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البرجس والبغلي بحثا تعزيز التعاون بني 
«الداخلية» والديوان الوطني حلقوق اإلنسان

الداخليــة  اســتقبل وكيــل وزارة 
الفريق أنــور البرجس في مكتبه مبقر 
وزارة الداخليــة صبــاح امــس رئيس 
جلنة الشــكاوى والتظلمــات بالديوان 
الوطنــي حلقوق اإلنســان علــي أحمد 
البغلي وأعضــاء اللجنة. وخالل اللقاء 
ثمــن وكيل الداخلية الــدور الذي يقوم 
به الديوان الوطني حلقوق اإلنسان في 
تعزيز الدميوقراطية الكويتية الرائدة، 
ومت بحث عدد من املوضوعات املشتركة 
وآلية تعزيز التعاون بني وزارة الداخلية 

والديوان الوطني حلقوق اإلنسان.
وأعرب رئيس وأعضاء جلنة الشكاوى 
والتظلمات بالديــوان الوطني حلقوق 
اإلنســان عــن خالص شــكرهم لوكيل 
الداخلية على حسن االستقبال، مشيدين 
بالــدور الذي تقوم بــه وزارة الداخلية 
في تذليل العقبات أمام الديوان وجلانه 

ذات االهتمام املشترك، خصوصا املتعلقة 
بالشأن األمني. من جانبه، اكد السفير عمر 
أهمية ما متت مناقشته من موضوعات في 
إطار تعزيز التعاون األمني بني البلدين 

الشقيقني.

الفريق أنور البرجس متوسطا أحمد البغلي وأعضاء اللجنة بحضور اللواء توحيد الكندري

للقيام بأعماله على أكمل وجه.
مــن جهة اخــرى، اســتقبل الفريق 
البرجــس ســفير جمهوريــة جيبوتي 
الشقيقة لدى الكويت سعادة عبدالقادر 
حسني عمر وبحث عدد من املوضوعات 

اإلبعاد بانتظار سائقي مركبات األجرة املخالفني
محمد اجلالهمة

بتوجيهات من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد، اعلنت 
اإلدارة العامة للمرور عن إعادة تنظيم 
القــرار الــوزاري (١٩٨٨/٤٢١) والقــرار 
الوزاري رقم (٢٠٠٤/١٨٢) اخلاص بتنظيم 
خدمة النقل باألجرة حتت الطلب واألجرة 
اجلوالة، ومبا يتناسب مع تطور املنظومة 

املرورية بالكويت.
وبحســب بيان صــادر عــن وزارة 
الداخلية فإنه بإعادة تنظيم خدمة النقل 

سيتم األخذ باالعتبار النقاط التالية:
١ - التدقيق على مالك أصحاب الشركات 
واالشــتراطات الواجبــة توافرها وفقا 
لقانــون املــرور والئحتــه التنفيذيــة 

والقرارات الوزارية املكملة لها.
٢ - عمــل زي (لباس موحد) ألصحاب 
األجرة بأنواعها، وحتديد ساعات عمل 
لهــم، مبا يتناســب مــع قانــون العمل 
بالتنســيق مــع الهيئة العامــة للقوى 

العاملة.
٣ - حمل بطاقة اللياقة الصحية لسائقي 
األجرة، جتدد سنويا بالتنسيق مع وزارة 

الصحة.
٤ - ســيتم سحب التصريح من سائق 
األجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية 
جســيمة متكــررة، وإحالتــه لإلبعاد، 
وتسجيل مالحظة على صاحب مؤسسة 

األجرة.
٥ - أن تكون ســيارة األجرة مستوفية 
جلميع االشتراطات الفنية، ونظيفة من 

العامــة للمــرور عــن تســجيل ٢٥٨٢٦
مخالفة مرورية خالل الفترة من السبت 
املوافق ٢٠/٨ وحتى يوم اجلمعة املوافق 
٢٦/٨/٢٠٢٢، مشــيرة الى ان منتسبيها 
تعاملوا مع ١١٠٢ حادث مروري، وحتويل 
٦١ حدثا الى نيابة األحداث و٦٨ شخصا 
الــى نظارة املرور علــى خلفية ارتكاب 
مخالفات جسيمة و٣٣ مركبة الى جهات 
االختصــاص، كما مت حجــز ٥٦ مخالفا 
باحلجز التحفظي، و٦٠ مركبة و٣ دراجات 

في كراج احلجز.

«املرور»: ١١٠٢ حادث سير وإحالة ٦١ حدثاً و٦٨ مخالفاً إلى النيابة والنظارة في أسبوع

تطبيق الضوابط اجلديدة تبدأ مطلع أكتوبر املقبل

من حمالت اإلدارة العامة للمرور خالل أسبوع

الداخل واخلارج عند حتميل الركاب.
٦ - عمل حمالت تفتيشية على شركات 
ومكاتب األجرة بأنواعها بالتنسيق مع 
وزارة التجارة وبلدية الكويت، ملتابعة 
تنفيذ هذه القرارات واالشتراطات الواجب 
اتباعها وتطبيق أشد العقوبات للشركات 
واملكاتب املخالفة، تصل لسحب التصاريح 
ومخاطبة وزارة التجارة إلغالق الشركة 
وسحب التراخيص، وذلك اعتبارا من ١

أكتوبر ٢٠٢٢.
مــن جهــة اخــرى، اعلنــت االدارة 

«اإلطفاء» تخمد نيران مستودعات للمحروقات وتفتح حتقيقًا

سعود عبدالعزيز

شــرعت قوة اإلطفاء العام في 
فتــح حتقيــق مبالبســات حريق 
ميناء عبداهللا حيث جنحت جهود 
١٥٠ إطفائيــا من ٦ فــرق لإلطفاء 
ومبشاركة إطفاء احلرس الوطني 

توجيه فرق اإلطفاء من مراكز ميناء 
عبــداهللا وأم الهيمــان واألحمدي 
ومشرف واملواد اخلطرة واإلسناد 
ومن خالل التعاون والتنسيق بني 
قوة اإلطفاء العام واحلرس الوطني 
شاركت فرقة في عمليات املكافحة.

وأضافت اإلدارة ان فرق اإلطفاء 

مينــاء عبــداهللا، حيــث كان في 
اســتقباله رئيــس قــوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد، وذلك 
لإلشراف على تعامل قوة اإلطفاء 
العام مع حريــق ميناء عبداهللا، 
وأشــاد بجهــود اإلطفائيــني في 

التعامل مع احلادث.

قامت مبحاصرة احلريق من جميع 
االجتاهات لعدم انتقال النيران إلى 

باقي املستودعات.
وكان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالد قام بالتوجه إلى ســكراب 

مبشاركة ١٥٠ إطفائياً من ٦ فرق وإطفاء احلرس الوطني

ألسنة اللهب رصدت من مسافات بعيدة وخلّف سحباً دخانية كثيفة الشيخ طالل اخلالد يستمع إلى الفريق خالد املكراد حول آلية التعامل مع احلريق بحضور اللواء عبداهللا الرجيب

فــي الســيطرة على حريــق طال 
مستودعات للمحروقات وبضائع 
متنوعة قدرت مساحتها مبا يقارب 
٥٠٠٠ متر مربع، وبحسب بيان لقوة 
اإلطفاء فإن إدارة العمليات املركزية 
تلقت بالغا في متام الساعة ٨:٤٦
مســاء امــس األول وعلى أثره مت 

ضبط سيدة تقدمت لتسّلم 
١٨٩ سيجارة و٣ أمبوالت 
زيوت ماريغوانا وارد أميركا

سعود عبدالعزيز

أحال رجال الشــحن اجلوي مواطنــة إلى اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات، وذلك لــدى تقدمها لتســلم طرد وارد 
مــن الواليات املتحــدة األميركية، ١٨٩ ســيجارة ماريغوانا
lcd و٣ أمبــوالت زيت املاريغوانــا و٣ طوابع صغيرة مادة
املخدرة. وقال مصدر في اجلمارك انه مت االشــتباه ومن ثم 
جــرى متريره على أجهزة األشــعة والتي أكدت انه يحوي 
مــواد مخدرة وعليه مت االنتظار لشــخص يتقدم لتســلمه 
وبعد التنسيق مع رجال املكافحة ويوم امس تقدمت مواطنة 

لتسلمه ليتم ضبطها.

السجائر املخدرة هربت داخل طرد جوي

أجهزة األشعة املتقدمة كشفت عن املواد املخدرة داخل الطرد

براءة ذمة مواطنة نصب عليها زوجها 
وأغرقها في ٥٠٠ ألف دينار ديون

مبارك التنيب

قضــت احملكمــة املدنية 
ببراءة ذمة مواطنة من مبلغ 
٥٠٠ ألف دينار بعد تعرضها 
للنصــب واالحتيال من قبل 
زوجها الذي استغل العالقة 
الزوجيــة بإيهامها بإنشــاء 
بالديــون  شــركة فأغرقهــا 

املالية. 
وتتلخص وقائع الدعوى 
بأنه أقيمت باحملكمة املدنية 
ضــد املواطنــة العديــد من 

القضايا املدنية باملطالبات املالية، إضافة الى عقود شركات 
لم تلتزم بها شركتها وتوقيع حجوزات حتفظية ضد أموالها 
اخلاصة، وذلك بناء على قيام زوجها باستغاللها وتوقيعها 
على عقود شركة أبرم مبوجبها العديد من التعاقدات وتوقيعها 
على إقرارات دين مبالغ مالية ضخمة، لتتفاجأ أن الشــركة 

وهمية وليس لها وجود.
وأمام احملكمة حضر وكيل املواطنة احملامي جراح العنزي 
واكد انه اقام شكوى نصب واحتيال ضد زوج موكلته وكذا 

إقامة دعاوى مدنية مطالبا بفسخ عقد الشركة. 

احملامي جراح العنزي

اليــوم بعــون اهللا تبدأ اإلدارة العامة لشــؤون 
االنتخابات باستقبال املرشحني الراغبني في الترشح 
لالنتخابات وملدة ١٠ أيام متتالية مبا فيها أيام العطل.
وزارة الداخلية وغيرها من وزارت الدولة أمتت 
كامل االســتعدادات كعادتها لهذا احلدث واألحداث 
املقبلــة واملرتبطة بالتصويت، وأعــود وأذكر بأن 
الدور األكبر في إجناح العرس الدميوقراطي الذي 
يتابعه العالم يقع علينا كمواطنني من خالل متابعة 
األطروحات ومناقشة املرشحني، وذلك حتى نحسن 
االختيار واحلــرص وكل احلرص على التوجه إلى 
مقار االقتراع في التاســع والعشــرين من الشهر 
املقبل واختيار األكفاء القادرين على حمل األمانة، 
فالكويت تستحق األفضل وينتظرها مستقبل مشرق 
حتت قيادة سيدي سمو أمير البالد املفدى الشيخ 
نواف األحمد وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.
استوقفتني األسبوع املاضي الزيارة املفاجئة لرئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف إلى مجمع 
الوزارات وحرص ســموه على التردد على صاالت 
املراجعني واإلنصات إلى آراء املواطنني واملراجعني، 
وإصدار أمر إلى املسؤولني بضرورة تلمس مطالب 

املراجعني بالنزول إلى ميدان العمل.
ما قام به سمو الشيخ أحمد النواف ليس جديدا 
أو غريبا على قيادي يقدم دروسا ويعد منوذجا في 
فــن القيادة والتفاني، وبدأ هذا النهج مبجرد توليه 
الداخلية فأصدر تعليماته  مســؤولياته في وزارة 
باســتقبال الوكالء املســاعدين واملديرين العامني 
للمراجعني وفتح أبوابهم وإزاحة أي حواجز بينهم 
وبني املراجعني، وحققت هذه السياسة نتائج جيدة 
على مستوى األداء واخلدمات التي تقدمها الوزارة، 
فنــال التقدير واالحترام الكبير وبعد تولي مجلس 
الوزراء يعيد ويذكر ال مسؤولي وزارة الداخلية بل كل 
مسؤولي الدولة بأن يكونوا منوذجا للعطاء فاملناصب 
ليست تشريفا وإمنا تكليف، شخصيا لدي تفاؤل 
وثقة باملرحلة املقبلة وأن الكويت ماضية في طريق 
كنا نطمح إليه، كفــي عقودا مرت ونحن لم نتقدم 
بالصورة التي تستحقها الكويت مبكانتها وإمكانياتها 
وقدراتها ومقارنة مبا حتقق من قبل أشــقائنا، وما 
يزيد من هذا الشــعور تأكيد سمو رئيس مجلس 
الوزراء على أهمية االعتماد في املرحلة املقبلة على 
الكفاءات من الشــباب الكويتي والعنصر النسائي 
ومتكينهم ألخذ زمام املبادرة في دفع عجلة التنمية 
جتســيدا لرؤية البالد التنموية واستثمار طاقاتهم 

لصنع مستقبل أفضل.
آخر الكالم

حتية وتقديرا إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالتكليف الشيخ طالل 
اخلالد على مسارعته بالتوجه إلى موقع حريق ميناء 
عبداهللا ومساندة ودعم إخوانه في قوة اإلطفاء، وما 
قام به الشــيخ طالل ترجمة دقيقة لتعليمات سمو 
رئيس مجلس الوزراء بنزول القادة إلى ميدان العمل، 

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

نافذة على األمن

الشيخ أحمد 
النواف منوذج 
في فن القيادة

الفريق م.طارق حمادة

٣٩٦٣ كروز سجائر وسيارتان 
للبيع في مزاد لـ«اجلمارك»

أعلنــت اإلدارة العامة للجمــارك عزمها بيع ٣٩٦٣ كروز 
ســجائر متنوعة ضبطت من قبل مفتشيها وأيضا ٣٨ بالة 
كمامــات ومحتويــات حاوية حتوي قطع غيــار الى جانب  
سيارتني ســكراب و٣ مولدات، وذلك في مزاد علني جتريه 
عصر يوم االربعاء في بيت املال بالصليبية، ودعت الراغبني 
في دخول املزاد الى معاينة املعروضات خالل الدوام الرسمي.


