا االنتشار األمني، ومازلنا 
من ناحية الشمال وهناك رادارات 
ترصد كل ما يحدث ونتابعه بدقة، 
وفي حال رصد أي هدف نتعامل 
معه بحزم معتمدين على اآلليات 
املتقدمة وخب����رات رجالنا، أيضا 
فإن اجتماع����ات دورية تعقد بني 
اجلانب الكويتي واجلانب العراقي 
وهذه االجتماعات للتنسيق ووضع 
خطط حلفظ األمن بحريا وكان آخر 
االجتماعات هو الذي عقد في خباري 
العوازم، وكان يت����رأس اجلانب 
الداخلية  الكويتي وكي����ل وزارة 
املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء 
الش����يخ محمد اليوس����ف، وهذه 
االجتماعات تتطرق الى األوضاع 
البحرية وحتقي����ق األمن وأمور 
أخرى تتعل����ق بالصيد وجتاوز 
صيادين للمياه االقليمية واحلد 
من عمليات التهريب والتي ميكن ان 
حتدث عن طريق البحر، ولألمانة 

)محمد ماهر( العقيد طالل املونس 

االنتشار األمني املكثف 
ومنظومتنا الرادارية أوصال رسالة 

لإلرهابيني بأن الكويت وأمنها »عاٍص« 
عليهم ونطور أنفسنا ملكافحة 

مهربي املخدرات

جدول املخالفات املنصوص عليها في املرسوم بالقانون رقم 
60/36 املعدل بالقانون رقم 1996/50 في شأن السفن الصغيرة 

والقرار الوزاري رقم 97/46 بشأن شروط وضوابط استعمال 
الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها.

املخالفاتاملخالفاتم

1
استخدام طراد أو دراجة بحرية غير 

مسجلة لدى وزارة املواصالت

تتراوح بني 
500 و1000 دينار 
واملخالفة األولى 

أمر الصلح 
منها 300 دينار 
وبقية املخالفات 

أمر الصلح 
فيها 100 دينار 
مع جواز سحب 
ومصادرة اآللية

2
قيادة واستئجار طراد أو دراجة بحرية 

ملن سنه أقل من 18 سنة

3
اصطحاب من تقل أعمارهم عن 18 سنة 

دون ارتداء سترة النجاة

4
عدم ارتداء سترة النجاة أثناء 

استخدام الطراد او الدراجة البحرية 
وما في حكمها

5
عدم التحرك ببطء من نقطة 
االنطالق الى مسافة 200 متر 

من الشاطئ او عند العودة
عدم االلتزام بنقاط االنطالق احملددة6

7
االقتراب من مداخل املوانئ واملراسي 

البحرية

8
ابتعاد الدراجة البحرية 
عن الشاطئ 2 ميل بحري

9
اقتراب الدراجة البحرية 

وما في حكمها من السفن والقوارب

10
ارتياد الدراجة البحرية وما في حكمها 

البحر بعد الغروب

11
عدم حمل شهادة تسجيل سارية املفعول 

للطراد

12
عدم حمل رخصة سارية للدراجة 

البحرية

13
عدم وجود رقم التسجيل او عدم 
وضوحه في صدر الطراد وعلى 

اجلانبني بصورة واضحة

14
القيام بسباق بحري دون 
التنسيق مع خفر السواحل

15
القيام بسباق بحري دون احلصول على 

ترخيص مسبق من ادارة 
الشؤون البحرية

16
عدم التسجيل لدى إدارة الشؤون 

البحرية بوزارة املواصالت

17
تسليم املبيع للمشتري قبل إمتام 

إجراءات التسجيل

18
تأجير الطرادات والدراجات البحرية 
دون استيفاء إجراءات التسجيل او 
استيفاء املستأجر للشروط املقررة

إحصائية األعمال واملهام خالل الفترة من يناير حتى مايو 2011

املجموع2011املهمةم
مايوابريلمارسفبرايريناير

033039نقل مريض1

ابعاد طراد أو لنش عن 2
املناطق احملظورة

489236120106402

ابعاد جت سكي عن 3
الشواطئ

040102271340753

ضبط سفينة اجنبية تقوم 4
بالصيد في املياه االقليمية 

الكويتية

200103

مساعدات بأنواعها5
 )سحب – تزويد – مرافقة(

435465656197

احالة مخالفات الثروة 6
السمكية واملسح البحري

2509218

1382االجمالي

العقيد طالل املونس خالل حديثه إلى الزميل أمير زكي

زيادة الرواتب واقرار 
كوادر خفر السواحل 

جذبت كثيراً من 
شباب الوطن 

لاللتحاق باإلدارة
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مخالفات السيارات .. وأبعدنا وافدين خالفوا قوانني الصيد 

التنسيق 
بني خفر السواحل والبحرية 

على أرفع مستوى وصيد 
السفن األجنبية في مياهنا 

اإلقليمية تخريب

جملة سلبيات 
تؤثر على بيئتنا 

البحرية 
والعقوبات تصل 

للسجن

أعتبر تهريب املخدرات  
إرهابًا وضبطنا 605 

كيلوغرامات 
في السنوات األربع 

املاضية

وقبول أمر الصل����ح لعدم وجود 
متضرر

كل عدد البالغات الواردة 
يوميا؟

٭ يعتمد عدد البالغات على اي يوم 
من ايام االسبوع فمثال تتراوح اعداد 
البالغات بني 10 و20 بالغا يوميا هذا 
في االيام العادية وفي ايام العطل 
او نهاية االسبوع تتضاعف هذه 
البالغات من 20 الى 40 بالغا في 
اليوم وهذا غير البالغات الواردة 
من املنظومة الرادارية او الدوريات 
البحرية، وبشكل عام فان البالغات 
كثي����رة منها االنقاذ واملس����اعدة 

والغرق واالزعاج ..الخ.

كيف يتفادى الصيادون 
املخالفات؟

٭  ان دور دوريات خفر السواحل 
هو مع اجلرمية قبل وقوعها، وال 
تهدف الى توقيع املخالفات ومبا انه 
يجب على دوريات خفر السواحل 
احلفاظ على الثروة السمكية من 
الصيد اجلائر، وليتفادى الصيادون 
املخالفات ما عليهم سوى تطبيق 
قوان����ني الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة، الثروة السمكية واالبتعاد 
عن اماكن الصيد املمنوعة والتي 
تصل املخالف����ة بهذه املناطق الى 

االبعاد عن البالد املباشرة.

اإلدارة العامة خلفر 
السواحل وفرت خدمة 

ملرتادي البحر حدثنا عنها؟
٭ قامت االدارة العامة خلفر السواحل 
بالتنسيق مع االدارة العامة لنظم 
املعلومات بتوفير خدمة عن طريق 
الش����بكة العنكبوتية )االنترنت( 
حتت مسمى »طمني عليك« والتي 
من خاللها يقوم الشخص الراغب 
في الدخول للبحر بتسجيل جميع 
بياناته واوصاف قاربه وحتديد 
وق����ت خروجه وعودت����ه وكذلك 
ميكنه معرفة جميع معدات األمن 
والسالمة كل ذلك في صفحة واحدة 
يتم تعبئتها الكترونيا وارسالها 
في نفس موق����ع وزارة الداخلية 
نافذة االدارة العامة خلفر السواحل، 
ومن خالل ذل����ك يتم املتابعة مع 
الشخص واالطمئنان على سالمة 
عودته وفي حال تأخره يتم تقدمي 
املساعدة بأسرع وقت بسبب توافر 
جميع املعلومات املسجلة مسبقا 

قبل خروجه لالبحار.

ثانيا: احب ان انصح جميع اخواني 
مرتادي البحر بأن يتواصلوا مع 
اخوانهم دوريات خفر السواحل في 
حال مشاهدة اي شيء الفت لالنتباه 
في مياهنا االقليمية، وكذلك االلتزام 
بقوانني الدولة كافة وعدم االقتراب 
من املنشآت احليوية واحملظورة 
لتفادي املخالفات وحتى يستمتعوا 

بصيف بال حوادث.

وماذا عن العقوبات 
اخلاصة مبخالفي القواعد 

واالشتراطات؟
٭ لألسف هناك من يجهل بوجود 
قانون ص����ارم يتعلق باملخالفات 
فهناك املادة 25 مكررا من القانون 
رق����م 50 لس����نة 1996 اخل����اص 
باس����تخدام الطرادات والدراجات 
البحري����ة ونصت هذه املادة على 

اآلتي:
يكون استخدام الطرادات والدراجات 
البحري����ة وما في حكمه����ا وفقا 
للشروط والضوابط التي يصدر 
بها قرار من وزير املواصالت ومع 
دعم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر، يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات 

التالية:
أ – الغرامة الت����ي ال جتاوز 1000 
دينار إذا استخدم طراد أو دراجة 
بحرية غير مسجلة لدى قطاع النقل 

بوزارة املواصالت.
ب – الغرام����ة التي ال جتاوز 500 
دينار اذا لم يلتزم بالضوابط املقررة 
الس����تخدام الطرادات والدراجات 

البحرية.
وفي جميع األحوال يضبط الطراد 
أو الدراجة البحرية محل املخالفة 
ويحجز الى ان يصدر احلكم النهائي 
في الدعوى، وذلك ما لم تقرر سلطة 
التحقيق أو احملكمة املختصة حسب 

األحوال اإلفراج عنه.
ويجوز قب���ول الصلح في هذه 
املخالفات على ان يدفع املخالف 
300 دينار في املخالفات املنصوص 
عليها في البند )أ( و100 دينار في 
املخالفات املنصوص عليها في 
البند )ب( ويسري هذا الصلح 
في األحكام املنصوص عليها في 

املادة السابقة.

هل هناك تشديد على 
مستخدمي اجلت سكي؟

٭ بالتأكيد وذلك بسبب جسامة 
احلوادث التي يرتكبها مستخدمو 
هذه الوس����يلة البحري����ة، فهناك 
تعليم����ات واضح����ة م����ن وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
أمن احلدود اللواء الش����يخ محمد 
اليوسف واملدير العام اللواء جاسم 
الفيل����كاوي جلميع قادة الزوارق 
بالتعامل بحزم مع جميع املخالفني، 
خاصة مخالفات اجلت سكي التي 
تعتب����ر حوادثها م����ن احلوادث 
اجلسيمة خلطورتها على مرتادي 
البحر، فهناك مخالفات تطبق على 
قائد اجلت سكي بتطبيق قوانني 
املسح البحري، باالضافة الى هذه 
املخالفات فإنه يت����م كذلك حجز 
اجلت س����كي لدى االدارة العامة 
الكثير  الس����واحل، وهناك  خلفر 
منها محجوز، ومن جانب آخر يتم 
مخالفة الشركات التي تقوم بتأجير 
اجلت س����كي في ح����ال مخالفتها 
بتأجير ملن دون السن القانونية 
أو عدم توفير معدات السالمة مثال 

على ذلك سترة النجاة.

هل هناك إشكاليات تتعلق 
مبخالفات اجلت سكي؟

٭ لألسف هناك مواطنون يبلغون 
عن ح����وادث أو مضايقات، وبعد 
القبض عل����ى املس����تهتر نصدم 
بأن املبلغ����ني يرفضون احلضور 
واس����تكمال إج����راءات املخالفة، 
وبالتالي جن����د أن املتضرر غير 
موجود، ونضطر الى عمل مخالفة 

اجتماعات دورية متبادلة.

كيف يتم التعامل مع 
البالغات الواردة من رواد 

البحر؟
٭ بعد أن يتم تسلم البالغ من املبلغ 
العمليات  سواء عن طريق غرفة 
لل����وزارة أو عن طريق  املركزية 
املبلغ مباشرة يتم اخذ كل البيانات 
للمتصل ومعرفة نوع املس����اعدة 
أو  إنقاذا  أكانت  املطلوبة س����واء 
عطال أو حالة غرق... إلخ من أنواع 
الفور يتم حتديد  املساعدة، على 
موقع القارب الطالب للمس����اعدة 
عن طريق املنظومة الرادارية ويتم 
توجيه أقرب دورية ملوقع البالغ 
حسب االولويات، ويتم االستمرار 
باالتصال مع املبلغ حلني وصوله 

الى بر األمان.

احلوادث البحرية كيف يتم 
التحقيق فيها؟

٭ تختل����ف احل����وادث البحرية 
بنوع الوسيلة البحرية، وفي حال 
حدوث حادث ال قدر اهلل في املياه 
االقليمية الكويتية تتوجه دورية 
خفر الس����واحل على الفور ملوقع 
احلادث للقيام بعمليات االنقاذ ومن 
ثم حصر األضرار جراء احلادث، 
وبعد ذلك يتم كتابة تقرير مفصل 
ع����ن احلادث الى جه����ة التحقيق 
حس����ب موقع احلادث، باالضافة 
الى وجود قس����م فني في املسح 
البحري بوزارة املواصالت يقوم 
بتقدمي الرأي الفني في أي حادث 

داخل املياه االقليمية.

الشامل في املياه االقليمية، خاصة 
في املواقع التي يكثر فيها مرتادو 
البحر مثل مناطق دوحة الساملية 
والبدع واملس����يلة شماال والزور 
املراكز  واخليران جنوبا، ووضع 
الساحلية ومراكز اجلزر على أهبة 
االس����تعداد للتعامل مع أي حدث 
من خالل انطالق دوريات البحرية 

منها.

ما مدى التعاون والتنسيق 
مع االجهزة املعنية داخل 

الكويت؟
العام����ة خلفر  االدارة  ٭ تق����وم 
الس����واحل بالتعاون والتنسيق 
املس����تمر مع كل اجلهات املعنية 
في الدولة ومنها ال احلصر القوة 
البحرية واالنقاذ البحري والثروة 
الس����مكية والهيئة العامة للبيئة 
الطبي����ة والكثير من  والطوارئ 
اجلهات االهلية والتطوعية، حيث 
تقوم دوريات خفر السواحل من 
خالل ه����ذا التعاون والتنس����يق 
بتق����دمي الدعم األمني وإس����عاف 
وإنقاذ املصابني وتأمني حدود املياه 
االقليمية م����ع القوة البحرية في 

اجليش الكويتي.

حدثنا عن التنسيق مع 
خفر السواحل في الدول 

املجاورة؟
٭ بداي����ة وانطالق����ا م����ن تنفيذ 
قرارات أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة مجل����س التعاون اخلليجي، 
فهناك تنسيق مباشر مع االشقاء 
في حرس احلدود السعودي من 
خالل توحيد اجلهود في عمليات 
االنقاذ وربط غرفة العمليات بني 
الى وجود  اجلانبني، باالضاف����ة 

متارين ثنائية مشتركة.
وكذل����ك هناك تنس����يق مع خفر 
السواحل باجلمهورية االسالمية 
االيرانية عن طريق ضباط اتصال 
بني اجلانبني، ووجود اجتماعات 
دوري����ة س����نوية متبادل����ة بني 

اجلانبني.
العراقية،  وبالنسبة للجمهورية 
فهناك ضباط اتصال بني اجلانبني 
لتبادل املعلومات وضبط حركة 
الس����فن في خور عبداهلل وعدم 
جتاوز سفن الصيد العراقية للمياه 
االقليمية الكويتية باالضافة الى ذلك 
وجود متارين مشتركة مع القوة 
البحرية العراقية والقوة البحرية 
الكويتية وخفر السواحل والقوات 
الصديقة بش����كل مستمر ووجود 

مثل االدارة العامة خلفر 
السواحل؟

٭ التدريب يحظى باهتمام كبير 
من قيادات وزارة الداخلية وهناك 
دورات دورية تتم كل فترة فالتدريب 
يحظى باهتمام كبير من قبل جميع 

قيادات وزارة الداخلية.

وهل ميكن ان تعطينا فكرة 
عن العقوبات التي تنص 

عليها قوانني حماية البيئة 
البحرية؟

القوان����ني اخلاصة  ٭ عقوب����ات 
بحماية البيئ����ة البحرية تتراوح 
بني السجن او الغرامة او التعهد 
الرسمي على مرتكب التجاوز، وذلك 
حسب جس����امة املخالفة ونوعها 
ويتم تقدي����ر الغرامات املالية من 
قبل القضاء بعد حتويل املتجاوز 

الى النيابة وعمل قضية.

ما اقصى العقوبات التي 
توقع بحق صيادين 

يقومون بالصيد في جون 
الكويت او في اوقات 

احلظر؟
٭ العقوب����ات ق����د تص����ل ال����ى 
االبعاد وابعدنا 9 صيادين خالل 
االش����هر املاضية الرتكابهم هذه 

املخالفات.

من خالل عملكم ما 
التجاوزات التي ترصدونها؟

٭ من خالل تواجد دورياتنا  في 
املياه اإلقليمي����ة بحكم عملنا في 
إدارة التشكيالت البحرية التابعة 
إلدارة خفر السواحل نرى ونشهد 
جتاوزات عديدة من جميع الفئات 
حيث تعتبر من أهم األسباب امللوثة 
للبيئة البحرية لدينا وتكون من 
قبل املواطنني أو املقيمني أو سفن 
صيد ومن ه����ذه التجاوزات على 
املثال ال احلصر: الصيد  س����بيل 
اجلائر ورم����ي األكياس والقمامة 
ووج����ود س����فن غارق����ة ال يعلم 
أصحابها عنها أي شيء، وللعلم 
فان اإلدارة العامة خلفر السواحل 
تنظم حمالت لرفع األنقاض وكان 
آخرها حملة اشرف عليها وساهم 
فيها وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ 

محمد اليوسف.

وما السبل التي ميكن 
من خاللها وقف وحد 
التجاوزات على البيئة 

البحرية؟
٭ البد م����ن تكاتف جهود اللجان 
والهيئ����ات التطوعي����ة واجلهات 
احلكومية من اجل حماية البيئة 
بشكل عام وليس البيئة البحرية 
فقط، وأيضا تشريع وسن القوانني 
اخلاصة بحماية الثروات البيئية 

مبختلف أنواعها وأشكالها.

احلدود البرية متعارف 
عليها وهناك نقاط للتفتيش 

وغير ذلك ولكن كيف 
لصياد ان يعرف انه اليزال 

في املياه اإلقليمية؟
٭ هناك ضوابط وضعتها وزارة 
املواصالت وهناك أجهزة متقدمة 
والنوخذة هو املس����ؤول عن عدم 
جتاوزه للمياه اإلقليمية وبالتالي 
فه����و وبحكم خبرته وعلمه ملزم 
بان يع����رف أين هو وكيف يصل 
إلى الشاطئ واملناطق احملظور ان 

يصطاد فيها .. الخ.

قبل اشهر بسيطة وقعت 
سراية وأدت الى مصرع 3 
أشخاص في البحر فكيف 

تتعاملون مع مثل هذه 
الظروف املناخية؟

٭ أوال لدينا أجهزة للرصد وتواصل 
مع الطيران املدني وأحيانا ما نذهب 
إلى أماكن نتوقع ان تتأثر بسراية 
ونطلب من مرتادي املنطقة البحرية 
اما بالنسبة  االبتعاد عن املنطقة 
للسراية األخيرة فأنني اؤكد اننا 
نعمل حتت اي ظرف ولدينا آليات 
تؤهلنا لذلك، الرجال لديهم خبرات 
كبيرة وأق����ول لو كان لدينا خبر 
الذين  مبكان وجود األش����خاص 
توفوا لكننا قدمنا مس����اعدة لهم 
رغم هذه الظروف املناخية الشديدة 

الصعوبة.

حدثنا عن االستعدادات 
ملوسم الصيف لهذا العام؟

٭ وضع����ت االدارة العامة خلفر 
الس����واحل خطة شاملة من خالل 
الثغرات  الس����لبيات وسد  تالفي 
ومواكبة االعداد املتزايدة باستمرار 
لق����وارب النزهة والصيد واجلت 
س����كي، وذلك من خالل االنتشار 

»السراية« هي أحدث آلية في منظومة عمل اإلدارة العامة خلفر السواحل في اخلدمة

توقيف السفن في عرض البحر له ضوابط ملزمة

آليات خفر السواحل جتوب املياه اإلقليمية على مدار الساعة

لم نضبط أي متسلل 
في العام 2011 وقادرون 

على العمل في أسوأ الظروف 
املناخية

التسلل وتهريب املخدرات 
في تناقص وأوامر إطالق النار 

حتددها ضوابط ملزمة ونبدأ 
بتحذيرية ثم تتدرج وصواًل 

إلى إطالق النار املباشر

ننسق مع السلطات العراقية 
واإليرانية ونتواصل  مع إخواننا 

في السعودية  يوميًا

اشتراطات وقواعد بحرية
أكد العقيد طالل على ان نظم التعامل مع القطع البحرية 

اخلاصة حددت اشتراطات بشأن امللكية وهوية اجلهة املكلفة 
بفحص هذه اآلليات وأيضا اشتراطات بشأن االستخدامات 

والقانون في هذا اخلصوص يقول:
٭  أ: ان تكون مسجلة لدى إدارة الشؤون البحرية بقطاع 

النقل بوزارة املواصالت وفق االجراءات املقررة قانونا وبعد 
تقدمي املستندات الالزمة )سند امللكية، وثيقة التأمني، البيان 

اجلمركي والبطاقة املدنية( وبعد اجراء املسح البحري وتوفير 
متطلبات األمن والسالمة البحرية واحلفاظ على سالمة 

األرواح في البحار.
ب: تقوم ادارة الشؤون البحرية وبعد إمتام اجراءات التسجيل 
واملسح بإصدار شهادات أو رخص إثبات امللكية طبقا للنماذج 

املعدة لذلك.
ج: يحصل مبلغ وقدره 16 دينارا مقابل التسجيل واملسح 

البحري.
د: تخضع الدراجات البحرية وما في حكمها للتفتيش السنوي 
من قبل إدارة الشؤون البحرية ويحصل مبلغ وقدره 6 دنانير 

عند التجديد السنوي.
٭  يجب أال يقل عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما 

في حكمها أو مستأجرها عن 18 عاما، ويراعى عند اصطحاب 
األطفال أو من يقل عمرهم عن 18 سنة ان يكونوا برفقة 

شخص ال يقل عمره عن 18 سنة مع ضرورة ارتدائهم سترة 
النجاة وحتت مسؤوليته.

٭  يجب ان يجيد مستخدم الطراد أو الدراجة البحرية وما 
في حكمها السباحة.

٭  يجب ارتداء سترة النجاة أثناء استخدام الطراد أو الدراجة 
البحرية وما في حكمهما.

٭  يجب التحرك ببطء من نقطة االنطالق الى مسافة 200 
متر عن الشاطئ وعند العودة مع االلتزام بنقاط االنطالق 

التي حتددها االدارة البحرية املختصة باالتفاق مع ادارة خفر 
السواحل.

٭  يجب عدم االقتراب من مداخل املوانئ واملراسي البحرية.
٭  يجب عدم ابتعاد الدراجة البحرية وما في حكمها عن 

الشاطئ مبسافة 2 ميل بحري.
8 – يجب عدم اقتراب الدراجة البحرية وما في حكمها من 

السفن والقوارب.
٭  يجب عدم ارتياد الدراجة البحرية وما في حكمها البحر 

بعد غروب الشمس والعودة قبل الغروب بوقت كاف.
٭  يجب حمل شهادة تسجيل الطراد ورخصة الدراجة 

البحرية على ان تكون صالحيتها سارية.
٭  يجب التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد 

والدراجة البحرية على اجلانبني بصورة واضحة.
٭  عدم القيام بأي سباقات بحرية دون احلصول على 

ترخيص مسبق من ادارة الشؤون البحرية وبعد التنسيق مع 
ادارة خفر السواحل.

أنصح مرتادي البحر 
بالتواصل مع دوريات 

خفر السواحل في 
حالة مشاهدة أي 

عنصر الفت في 
مياهنا اإلقليمية


