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البرجس: التمارين املشتركة توّحد املفاهيم وترفع الكفاءة

محمد اجلالهمة 

تفقد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية 
حلمايــة األمن الداخلي الفريق أنور البرجس موقع 
واجلهات املشاركة في التمرين املشترك (تعاون ١/ 
٢٠٢٣)، والــذي يقام حتت إشــراف وزارة الداخلية 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية والعســكرية أمس 
مبيدان األديرع، يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد 

من القيادات.
واطلــع الفريق البرجس علــى جاهزية اجلهات 

املشــاركة في التمرين، كما اســتمع الى شــرح عن 
الفرضيات التي سيتم التعامل معها، وآلية التفاعل 

والتنسيق امليداني في تنفيذ الواجبات املشتركة.
ونقل الفريق البرجس الى القوات املشاركة حتيات 
وتقدير النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة املشــرف العام على 
القيادة التنســيقية حلماية األمن الداخلي الشــيخ 
طالل اخلالــد، وحرصه على متابعة االســتعدادات 
والتحضيرات اخلاصة بالتمرين املشترك، وتوجيهاته 
بضرورة اكتساب اخلبرات واملعلومات التي تسهم 

في جناح التمرين لتحقيق الهدف املنشود.

وأكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية 
أن التمارين املشتركة تعمل على توحيد املفاهيم بني 
القوات املشــاركة ورفع كفاءة األفراد لتنفيذ حاالت 
االستعداد واجلاهزية األمنية وفقا للحاالت الطارئة، 
وإجناز األعمال بالصورة املثالية وعلى الوجه األكمل.

وفــي ختام الزيارة وجه وكيــل وزارة الداخلية 
قائــد القيــادة التنســيقية حلماية األمــن الداخلي 
الفريق عبداللطيف البرجس بتوفير كل االحتياجات 
واملتطلبــات الالزمة للقوات املشــاركة في التمرين 
املشــترك (تعاون ١/ ٢٠٢٣) من أجــل القيام باملهام 

املنوطة بهم على أكمل وجه.

خالل تفّقد موقع مترين «تعاون ٢٠٢٣/١» في منطقة األديرع

ساحة مترين (تعاون ٢٠٢٣/١) وتبدو اآلليات خالل تدريبات القوة املشاركةالفريق أنور البرجس يتابع  ميدان التمرين واالستعدادات

مع مطلع العام اجلديد ٢٠٢٣ وفي إطار 
اخلطوات الطموحــة للنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد بتطوير العمل 
في مختلف قطاعات الوزارة واالســتفادة 
من التقنيات احلديثة والتي من شأنها رفع 
مســتوى اخلدمات وتسخير التكنولوجيا 
خلدمة املواطنني واملقيمني وتطبيق القانون 
على اجلميع مبسطرة واحدة، أعلنت اإلدارة 
العامة للمرورأنها قامت بتركيب كاميرات 
اجليل السادس من أنظمة الرصد املروري 
اجلديدة بهدف تطوير املنظومة واحلفاظ 
على ســالمة قائدي السيارات واملركبات، 
ولدى هذه التقنية األحدث تكنولوجيا في 
مجال الضبط والربط املروي رصد االنعطاف 
باملمنوع ميينا أو يسارا أو الرجوع عكس 
السير ومخالفة الوقوف في املربع األصفر 
عند تقاطع اإلشــارات الضوئية ومخالفة 
عدم ربط حزام األمان، ومخالفة استعمال 
الهاتف باليد وقدرتها على رصد متجاوزي 
السرعة فوق املعدل واإلشارات الضوئية.

الكاميرات سواء اخلاصة بالرقابة األمنية 
أو بالضبط املروري لها مردود كبير جدا، 
فإلى جانب أنها ال متيز بني املخالفني بعضهم 
البعض وال دخل لإلنسان فيها، وأعتقد أن 
كالمي في هذا اجلزئية واضح، فإنها أيضا 
توفر طاقات بشرية شرطية كبيرة ميكن 
االســتفادة منها في مهام أخرى عديدة، 
وهــذا معمول به في كثير من دول العالم 

املتقدم ودولنا اخلليجية. 
القضية املرورية من القضايا التي نعاني 
منها في الكويت، وينتج عن عدم االلتزام 
بقواعد السير خسائر بشرية تصل سنويا 
إلى نحو ٤٠٩ قتلى وآالف املصابني، وتتحمل 
ميزانية الدولة مئات املاليني من الدنانير 
لتأهيل وعالج املصابني ســنويا، هذا إلى 

جانب ضرر بالغ يقع على أسر املصابني 
واملتوفني جراء تلك احلوادث.

األبحاث والدراســات تؤكــد أن أغلب 
احلــوادث ينجم عن مخالفة قواعد املرور 
واالستهتار بالقانون، لذا فإن وجود الدوريات 
الثابتة على طول الطرق الدائرية الرئيسية 
والتقاطعات ووجود أجهزة متقدمة يساعد 
الضبط والضبط  الدوريات في حتقيــق 
املروري، وهذه الكاميرات املتقدمة تساعد 
كثيرا علــى التقليل من معدالت احلوادث 
خاصة التــي تقع في تقاطعات، أيضا فإن 
االستعانة بكاميرات السرعة على طريق ٣٠٦

والتي تقوم باحتساب املسافة والسرعة على 
الطريق الواصل بني الوفرة وميناء عبداهللا 
باالجتاهــني إضافة مهمة بالنظر إلى كثرة 

احلوادث التي تقع في هذا الطريق.
لدى وزارة الداخلية إحصاءات واضحة عن 
الطرقات والتقاطعات التي تكثر فيها احلوادث، 
لذا فمن املهم زيادة هذه الكاميرات على تلك 
الطرقات والتقاطعات التي تكثر بها حوادث 
السير، كما نأمل بزيادة التقنيات املستخدمة 

في املنافذ للحد من تهريب املخدرات. 
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه حتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده األمني الشيخ 

مشعل األحمد. 
آخر الكالم: سبق وتناولت في «نافذتي على  ٭
األمن» أن تغليــظ العقوبات املرورية أمر 
حتتمه الظروف، وأصبح ضرورة وأشرت 
أيضا إلى أن «الداخلية» ســبق واعتمدت 
مشروعا بقانون في العام ١٩٩٩ وفيه رفعت 
العقوبات فأدى ذلك إلــى انخفاض غير 

مسبوق للمخالفات.
  القانون املعمول به في عام ٢٠٢٠ صادر 
عام ١٩٧٦ ولم يعد منطقيا أن تطبق عقوباته 

الزهيدة.

نافذة على األمن

النائب األول
وكاميرات اجليل السادس

الفريق م. طارق حمادة

«األمن اجلنائي» واملدير اإلقليمي األميركي ناقشا تطورات «ساحة املخدرات»
عبداهللا قنيص

استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد لقطاع شؤون 
األمــن اجلنائي اللواء حامد الدواس مبكتبه ومدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد محمد قبازرد، مدير 
املكتب اإلقليمي األميركي جاريد باتي والوفد املرافق له.

وأكــد اللواء حامــد الدواس على اســتمرار التعاون 
بني اجلانبني ملكافحة كل اجلرائم اجلنائية وعلى وجه 
اخلصوص جرائم االجتار غير املشــروع في املخدرات 
واملؤثرات العقلية. ومن جانبه، ناقش العميد محمد قبازرد 
آخر التطورات التي طرأت على ساحة املخدرات، مثمنا 
اجلهود التي يبذلها املكتب في التعاون ملكافحة املخدرات 
على كل املســتويات الدولية واإلقليمية، واســتعرض 
خــالل اللقاء الضبطيات التي قامــت بها اإلدارة العامة 

اللواء حامد الدواس خالل اجتماعه مع جاريد باتيملكافحة املخدرات.

حملة «ورش املركبات املزعجة» تكشف عن ٦ لوحات مخبأة
منصور السلطان

الداخليــة  قامــت وزارة 
ممثلة باإلدارة العامة للمرور 
بالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعــة بحملة مرورية 
أمــس  وتفتيشــية صبــاح 
األول على منطقة أبوحليفة، 
وأســفرت عن إغالق فوري 
لورشــتني مخالفتني للقرار 
الوزاري رقم ٢٠٢٢/٧٦ تقومان 
املركبــات بالعوادم  بتزويد 
املخالفة (التــي تصدر منها 

أصوات مزعجة).
كمــا مت العثــور علــى ٦
لوحــات معدنيــة تخــص 
املركبــات مخبــأة بإحــدى 
الورش ومت اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وإحالتها  القانونية 
إلى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراء القانوني الالزم.
وأكــد بيــان صــادر عن 
اإلعــالم األمنــي اســتمرار 
احلمــالت املروريــة املكثفة 
بالتعاون مع اجلهات املعنية 

بالدولــة، وذلك حرصا على 
تطبيق القانون على اجلميع 
عــن  اخلارجــني  وضبــط 
القانون، مشددة على ضرورة 
االلتزام بالقوانني وذلك حفاظا 

على سالمة اجلميع، مشيرة 
إلى ان حملة أبوحليفة تأتي 
ضمن جهود املؤسسة األمنية 
املستمرة وتكثيف احلمالت 
األمنية والتفتيشية بالتعاون 

مع وزارة التجارة الصناعة 
للحد من الظواهر الســلبية 
وأخذ اإلجــراءات القانونية 
الكراجــات  الالزمــة بحــق 

والورش املخالفة.

جانب من املعدات املخالفة التي ضبطت في الورشمن حملة وزارتي الداخلية والتجارة في أبو حليفة وفي اإلطار مفتش يضع ملصق «مغلق»

ضبط أفريقيني بحوزتهما خمور في اجلهراء
منصور سلطان

ألقت دوريات إسناد مديرية أمن اجلهراء 
مســاء أول أمس القبــض على وافدين من 
اجلنسية االفريقية يروجان اخلمور بالقرب 
من أحد األســواق التجاريــة وبحوزتهما 

زجاجتا خمر.
ووفق مصدر أفاد بإنه خالل جتول إحدى 
دوريات إسناد مديرية أمن اجلهراء مساء 

أول من أمس في منطقة أسواق اجلهراء مت 
االشتباه بشخصني ارتبكا وحاوال الهرب 
فور مشــاهدتهما، دورية الشــرطة وبعد 
ضبطهما تبني أنهما من اجلنسية االفريقية 

وبحوزتهما زجاجتا خمر.
وخالل التحقيق معهمــا اعترفا بأنهما 
يروجــان اخلمور على زبائنهما في نطاق 
محافظــة اجلهراء، وعليه متــت إحالتهما 

واملضبوطات الى اجلهة املختصة.

إنقاذ محتجزين من حريق منزل  في مشرف

مبارك التنيب

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفـــــاء العام بأنـــه ورد بالغ 
إلى إدارة العمليات املركزية صبـــــاح 
امــس يفيد بوجـــــود حريق منزل في 
منطقة مشـــــرف وبداخله أشخــــاص 

محتجـــــزون وعلى الفــور مت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكـــز مشرف والبدع 
إلى موقـــع احلــــادث وعند الوصـــول 
متكنـــت الفرق مـــن مكافحــــة احلريق 
والسيطرة عليه وإخـــراج األشخاص 
احملتجزين وتســليمهم إلــى الطوارئ 

الطبية.

احلريق خلّف أضرارا مادية بالغة

موظف في «البلدية» يتهم صاحب حساب بسّبه بـ «طاح حظك»
سعود عبد العزيز 

 تقــدم مواطن يعمل موظفا في بلدية الكويت 
من مواليد ١٩٩٤ ببالغ إلى مخفر شرطة الصبية 
حمل عنوان سب وقذف وإساءة استخدام وسائل 
التواصل. واضاف انه وعبر أحد برامج التواصل 
االجتماعــي تلقــى محادثة علــى «اخلاص»، قال 
فيهــا املدعــى عليه «طاح حظكم علــى حظ اللي 
جنسكم». وتقدم املبلغ ببيانات صاحب احلساب، 

فيما لم يعرف احلوار الذي استبق السب وعليه 
متت احالة ملف القضية الى املباحث االلكترونية 
الســتدعاء املدعى عليه ومواجهتــه باألدلة التي 

قدمها املجني عليه.
 من جهة أخرى، وبأمر وكيل النائب العام، مت 
اإليعاز ملباحث اجلهراء بضبط وإحضار مجهول 
انتحل صفة رجل مباحث سلب من مواطن هاتفه 

النقال «آيفون ١٢».
وبحسب إفادة املبلغ، وهو من مواليد ١٩٧٧، 

فإنه كان متوقفا بســيارته داخل ساحة ترابية 
مقابل احد البنوك، حيث جاءه شــخص يرتدي 
الــزي الوطني وســأله عن اســباب توقفه على 
مقربــة مــن البنك، معرفا عن نفســه بأنه رجل 
مباحث، وطلب منه ان يطلع على هاتفه النقال 
للوقــوف عما اذا كان التقط صورا للبنك، وبعد 
تسلمه الهاتف دخل إلى مركبته وهرب الى جهة 
غير معلومة، وســجلت قضية بتصنيف جنح 

برقم ٢٠٢٣/٢٠.

سلب مواطن هاتفه النقال من منتحل مباحث مقابل بنك


