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اخلالد: احلزم واحلسم في مواجهة املخالفات والتصدي لالختناقات أولوية
في الوقت الذي شهدت العديد من طرقات الكويت 
انسيابية ملحوظة، جاءت نتيجة جهود أمنية كبيرة 
وانتشــار الفــت للدوريات، شــهدت طرقــات أخرى 
ازدحامات محدودة خاصة في وقت الذروة، فيما قام 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد بزيارة الى 
غرفة التحكم املركزي وغرفة العمليات باإلدارة العامة 
للمــرور ملتابعة احلركة املروريــة مع انطالقة العام 
الدراســي اجلديد جلميع املراحل الدراسية، واستمع 
الى ايجاز عن نظام التحكم املركزي واملراقبة املرورية 
لالشارات الضوئية من خالل غرفة التحكم املركزي، 
ونظــام املراقبة املرورية من خالل كاميرات املراقبة، 
ونظام العــد املروري حلجم احلركــة املرورية على 

الطرق والتقاطعات، كما اســتمع إلى آلية اســتقبال 
الشــكاوى املرورية عن طريق هاتف شكاوى املرور 
وآلية التعامل معها، وحرص اخلالد في بداية زيارته 
على نقل حتيات القيادة السياسية العليا للبالد الى 

قيادات قطاع املرور وضباطه وأفراده.
ووجه اخلالد بتنفيذ االستعدادات املرورية الشاملة 
بكل حرص ودقة حلماية أبنائنا الطلبة والطالبات، 
واالنتشــار الواســع لدوريات املرور فــي كل الطرق 
الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول 
مخالفة قواعد وقوانني املرور واحلد من االختناقات 
املروريــة، مؤكــدا على ان هذه القضيــة من بني اهم 

أولويات الوزارة.
ووجه الشيخ طالل اخلالد، خالل تواجده في غرفة 

العمليات، كلمة الى منتسبي الوزارة عبر الالسلكي 
ثمن فيه جهود رجال األمن، وقال في هذا اخلصوص: 
عيالي اخواني، بارك اهللا فيكم وبارك في مجهوداتكم 
وبارك في ادائكم.. اجنازاتكم على ارض الواقع مشرفة 
والعمل معاكــم مفخرة.. العمل مع رجــال الداخلية 
ســواء في املرور او جميع اجهزة الوزارة عز وفخر، 
اهللا سبحانه حملكم مسؤولية أال وهي األمانة وانتم 

قد األمانة حافظوا على بلدكم بالقانون.
 يشــار الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور 
عبداللطيــف البرجــس والوكيــل املســاعد للمرور 
والعمليــات اللواء جمال الصايغ وعــدد من قيادات 
قطاع املــرور والعمليات كانوا في مقدمة اســتقبال 

الوزير مبنطقة جنوب الصباحية.

تفّقد احلركة في غرفة العمليات ووصف العمل مع رجال األمن باملفخرة
بعض الشوارع شهدت اختناقات منذ الصباح الطرقات الرئيسية.. االزدحام سيد املوقف  (محمد هاشم)الشيخ طالل اخلالد وبحضور الفريق أنور البرجس يستمع من اللواء يوسف اخلدة إلى خطة تسهيل حركة السير

ملشاهدة الڤيديو

تأجيل اشتراطات املرور على أصحاب 
شركات التوصيل حتى يناير ٢٠٢٣

اســتجابة ملناشدات أصحاب املشاريع الصغيرة (املطاعم - الكافيهات) 
مــن أبناء وبنــات الكويت، أمر نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد بتمديد تطبيق االشتراطات 
املرورية اجلديدة على أصحاب شــركات التوصيل ثالثة أشهر على أن يبدأ 

تطبيقها في ٢٠٢٣/١/١ بدًال من ٢٠٢٢/١٠/١.

مصادرة مليوني حبة «الريكا» و«٧٤٧٤» ُبطل خمر في شحنة أثاث
 متكــن رجــال اجلمارك 
مبيناء الشــويخ من إحباط 
ضــخ نحــو مليونــي حبة 
مخدرة نوع الريكا و«٧٤٧٤» 
بطل خمر إلــى داخل البالد 
عقب االشــتباه فــي حاوية 
بحجــم ٢٠ قدمــا قادمة من 
الــدول اآلســيوية  إحــدى 
وإخضاعـهــــا للتفتـيــــش 
والعثور على هذه الكميات 

من احلبوب واخلمور.
وقــال مصدر جمركي ان 
بيان الشــحنة الــواردة الى 
البالد يفتــرض ان بداخلها 
أثاثا، وهذا بخالف احلقيقة 
التي متثلت في تهريب حبوب 

مخدرة وخمور.
هــذا، وتوجــه مدير عام 
للجمــارك  العامــة  االدارة 
سليمان الفهد لإلشراف على 

حصر الكمية املضبوطة.
وثمن الفهد في تصريح 
لـــ «األنبــاء» جهــود رجال 
اجلمارك في حماية الكويت 
مــن تهريــب املمنوعــات، 

اهبة االستعداد للتعامل مع 
عمليــات التهريب وااللتزام 
بتعليمــات نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
وزيــر الداخليــة بالوكالــة 

ومت إعــداد محضر الضبط 
وتســليمه واملضبوطــات 

جلهات االختصاص.
العامــة  اإلدارة  وحتــذر 
للجمارك كل من تســول له 
نفسه تهريب املواد املخدرة 
والبضائــع احملظــورة بكل 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، 
مشــددة على أنه سيعرض 
نفسه للمســاءلة القانونية 
واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

الشيخ طالل اخلالد.
هذا، وشــارك في عملية 
احلصر وفض احلاوية مدير 
إدارة جمارك املوانئ الشمالية 
وجزيرة فيلكا صالح احلربي 

الفهد: املنافذ اجلمركية على أهبة االستعداد للتعامل مع عمليات التهريب

اخلمور املضبوطة

مشددا على ضرورة اليقظة 
واحلــرص والتصــدي لكل 
احملموالت الرامية الى اغراق 
البالد بهذه السموم، مؤكدا 
ان كل املنافذ اجلمركية على 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«الداخلية»: جاٍر ضبط شخص مّزق اجلنسية
أكدت وزارة الداخلية 
أنه مت اإليعــاز لألجهزة 
املختصة بضبط شخص 
قــام بتمزيق اجلنســية 
الكويتية ونشر ذلك على 
وسائل التواصل اعتراضا 
منه على عدم جناح أحد 
املرشحني. وقالت في بيان 
لها  بشأن ما مت تداوله على 
مواقع التواصل االجتماعي 
ملقطع ڤيديو يتضمن قيام 
شــخص بتمزيق شهادة 
اجلنســية، تؤكد اإلدارة 
انــه جار حتديــد هويته 
وضبطه التخاذ اإلجراءات 
من مقطع متزيق اجلنسية الكويتيةالقانونية الالزمة بحقه.

مركبة متوقفة أعلى جسر جابر 
تستنفر «اإلطفاء» و«السواحل»

اســتنفرت آليات وأفراد مــن اإلدارة 
العامــة خلفر الســواحل وقــوة اإلطفاء 
العام إثر بالغ عن وجود مركبة متوقفة 

وخالية أعلى جسر جابر.

وقال مصدر أمني إن ما أثار االشتباه 
بها توقفها على اجلســر، وبتفتيشها مت 
العثــور على إثبات مواطــن داخلها إلى 

جانب حذاء على مقربة منها.


