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اأك�������د مع�������ايل نائب رئي�س جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلي�������ة ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح ان 

املوؤ�ص�ص�������ات الع�صكريه جميعها وحدة واح�������دة كاحلزمة املتكاملة تكمل بع�صها بع�صا من اأجل 

رفع�������ة بلدنا دولة الكويت و�صمان تقدمي اأف�صل ال�صبل للتمًي�������ز والنجاح للم�صوؤوليات امللقاة 

علي عاتقها وللمهام اجل�صام املوكلة لها.

ج�������اء ذلك يف ت�صري�������ح اجلراح لوكالة الأنب�������اء الكويتية كون�������اردا على ا�صادة مع�������ايل نائب رئي�س 

جمل��������س الوزراء ووزير الدفاع ال�صي�������خ حممد اخلالد ال�صباح بدور وزارة الداخلية يف ت�صهيل مهام 

هيئ�������ة اخلدمة الوطنية وتذليل كل ال�صبل والمكانيات من اأجل التطلع لتقدمي اأف�صل اخلدمات 

لبنائنا واإخواننا ال�صباب املتطوعون خلدمة وطنهم وحتمل م�صوؤولية حماية بالدهم.

واأك�������د اجلراح اأن وزارة الداخلية بكل قطاعاته�������ا م�صخرة خلدمة اإخوانهم يف القوات امل�صلحه 

تعاون�������ا وتن�صيقا وت�صاورا وت�صخري امكانياتهم لنج�������اح امل�صوؤوليات وتذليل العقبات ان وجدت 

ولن نتوانى يف ذلك فانتم دوما معنا م�صهود لكم يف التعاون وروح امل�صوؤولية امل�صرتكة.

واختت�������م اجلراح ت�صريحه متمنيا للق�������وات امل�صلحة كل التوفيق والنجاح بقيادة اأخي ال�صيخ 

حممد اخلالد ال�صباح الذي ن�صهد باإمكانياته وقدراته وكفاءته العالية وتفانيه خلدمة وطنه 

يف ظ�������ل القيادة احلكيمة ل�صيدي ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد و�صيدي �صمو ويل العهد 

الأمني و�صيدي �صمو رئي�س جمل�س الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

الجراح: وزارة الداخلية ُمسخرة لخدمة 
إخواننا في القوات المسلحة
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استقباالت الشيخ خالد الجراح الصباح

استقباالت

ا�صتقب�������ل مع�������ايل ال�صي�������خ خالد اجل�������راح نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية يف مكتبه 

مبقر وزارة الداخلي�������ة �صفري جمهورية ال�صودان 

ال�صقي�������ق �صعادة حميي الدي�������ن �صامل لدى دولة 

الكويت والوفد املرافق له.

و�صل�������م معالي�������ه ر�صال�������ة خطية من اأخي�������ه وزير 

داخلية ال�صودان معايل الفريق �صرطة د. حامد 

منان حمم�������د املريغني تتعلق بالتعاون الثنائي 

امل�صرتك.  وقد رحب معاليه ب�صيفه موؤكدًا عمق 

العالقات والتعاون بني البلدين ال�صقيقني ومت 

خ�������الل اللقاء تب�������ادل الأحادي�������ث الودية وبحث 

عدد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

م�������ن جانبه اأعرب ال�صفري ال�صوداين عن تقديره 

لدور دولة الكويت يف تعزيز المن يف املنطقة.

م�ص�������ريا اىل اأهمي�������ة املو�صوع�������ات الت�������ي مت�������ت 

مناق�صته�������ا يف اإطار �صبل تعزي�������ز العالقات بني 

البلدين وما لقيه من توافق يف الروؤى ما يدعم 

الجت�������اه مبزي�������د م�������ن التع�������اون والتن�صيق بني 

البلدين ال�صقيقني. 

اأفغان�صت�������ان  جمهوري�������ة  �صف�������ري  التق�������ى  كم�������ا 

الإ�صالمي�������ة لدى دول�������ة الكويت �صع�������ادة منجل 

ح�صني. وق�������د رحب معالي�������ه ب�صيفه ومت خالل 

اللقاء تب�������ادل الأحاديث الودية وبحث عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

وقد اأ�صاد �صفري اأفغان�صتان باأهمية املو�صوعات 

الت�������ي مت�������ت مناق�صته�������ا يف اإط�������ار �صب�������ل تعزيز 

العالقات ب�������ني البلدين وما يحظى به املقيمني 

الأفغ�������ان م�������ن رعاي�������ة واهتمام م�������ن جانب دولة 

الكوي�������ت. كم�������ا ا�صتقب�������ل معالي�������ه �صف�������ري دولة 

فل�صطني لدى دولة الكويت �صعادة رامي اإح�صان 

طهبوب وق�������د رحب معاليه ب�صيفه موؤكدًا عمق 

العالق�������ات والتع�������اون ب�������ني البلدي�������ن، وم�صيدُا 

بالتعاون املثمر والبناء.

كم�������ا بحث معاليه معه العدي�������د من الأمور ذات 

الهتم�������ام امل�ص�������رتك، خا�صة ما يخ��������س �صئون 

اجلالية الفل�صطينية بدولة الكويت.

وقد اأعرب ال�صفري طهبوب عن تقديره واعتزازه 

بال�������دور احليوي ال�������ذي تقوم به دول�������ة الكويت 

يف �صت�������ى املج�������الت مم�������ا ي�صه�������م يف املزيد من 

النجاحات على م�صتوى املنطقة.

معايل ال�صيخ خالد اجلراح ي�صتقبل �صفري جمهورية ال�صودان ال�صقيق �صعادة حميي الدين �صامل

.. وي�صتقبل �صعادة منجل ح�صني �صفري جمهورية اأفغان�صتان

.. وي�صتقبل �صفري دولة فل�صطني رامي اإح�صان طهبوب
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ا�صتقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود 

حمم�������د الدو�صري يف مكتبه �صع�������ادة وانغ دي 

�صف�������ري جمهورية ال�ص�������ني ال�صعبية لدى دولة 

الكوي�������ت. وقد رحب الفريق الدو�صري ب�صيفه 

ومت خ�������الل اللقاء تب�������ادل الأحادي�������ث الودية 

ومناق�ص�������ة م�صاحة التعاون امل�صرتك مبا يرقى 

لال�صتف�������ادة من اخل�������رات والتقنيات الأمنية 

ال�صينية خا�صة يف جم�������ال مكافحة الإرهاب 

واملخدرات واجلرائم الإلكرتونية. 

واأثن�������ى الفري�������ق الدو�صري على م�������دى اأهمية 

العالق�������ات التاريخي�������ة املتميزة ب�������ني البلدين 

على كافة الأ�صع�������دة ومنها املجالت الأمنية، 

اآماًل املزيد م�������ن التعاون مبا يخ�������دم الرتقاء 

باجلهاز الأمني الكويتي.

كم�������ا ق�������دم الفريق الدو�ص�������ري �صك�������ره ل�صعادة 

ال�صف�������ري وانغ دي على ه�������ذه الزيارة، وتقديره 

للجالي�������ة ال�صينية متمنيًا لهم طيب الإقامة 

يف دول�������ة الكوي�������ت. وم�������ن جانب�������ه اأك�������د �صعادة 

ال�صف�������ري وان�������غ دي ع�������ن عم�������ق العالق�������ة بني 

البلدي�������ن ال�صديقني وق�������دم �صك�������ره وتقديره 

لدول�������ة الكويت على رعايته�������ا وح�صن وفادتها 

للجالي�������ة ال�صيني�������ة املتواج�������دة عل�������ى اأر�صها 

موؤك�������دًا اأن جمهورية ال�ص�������ني ال�صعبية تثمن 

لدول�������ة الكوي�������ت م�صاعيها ودوره�������ا الإقليمي 

والإن�صاين. ح�صر ال�صتقبال مدير عام الإدارة 

العام�������ة للعالق�������ات والإعالم الأمن�������ي العميد 

عادل اأحمد احل�صا�س.

كم�������ا التق�������ى وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة الفريق 

حمم�������ود حمم�������د الدو�ص�������ري، يف مكتبه مبقر 

وزارة الداخلي�������ة، �صع�������ادة مزولي�صا بونا �صفري 

جمهوري�������ة جنوب افريقيا ل�������دي دولة الكويت 

بح�صور وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صئون 

الأمن اخلا�س بالإنابة اللواء  �صكري النجار. 

وقد رح�������ب الفريق الدو�ص�������ري ب�صيفه موؤكدًا 

عل�������ى عمق عالق�������ات التع�������اون ب�������ني البلدين 

ال�صديقني ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث 

الودي�������ة وبح�������ث املو�صوع�������ات ذات الهتم�������ام 

امل�ص�������رتك. واأو�صح الفريق الدو�ص�������ري اأهمية 

التعاون املثم�������ر والبناء يف جمال تطوير كافة 

املج�������الت الأمني�������ة معربًا عن تطلع�������ه لزيادة 

التن�صي�������ق يف جمال التكنولوجي�������ا اإىل جانب 

الزي�������ارات الأمنية للف�������رق املخت�صة لالطالع 

عل�������ى الأجهزة والتقنيات املتط�������ورة مما يعزز 

رفع كفاءة الأداء الأمني.

ومن جانب�������ه اأعرب �صع�������ادة �صف�������ري جمهورية 

جنوب افريقيا ع�������ن تطلع بالده اىل التن�صيق 

املثمر بني اجلانب�������ني، متوجهًا لدولة الكويت 

بالتقدي�������ر والمتن�������ان على ما تلق�������اه جالية 

جنوب افريقيا من رعاية واهتمام.

ح�ص�������ر ال�صتقب�������ال مدير ع�������ام الإدارة العامة 

للعالق�������ات والإع�������الم الأمن�������ي العمي�������د عادل 

اإدارة املتفج�������رات  اأحم�������د احل�صا��������س ومدي�������ر 

بالإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�صة العقيد 

عبد الوهاب الياقوت.

كم�������ا اجتم�������ع وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة الفريق 

وزارة  مببن�������ى  الدو�ص�������ري  حمم�������د  حمم�������ود 

الداخلية ممثل ال�صرطة الريطانية مبنطقة 

اخلليج العرب�������ي جيم�س كون�صتاب�������ل، يرافقه 

بول بيفر.

ويف بداي�������ة اللق�������اء رح�������ب الفري�������ق الدو�صري 

ب�صيفيه م�صيدًا بعمق العالقات بني البلدين 

ال�صديقني.

وخ�������الل اللق�������اء تب�������ادل اجلانب�������ان الأحاديث 

الودية وبحث الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك 

مبا فيها تبادل اخل�������رات والتعاون يف املجال 

الأمني والتدريب.

استقباالت الفريق الدوسري

الفريق حممود الدو�صري  ي�صتقبل مزولي�صا بونا �صفري جمهورية جنوب افريقيا

.. وي�صتقبل ممثل ال�صرطة الريطانية مبنطقة اخلليج العربي جيم�س كون�صتابل ويرافقه بول بيفر.. وي�صتقبل وانغ دي �صفري جمهورية ال�صني ال�صعبية
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 حيث كان يف ا�صتقباله وكيل وزارة الداخلية 

امل�صاع�������د ل�صوؤون اخلدم�������ات امل�صاندة اللواء 

زه�������ري ن�ص�������ر اهلل ووكي�������ل وزارة الداخلي�������ة 

امل�صاعد ل�صوؤون المن العام بالإنابة اللواء 

ابراهي�������م الطراح، ومدير ع�������ام مديرية اأمن 

مبارك الكبري اللواء فوؤاد الأثري وعدد من 

القيادات الأمنية املخت�صة.

واأك�������د الفري�������ق الدو�صري خالل ه�������ذه املنا�صبة 

ان املخفر يعد حلق�������ة الو�صل الأوىل بني رجل 

الأم�������ن واملواطن لبناء �صراك�������ة حقيقية يعتر 

وكيل وزارة الداخلية

يفتتح مخفر أبو فطيرة
ضمن سلسلة املشاريع 
االنشائية املتوالية لوزارة 
الداخلية ويف إطار خطة 
الوزارة الهادفة اىل حتديث 
وتطوير خمافر الشرطة يف 
خمتلف مناطق البالد، افتتح 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
حممود حممد الدوسري 
خمفر منطقة ابو فطرية التابع 
ملديرية أمن مبارك الكبري.

أخبارنا



9

به م�������ن جتهيزات حديثة م�������ن اأجل اإحداث 

نقلة نوعية تتما�صى مع النه�صة احل�صارية 

والأمني�������ة التي ت�صهدها البالد ب�صفة عامة 

ووزارة الداخلي�������ة ب�صف�������ة خا�ص�������ة لتقدمي 

اأف�ص�������ل اخلدم�������ات للمواطن�������ني واملقيمني 

وتوفري الأمن والأمان على اأر�س الكويت.

كم�������ا ق�������ام الفري�������ق الدو�صري بزي�������ارة هيئة 

التابع�������ة  الع�صكري�������ة  الوطني�������ة  اخلدم�������ة 

للجي�س.

واأ�صاف الفريق الدو�صري اأن تطوير وحتديث 

مرافق وزار ة الداخلية من اأ�صا�صيات العمل 

الأمن�������ي لأن ذل�������ك يلبي احتياج�������ات رجل 

الأمن للتعامل مع اأي احداثيات مهما كان 

نوعها، م�صريا اإىل اأن مرافق وزارة الداخلية 

لي�ص�������ت كغريها من املباين ويجب اأن يراعى 

فيه�������ا نوعية العمل املطلوب كاأجهزة اأمنية، 

وتهيئة املبنى لتقدمي اخلدمات للجمهور.

من جانبه، اأعرب الل�������واء الطراح عن �صكره 

وتقدي�������ره لدع�������م القي�������ادة العلي�������ا ل�������وزارة 

الداخلي�������ة لقط�������اع الم�������ن الع�������ام، جمددا 

العهد ان يبقى رجال المن العني ال�صاهرة 

حلماية وطننا احلبيب يف كل املواقع.

رافق�������ه يف اجلولة مدير ع�������ام الإدارة العامة 

للعالق�������ات والإعالم الأمن�������ي العميد عادل 

اأحمد احل�صا�س.

فيها املواطن �صريكا اأ�صا�صيا يف العملية الأمنية 

حيث ان املواطنني واملقيمني هم اجلناح الرافد 

والركيزة الأ�صا�صية لرجال الأمن.

واأ�ص�������ار اإىل اأن حر�س القي�������ادة العليا لوزارة 

الداخلي�������ة عل�������ى حتدي�������ث وتطوي�������ر كاف�������ة 

الأجهزة والقطاعات الأمنية املختلفة ياأتي 

يف اإطار روؤية ا�صرتاتيجية �صاملة ت�صتهدف 

تفعيل العمل الأمني مبا يواكب م�صتجدات 

الع�صر ومبا يج�صد اهتمام وزارة الداخلية 

باملواطن�������ني، ويحقق ال�صال�������ح العام ويرفع 

م�صتوى الأداء ال�صرط�������ي خلدمة منظومة 

الأمن الجتماعي.

وا�صتم�������ع الفري�������ق الدو�ص�������ري اىل ايج�������از 

م�������ن مدير ع�������ام الإدارة العام�������ة لالإن�صاءات 

وال�صيانة بالإناب�������ة العميد يو�صف البطي، 

ع�������ن املبنى اجلديد وم�������ا ي�صمه املخفر من 

اإدارات اأمني�������ة تخ�������دم املواطن�������ني واملقيمني 

والتي ت�صم كتبة املخف�������ر والأحوال وغرفة 

النتظار ومكاتب التحقيق ونظارة الرجال 

والن�صاء وقاعة التدريب اخلا�صة بال�صباط 

اجل�������دد ومكتب املباح�������ث اجلنائي�������ة واإدارة 

مراكز خدم�������ة مبارك الكبري وما مت تزويده 
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أخبارنا

واك�������د وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة الفريق 

الدو�ص�������ري اإن مع�������ايل نائ�������ب رئي��������س 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�صيخ 

خالد اجل�������راح ال�صباح يويل الريا�صة 

ال�صرطي�������ة اهتماما كبريا مل�������ا لها من 

انعكا��������س على م�صت�������وى الداء المني 

ويرفع من امله�������ارات الفردية ملنت�صبي 

وزارة الداخلي�������ة وايج�������اد رج�������ل ام�������ن 

متميز يف اداء العمل والقيام بالواجب 

املطل�������وب منه عل�������ى الوج�������ه الكمل، 

م�صريا بذل�������ك اإىل اأن وزارة الداخلية 

الفعالي�������ات  ه�������ذه  بتنظي�������م  تفخ�������ر 

الريا�صي�������ة الت�������ي تعل�������ي م�������ن كف�������اءة 

منت�صبيها وتخلق روحا تناف�صية بناءة 

بينه�������م م�صيف�������ا اأن البطولة ت�صتحق 

كل الهتم�������ام واحلر��������س عل�������ى توفري 

اأ�صا�صي�������ات جناحه�������ا وحتقي�������ق كامل 

اأهدافه�������ا مبا يلي�������ق والتمي�������ز الكبري 

لقوات المن اخلا�صة.

تفوق رياضي
واأ�صاد الفريق الدو�صري بامل�صاركني يف 

املناف�صات وم�������ا اأبدوه من روح ريا�صية 

عالي�������ة وحر�صهم عل�������ى تقدمي كل ما 

لديهم من مه�������ارات وكذلك حر�صهم 

على اكت�صاب خرات متميزة من خالل 

التناف�س مع زمالئه�������م يف القطاعات 

املناف�ص�������ة. وعر الفريق الدو�صري عن 

�صعادته مبا مل�ص�������ه من تفاهم وتوا�صل 

طيب ب�������ني ال�صباط والأف�������راد موؤكدا 

حتت رعاية وحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود 
حممد الدوسري وبحضور الوكيل 
املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية 
وتنفيذ االحكام اللواء عبداهلل املهنا 
والوكيل املساعد لشئون األمن اخلاص 
بالوكالة اللواء شكري النجار ومدير 
عام اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
االمني العميد عادل احمد احلشاش 
وعدد من قيادات قطاع االمن اخلاص، 
اختتمت بطولة الفنون القتالية الثانية 
فئتي اجليو جيتسو 
)بدون بدلة( و)الكيك بوكسينج 
 )MMA والـ

اختتم فعاليات بطولة الفنون القتالية الثانية 
فئتي الجيو جيتسو بدون بدلة والكيك بوكسينجوال

األمن الخاص 
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على اأن ذلك هدف رئي�صي من الأهداف 

التي حققتها البطولة و�صدد على ان 

امن الكوي�������ت حمفوظ ب�صواعد رجال 

الداخلية البوا�صل وبهمتهم.

واختت�������م الفريق الدو�صري ب�������اأن النتائج 

الت�������ي حققه�������ا امل�صاركون توؤك�������د متيزهم 

وتفوقهم الريا�صي مم�������ا ي�صهم يف اجناز 

العمال املوكلة اإليهم على الوجه الكمل، 

متمني�������ا من الطلبة احل�صور ان يتفوقوا 

يف املج�������ال الريا�صي، ومعرب�������ا عن �صكره 

وتقديره لكل من �صاهم يف اإقامة البطولة 

والعمل على اجناحها، كما تقدم بال�صكر 

لوفد دولة البحرين امل�صارك موؤكدا على 

�صرورة التوا�ص�������ل يف مثل هذه املنا�صبات 

لكت�ص�������اب اخل�������رات وتب�������ادل املعلومات 

يف كل م�������ا يتعلق بالريا�ص�������ة ال�صرطية ، 

وموؤكدا على عم�������ق العالقة بني ال�صقاء 

يف دول جمل��������س التع�������اون داعي�������ا اهلل ان 

يحف�������ظ الكويت وامريها و�صعبها من كل 

مكروه.
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الفريق الدوسري ترأس اجتماعًا لفريق عمل لجنة 
العمليات األمنية الميدانية والخاصة بشهر محرم

أخبارنا

اخلا�صة بالإجراءات الأمنية ل�صهر حمرم. 

وتوج�������ه الفريق الدو�صري بعدد من املالحظات 

لكي تتوج اخلطة بالنج�������اح الكامل.. مرزا اأن 

اجلهد واملثاب�������رة والتعليمات املتوا�صلة لرجال 

الأمن هي عنوان جناح خطتنا امليدانية.

واملح اإىل �ص�������رورة الرتكيز على القادة وعنا�صر 

التنفيذ واأدوات املتابعة يف اإطار ارتباط متكامل 

بع�صهم مع بع�س ملبا�صرة املهام وامل�صوؤوليات كل 

ح�ص�������ب واجباته وحث عل�������ى اللتزام بال�صبط 

والرب�������ط والن�صباط وعلى النت�ص�������ار الأمني 

املنظم املدع�������وم بالتواجد امل�������روري وان�صيابية 

احلرك�������ة وعدم الكثافة يف ظ�������ل تناغم وتن�صيق 

م�صتمر بني القطاعات امليدانية امل�صاركة.

ونقل الفريق الدو�ص�������ري اإىل فريق عمل جلنة 

العملي�������ات الأمني�������ة امليدانية حتي�������ات وتقدير 

معايل ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح نائب رئي�س 

جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية على جهودهم 

املتوا�صلة لرت�صيخ ركائز الأمن والأمان، معربا 

عن متنيات معالي�������ه لهم بالنجاح كالعهد بهم 

دائما يف تطبيق اخلطط والإجراءات اخلا�صة 

بتامني احل�صينيات خالل �صهر حمرم.

ح�ص�������ر الجتم�������اع مدي�������ر ع�������ام الإدارة العامة 

للعالقات والإعالم الأمني العميد عادل اأحمد 

احل�صا�س.

جاء ذلك خالل تروؤ�صه الجتماع النهائي بعد 

عدة اجتماع�������ات �صابقة لو�صع اخلطة الأمنية 

ال�صاملة لفري�������ق عمل جلنة العمليات الأمنية 

امليدانية واخلا�ص�������ة بالإجراءات الأمنية ل�صهر 

حم�������رم انه وفق�������ا لتوجيه�������ات مع�������ايل ال�صيخ 

خالد اجل�������راح ال�صب�������اح نائ�������ب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الداخلي�������ة، �صيتم تقييم اخلطة 

ب�ص�������كل يومي واأنها �صتحظ�������ى مبتابعة معاليه 

املبا�صرة.

كم�������ا ق�������دم الفري�������ق الدو�صري �صك�������ره وتقديره 

مل�ص�������وؤويل احل�صينيات على ما مل�صناه من تعاون 

بن�������اء ومثمر مع رجال الأم�������ن خالل املنا�صبات 

احلالي�������ة وال�صابقة مم�������ا ي�صاه�������م ب�صكل كبري 

يف تاأم�������ني اخلطة التف�صيلي�������ة وهذا ما عهدنا 

منهم دائمًا.

و�صدد على اأن هدفنا هو احلفاظ على الأرواح 

واملمتلكات وان اأمن املواطن على راأ�س الأولويات 

و�صم�������ان �صالمة كل مرت�������ادي احل�صينيات وهو 

ه�������دف لن نقب�������ل التن�������ازل عنه ب�������اأي حال من 

الأحوال.

وقد ا�صتمع الفري�������ق الدو�صري اإىل �صرح قدمه 

وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون العمليات 

املن�ص�������ق العام للخط�������ة الأمنية الل�������واء جمال 

ال�صاي�������غ، ح�������ول اخلط�������وط العري�ص�������ة خلطة 

التامني واخلطط التف�صيلية الأمنية واملرورية 

أكد وكيل 
وزارة الداخلية املشرف العام 
للخطة األمنية لتأمني 
جمالس احلسينيات الفريق 
حممود حممد الدوسري،
 أن اخلطة التنفيذية 
لشهر حمرم وتأمني احلسينيات 
قد بدأت فعليا على ارض 
الواقع وأنها ستطبق بكل 
حزم يف كل تفاصيلها 
وبنفس مستوى ما اعد لها 
من إجراءات وتدابري.
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.. ويزور غرفة اتخاذ القرار ويتفقد عددا من الحسينيات 
تزامنًا مع بدء تطبيق الخطة التنفيذية لشهر محرم

مديرية اأمن مكلفني بها. 

كم�������ا اطلع على خطة قطاع الم�������ن اخلا�س والتي 

تت�صم�������ن اإجراءات التفتي�س وتاأمني املواقع وتنفيذ 

اأي مهام اأمنية اأخرى.  وقد اأعرب الفريق الدو�صري 

عن �صك�������ره وتقديره للجهود الأمني�������ة والتي مل�صها 

من م�صت�������وى الإع�������داد واجلاهزية، ووج�������ه حديثه 

للقيادات الأمنية، قائاًل اإنكم تقومون بواجب تاأمني 

اأه�������ل الكويت ف�صعوه�������م يف اأعينك�������م، م�صددًا على 

�صرورة األ يغفل اأحدًا منهم اللتزام ب�صعة ال�صدر 

والبت�صامة وروح التع�������اون، خا�صة يف التعامل مع 

كبار ال�صن من الرجال والن�صاء وذوي الحتياجات 

اخلا�ص�������ة.  كما اأو�صاهم باحل��������س الأمني وم�صتوى 

التواج�������د اليقظ وال�صت�صع�������ار الدائم لكل مالمح 

هذه اخلطة وتف�صيالتها املختلفة، داعيًا املوىل عز 

وجل اأن يحفظ الكويت و�صعبها من كل مكروه.  ثم 

قام الفريق الدو�صري بزيارة لعددًا من احل�صينيات 

وكان يف ا�صتقبال�������ه القي�������ادات الأمني�������ة امليداني�������ة 

املخت�ص�������ة كل يف موقع�������ه، واطل�������ع عل�������ى النت�صار 

الأمني وتوزيع الق�������وة على اأر�س الواقع مبا يحقق 

التاأمني وكيفية التعام�������ل مع الفر�صيات املختلفة 

وكذلك خطط الحرتازات الأمنية ونطاق الإ�صراف 

والتاأم�������ني.  ووجه الفريق الدو�صري �صكره وتقديره 

لأ�صح�������اب احل�صينيات على تعاونه�������م وم�صاندتهم 

للجه�������ود الأمنية، وخمتتمًا جولته باإبداء عدد من 

املالحظات مب�������ا يحقق تنفيذ اخلطة الأمنية على 

الوجه الأكمل.

ق�������ام وكي�������ل وزارة الداخلية امل�صرف الع�������ام للخطة 

الأمني�������ة لتاأم�������ني جمال��������س احل�صيني�������ات الفريق 

حممود حممد الدو�ص�������ري بزيارة ميدانية تفقدية 

اإىل غرف�������ة اتخ�������اذ الق�������رار التابعة ل�������الإدارة العامة 

املركزي�������ة للعملي�������ات، والتق�������ى خالله�������ا بالقيادات 

امليدانية املعنية املخت�صة ، وعدد من قيادات قطاع 

العمليات، ونقل الفري�������ق الدو�صري حتيات معايل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�صيخ 

خال�������د اجل�������راح ال�صب�������اح، اإىل القي�������ادات الأمني�������ة 

امل�صوؤول�������ة ع�������ن تنفي�������ذ اخلط�������ة الأمني�������ة لتاأمني 

جمال�س احل�صيني�������ات.  بعد ذل�������ك ا�صتمع الفريق 

الدو�ص�������ري ل�صرح عن اخلط�������ة التنفيذية التي بداأ 

تنفيذه�������ا عل�������ى اأر�س الواقع وم�������دى مالئمتها مع 

اخلط�������ة التنظيمية لتاأمني احل�صيني�������ات وروادها، 

كما اطل�������ع على م�صت�������وى التن�صي�������ق والتكامل مع 

القطاعات امل�صاركة كل يف جمال تخ�ص�صه، و خطة 

التاأم�������ني املروري�������ة وان�صيابية حرك�������ة ال�صري وثبوت 

الدوريات بالتن�صي�������ق والتعاون م�������ع الإدارة العامة 

للمرور ونطاق توزيعها وانت�صارها. 

وخالل ه�������ذه الزي�������ارة ا�صتم�������ع الفري�������ق الدو�صري 

م�������ن القي�������ادات امليدانية التقاري�������ر التف�صيلية عن 

الإجراءات الوقائية وجهود اأجهزة البحث والتحري 

فيه�������ا، مع اجلهات الأمني�������ة املعنية بتنفيذ اخلطة 

كل على حدة ب�ص�������اأن خطة التوزيع والنت�صار واأبرز 

املالحظ�������ات املتعلق�������ة بالتنفيذ عل�������ى م�صتوى كل 
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افتتح المبنى الجديد لمركز التدريب 
التخصصي بقطاع المنافذ

الفريق الدوسري 

وقد ا�صتهل الدو�صري اجلولة بافتتاح املبنى 

اجلدي�������د )مرك�������ز التدري�������ب التخ�ص�ص�������ي(، 

وا�صتمع اإىل �صرح من الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون 

اأم�������ن املنافذ اللواء من�صور العو�صي باإعطاء 

ت�صور �صام�������ل عن املركز ومرافق�������ه ومن�صاآته 

وروؤيته ومهمته واأهدافه. 

واأ�صار الفريق الدو�صري اإىل دعم معايل نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�صيخ 

خالد اجل�������راح ال�صب�������اح، موؤك�������دًا اأن ت�صييد 

املرك�������ز ي�صاه�������م يف تنمية ق�������درات امل�صاركني 

ومواكب�������ة  املج�������ال  ه�������ذا  واملتخ�ص�ص�������ني يف 

التق�������دم املت�ص�������ارع والتطورات باأم�������ن املنافذ 

ومط�������ار الكويت ال�������دويل والمل�������ام باأ�صاليبها 

وطرق تطبيقها.

موجهًا �صكره ملركز دبي للطريان املدين على 

التع�������اون البناء وتوف�������ريه كادرًا تدريبيًا يقوم 

نيابة عن معايل نائب رئيس جملس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح الصباح، افتتح وكيل وزارة 
الداخلية الفريق حممود الدوسري 
املبنى اجلديد ملركز التدريب 
التخصصي لقطاع أمن املنافذ وذلك 
بحضور رئيس اإلدارة العامة للطريان 
املدين الشيخ سلمان احلمود 
الصباح، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون امن احلدود الفريق 
الشيخ حممد اليوسف الصباح، 
ومدير عام اجلمارك املستشار جمال 
اجلالوي، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء الشيخ مازن اجلراح، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون امن 
املنافذ اللواء منصور العوضي.

أخبارنا

14
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بتقدمي التدريب ملنت�صبي القطاع.

واأ�ص�������اف اأن الهدف من ه�������ذه الدورات توفري 

الك�������وادر املوؤهلة لتقدمي اأعل�������ى م�صتوى من 

الكف�������اءات يف جم�������ال امن املط�������ار مت�صلحة 

باأح�������دث التقني�������ات لأداء امله�������ام املنوطة بها 

على اأكمل وجه. 

واختت�������م الفري�������ق الدو�صري ب�������اأن مثل هذا 

املراكز التخ�ص�صية �صتقلل من الدورات التي 

تعقد يف اخلارج وتكلف الدولة مبالغ طائلة 

فاملركز وطني وب�صواعد وجهود وطنية.

من جانبه اأعرب رئي�س الإدارة العامة للطريان 

امل�������دين ال�صيخ �صلمان احلم�������ود ال�صباح عن 

اعت�������زازه بافتتاح مركز التدريب التخ�ص�صي 

يف مط�������ار الكويت ال�������دويل، م�صي�������دًا بجهود 

نائب رئي��������س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية 

ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح ووكيل الوزارة 

الفري�������ق حممود الدو�صري عل�������ى جهودهما 

الوا�صحة الت�������ي تكللت بتد�ص�������ني العمل يف 

هذا املركز الأمني املتكامل. 

واأك�������د ال�صيخ �صلم�������ان ال�صباح، ب�������اأن اأهمية 

مرك�������ز التدريب التخ�ص�ص�������ي التابع لقطاع 

اأم�������ن املنافذ يف وزارة الداخلي�������ة لرفع كفاءة 

العامل�������ني يف مطار الكويت الدويل يف كل ما 

يخ�س اأعمال التدقي�������ق والتفتي�س الأمني، 

م�صريًا اإىل اأن هذه اخلطوة �صتحقق املنظومة 

الأمنية املتكاملة م�������ن اأجل تاأمني الطائرات 

وامل�صافرين والأمتع�������ة يف املطار الذي يعتر 

واجهة ح�صارية لدولة الكويت.

ومن جانبه اأكد الل�������واء من�صور العو�صي اأن 

مراك�������ز التدريب التخ�ص�ص�������ي يف قطاع امن 

املنافذ حري�صة على رفع كفاءة العاملني يف 

مطار الكويت وكل ما يخ�س اأعمال التدقيق 

والتفتي��������س، م�ص�������ريا اإىل ان ه�������ذه اخلط�������وة 

الرائدة �صتحقق املنظومة الأمنية املتكاملة 

من اأجل تاأم�������ني الطائرات وامل�صافرين حيث 

اإن ال�������دورات التي �صتق�������ام يف املركز �صت�صاعد 

املتدرب�������ني عل�������ى ك�ص�������ب اخل�������رات والتوعية 

باملخاطر وكيفية التعامل معها.

هذا وق�������د مت افتتاح دورة اع�������داد املدربني يف 

قطاع ام�������ن املنافذ التي تق�������ام حتت ا�صراف 

منظم�������ة الي�������كاو ت�صم 20 متدرب�������ًا اغلبهم 

�صب�������اط وم�������دة ال�������دورة 5 اأي�������ام ويحا�صر يف 

ال�������دورة مدرب من مركز دب�������ي لأمن املطارات 

بدول�������ة المارات العربية املتحدة ومن يجتاز 

الدورة ي�صبح مدربًا معتمدًا من قبل منظمة 

اليكاو العاملية.

ح�صر الفتتاح مدي�������ر عام اأمن املطار اللواء 

وليد ال�صالح، ومدير عام الإدارة العامة لأمن 

املناف�������ذ الرية العميد اإي�������اد احلداد، ومدير 

عام الإدارة العامة للعالقات والعالم الأمني 

العمي�������د عادل احل�صا��������س، ومدير عام الإدارة 

العامة لأمن املوانئ بالوكالة العقيد عاطف 

احلب�صي، وعدد من القيادات الأمنية.

15
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الفريق الدوسري يشهد تخريج
دورة إعداد المدربين في قطاع 

أمن المنافذ )أمن الطيران( 

تخريج

نيابًة عن معايل نائب رئيس جملس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح الصباح شهد وكيل 
وزارة الداخلية الفريق حممود حممد الدوسري 
حفل تخريج دورة إعداد املدربني يف قطاع أمن 
املنافذ)أمن املطار( بحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء الشيخ 
مازن اجلراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي احتفل 
بتخريج الدورة األوىل )دورة إعداد املتدربني يف 
قطاع أمن املنافذ-أمن املطار( من مركز التدريب 
التخصصي التابع لقطاع أمن املنافذ والذي مت 
افتتاح مبناه اجلديد يوم األحد املاضي.

نيابًة عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
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واأكد ممثل معايل نائ�������ب رئي�س جمل�س الوزراء 

ووزي�������ر الداخلية ال�صيخ خال�������د اجلراح ال�صباح 

الفريق الدو�صري يف كلمته اأن الهدف الأ�صا�صي 

م�������ن ه�������ذه ال�������دورات اإيج�������اد العن�ص�������ر الب�صري 

الوطن�������ي املخت�س عل�������ى اأعلى م�صت�������وى ملواكبة 

التط�������ورات املتالحقة الت�������ي ي�صهده�������ا العامل، 

م�صريًا بذلك اأن هناك تو�صع يف املنافذ واملطارات 

ولبد م�������ن العمل على توفري جميع احتياجاته 

من العنا�صر الب�صرية املدربة تدريب على اأعلى 

اأ�ص��������س علمي�������ة منهجية حتى تتمي�������ز املنظومة 

الأمنية يف جميع القطاعات العاملة. 

واأعرب الفري�������ق الدو�صري عن �صك�������ره وتقديره 

ملركز دب�������ي لأمن الط�������ريان امل�������دين والذي قدم 

التدريبات النظرية والعملي�������ة للمتدربني، كما 

اأع�������رب عن �صعادته ملا �صاهده من تطور ملحوظ 

واإقب�������ال املتدرب�������ني عل�������ى التح�صي�������ل العلم�������ي 

لكت�ص�������اب املعلوم�������ات واخلرات مم�������ا ي�صهم يف 

اإجن�������اح العمل واأ�ص�������ار اإىل اأن جمي�������ع القيادات 

الأمني�������ة تعمل على متيز العم�������ل والأداء �صكاًل 

وم�صمونًا حتى يكون رجل الأمن مثايل وي�صهد 

له املواطن واملقيم.

كم�������ا اأ�ص�������ار اإىل اأن تد�ص�������ني العم�������ل يف املرك�������ز 

التخ�ص�صي بقطاع املناف�������ذ نقلة نوعية نفخر 

بها، م�ص�������ريا اإىل �صرورة تق�������دمي اأعلى م�صتوى 

م�������ن التدري�������ب يف جمال ام�������ن املناف�������ذ ومنفذ 

مط�������ار الكويت الدويل، حي�������ث اأن املنافذ تعتر 

الواجهة احل�صارية للبالد، وم�صددًا على اإقامة 

العديد م�������ن الدورات املتخ�ص�صة اأثناء اخلدمة 

لإك�صاب اخلرات وتبادل املعلومات بني منت�صبي 

القطاعات.

وكان وكي�������ل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون اأمن 

املنافذ اللواء من�ص�������ور العو�صي األقى كلمة اأكد 

فيه�������ا اأن مع�������ايل نائ�������ب رئي�س جمل��������س الوزراء 

ووزي�������ر الداخلية ال�صيخ خالد جل�������راح ال�صباح 

يوؤكد دومًا على اأهمية العن�صر الب�صري و�صرورة 

تطوي�������ر الأداء علميًا وعمليًا حتى يكون العمل 

الأمني متميزًا، م�صريًا اإىل اأن هذا املركز �صيلبي 

كاف�������ة الحتياج�������ات يف التدري�������ب يف قطاع اأمن 

املنافذ حيث �صيكون هناك تعاون وثيق وم�صتمر 

م�������ع جميع اجلهات املعنية يف املراكز احلدودية، 

وذل�������ك بغية اإع�������داد العن�صر الب�ص�������ري وتاأهيله 

للعمل حت�������ت اأي �صغوط يف العم�������ل، وانطالقًا 

م�������ن ال�صتعداد لإن�صاء املطار اجلديد واحلاجة 

املا�صة اإىل عنا�صر ب�صرية مدربة، �صتكون هناك 

دورات متخ�ص�ص�������ة يف �صت�������ى جمالت التفتي�س 

الأمن�������ي، والتعامل م�������ع اأي اأح�������داث طارئة من 

خ�������الل التدريب املتميز ومواكبة تطورات العمل 

يف املناف�������ذ احلدودية ، م�ص�������ريا اإىل اأننا نحتفل 

الي�������وم بخت�������ام دورة )اإع�������داد مدربني لأمن 

الط�������ريان امل�������دين( والذي �ص�������ارك فيها 20 

متدربا، ومن اجتازها اأ�صبح مدرب معتمد 

من قبل منظمة الإكاو العاملية . ومن جانبها 

قام�������ت الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم 

الأمن�������ي باأعداد وجتهيز فيل�������م وثائقي عن 

ن�صاأة مرك�������ز التدري�������ب التخ�ص�صي وتطور 

مبن�������اه وامللحق�������ات به من تقني�������ات حديثة 

واأجهزة تدريب مت عر�صه يف احلفل.

وهذا وقد قام الفري�������ق الدو�صري نيابة عن 

مع�������ايل نائب رئي�س جمل�س ال�������وزراء ووزير 

الداخلي�������ة ال�صي�������خ خالد اجل�������راح ال�صباح 

بتك�������رمي املحا�صرين واملتدرب�������ني معربًا عن 

�صك�������ره لدولة الإم�������ارات العربي�������ة ال�صقيقة 

لدورها يف اإعداد الكوادر الوطنية للتدريب 

والذي�������ن يت�������م اعتمادهم من قب�������ل منظمة 

الإكاو العاملية.

ح�ص�������ر التخريج مدير ع�������ام الإدارة العامة 

لأمن املط�������ار اللواء ولي�������د ال�صالح، ومدير 

ع�������ام الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والع�������الم 

الأمني العميد عادل احل�صا�س، ومدير عام 

الإدارة العامة لأمن املوانئ بالوكالة العقيد 

عاط�������ف احلب�ص�������ي، وع�������دد م�������ن القي�������ادات 

الأمنية.
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) نقدر تعبكم ( تكرم الفريق الدوسري
المبادرة الوطنية

أخبارنا

ا�صتقب�������ل وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود حممد الدو�صري، يف 

مكتبه مبقر وزارة الداخلية، وفد املبادرة الوطنية مل�صاندة جهود وزارة 

الداخلي�������ة برئا�صة خبري العالق�������ات الدبلوما�صية القن�صلية ومقرر 

جلنة ال�ص�������كاوى باجلمعية الكويتية حلقوق الإن�صان امل�صت�صار عبد 

العزيز الظفريي والوفد املرافق له املكون من رئي�س جلنة العالقات 

العام�������ة باملبادرة الوطنية /بدر الر�صيدي ورئي�س اللجنة الإعالمية 

فالح را�صد ورئي�صه ق�ص�������م فح�س الأن�صجة بالطب ال�صرعي ورئي�س 

اللجنة الن�صائية الدكتورة نادية الكندري ورئي�س اللجنة القانونية 

حممد عبد احلميد.

وق�������د رحب الفري�������ق الدو�صري ب�صيوف�������ه موؤكدًا على م�������دى اأهمية 

التعاون مع فريق املبادرة الوطني�������ة امل�صاندة جلهود وزارة الداخلية 

يف حف�������ظ اأمن الوطن واملواطن�������ني واملقيمني وامل�صاهمة الفاعلة يف 

الت�صدي لآفة الإرهاب والتطرف يف املجتمع.

واب�������دى الفريق الدو�صري ا�صتع�������داد وزارة الداخلي�������ة لدعم املبادرة 

والوقوف اإىل جانبها يف اأعمالها التي تهدف م�صاندة رجال الأمن.

من جانب�������ه اأ�صاد امل�صت�صار الظفريي بدور وجهود الفريق الدو�صري 

وكافة منت�صبي وزارة الداخلية يف حفظ اأمن البالد.

واأكد امل�صت�ص�������ار الظفريي اأن مبادرة )نق�������در تعبكم( هي الأوىل من 

نوعه�������ا يف دولة الكويت وحتظى بال�صراك�������ة ال�صرتاتيجية مع وزارة 

الداخلي�������ة. واأ�ص�������ار امل�صت�صار الظف�������ريي اأن مبادرة )نق�������در تعبكم( 

�صتق�������دم خطة عمل �صاملة لوزارة الداخلية �صتت�صمن تكرمي نخبة 

من رجال الأمن املتميزين وج�������ولت ميدانية، مل�صاندة جهود رجال 

الأمن العاملني يف امليدان.

بعد ذلك كرم امل�صت�ص�������ار الظفريي، الفريق الدو�صري باإهدائه درعا 

تذكاري�������ا و�صه�������ادة تقدير مبنا�صبة م�������رور عام على انط�������الق اأعمال 

واأن�صطة املبادرة والتي ت�صري بخطى ثابتة ومت�صي قدمًا يف حتقيق 

الأه�������داف الت�������ي انطلقت من اأجله�������ا.. كما كرم ع�������دد من ال�صباط 

باإدارة �صوؤون مكتب وكيل وزارة الداخلية.

ح�صر التك�������رمي مدير عام الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني 

العميد عادل احمد احل�صا�س.
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ا�صتقب�������ل وكي�������ل وزارة الداخلية بالإناب�������ة الفريق ال�صيخ حمم�������د اليو�صف ال�صباح 

مبكتب�������ه مبقر وزارة الداخلي�������ة بح�صور مدير عام اأكادميية �صع�������د العبداهلل للعلوم 

الأمني�������ة اللواء نا�ص�������ر بور�صلي، وم�صاعد مدي�������ر عام الإدارة العام�������ة ملكتب الوكيل 

لل�صئ�������ون الفنية العقيد حامد البالول خريجة الدفعة التا�صعة من معهد ال�صرطة 

الن�صائية برتبة وكيل �صابط.

وقام�������ت اخلريجة باأداء ق�ص�������م ال�صرطة اأمام وكيل وزارة الداخلي�������ة بالإنابة الفريق 

ال�صيخ حممد اليو�صف.

وهناأ الفريق ال�صي�������خ اليو�صف اخلريجة بهذه املنا�صبة وحثها على احرتام القانون 

و�صون الأمانة، داعيا اإياها اإىل اللتزام والن�صباط وعدم التهاون يف اأداء الواجب. 

واأعرب الفريق ال�صيخ اليو�صف عن اعتزازه بال�صرطة الن�صائية خا�صة واأنهن ميثلن 

النخب�������ة الالتي تلق�������ني التدريبات ال�صرطية واملعرفة النظري�������ة والتمارين العملية 

الكفيلة باأداء واجباتهن يف خمتلف قطاعات وزارة الداخلية على اأكمل وجه.

استقباالت 
الشيــــخ  الفريق 
محمد اليوسف
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مناسبات

الفريق محمد اليوسف الصباح 
قام بزيارة الحسينيات وبيوت العزاء وشكرهم  لتعاونهم 

والتزامهم بجميع التعليمات واإلرشادات األمنية

واصل جوالته على احلسينيات يف ذكرى يوم عاشوراء
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ق�������ام وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة بالإناب�������ة الفريق 

بع��������س  بزي�������ارة  ال�صب�������اح  اليو�ص�������ف  حمم�������د 

احل�صينيات وبيوت الع�������زاء، ويف بداية اجلولة 

نقل حتي�������ات معايل نائب رئي��������س الوزراء وزير 

الداخلي�������ة ال�صي�������خ خال�������د اجل�������راح ال�صب�������اح 

لإ�صح�������اب احل�صينيات وبي�������وت العزاء وعموم 

الجهزة الأمنية امليدانية.

اأ�صح�������اب  التق�������ى الفري�������ق اليو�ص�������ف  حي�������ث 

احل�صيني�������ات وبيوت الع�������زاء والقائمني عليها 

والعاملني يف اأجه�������زة اخلدمات وعموم اأجهزة 

الأمن امليداني�������ة املنت�صرة واطلع على جاهزية 

الق�������وة وتنفي�������ذ حم�������اور اخلط�������ة املو�صوع�������ة، 

موؤكدا اأن اأمن امل�صاج�������د واحل�صينيات وروادها 

م�������ن م�صئوليتن�������ا واأن اأجه�������زة وزارة الداخلية 

ل�������ن ت�صمح مطلق���������ًا لأي �صخ�س اأن مي�س اأمن 

الوطن واملواطنني.

وقد حر�س الفريق حمم�������د اليو�صف ال�صباح 

اآراء  اإىل  وال�صتم�������اع  احل�������وار  تب�������ادل  عل�������ى 

ومقرتح�������ات املواطن�������ني م�������ن رواد احل�صينيات 

القي�������ادات  اإىل  تعليمات�������ه مبا�ص�������رة  وتوجي�������ه 

الأمنية املتواج�������دة ميدانيا نحو تطوير الأداء 

دون اأية اأخطاء اأو جتاوزات والتي لن نقبل بها 

مطلقًا.

وقد اأع�������رب الفريق حمم�������د اليو�صف ال�صباح 

عن تقدي�������ره جلهود جميع الق�������ادة امليدانيني 

وال�صباط و�صباط ال�صف والأفراد من خمتلف 

قطاعات ال�صرطة اإىل جانب العاملني يف اأجهزة 

اخلدمات وفرق املتطوعني واملتطوعات، موؤكدًا 

ب�������اأن عملهم يحظ�������ى بتقدير وثن�������اء اإخوانهم 

املواطنني واملقيمني، واأن اأهل الكويت يقدرون 

عطاءهم وتفانيهم ب�������اأداء الواجب ومتفهمني 

لطبيع�������ة الإجراءات الأمني�������ة واملرورية املتبعة 

واأن �صالمة املواطنني واملقيمني اأمانة لدى 

رجال الأمن.

ويف اإط�������ار اجلولت التفقدي�������ة التي يقوم 

بها وكي�������ل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق 

ال�صيخ حمم�������د اليو�صف ال�صب�������اح لزيارة 

احل�صيني�������ات وبيوت الع�������زاء، والتي بداأها 

من قب�������ل خ�������الل الأي�������ام املا�صي�������ة وا�صل 

الفري�������ق اليو�صف يف ذكرى ي�������وم عا�صوراء 

جولت�������ه يرافق�������ه وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة 

امل�صاع�������د ل�صوؤون العملي�������ات اللواء جمال 

ال�صاي�������غ، ووكي�������ل وزارة الداخلية امل�صاعد 

ل�صوؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم 

الطراح، ووكي�������ل وزارة الداخلي�������ة امل�صاعد 

ل�صوؤون املرور اللواء فه�������د ال�صويع، ووكيل 

وزارة الداخلي�������ة امل�صاع�������د ل�ص�������وؤون الأمن 

اخلا��������س بالإناب�������ة اللواء �صك�������ري النجار 
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مناسبات

ومدير عام الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم 

ع�������ادل احم�������د احل�صا��������س،  العمي�������د  الأمن�������ي 

ومدي�������ر عام الإدارة العام�������ة املركزية للعمليات 

العقيد عبداهلل العتيقي، وعددًا من القيادات 

المنية.

والتقى خاللها مع القيادات الأمنية امليدانية 

املعني�������ة، والقائم�������ني على اخلدم�������ات املعاونة 

واملتطوع�������ني، موؤكدا له�������م اأن الأجهزة الأمنية 

امليداني�������ة توا�ص�������ل عمله�������ا، وم�صي�������دا بتعاون 

اجلميع والتن�صيق التام فيما بينهم.

وق�������د قام بتفقد اخلدم�������ات الأمنية على كافة 

الطرق املوؤدية للح�صينيات وبيوت العزاء كذلك 

اطلع عل�������ى اجلاهزي�������ة والتواج�������د يف حالت 

الثب�������وت يف حميطه�������ا، كم�������ا ناق��������س القيادات 

الأمني�������ة يف العديد م�������ن الأمور التي ت�صهم يف 

عمليات التاأم�������ني وتقدمي جميع اخلدمات يف 

�صهول�������ة وي�صر مع ع�������دم الإخ�������الل بالواجبات 

الأمنية واآلية تنفي�������ذ اخلطط وتفعيلها على 

ار�س الواقع. 

وتقدي�������ره  �صك�������ره  اليو�ص�������ف  الفري�������ق  ووج�������ه 

تعاونه�������م  عل�������ى  احل�صيني�������ات  لأ�صح�������اب 

وم�صاندته�������م للجه�������ود الأمني�������ة، وخالل هذه 

الزيارة ا�صتم�������ع الفريق اليو�صف من القيادات 

امليدانية التقاري�������ر التف�صيلية عن الإجراءات 

الوقائية وجهود اأجهزة البحث والتحري فيها، 

مع اجلهات الأمنية املعنية بتنفيذ اخلطة كل 

على حدة ب�صاأن خطة التوزيع والنت�صار واأبرز 

املالحظات املتعلقة بالتنفيذ على م�صتوى كل 

مديرية اأمن مكلفني بها.

واأع�������رب الفري�������ق اليو�ص�������ف عن �صك�������ر وتقدير 

مع�������ايل نائ�������ب رئي�س جمل��������س ال�������وزراء ووزير 

الداخلية ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح للجهود 

الأمني�������ة والت�������ي مل�صها م�������ن م�صت�������وى اخلطة 

الأمنية والإع�������داد واجلاهزية، موجها حديثه 

للقي�������ادات الأمني�������ة، ومو�صيا اإياه�������م ب�صرورة 

ا�صت�صع�������ار احل��������س الأمني وم�صت�������وى التواجد 

اليق�������ظ والعم�������ل املتقن والدائ�������م لكل مالمح 

هذه اخلط�������ة وتف�صيالته�������ا املختلف�������ة، داعيًا 

املوىل عز وجل اأن يحفظ الكويت و�صعبها من 

كل مكروه.  وخمتتم�������ًا جولته باإبداء عدد من 

املالحظات مبا يحق�������ق تنفيذ اخلطة الأمنية 

على الوجه الأكمل.
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حت�������ت رعاي�������ة وح�ص�������ور وكي�������ل وزارة الداخلية 

امل�صاعد ل�صئون الأمن اخلا��������س بالإنابة اللواء  

�صكري النجار وم�صاعد م�دير عام الإدارة العام��ة 

لقوات الأمن اخلا�صة العميد مرزوق املرزوق.

اختتم�������ت �صب�������اح الي�������وم ال�������دورة التقدمي�������ة 

للقتال يف املناطق املبني�������ة والتي �صارك فيها 

30 عن�ص�������ر م�������ن ال�صباط و�صب�������اط ال�صف 
والأف�������راد من اإدارة دروع الأم�������ن والتي عقدت 

خالل الفرتة من -1 19 102017 مب�صاركة 

طاقم تدريب املاين . 

وا�صتملت الدورة على ثالث مراحل تدريبية وهي 

مرحلة الرماي�������ات التقدمي�������ة والتكتيكية على 

بندقي�������ة )M 16 ( ومرحلة تكتيكات القتال يف 

املناطق املبنية وم�صروع خارجي يف جزيرة فيلكا 

عبارة ع�������ن تطبيقات كاملة با�صتخدام الذخرية 

احلية .

وقد هناأ اللواء �صكري النجار امل�صاركني بالدورة 

وطالبه�������م بب�������ذل املزيد م�������ن اجله�������د والعطاء 

وال�صتفادة من هذه الدورة يف حياتهم العملية 

وق�������ام بتوزيع �صه�������ادات التقدي�������ر على جمتازي 

الدورة.

الدورة التقدمية للقتال بالمناطق المبنية
اللواء النجار : يشهد ختام
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اأكد الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون اأمن احلدود 

ال�صي�������خ  الفري�������ق  الداخلي�������ة  وزارة  يف 

حمم�������د اليو�ص�������ف، اأن احل�������دود الرية 

والبحري�������ة الكويتية موؤمن�������ة بالكامل، 

مو�صح�������ًا اأن�������ه بف�ص�������ل يقظ�������ة رجال 

الداخلي�������ة وبف�صل املنظوم�������ة الأمنية 

املتطورة الت�������ي ي�صتخدمها قطاع اأمن 

احل�������دود، �صتف�صل اأي حماولة ت�صلل او 

اخرتاق اأمني قد حت�صل.

واأو�ص�������ح اأن املنظوم�������ة الأمنية الرية 

ر�صدت قبل ف�������رتة وافدًا حاول اخرتاق 

احل�������دود مع الع�������راق لك�������ي »يجاهد«، 

وف�������ق قوله، لك�������ن األق�������ي القب�س عليه 

بف�صل يقظة رجال امن احلدود الذين 

ي�صتخدمون منظومة اأمنية دقيقة.

ق�������ال الفريق اليو�صف ل�������� القب�س اأثناء 

جولتها على احلدود البحرية والرية: 

لي��������س هناك �ص�������يء يدع�������و النا�س اإىل 

القل�������ق اأو الهل�������ع م�������ن وج�������ود م�صاكل 

هن�������ا وهناك كم�ص�������اكل خ�������ور عبد اهلل 

وغريها.

وتابع قائاًل: »هذا الكالم غري �صحيح، 

لك�������ن هن�������اك بع��������س اخرتاق�������ات م�������ن 

بع�س ال�صيادي�������ن، ويتم ت�صليمهم اإىل 

القوة العراقي�������ة املوجودة على احلدود 

مبحا�ص�������ر ر�صمية، اأّما ال�������ذي يتمادى 

يف الخ�������رتاق مل�صافات اأكر فيتم اأخذه 

للتحقيق ومن ث�������م ت�صليمه اإىل القوة 

العراقية«.

أي هدف يقرتب من املياه اإلقليمية تطوقه زوارقنا السريعة

الفريق محمد اليوسف: 

منظومتنا األمنية
متطورة للغاية وصعبة االختراق

لقاء
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املئ�������ة  يف   95 اأن  اليو�ص�������ف  وك�ص�������ف 

م�������ن احل�������دود مر�ص�������ودة، واأي اخرتاق 

بح�������ري ير�صد عر املنظوم�������ة الأمنية 

البحري�������ة. وقال: »اأي هدف يقرتب من 

املياه الإقليمي�������ة يتم التوجه اإليه عر 

زوارق بحري�������ة �صريع�������ة، وبعد الو�صول 

اإلي�������ه، يج�������ري طل�������ب ا�صتيقاف�������ه بعد 

اإط�������الق اإ�ص�������ارات حتذيري�������ة بالتوقف، 

ويف حال عدم المتثال، تطلق النريان 

على حم�������ركات زورق�������ه لإرغام�������ه على 

التوقف«.

محاولة خطف
ووفق الفريق اليو�صف، فقد حاول عدد 

م�������ن املهربني قبل �صهر رم�صان الفائت 

الدوري�������ات  اإح�������دى  باأ�صب�������وع، خط�������ف 

التعامل  فج�������رى  البحرية،  الكويتي�������ة 

معه�������م بتبادل اإط�������الق الن�������ريان، ومت 

اإلقاء القب�س عليهم، وتبني اأن اأحدهم 

ق�صى عقوبة ال�صج�������ن �صبع �صنوات يف 

البالد يف ق�صية م�صابهة.

واأو�صح اأن اي لنج خ�صبي اأو غريه يدخل 

اإىل املياه الإقليمي�������ة يجري اإيقافه يف 

اأق�������رب نقطة اأمنية بحري�������ة لتفتي�صه، 

حيث يجري جتميع اللنجات واإدخالها 

كقافل�������ة اإىل مين�������اء الدوح�������ة، م�صريًا 

اإىل اأن ال�صف�������ن التجارية يتم التعرف 

عليها بوا�صطة نظام ي�صمى ال� »اأي اي 

ا�س« ميكن م�������ن التعرف على ال�صفينة 

و�صرعتها ووكيله�������ا واأي ميناء �صتتجه 

اإليه: ال�صعيبة اأم ال�صويخ.

ولف�������ت اإىل وجود تع�������اون وات�صال على 

مدار ال�صاعة بني »اأمن احلدود« و»اأمن 

اأن  اإىل  م�ص�������ريًا  العراق�������ي،  احل�������دود« 

الت�صالت م�صتمرة لياًل ونهارًا، ولي�س 

عند ح�������دوث اأمر ط�������ارئ فقط، ونلقى 

تعاونًا كبريًا من جهتهم.

سلب وسرقة
وحك�������ى الفري�������ق اليو�صف ع�������ن حالت 

كثرية ل�صيادين من الكويت، يخرجون 

اإىل خ�������ارج املي�������اه الإقليمي�������ة لل�صيد، 

خ�صو�صًا يف مو�صم منع �صيد الأ�صماك، 

ومن ثم يتعر�صون لل�صل�������ب وال�صرقة، 

فيعودون اإىل املياه الإقليمية ويقومون 

باإبالغ خف�������ر ال�صواحل ع�������ن تعر�صهم 

لل�صرق�������ة داخل املي�������اه الإقليمية، لكن 

التحقيقات تك�صف خروجهم من املياه 

الإقليمية ب�صبب اخرتاقهم قانون منع 

�صيد الأ�صماك يف غري مو�صمها.

و�صدد على اأن اجلزر الكويتية مر�صودة 

من قب�������ل دوريات خف�������ر ال�صواحل، واأن 

هن�������اك زوارق تتواج�������د يف بع�س اجلزر 

مثل كر على م�������دار اأيام، خ�صو�صًا يف 

عط�������ل نهاية الأ�صب�������وع، اأو عطل العيد 

واملنا�صب�������ات الأخرى، لتمن�������ع اأي �صيء 

ق�������د يثري القلق اأو يعك�������ر �صفو الأمن، 

و�صب�������ط اأي �صخ��������س يح�������اول تدمري 

ضبطنا وافدا 
على الحدود مع العراق 

يريد الذهاب إلى 
الجهاد
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البيئة البحرية وحتويله اإىل ال�صرطة 

البيئية.

وختم الفريق اليو�ص�������ف بقوله: »نحن 

ل منن�������ع اأي �صخ�س م�������ن الذهاب اإىل 

اجلزر، لك�������ن ل بد اأن يحرتم مرتادوها 

القوان�������ني، واأن يحافظ�������وا على البيئة، 

وعدم رم�������ي خملفات الطعام والقناين 

البال�صتيكي�������ة الت�������ي ت�ص�������كل تدم�������ريًا 

للبيئ�������ة«، م�صريًا اإىل اأن خفر ال�صواحل 

والبلدي�������ة واحلم�������الت التطوعية تقوم 

بالتنظي�������ف عل�������ى م�������دار ال�صاعة، لكن 

بع�������د اأ�صبوع تعود اإىل املكان فتجده قد 

امتالأ باملخلفات اأكرث من ال�صابق.

الفارس قدوتي
وع�������ن قدوت�������ه يف ال�صل�������ك الع�صك�������ري، 

فاأجاب بقوله: تعلم�������ت من الكل، لكن 

الفري�������ق املتقاع�������د عب�������داهلل الفار��������س 

تعلم�������ت من�������ه الكثري واأدي�������ن له يف كل 

�صيء تعلمته منه.

عمل تطوعي
ق�������ال الفريق حمم�������د اليو�ص�������ف اإنني 

اأحر��������س عل�������ى اخل�������روج يف احلمالت 

التطوعية لتنظيف اجلزر من املخلفات 

الت�������ي يرتكه�������ا املرت�������ادون، وكذلك حث 

ال�صباب على احلمالت التطوعية.

أي اختراق يضبط في دقائق
ع�������ن  احلدي�������ث  م�������ن  اليو�ص�������ف  قل�������ل 

احتمالت ح�������دوث اخرتاقات للحدود 

الري�������ة، وق�������ال: �صع�������ب ج�������دًا لوجود 

كامريات مراقب�������ة ودوريات جوالة على 

مدار 24 �صاعة، وتكون يف اأعلى درجات 

اليقظ�������ة يف جمي�������ع اأح�������وال الطق�س 

ال�صيئة، التي قد يظن املجرمون اإمكان 

ا�صتغاللها يف الخرتاقات احلدودية.. 

قد يح�������دث الأمر يف البح�������ر لكن يتم 

ر�صدها و�صبطها خالل دقائق.

المنظومة األمنية البرية ممتازة
و�ص�������ف الفري�������ق اليو�ص�������ف املنظوم�������ة 

الأمنية الري�������ة باملمت�������ازة، م�صريًا اإىل 

اأن وزارة الداخلي�������ة حتر�س على تطوير 

الأجهزة يف جميع قطاعاتها با�صتمرار 

لتواكب التطورات اجلديدة، وجتلب كل 

جديد ونافع ل�صبط الأمن، لفتًا اإىل اأن 

هناك 29 زورقًا منها 21 داخل اخلدمة 

و8 �صتدخل اخلدمة قريبًا، ومنها زوارق 

�صريعة للمط�������اردة والتح�������رك ب�صرعة، 

واأخ�������رى كبرية، كم�������ا اأن هناك عددًا من 

الدوري�������ات للح�������دود الري�������ة وكامريات 

مراقب�������ة �صتدخل اخلدم�������ة قريبًا وهي 

متطورة وحديثة جدًا.

إبعاد.. أو إحالة إلى النيابة
اأك�������د الفريق اليو�ص�������ف اأن من ي�صبط 

م�������ن ال�صيادين يف جون الكويت جتري 

اإحالته اإىل النيابة يف حال كان ال�صياد 

كويتيًا، ويتم اإبعاده فورًا اإن كان وافدًا، 

لأن ال�صي�������د يف ج�������ون الكوي�������ت ممنوع 

نهائيًا.

األمور ممتازة
اليو�ص�������ف  حمم�������د  الفري�������ق  طم�������اأن 

املواطنني واملقيمني ب�������اأن الأمور ت�صري 

ب�ص�������كل ممت�������از عل�������ى احل�������دود الرية 

والبحري�������ة. وق�������ال اإن اأي �ص�������يء طارئ 

يقع �صيعلم اجلميع به، يف ظل �صيا�صة 

ال�صفافية التي تتبعها وزارة الداخلية 

مع اجلمهور.

مهربون 
حاولوا خطف دورية 

بحرية وضبطناهم

لقاء

نقال عن جريدة القبس
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مبناسبة انتهاء عمله يف الكويت

اأك�������د وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفري�������ق ال�صيخ حممد اليو�صف 

ال�صب�������اح، اأن اأجهزة الوزارة ممثلة يف الإدارة العامة خلفر ال�صواحل 

يف قط�������اع �صوؤون اأم�������ن احلدود واإدارة �صرط�������ة البيئة يف قطاع الأمن 

الع�������ام، تقوم�������ان بواجباتهما يف تطبيق القوان�������ني ال�صادرة من قبل 

الهيئ�������ة العام�������ة للبيئة والهيئ�������ة العامة ل�ص�������وؤون الزراع�������ة والرثوة 

ال�صمكية واجلهات احلكومية الأخرى.

واأ�ص�������اف الفريق اليو�ص�������ف اأن اأجهزة الوزارة املعني�������ة تقوم بتطبيق 

القوانني اخلا�صة حلماي�������ة البيئة والرثوة ال�صمكية �صواء كان ذلك 

يف اجلانب الري اأو البحري لدولة الكويت.

و�ص�������دد عل�������ى اأن وزارة الداخلية �صتق�������وم باتخاذ جمي�������ع اإجراءاتها 

القانوني�������ة بحق من مل يلت�������زم بهذه القوان�������ني واإحالتهم اإىل جهة 

الخت�صا��������س، علمًا باأن املخالفات البيئية م�������ن اخت�صا�س النيابة 

العامة.

وتهي�������ب الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإع�������الم الأمن�������ي باملواطن�������ني 

واملقيم�������ني ب�صرورة التعاون مع اجله�������ات املخت�صة بوزارة الداخلية 

واللتزام بالقوانني واحلفاظ عل�������ى �صالمة البيئة الكويتية جتنبًا 

للم�صاءلة القانونية.

.. ووزارة الداخلية تتخذ إجراءاتها 
القانونية بحق من لم يلتزم بقوانين البيئة

الفريق محمد اليوسف الصباح 
يستقبل مستشار وزير الدفاع البريطاني

اإ�صتقب�������ل وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة بالإناب�������ة الفريق 

ال�صيخ حمم�������د اليو�صف ال�صب�������اح يف مكتبه �صباح 

الي�������وم م�صت�ص�������ار وزير الدف�������اع الريط�������اين ل�صوؤون 

ال�صرق الأو�ص�������ط الفريق توما��������س بيكيت مبنا�صبة 

انتهاء عمله يف البالد ويرافقه الفريق ال�صري جون 

لورميري.

ويف بداي�������ة اللق�������اء رحب الفري�������ق اليو�صف بنظريه 

توما�س بيكيت موؤكدًا على عمق العالقات الكويتية 

الريطاني�������ة والتفاه�������م امل�صرتك ملعظ�������م الق�صايا 

الإقليمية والدولية. جرى خالل اللقاء بحث اأوجه 

التع�������اون امل�صرتك�������ة ب�������ني وزارة الداخلي�������ة الكويتية 

ووزارة الدفاع الريطاني�������ة، كما مت مناق�صة امللفات 

ذات ال�صلة بالو�صع الإقليمي باملنطقة واملو�صوعات 

ذات الهتم�������ام امل�صرتك. وعر الفري�������ق بيكيت عن 

عمي�������ق �صكره لوزارة الداخلية عل�������ى التعاون املثمر 

والدع�������م امل�صتم�������ر خالل ف�������رتة تولي�������ه ملن�صبه كما 

قدم الفريق لورمي�������ري الذي �صي�صغل من�صبه خالل 

الفرتة املقبلة.

ح�ص�������ر املقابل�������ة ملحق الدف�������اع يف �صف�������ارة اململكة 

املتحدة ل�������دى دولة الكويت العقي�������د فينلي ماكلني 

ورئي�س ق�صم القطاع الأو�صط بالإدارة العامة خلفر 

ال�صواحل املقدم ركن بحري مبارك علي ال�صباح.

أخبارنا
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اللواء منصور العوضي يكرم عددًا من الضباط 
وضباط الصف واألفراد والمدنيين من منتسبي القطاع

يعــدون منوذجـــا يقتدى به يف صدق االنتماء

يف اإط�������ار توجيه�������ات مع�������ايل ال�صي�������خ خالد 

اجلراح ال�صباح نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ووزير الداخلية والتي يتابع تنفيذها وكيل 

وزارة الداخلية الفري�������ق حممود الدو�صري 

ب�ص�������رورة تكري��������س القواع�������د الت�������ي تق�صي 

بتكرمي املخل�س واملجد واإثابة كل من يبذل 

جهدا ويقدم عطاء من اأجل اأمن الوطن.

قام وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة امل�صاعد ل�صئون 

اأمن املنافذ اللواء من�صور حممود العو�صي، 

بح�صور مدير ع�������ام الإدارة العامة للمنافذ 

الري�������ة العميد اإي�������اد احل�������داد، ومدير عام 

الإدارة العامة لأمن املوانئ بالإنابة العقيد 

عاط�������ف احلب�ص�������ي، وم�صاع�������د مدي�������ر ع�������ام 

الإدارة العام�������ة لأمن املط�������ار العقيد عي�صى 

الفيل�������كاوي، بتك�������رمي كوكبة م�������ن ال�صباط 

و�صب�������اط ال�ص�������ف والأف�������راد واملدني�������ني من 

منت�صبي قطاع املنافذ الذين اظهروا متيزا 

واخال�صا يف اأداء املهام املناطة بهم.

وقد رحب اللواء العو�صي باملكرمني موؤك���دا 

اأنهم يع��دون منوذج����������ا يقتدى به يف �صدق 

النتم�������اء، واأنه�������م يعمل�������ون كفري�������ق واحد 

لتق�������دمي اأف�ص�������ل اخلدم�������ات للم�صافري�������ن 

بكل �صهولة وي�صر، م�صي�������دا بجاهزيتهم يف 

التعامل مع اأي طارئ لتحقيق امن و�صالمة 

اجلميع، وحثهم على بذل مزيد من العطاء 

متمنيًا لهم التوفيق يف عملهم.

واك�������د الل�������واء العو�صي ان ابواب�������ه مفتوحة 

لتلقى اأية ا�صتف�ص�������ارات او ت�صاوؤلت ت�صاهم 

بتطوير العمل وتطويره والرتقاء مب�صتوى 

اخلدمات الأمنية بالقطاع.

من جانبهم، اأع�������رب املكرمون عن تقديرهم 

لهذه البادرة الطيبة التي جت�صد روح الأ�صرة 

الواحدة يف املوؤ�ص�صة الأمنية.

بع�������د ذل�������ك ق�������ام الل�������واء العو�ص�������ي بتوزيع 

ال�صهادات على املكرمني ومت التقاط ال�صور 

التذكارية.
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أخبارنا

بن�������اء عل�������ى توجيه�������ات وتعليم�������ات القيادات 

الأمني�������ة العليا ب�������وزارة الداخلي�������ة لتطبي���ق 

�صيا�ص�ة الث���������واب للمتميزي�����������ن واملجتهدي���ن 

يف عمله�������م من منت�صب�������ي وزارة الداخلية قام 

وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة ل�صئ�������ون الأمن العام 

بالإنابة الل�������واء  اإبراهيم الطراح ومدير عام 

مديري�������ة ام�������ن حمافظ�������ة الفرواني�������ة اللواء 

رك�������ن  �صالح العنزي بتك�������رمي املتميزين من 

منت�صب�������ي املديري�������ة الفرواني�������ة م�������ن �صباط 

و�صب�������اط �صف واأفراد عل�������ى الأداء الوظيفي 

املتمي�������ز وامل�صاهمة الإيجابية والفعالة حيث 

ا�صهم�������وا يف اإلقاء القب�س عل�������ى وافد عربي 

يقوم بتوريد املخدرات واأموال وهواتف نقالة 

اإىل داخ�������ل ال�صجن املركزي عن طريق طائرة 

ل�صلكي�������ة واأي�صا ق�������ام رجال ام�������ن الفروانية 

ب�صيطرتهم على اح�������د الأ�صخا�س الذى كان 

يحتج�������ز اأهل بيته داخل املن�������زل ويعاين من 

حاله ه�صرتيا �صديدة .

كما كرم الل�������واء  اإبراهيم الطراح ومدير عام 

مديرية امن حمافظ�������ة مبارك الكبري اللواء 

فوؤاد الأثري �صابطا جلهوده املتميزة لن�صاطه 

امللحوظ يف �صبط ومالحقة اخلارجني على 

القانون واأدائه املتط�������ور يف العمل وحافظته 

على الأمن العام.

وقد اأثنى اللواء الطراح على جهود املكرمني 

جميع�������ا والتع�������اون والتن�صي�������ق فيم�������ا بينهم 

موؤك�������دًا بذل�������ك اأن تعاونهم امل�صتم�������ر والبناء 

ي�صهم يف احلفاظ عل�������ى اأمن البالد، متمنيا 

لهم التوفيق والنجاح وبذل املزيد من اجلهد 

والعطاء حتى يكونوا قدوة لزمالئهم. 

ومن جانبهم اأكد املكرم�������ون اأن هذه املنا�صبة 

الطيب�������ة دافعا وحافزا له�������م لال�صتمرارية يف 

العمل، وعدم التهاون يف اأداء الواجب، معربني 

عن �صكرهم وتقديرهم للقيادة الأمنية العليا 

ودورها القي�������ادي املميز وتوا�صلها الدائم مع 

جميع منت�صبي وزارة الداخلية.

المتميزين في مديريتي امن الفروانية ومبارك الكبير

اللواء الطراح يكرم
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م وكيل وزارة الداخلية  يف اإط�������ار �صيا�صة وزارة الداخلية يف تكرمي املتميزين م�������ن منت�صبيها .. كَرّ

امل�صاع�������د ل�صوؤون املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية وتنفي�������ذ الأحكام اللواء عبداهلل املهن�������ا بح�صور مدير 

ع�������ام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي ومدير ع�������ام الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 

الإ�صالحي�������ة بالإناب�������ة العميد ع�������ادل الإبراهي�������م ومدير اإدارة مكت�������ب الوكيل امل�صاع�������د ل�صوؤون 

املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية وتنفي�������ذ الأحكام العميد عبدالعزيز التورة ع�������ددًا من منت�صبي القطاع 

املتميزي�������ن يف اأداء اأعمالهم وذلك تقديرًا جلهودهم وعمله�������م املتوا�ص��ل وال��دوؤوب وتفانيه��م يف 

العم��ل والإخال�س بالعط���اء امل�صتم���ر يف اأداء الواجب. واكد اللواء املهنا ان القيادة العليا تثمن 

جه�������ود املكرمني وتقدر دورهم املتميز يف مواجه التحديات يف منطقة ال�صجون مطالبا ب�صرورة 

ب�������ذل مزيد من اجلهود للعمل على تطوي�������ر الأداء وحتقيق ما نطمح اليه للو�صول باملوؤ�ص�صات 

الإ�صالحية اىل مكانة مرموقة بني املنظمات الدولية.

ويف اخلت�������ام قدم ال�صكر جلمي�������ع املكرمني على عملهم ال�������دوؤوب، اآماًل لهم املزي�������د من التوفيق 

والنجاح يف اأداء اأعمالهم والقيام بواجباتهم الوظيفية، وداعيًا اإىل �صرورة اأن يظل هذا التكرمي 

حافزًا لهم لبذل املزيد من العطاء.

يف اإط�������ار اجلهود التي تقوم به�������ا وزارة الداخلية للحد من انت�صار اجلرمي�������ة وتقدمي مرتكبيها 

للعدالة، ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني اأن الإدارة العامة ملباحث �صئون الإقامة 

)اإدارة البح�������ث والتح�������ري( متكنت من �صبط مكتب خدم وهمي يق�������وم بالن�صب على املواطنني 

والوافدي�������ن بتوفري عمالة منزلية واإعطائهم �صن�������دات قب�س باملبالغ املح�صلة منهم، وذلك دون 

اأي �صند قانوين اأو اأوراق ر�صمية.

وبن�������اء على املعلومات والتحريات التي قامت بها اإدارة البحث والتحري بالإدارة العامة ملباحث 

�صئ�������ون الإقامة بوجود �صبكه تتاجر بالب�صر عن طريق مكت�������ب خدم وهمي يديره جمموعه من 

الأفراد من جن�صيات خمتلفة وبعد اإجراء التحريات والتاأكد من �صحة املعلومات والتعرف على 

عن�������وان املكتب واتخاذ الإجراء القانوين مت �صبط 11 من الرجال و7 من الن�صاء متغيبات عن 

كفالئه�������ن، وبالتحقيق معهم تبني وجود بع�س بالغات التغي�������ب عنهم والبع�س منهم مطلوب 

على ذمة ق�صايا.

اللواء المهنا يكرم عددًا من 
منتسبي قطاع المؤسسات اإلصالحية 

وتنفيذ األحكام المتميزين في أداء أعمالهم

ضبط 11 شركة مغلقة عليها 44 كفالة 
ومكتب خدم وهمي به 17 متغيب ومطلوب

ذكرت الدارة العامة للعالقات والعالم 

المني يف وزارة الداخلية اأن اح�صائية 

ادارة ج�������وازات املط�������ار اأ�ص�������ارت اإىل اأن 

اجمايل ع�������دد امل�صافري�������ن عر منفذ 

مط�������ار الكويت الدويل خ�������الل الفرتة 

من 2017/9/1 لغاية 2017/7/30 

بلغ )1.102.280( م�صافرا.

دخ�������ول  حرك�������ة  ان  الإدارة  وبين�������ت 

امل�صافرين بلغ�������ت )685.368( منهم 

و  كويتي�������ا  م�صاف�������را   )237.342(

)34.653( م�صاف�������را م�������ن مواطن�������ي 

دول جمل��������س التع�������اون و)413.373( 

من باق�������ي اجلن�صي�������ات، يف حني بلغت 

حركة اخل�������روج )416.912( م�صافرا، 

منه�������م )140.138( م�صاف�������را كويتيا 

مواطني  م�������ن  م�صاف�������را  و)33.578( 

دول جمل�س التع�������اون و )243.196( 

م�صافرا من باقي اجلن�صيات.

واأ�صارت الدارة اىل ان عدد التاأ�صريات 

ال�صادرة بل�������غ )15.048(، كما قامت 

ادارة ج�������وازات املطار التابع�������ة لالإدارة 

العامة لأمن املطار بتنفيذ 52 مهمة 

لك�صف ب�صمة البع�������اد ومت ال�صماح ل� 

13 �صخ�ص�������ًا بالدخول اىل البالد بعد 
رفع �صابق�������ة البعاد عنهم، يف حني مت 

�صب�������ط 7 م�صافرين بتهمة التزوير يف 

وثائق ال�صفر اىل جانب القاء القب�س 

178 مطلوب�������ا واحالته�������م اىل اجلهة 
املخت�صة، م�ص�������ريا ان عدد ال�صخا�س 

الذي�������ن مت ارجاعه�������م م�������ن قب�������ل ادارة 

اجل�������وازات بل�������غ 169 �صخ�صا، كما مت 

الغاء منع ال�صفر ع�������ن 937 م�صافرا، 

بالإ�صافة اىل �صبط عدد من الق�صايا 

الأخرى.

ونا�ص�������دت الدارة العام�������ة لأمن املطار 

كافة امل�صافرين ب�ص�������رورة التعاون مع 

رجال الأم�������ن يف منفذ املطار من اأجل 

ت�صهيل اجراءات ال�صفر وتقدمي اأف�صل 

اخلدمات لهم.

 1.102.280
مسافرا عبر مطار 

الكويت الدولي خالل 
شهر سبتمبر
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أخبارنا

الأوق�������اف وال�ص�������وؤون الإ�صالمي�������ة وجمعي�������ة 

الهالل الأحم�������ر الكويتي لدورها يف دعمها 

املادي واملعنوي للنزلء.

كما اأثن�������ى الل�������واء املهنا عل�������ى دور ال�صهيد 

الدكتور ولي�������د العلي اإمام وخطيب امل�صجد 

الكبري اأثناء م�صاركته يف املجال الإ�صالحي 

والتوعوي للنزلء.

ويف نهاي�������ة احلفل قام الل�������واء املهنا بتوزيع 

ال�������دروع التذكارية و�صه�������ادات التقدير على 

اجلهات امل�صاركة، ومت اإه�������داء درعا تذكارية 

با�ص�������م ال�صهيد الدكتور وليد العلي ت�صلمها 

جنله. 

ويف بداي�������ة احلف�������ل رح�������ب الل�������واء املهن�������ا 

باحل�صور ونق�������ل اإليهم حتيات معايل نائب 

رئي��������س جمل��������س ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلية 

ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح، ووكيل وزارة 

الداخلية الفريق حممود حممد الدو�صري، 

واأ�صاد بالدور الذي قامت به هذه املوؤ�ص�صات 

يف تقومي وتاأهيل النزلء من خالل الرامج 

التاأهيلي�������ة والتثقيفي�������ة والنف�صية وتقدمي 

الدعم وامل�صاع�������دة لهم واإع�������ادة دجمهم يف 

املجتم�������ع ليعودوا عنا�ص�������ر فاعلة يف خدمة 

الوطن.

كما اأ�صاد ب�������اإدارة التاأهي�������ل والتقومي بوزارة 

برعاية وح�صور وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد 

ل�ص�������وؤون املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحي�������ة وتنفي�������ذ 

الأحكام اللواء عبداهلل املهنا وبح�صور مدير 

ع�������ام الإدارة العامة للموؤ�ص�صات الإ�صالحية 

بالإناب�������ة العميد ع�������ادل الإبراهيم، ومدير 

ل�ص�������وؤون  امل�صاع�������د  الوكي�������ل  مكت�������ب  اإدارة 

املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحي�������ة وتنفي�������ذ الأحكام 

العمي�������د عب�������د العزي�������ز الت�������ورة، وع�������دد من 

قيادات قطاع املوؤ�ص�صات الإ�صالحية وتنفيذ 

الأحكام.. اأقيم تكرمي اجلهات امل�صاركة من 

موؤ�ص�ص�������ات وهيئات الدول�������ة يف دعم وتاأهيل 

نزلء املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.

اللواء المهنا يكرم الجهات المشاركة 
في دعم وتأهيل نزالء المؤسسات اإلصالحية

أشاد بوزارة األوقاف وجمعية الهالل األحمر الكويتي
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ا�صتقبل وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون 

املوؤ�ص�صات الإ�صالحية وتنفيذ الأحكام اللواء 

عب�������د اهلل يو�صف املهنا وكي�������ل وزارة الأوقاف 

امل�صاعد ل�صوؤون الق�������راآن الكرمي والدرا�صات 

الإ�صالمية د. وليد عي�صى ال�صعيب وبرفقته 

مدي�������ر اإدارة الدرا�ص�������ات الإ�صالمي�������ة د. فهد 

اجلفن�������اوي، وذل�������ك يف اط�������ار التع�������اون بني 

قطاع �ص�������وؤون املوؤ�ص�صات الإ�صالحية وتنفيذ 

وموؤ�ص�ص�������ات  الداخلي�������ة  وزارة  يف  الأح�������كام 

الدول�������ة احلكومي�������ة، لالطالع عل�������ى املراكز 

التابعة لوزارة الأوقاف والتي تعمل بالتعاون 

م�������ع وزارة الداخلية لتاأهي�������ل وتقومي نزلء 

املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.

حي�������ث قاموا بعمل جول�������ة للمركز العالجي 

التاأهيل�������ي والطالع عل�������ى الرامج املقدمة 

لتاأهي�������ل متعاطي املخدرات والتي توؤهل من 

يجت�������از براجمها اىل الإف�������راج عنه، و�صملت 

اجلولة مراكز دور القراآن الكرمي وهي:

1. مرك�������ز الر�صاد للفرتت�������ني )ال�صباحي _ 
امل�صائي( لل�صجن املركزي.

2. مركز الهداية لل�صجن العمومي.
3. مركز املرحوم مب�������ارك احل�صاوي ل�صجن 

الن�صاء.

واأثنى اللواء املهنا الوكي�������ل امل�صاعد ل�صوؤون 

املوؤ�ص�ص�������ات ال�صالحي�������ة وتنفي�������ذ الأح�������كام 

عل�������ى الدور الذي يقوم به العاملون يف وزارة 

الأوق�������اف داخ�������ل ال�صجون لتق�������ومي �صلوك 

نزلئه�������ا ع�������ر ال�صتفادة مم�������ا تغر�صه تلك 

املراك�������ز يف نفو�صهم م�������ن الرتغيب يف اخلري 

والتحذير م�������ن ال�صتمرار يف اأعمال الف�صاد 

ل�صيما بعد ازدياد اجلرائم والعنف.

ومن جانبه �صكر وكيل وزارة الأوقاف امل�صاعد 

د. وليد ال�صعي�������ب دور وزارة الداخلية ممثلة 

بقطاع �صوؤون املوؤ�ص�صات الإ�صالحية واللواء 

املهنا عل�������ى الت�صهيالت املقدم�������ة من قبلهم 

لإجناح م�صروع تاأهيل النزلء وعلى ا�صتمرار 

هذا التوا�صل والتن�صيق بني اجلهتني ملا فيه 

ال�صالح العام.

وفى نهاية اجلولة ق�������ام اللواء املهنا بتكرمي 

الدكتور وليد ال�صعيب وتقدمي درع تذكاريه.

ح�ص�������ر اللق�������اء واجلولة مدي�������ر اإدارة مكتب 

الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املوؤ�ص�صات الإ�صالحية 

وتنفيذ الأح�������كام العميد عبد العزيز التوره 

ومدير مرك�������ز تاأهيل التائبني بوزارة الوقاف 

/ف�������الح اجلميع، وع�������دد من م�ص�������ريف املراكز 

التابع�������ة لوزارة الوقاف ومدي�������ري ال�صجون 

باملوؤ�ص�صات ال�صالحية. 

يف اطار التعاون بني قطاع شؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
.. ويستقبل وكيل األوقاف ويقومان بجولة 

لمركز التأهيل لمدمني المخدرات
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اللواء خالد الديين والعميد عادل الحشاش: 
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

يضع مكافحة المخدرات وحماية شبابنا منها 
على رأس أولويات الوزارة

اأك�������د وكي�������ل وزارة الداخلية امل�صاع�������د ل�صئون 

الأمن اجلنائ�������ي اللواء خالد عبداهلل الديني 

اأن مع�ايل نائب رئي�س جمل��س ال��وزراء ووزي��ر 

الداخلي��������ة ال�صي�������خ خال�������د اجل�������راح ال�صباح 

ي�ص�������ع مكافحة املخدرات وحماية �صبابنا من 

خماطره�������ا واأ�صرارها على راأ�س اأولوياته واأن 

توجيهاته للقطاعات الأمنية املعنية تق�صي 

باعتماد فكر متطور واأ�صلوب علمي ملكافحة 

جرائم املخدرات باأنواعها.

واأو�ص�������ح اأن جهود قطاع الأم�������ن اجلنائي يف 

معركت�������ه �ص�������د جتار املخ�������درات ترتك�������ز على 

عدة حم�������اور تتكام�������ل فيما بينه�������ا للو�صول 

اإىل حتقي�������ق النتيجة املن�ص�������ودة وهي حماية 

املجتم�������ع م�������ن اأخط�������ار املخ�������درات ومواجهة 

مهربي ومروجي املخ�������درات الذين يحاولون 

ن�ص�������ر الف�ص�������اد واجلرمي�������ة يف املجتمع وقمع 

كل من يح�������اول اإدخالها اإىل البالد وحت�صني 

املجتمع �ص�������د تعاطيها وتوعيتهم باأ�صرارها 

واأخطارها.

واأو�ص�������ح الل�������واء الدي�������ني اأن املح�������اور تنطلق 

م�������ن احليلول�������ة دون نف�������اد املخ�������درات داخل 

الدول�������ة وتعقب جمرم�������ي املخ�������درات واإلقاء 

القب��������س عليه�������م وتقدميه�������م اإىل العدال�������ة 

حماية ملجتمعن�������ا من اأذاهم و�صرورهم وذلك 

بالتع�������اون والتن�صي�������ق م�������ع اجله�������ات املعنية 

الأخ�������رى، لفتا اإىل الدع�������م غري املحدود من 

القي�������ادات العليا ل�������وزارة الداخلي�������ة لأجهزة 

مكافحة املخدرات، حيث وفرت لرجال الأمن 

اأحدث املع�������دات والأجه�������زة �صمانا لنجاحها 

يف ك�صف ومالحق�������ة الأ�صاليب املتطورة التي 

تلجاأ اليه�������ا الت�صكي�������الت الع�صابية لتهريب 

املخ�������درات لإف�صال خمططاته�������ا الإجرامية، 

واإح�������كام الط�������وق عليهم، وت�صيي�������ق الفر�س 

اأمامهم، وتقدميهم للعدالة .

واأو�صح اللواء الديني اأن قطاع الأمن اجلنائي 

ممثال ب�������الإدارة العام�������ة ملكافح�������ة املخدرات 

ويف  اجلنائي�������ة  للمباح�������ث  العام�������ة  والإدارة 

اإط�������ار التن�صيق بينهما، متك�������ن خالل الفرتة 

 2017/10/14 وحت�������ى   2017/7/1 م�������ن 

م�������ن �صب�������ط )15،506( كيل�������و غ�������رام �صبو و 

)13،118( كيل�������و غ�������رام م�������ن الهريوي�������ني و 

)14،032( كيلو غرام ح�صي�س، و )21،100( 

كيل�������و غ�������رام كيم�������كال، و)8270( األ�������ف حبة 

كبتاج�������ون و )27635( الف حب�������ة ترامادول 

و )350( غرام كوكاي�������ني، و ) 17365( حبة 

خم�������درة، بالإ�صاف�������ة اإىل )5445( زجاج�������ة 

من اخلم�������ور امل�صتوردة، كما مت �صبط مزرعة 

ماريجوان�������ا حتت�������وي 1000 �صتل�������ه جاه�������زة 

لعملية الرتويج، م�ص�������ريًا اإىل اأنه مت ت�صجيل 

)107( ق�صاي�������ا جلب واجتار خمدرات خالل 

الفرتة نف�صها، كما مت اإحباط حماولة اإدخال 

مليوين وثالثني األف حبة خمدرة )كبتاجون( 

اإىل البالد عن طريق ال�صحن اجلوي بالتعاون 

مع الإدارة العامة للجمارك.

وق�������ال اإن �صيا�صة الكوي�������ت يف ق�صية مكافحة 

املخ�������درات تتخ�������ذ اجتاهني عاملي�������ني اأ�صبحا 

الهاج��������س الرئي�صي لنط�������الق اأي حملة �صد 

اآفة املخ�������درات، اأولهما خف��������س العر�س على 

املخ�������درات واخلم�������ور، م�������ن خ�������الل مكافحة 

الأجه�������زة الأمني�������ة واجلم�������ارك لكافة طرق 

تهريب وترويج املخ�������درات واخلمور والجتار 

أخبارنا
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بها حمليًا ودوليًا، فيما يتمثل الجتاه الثاين 

يف خف�س الطلب على املخدرات بجهود تقوم 

بها عل�������ى امل�صتوى املحل�������ي، وذلك من خالل 

التح�ص�������ني الوقائ�������ي لكافة اأف�������راد املجتمع 

من الوقوع يف تعاطي ه�������ذه ال�صموم، وتوفري 

الرعاية الالحقة ملن تعافوا من الإدمان.

ويف �صي�������اق مت�ص�������ل اأك�������د مدير ع�������ام الإدارة 

العام�������ة للعالقات والإع�������الم الأمني العميد 

ع�������ادل احل�صا�س على تقدي�������ره لرجال الإدارة 

العام�������ة ملكافح�������ة املخ�������درات وقط�������اع املنافذ 

باأفرعه اجلوي�������ة والري�������ه والبحرية وكذلك 

اجلم�������ارك جلهودهم يف مكافح�������ة وحماربة 

املخدرات وما حققوه م�������ن جناحات متوالية 

عل�������ى �صعيد مالحقة و�صب�������ط ومنع مهربي 

ومروجي املخدرات. واأو�صح اأن الإدارة العامة 

للعالق�������ات والإع�������الم الأمن�������ي تق�������وم بجهود 

حثيث�������ة ومتوا�صلة يف اإب�������راز خطورة م�صكلة 

املخ�������درات ون�ص�������ر الوعي الأمن�������ي والتعريف 

مبخاطر هذه الآفة املدمرة وتثقيف وتب�صري 

اجلمهور باأ�صرارها من النواحي الجتماعية 

والقت�صادية وال�صحية، لفتًا اإىل اأن حمالت 

التوعي�������ة ت�صتهدف املجتمع عمومًا وال�صباب 

خ�صو�صًا. واأكد العميد عادل احل�صا�س علي 

اأن معايل نائب رئي��������س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلية ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح يويل 

ق�صي�������ة املخدرات اهتماما بالغا، انطالقا من 

ا�صرتاتيجي�������ة ته�������دف اإىل الو�صول لتجفيف 

منابع الإنتاج ومالحقة الع�صابات املنظمة، 

بالتعاون مع دول الع�������امل واملجتمع الدويل، 

واإحكام القب�صة علي جتار ومروجي املخدرات 

بهدف عدم نفادها داخل املجتمع.

وقال العميد احل�صا�س اإن الوقاية واحل�صانة 

الذاتية واملجتمعي�������ة هي اأف�صل ا�صرتاتيجية 

ملواجهة املخدرات، منوها اإىل اأن هذا املنحى 

الإ�صالح�������ي التعزي�������زي ينجح م�������ع ال�صباب 

حيث يقوم عل�������ى بناء وتعزيز قدرات ال�صباب 

الفكري�������ة والجتماعي�������ة وال�صلوكية، وتنمية 

بدوره�������م  وتب�صريه�������م  باأنف�صه�������م،  ثقته�������م 

الجتماعي العام.

واأو�ص�������ح احل�صا��������س اأن هناك خط�������ة توعوية 

اإر�صادي�������ة جلمي�������ع فئ�������ات املجتم�������ع م�صتمرة 

طوال العام ويتم تطويرها وحتديثها ب�صكل 

دوري وفقًا للمعطيات على الأر�س.

وذكر العمي�������د احل�صا�س اأن الإع�������الم الأمني 

يعتمد يف ا�صرتاتيجيته وخططه الإعالمية 

يف الوقاي�������ة والتوعية املجتمعية من خماطر 

والنف�ص�������ي  ال�صح�������ي  وتاأثريه�������ا  املخ�������درات 

والأمني�������ة عل�������ى  وتداعياته�������ا الجتماعي�������ة 

منطلقات اأمنية وقانونية ووقائية.

ون�������وه اإىل اأن املكافحة ال�صامل�������ة للمخدرات 

ينبغ�������ي اأن تك�������ون لالأ�ص�������رة دور فاعل ومعتر 

فالأ�ص�������رة متث�������ل خ�������ط الدف�������اع واحل�صان�������ة 

الجتماعية الأوىل والأبرز. لهذا تكون جهود 

املقاوم�������ة اأو املكافحة ناق�صة وعر�صة للف�صل 

اإن مل تك�������ن الأ�ص�������رة واح�������دة م�������ن اأركان هذه 

اجلهود.

واأملح اإىل اأن الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي ت�صتخدم يف تنفي�������ذ ا�صرتاتيجيتها 

التوعوية  وبراجمها وخططه�������ا  الإعالمي�������ة 

والإر�صادي�������ة والتوجيهية م�������ن خالل الإذاعة 

والتلفزي�������ون واملطبوعات التوعوية مبختلف 

اللغ�������ات واملحا�صرات والندوات ملختلف فئات 

املجتم�������ع وور�س العم�������ل اخلا�ص�������ة بال�صباب 

الوطنية  واملنا�صبات  واملهرجان�������ات  واملعار�س 

والعربي�������ة والدولي�������ة املعني�������ة، فف�������ي الإذاعة 

برناجم�������ي معًا عل�������ى طريق الأم�������ن، واأمانة 

ارجع لنا �صامل، ويف التلفزيون برنامج العني 

ال�صاهرة بالإ�صاف�������ة اإىل ذلك املداخالت من 

القيادات الأمنية للرد عل�������ى اأي ا�صتف�صارات 

اأو ت�ص�������اوؤلت واإي�صاح بع��������س الأمور املتعلقة 

بال�صاأن الأمني.
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�صمن الرنامج التدريبي لأجهزة وزارة الداخلية اأثناء اخلدمة 

للعم�������ل عل�������ى الرتقاء مب�صت�������وى �صباط و�صباط �ص�������ف واأفراد 

اختتم�������ت دورة تدريبي�������ة يف جم�������ال التخطي�������ط ال�صرتاتيجي 

بح�صور مدي�������ر ادارة التن�صيق واملتابعة العقيد م�صعل الفودري، 

والتي حا�صر فيها د. ح�صني د�صتي للتعريف مبفهوم التخطيط، 

واأهمية التخطيط، وحتديد الأه�������داف، بالإ�صافة اإىل معوقات 

التخطيط وخ�صائ�س التخطي�������ط الناجح، وتهدف الدورة اإىل 

اإك�ص�������اب امل�صاركني اخلرات العملي�������ة والعلمية واملهارات الالزمة 

اأ�صالي�������ب  للتخطي�������ط ال�صرتاتيج�������ي واإدارت�������ه بالإ�صاف�������ة اإىل 

وطرق اإعداد اخلط�������ط ال�صرتاتيجية. وكيفية تطبيق اخلطط 

ال�صرتاتيجية يف قطاعات الوزارة املختلفة، كما ت�صمنت الدورة 

عر�س جتارب تطبيق نظام بطاقات الأداء املتوازن BSC ونظام 

Mckinsy7s للتخطي�������ط ال�صرتاتيجي واإمكانية تطبيقه يف 
اأجهزة وزارة الداخلية. 

نظمتها اإلدارة العامة للتدريب

ختام دورة مجال التخطيط االستراتيجي

أخبارنا
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للعالق�������ات  العام�������ة  الإدارة  ذك�������رت 

والإعالم الأمني انه يف اطار جهود 

قط�������اع الأمن الع�������ام بحفظ الأمن 

والنظ�������ام وفر��������س هيب�������ة و�صي�������ادة 

القان�������ون ، نفذ قط�������اع الأمن العام 

الداخلي�������ة  وزارة  وكي�������ل  باإ�ص�������راف 

ل�صوؤون الأمن العام بالإنابة اللواء 

اإبراهي�������م الطراح ع�������دة حمالت يف 

حمافظ�������ات الكوي�������ت ال�صتة خالل 

2017/9/30 وحتى  م�������ن  الفرتة 

2017/10/6 اأ�صف�������رت عن �صبط 
35 مطلوب�������ا جنائيا و77 مطلوبا 
مدني�������ا و 127 متغيب�������ا بالإ�صافة 

اإىل �صب�������ط 146 خمالف�������ا لقانون 

الإقام�������ة و436 ب�������دون اثب�������ات كما 

متكن�������ت احلمالت م�������ن �صبط 89 

ق�صية خم�������درات و7 ق�صايا خمور، 

وبلغ�������ت  مطلوب�������ة،  مركب�������ة  و20 

امل�صاعدات الإن�صانية 1846 حالة. 

احلم�������الت  اأن  الإدارة  واأو�صح�������ت 

للوق�������وف  خمالف�������ة   30 ح�������ررت 

مبواق�������ف املعاق�������ني وتعام�������ل قطاع 

الأمن العام م�������ع 2167 بالغا ورد 

اإىل هاتف الطوارئ 112.

وتوؤك�������د الإدارة العام�������ة للعالق�������ات 

والإع�������الم الأمن�������ي عل�������ى ا�صتمرار 

حمالت اأجه�������زة الداخلية امليدانية 

لفر�س ال�صتق�������رار واحلفاظ على 

الأم�������ن والأمان وتطبي�������ق القانون 

عل�������ى املخالف�������ني وتهي�������ب بالإخوة 

املواطن�������ني واملقيم�������ني التعاون مع 

اأجه�������زة وزارة الداخلي�������ة لتحقي�������ق 

منظومة اأمني�������ة متكاملة لرت�صيخ 

الأمن والأمان يف املجتمع.

األمن العام: 
تحرير 4980 مخالفة 

في حملة موسعة 
بالمحافظات على 

مدار أسبوع

اللواء مازن الصباح: توجيهات من معالي 
وزير الداخلية بتعديل أوضاع المخالفين 

لقانون اإلقامة من الجالية السورية

اللواء. د الدوسري يكرم مدعي عام الوهيب

اأكد وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون اجلن�صية واجلوازات اللواء ال�صيخ مازن اجلراح ال�صباح، 

اأن دولة الكويت ل تدخر جهدًا يف تقدمي يد العون والدعم وامل�صاندة لالإخوة الوافدين انطالقًا 

م�������ن الدور الإن�صاين الذي تقوم به يف املحافل الدولية والإقليمية وتاأكيدًا للنهج النبيل للقيادة 

ال�صيا�صية العليا الذي جعل من الكويت مركزًا من مراكز العمل الإن�صاين.

واأو�ص�������ح الل�������واء مازن جراح ال�صباح، اأنه �صعيًا من القيادة العلي�������ا للموؤ�ص�صة الأمنية متمثلة يف 

مع�������ايل نائب رئي��������س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�صيخ خال�������د اجلراح ال�صباح، يف مل �صمل 

الأ�صر ال�صورية املقيمة بدولة الكويت فقد تقرر التايل:

تعديل اأو�صاع املخالفني )الزوجة-الأبناء( فقط وذلك مبنحهم اإقامات وفق املادة 22 )التحاق 

بعائل( من قانون اإقامة الأجانب وفق ال�صوابط الآتية: - 

اأن يكون الكفيل م�صتوفيًا لال�صرتاطات املطلوبة من حيث الراتب وعدم وجود قيود اأمنية حتول 

دون كفالته. اأن ل يزيد اأعمار الأبناء عن 20 �صنة وقت و�صع الإقامة، ملدة �صنة واحدة فقط.

وذك�������ر اللواء مازن اجلراح ال�صباح اأن تلك املنحة ت�صري بحق رعايا اجلمهورية العربية ال�صورية 

على من دخلوا البالد قبل تاريخ 2017/10/22، ول تطبق هذه ال�صرتاطات على ممن دخلوا 

البالد بعد هذا التاريخ، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد املوافق 2017/10/22 ولدى 

الإدارات املخت�ص�������ة. واختتم وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�ص�������وؤون اجلن�صية واجلوازات اأن دولة 

الكويت �صتظل تفعل كل ما يف و�صعها خلدمة الإخوة الوافدين تخفيفًا ملعاناتهم.

يف اإطار �صيا�ص�������ة وزارة الداخلية وتوجهها يف تكرمي املتميزين من منت�صبيها اأثناء اخلدمة 

وعند تقاعدهم. كرم مدير ع��ام الإدارة العام���ة للتحقيقات اللواء. د فهد الدو�صري بح�صور 

نائ�������ب املدير العام ل�صئ�������ون الدعاء العام اللواء. د ا�صعد الروي�������ح مدعي عام با�صمة ح�صني 

الوهي�������ب مبنا�صب�������ة تقاعدها. واأ�صاد الل�������واء. د الدو�صري باأداء وعم�������ل املدعي عام الوهيب، 

م�صريًا بذلك اإىل اأن هذا التكرمي من مبداأ ال�صكر، ومتمنيا لها التوفيق وال�صداد.
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  العميد الحشاش: حمالت التوعية 
لبدء العام الدراسي تنطلق تحت شعار 

عيالنا بعيونا

لدعم جهود القيادة اآلمنة على الطريق وحفظ وحتقيق السالمة ألبنائنا الطلبة

اأك�������د مدير عام الإدارة العامة للعالقات 

والإع�الم الأمني العمي�������د عادل اأحمد 

الإعالمي�������ة  احلم�������الت  اأن  احل�صا��������س 

لتوعي�������ة واإر�ص��������اد الطلب��������ة وال�صائقني 

وامل�صاة ا�صتعدادا لب�������دء الع�ام الدرا�صي 

اجلدي����������د والت�������ي انطلقت ه�������ذا الع��ام 

حت�������ت �صع�������ار عيالن�������ا بعيون�������ا �صتدعم 

جه��ود اأجه���زة الدولة املعنية بال�صالم��ة 

والوقاي����������ة عل�������ى الطري�������ق وللح���د من 

الختناق���ات و الإزدحامات املرورية. 

واو�ص�������ح اأن بدء الع�������ام الدرا�صي يلقي 

مزيدا م�������ن امل�صوؤوليات عل�������ى الأجهزة 

الأمني�������ة واملرورية ، الأمر الذي يتطلب 

ا�صتعدادات خا�صة وتعاون اجلميع مع 

تلك اجله�������ود املتوا�صلة ومتابعة ر�صائ�������ل التوعية الإذاعية 

والتلفزيوني�������ة التي تبثها الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي عر خمتل�������ف و�صائل الإع�������الم ومواق�������ع التوا�صل 

الجتماع�������ي وبتع�������اون وثي�������ق وتن�صي�������ق م�������ع وزارة الإعالم 

وال�صح�������ف واملواق�������ع الإلكرتوني�������ة اإ�صاف�������ة اإىل الر�صائ�������ل 

الق�صرية عر الهاتف النقال واملطبوعات الإر�صادية لزيادة 

وعي كافة م�صتخدمي الطريق من �صائقني وم�صاة ، م�صيفا 

اأن �صريحة كبرية من الطلبة والطالبات �صي�صاركون يف هذه 

احلملة للتوعية مبخاطر خمالفة قانون املرور ومبا ي�صهم 

يف احلد من احلوادث. 

وذك�������ر العميد احل�صا�س اأن اخلط�������ة الإعالمية �صرتكز على 

التوعية والإر�ص�������اد باأهمية التعاون مع اأجهزة الأمن واملرور 

لتحقي�������ق ال�صالمة للطلب�������ة واحلد من احل�������وادث وكذلك 

تكثي�������ف جهود التعري�������ف بال�صتعدادات والإج�������راءات التي 

اتخذته�������ا وزارة الداخلي�������ة ملواجه�������ة ب�������دء الع�������ام الدرا�صي 

اجلدي�������د، م�صيفا باأنها ت�صتهدف طلبة املدار�س واملوؤ�ص�صات 

التعليمي�������ة واأولياء اأم�������ور الطلبة حتى 

ي�صهم اجلميع يف جعل العام الدرا�صي 

عاما لالأمن وال�صالم�������ة على الطرقات 

واح�������رتام القان�������ون واللت�������زام بالنظام 

والآداب العامة. 

وذكر العمي�������د احل�صا�س اأن�������ه مت اإعداد 

برنام�������ج طموح لزي�������ارة مدار��������س وزارة 

الرتبي�������ة لإلق�������اء املحا�ص�������رات واقام�������ة 

الن�������دوات التوعوي�������ة على م�������دار العام 

الدرا�صي 

واأ�ص�������اف اأن مو�صوع�������ات التوعية تركز 

على �ص�������رورة احرتام قانون واآداب املرور 

والتقيي�������د بتعليمات واإر�ص�������ادات رجال 

املرور ، واللتزام بحدود ال�صرعة واإعطاء 

اأولوي�������ة املرور واحرتام امل�ص�������اة يف العبور الآم�������ن وا�صتخدام 

الط�������رق البديل�������ة واللتزام برب�������ط حزام الأم�������ان، وتعطيل 

حركة ال�صري وارت�������كاب املخالفات وع�������دم ا�صتخدام املواقف 

املخ�ص�ص�������ة لذوي الحتياجات اخلا�ص�������ة واخلروج يف وقت 

مبكر لتاليف الزدحام وعدم ا�صتخدام الهاتف النقال باليد 

اأو كتابة الر�صائل اأثناء القيادة واإلقاء املخلفات يف الطريق 

الع�������ام واحلفاظ عل�������ى املرافق العامة واخلا�ص�������ة والتعرف 

امل�صبق علي اأماكن املدار�س للطالب اجلدد واجللو�س بهدوء 

داخ�������ل البا�س اأو املركبة وال�صعود والن�������زول الآمن و�صرورة 

ع�������دم عرقله ال�ص�������ري اأو اإغالق ال�ص�������وارع و�صع�������ود الأر�صفة 

والتكد��������س اأمام اأبواب املدار�س عند الذهاب والعودة ، منوها 

اإىل اأن ويل الأمر هو قدوة اأبنائه يف التزامه بالقانون لغر�س 

مفهوم اللتزام املروري فيهم . 

ون�������وه اإىل اأن اخلطة تت�صمن تنمية الوعي املروري لدي املواطنني 

واملقيم�������ني والطلبة للقي�������ام بواجبهم يف احلد م�������ن الإزدحامات 

املرورية وامل�صاركة يف حتقيق الأمن دعما جلهود وزارة الداخلية. 

توعية
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واأ�صاد العميد احل�صا��������س بالتعاون املثمر والبناء مع الأجهزة 

املعني�������ة يف وزارة الرتبي�������ة والت�������ي ت�صه�������م ب�ص�������كل ملحوظ يف 

حتقي�������ق الأهداف املرج�������وة من اخلط�������ة الإعالمي�������ة املواكبة 

لب�������دء الع�������ام الدرا�صي اجلديد من خالل الزي�������ارات للمراحل 

الدرا�صي�������ة املختلفة لإلقاء املحا�صرات والندوات على الطلبة 

والطالب�������ات ، موؤكدًا بذل�������ك ا�صتمرارية احلمل�������ة طوال العام 

الدرا�ص�������ي وعلى كاف�������ة امل�صتويات الدرا�صية ب�������دء من الرو�صة 

وحت�������ى املرحلة الثانوية حيث اأنه�������ا يف كل مرحلة ترتكز على 

عدة حم�������اور رئي�صية توؤكد على القي�������ادة الآمنة والعمل على 

احلد من احلوادث املرورية على الطريق. 

واأ�ص�������ار اإىل اأن اخلط�������ة اعتم�������دت اآليات ع�������دة لعملها م�������ن �صمنها 

البيان�������ات ال�صحافي�������ة والفال�ص�������ات التلفزيوني�������ة والإذاعية وتوزيع 

الرو�صورات والكتيبات اأمام املدار�س واللوحات الإعالمية يف ال�صوارع 

، وب�������ث الر�صائل التوعوية عر و�صائل التوا�صل الجتماعي ل�صمان 

و�صولها اإىل اأكر �صريحة م�������ن املتلقني وغريها من اأدوات الت�صال 

املختلف�������ة وت�صهيل مهمتها لت�صلي�������ط ال�صوء على توعية املواطنني 

واملقيم�������ني لتحقيق ال�صالم�������ة لل�صائقني واأبناءن�������ا طلبة وطالبات 

مدار�س وزارة الرتبية، وكذلك التعاون مع كافة اأجهزة الأمن ووزارات 

وهيئ�������ات وموؤ�ص�ص�������ات الدولة، م�صيف�������ا اأن منت�صب�������ي الإدارة العامة 

للعالق�������ات والإعالم الأمني �صيقومون بج�������ولت توعوية يف املدار�س 

ل�صرح املفاهيم املرورية واإجراءات ال�صالمة على الطرقات. 

وق�������ال العمي�������د احل�صا��������س اإن وزارة الداخلي�������ة اتخ�������ذت كاف�ة 

ال�صتعدادات والإجراءات الأمنية واملرورية التوعوية ليتكامل 

عمل قطاعاتها واأجهزتها مع عمل اجلهات الأخرى املخت�صة 

يف الدول�������ة، م�صيف�������ا اأن اخلط�������ة الأمنية واملروري�������ة ال�صاملة 

ته�������دف اإىل توف�������ري حالة من الأم�������ان على الط�������رق وال�صوارع 

الداخلية وال�صريعة وعن�������د املدار�س، وت�صهيل ان�صيابية حرك�ة 

امل�������رور يف كل املحافظ�������ات، م�ص�������ريا اإىل اأن قط�������اع الأمن العام 

متمثال مبديريات الأمن يف كل حمافظة وقطاع املرور وقطاع 

العملي�������ات متمثال ب�������الإدارة العام�������ة ل�صرط�������ة النجدة حيث 

�صتتواجد دوريات الأمن واملرور والنجدة يف الطرق الرئي�صية 

وال�ص�������وارع املحيطة باملدار��������س واأمام املدار��������س لتنظيم حركة 

ال�صري ومنع الإزدحامات حولها. 

وعر العميد احل�صا�س عن تقديره البالغ لكافة و�صائل الإعالم 

املرئي�������ة واملق�������روءة وامل�صموع�������ة لدعمه�������ا وم�صاندتها حلملة 

التوعي�������ة عيالنا بعيونا ودورها الإيجاب�������ي يف حث كافة فئات 

املجتمع من مواطنني ومقيمني على احرتام القوانني والتقيد 

باأنظمة امل�������رور واحلر�س على توعية الطلب��ة والطالبات على 

التم�صك بالنظ���ام والتحلي بالأخ���الق والآداب العامة. 
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العالقات واالعالم األمني 
تواصل توزيع الهدايا على طلبة المدارس

بالتعاون مع وزارة الرتبية والقطاعات اخلاصة

وا�صلت الدارة العامة للعالق�������ات والعالم الأمني بالتعاون مع الدارة 

العام�������ة للم�������رور تنفي�������ذ خطتها املكثف�������ة وتكثيف اجله�������ود من خالل 

حمالتها التوعوي�������ة للعام الدرا�صي حتت �صعار )عيالنا بعيونا( وتوزيع 

الهدايا على الطلبة والطالبات و التي تهدف اإىل زيادة التوعية المنية 

واملرورية لدي الطلبة والطالبات .

وف�������ى هذا الطار مت توزيع الهدايا والرو�صورات التوعوية على الطلبة 

والطالبات يف عدد من مدار�س وزارة الرتبية.

واك�������دت الدارة ا�صتمرار تلك احلملة وتوا�صلها ملزيد من التوعية حيث 

ي�صتمر توزيع الهدايا على جميع املدار�س مبحافظات الكويت ال�صت.

كم�������ا توا�ص�������ل وزارة الداخلية حمالته�������ا التوعوية املروري�������ة والإر�صادية 

والتثقيفي�������ة مل�صتخدم�������ي الطرق م�������ن منطلق احلر�س عل�������ى �صالمة 

الأبناء واإيجاد بيئة مرورية اآمنة.

وذكرت الإدارة العامة للعالقات والإع�������الم الأمني بوزارة الداخلية باأنه 

وبالتع�������اون مع وزارة الرتبية مت اإع�������داد وجتهيز لوحات ثابتة )رول اآب( 

حتمل عبارات توعية مرورية خمتلفة ومت توزيعها على املدار�س بجميع 

املراح�������ل الدرا�صية. واأ�ص�������ارت اإىل اأنه مت برجم�������ة اللوحات اللكرتونية 

التابع�������ة ل�������وزارة الداخلي�������ة واملنت�صرة يف ال�ص�������وارع والط�������رق الرئي�صية 

بن�صائ�������ح توعوي�������ة واإر�صادية وحتذيري�������ة، لفتة اإىل اأن ه�������ذه اللوحات 

توعية
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الإلكرتوني�������ة ت�صاهم بدور فعال يف ان�صي�������اب احلركة املرورية واحلد من 

الزدحام، كما اأنها تنمي الثقافة املرورية لقائدي املركبات.

وقال�������ت الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم الأمن�������ي اأن تواجد �صباط 

الإدارة بني طلب�������ة املدار�س ي�صاهم ب�صكل اإيجاب�������ي ومبا�صر يف التوعية 

املروري�������ة، اإ�صاف�������ة اإىل تقدميهم هداي�������ا للطلبة حتم�������ل يف م�صمونها 

الثقافة املرورية واإيجاد بيئة مرورية �صاحلة.

واأو�صح�������ت اإن احلملة التوعوية انطلقت حتت �صعار عيالنا بعيونا قبل 

بداية الع�������ام الدرا�صي عر و�صائل الإعالم املختلف�������ة ومواقع التوا�صل 

الجتماع�������ي وق�������د لقت ا�صتح�ص�������ان اأولي�������اء الأمور والطلب�������ة وتفاعل 

اجلميع مع �صعار احلملة.

واأ�ص�������ادت الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإع�������الم الأمن�������ي بالتع�������اون مع 

القطاع�������ات اخلا�صة يف احلم�������الت التوعوية، لفتة اأنه�������ا اأتت بثمارها 

وحققت كثري من الإيجابيات.

واختتم�������ت باأن الرنامج الزمني الذي مت اإع�������داده بالتعاون والتن�صيق 

م�������ع اجله�������ات املعنية ب�������وزارة الرتبي�������ة لإلق�������اء املحا�ص�������رات والندوات 

التوعوية والإر�صادية م�صتمر على مدار العام الدرا�صي وبجميع املراحل 

التعليمي�������ة م�������ن )رو�صة-ابتدائي-متو�صط-ثان�������وي( لتحقيق الهدف 

املن�صود باأن يكون الطريق دائمًا طريق ال�صالمة.
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العام الدرا�صي اجلديد.

وق�������ال اإن اخلط�������ة ته�������دف اإىل معاجلة 

الت�������ي  املروري�������ة  الختناق�������ات  جمي�������ع 

ت�صاح�������ب بداية الي�������وم الدرا�صي والذي 

يتزام�������ن م�������ع اأوق�������ات ال�������دوام الر�صمي 

لالأجه�������زة احلكومي�������ة وبع��������س �صركات 

القطاع اخلا�س، حيث يتم توزيع دوريات 

الإدارة العام�������ة ل�صرطة النجدة الثابتة 

واملتحرك�������ة عل�������ى الط�������رق والتقاطعات 

الرئي�صية ملراقبة ور�صد احلركة املرورية 

ونق�������ل املعلوم�������ات عن احلال�������ة الأمنية 

واملرورية اإىل غرف�������ة العمليات للتعامل 

الف�������وري مع جمي�������ع البالغ�������ات الواردة 

والتي حتتاج اإىل تدخل من رجال الأمن 

بالإ�صاف�������ة اإىل تقدمي كاف�������ة امل�صاعدات 

الإن�صانية ملرتادي الطريق.

واأو�ص�������ح اأن الإدارة العام�������ة ل�صرط�������ة النجدة له�������ا دور وقائي 

واإن�صاين يف املقام الأول حيث انها تعمل على التواجد امل�صتمر 

لتق�������دمي اخلدمة باأ�ص�������رع وقت ممكن. واأ�صاد الل�������واء ال�صايغ 

ب�������دور اأولياء الأمور من مواطنني ومقيم�������ني بح�صن تعاونهم 

مع رجال الأم�������ن والتزامهم باخلط�������وط الأر�صية واللوحات 

الإر�صادي�������ة مما ي�صه�������م يف ان�صيابية احلرك�������ة املرورية واحلد 

من الزدح�������ام والختناقات على الطريق، موؤكدا انهم القدوة 

لالأبناء.  واأ�صار اإىل اأن الإدارة العامة للدفاع املدين ومبا لديها 

من ق�������وة ب�صرية مدرب�������ة وتقنية حديثة يف املع�������دات والأليات 

ميكنها التحرك ال�صريع ملوقع احلدث والقيام بدورها املنوط 

بها على اأكمل وجه وتقدمي الدعم وامل�صاندة لالأجهزة الأمنية 

امليداني�������ة املعنية، اإىل جانب دور توعوي لطلبة املدار�س وذلك 

بالتع�������اون مع الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني �صمن 

اخلطة التوعوية التي اأطلقتها حتت �صعار عيالنا بعوينا.

وبني اأن جناح طريان ال�صرطة ومن خالل ال�صتطالع 

اجلوي يقوم بر�ص�������د ومتابعة احلركة املرورية 

والأمنية على جميع الطرق واإبالغ غرف 

العملي�������ات بالطرق املزدحمة واحلوادث 

ب�ص�������كل  للتعام�������ل معه�������ا  اإن وج�������دت 

فوري.

اللواء الصايغ: بدالة الطوارئ تلقت 2243 بالغا 
خالل األسبوع االول من العام الدراسي الجديد

أخبارنا

اأك�������د وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة امل�صاع�������د 

ل�صوؤون العمليات اللواء جمال ال�صايغ 

اأن قط�������اع العمليات قام بتنفيذ اخلطة 

التى و�صعتها وزارة الداخلية ل�صتقبال 

العام الدرا�صي اجلديد لت�صهيل احلركة 

املروري�������ة والعم�������ل على م�صان�������دة قطاع 

املرور يف تخفيف الختناقات املرورية.

واأ�ص�������ار اإىل اأن اخلط�������ة التي ت�صمل عموم 

حمافظ�������ات الب�������الد تركز عل�������ى التن�صيق 

امل�صتمر بني كافة الإدارات التابعة للقطاع 

)العملي�������ات �صرطة النجدة الدفاع املدين 

-جناح طريان ال�صرط�������ة( ملتابعة احلالة 

الأمنية امل�صاحبة للعام الدرا�صي اجلديد 

والتعام�������ل مع كافة الأح�������داث واملعطيات 

من�������ذ الي�������وم الأول وحت�������ى نهاي�������ة العام 

الدرا�ص�������ي، والتعاون امل�صتم�������ر واملبا�صر بني قطاع�������ات الداخلية 

امليداني�������ة املعنية وتكثيف تواج�������د الدوريات حول عموم املدار�س 

وال�صوارع املوؤدية لها يف جميع مناطق البالد.

وذك�������ر اأن اإدارة العمليات تقوم با�صتقبال كاف�������ة البالغات الواردة 

اإىل هاتف الطوارئ)112( والتعامل معها فور ورودها ومتريرها 

للجهات املعني�������ة للتعامل معها وفق اخلط�������ة املو�صوعة، م�صريا 

اإىل اأن كاف�������ة البالغات يتم التعامل معها بكل جدية دون تاأجيل 

لتقدمي الدعم وامل�صاعدة للمواطنني واملقيمني.

واأ�صار الل�������واء ال�صايغ اإىل اأن هاتف الطوارئ 112 تعامل مع 

2243 بالغا منه�������ا 189 اختناقًا مروريًا خالل 
الأ�صب�������وع الأول م�������ن بداي�������ة 

العمليات تقوم باستقبال كافة البالغات الواردة والتعامل معها فور ورودها 
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مركز خدمة االڤنيوز 
يشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين

ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي اأن�������ه يف اإط�������ار اخلدم�������ات التي 

تقدمها مراكز اخلدم�������ة التابعة لوزارة 

الداخلي�������ة، ي�صتمر مركز خدمة جممع 

م�������ن  تق�������دمي جمموع�������ة  الأفني�������وز يف 

اخلدم�������ات يف جم�������الت امل�������رور و�صوؤون 

الإقام�������ة واجلن�صية واجل�������وازات اإ�صافة 

اإىل الأدل�������ة اجلنائية وتنفي�������ذ الأحكام 

وبالغات التغيب والبطاقة املدنية.

راحة المراجعين
اجلدير بالذكر اأن مركز خدمة الفنيوز 

يقدم خدماته ب�صهولة وي�صر عماًل على 

راح�������ة املراجعني حي�������ث اإن�������ه اأول مركز 

خدم�������ة مواط�������ن مت افتتاح�������ه يف اأكر 

مركز ت�ص�������وق ويقدم خدم�������ات متنوعة 

وي�صهد اإقباًل كب�������ريًا من املراجعني ويف 

هذا دلل�������ة وا�صحة عل�������ى اهتمام وزارة 

الداخلية مب�صال�������ح املواطنني وت�صهيل 

اإجراءات اإجناز معامالتهم بكل �صهولة 

وي�ص�������ر. ويعم�������ل مركز خدم�������ة الأفنيوز 

م�������ن الأحد اإىل اخلمي�س م�������ن التا�صعة 

والن�صف �صباحًا حتى الثانية والن�صف 

ظهرًا.
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ذكرت الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي بوزارة الداخلية اأن�������ه اإي�صاحًا ملا 

التوا�ص�������ل الجتماعي  و�صائ�������ل  تداولته 

عن ح�������دوث تعدي�������الت يف قان�������ون �صوؤون 

املختارين لي�صبح اختيارهم بالنتخاب 

ب�������دًل م�������ن الرت�صي�������ح، وم�������ا تخلل�������ه من 

ا�صرتاطات ل �صند له على اأر�س الواقع.

توؤك�������د الإدارة اأن�������ه ل �صح�������ة لذلك على 

الإطالق ولي�س مطروحًا حاليًا للبحث، 

واأن وزارة الداخلي�������ة ل تتوانى حلظة يف 

اإي�صاح ذلك يف حينه اأم�������ام الراأي العام، 

واأن الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم 

الأمن�������ي اأبوابه�������ا مفتوح�������ة لتلق�������ي اأية 

ا�صتف�صارات اأو ت�صاوؤلت.

ذك�������رت الإدارة العامة للعالق�������ات والإعالم 

الأمني ب�������وزارة الداخلية اأن�������ه من منطلق 

التع�������اون  اإط�������ار  ويف  امل�صتم�������ر  التطوي�������ر 

امل�صرتك ب�������ني قطاعات املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية 

ولت�صهيل الإجراءات عل�������ى املراجعني، قام 

قط�������اع تكنولوجيا املعلوم�������ات والت�صالت 

بتطوي�������ر نظام الإبعاد لرفع منع الكفالت 

اآلي�������ًا من جه�������از احلا�ص�������ب الرئي�صي لوزارة 

الداخلية فور ت�صديد تذكرة املبعد.

اجلدي�������د  النظ�������ام  اأن  الإدارة  واأو�صح�������ت 

يهدف لتحقي�������ق ال�صالح الع�������ام وتتحدد 

اآليته يف اإ�ص�������دار تذاكر املبعدي�������ن واإ�صدار 

بيانات ال�صوؤون املالية وتقارير واإح�صاءات 

وحت�صيل تذاكر �صفر املبعدين من الكفالء 

وعر��������س اإي�صالت تذاك�������ر املبعدين بتاريخ 

حم�������دد وك�ص�������ف التح�صي�������ل التف�صيل�������ي 

والإجم�������ايل واليومي بالتن�صيق مع الإدارة 

العام�������ة لل�ص�������وؤون املالي�������ة، والإدارة العامة 

للموؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحي�������ة والإدارة العامة 

ملراك�������ز اخلدم�������ة والدارة العام�������ة ل�ص�������وؤون 

القامة .

العالقات واإلعالم األمني: 
ال صحة ألية تعديالت 

على قانون شؤون 
المختارين

.. وقطاع تكنولوجيا 
المعلومات يطور نظامًا جديدًا 
لرفع منع الكفاالت آليًا فور 

تسديد تذكرة المبعد

ذك�������رت الدارة العامة للعالقات والعالم المني بوزارة الداخلية اأن الإدارة العامة لقوات المن 

اخلا�صة عقدت لقاءًا تنويريًا على هام�س اقامة بطولة الفنون القتالية املتنوعة الثانية والتي 

�صتقام حتت ا�صراف فني من اللجنة الكويتية للجيجت�صو و اللجنة الكويتية للكيك بوك�صينغ 

واللجنة الكويتية لل�صيدوكان .

واأ�ص�������ارت الإدارة اإىل اأن اع�ص�������اء اللج�������ان املنظمة وجهوا كلمة ترحيبية به�������ذه املنا�صبة وال�صكر 

والثناء للم�صاركني متمنني لهم التوفيق والنجاح يف هذه البطولة.

كما ت�صمن اللقاء �صرح خا�س لقوانني البطولة واللعاب وال�صروط اخلا�صة بالبطولة.

اأكدت وزارة الداخلية يف بيان لها على ان اخلطط الحرتازية والتدابري الوقائية التي تتخذها 

املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية مل ت�������اأت حت�صبًا لأية خماوف اأو خماطر خارجية اأو تهديدات اإرهابية حمددة 

بل اإن املوؤ�ص�صة تنتهج خطة اأمنية احرتازية مو�صوعة على عدة حماور انطلقت منذ بداية �صهر 

رم�ص�������ان املبارك وعلى امتداد عيد الفطر ال�صعيد ولي�������زال العمل م�صتمرًا بها ب�صكل متكامل 

م�������ن خالل تن�صيق متكامل بني جميع القطاعات املعنية الأمنية امليدانية يف اإطار ا�صرتاتيجية 

�صامل�������ة حمددة �صلفًا وتخ�صع لالإ�صراف الكامل من قب�������ل معايل ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائ�������ب رئي�س جمل�س الوزراء ووزي�������ر الداخلية والقطاعات الأمنية كاف�������ة كٌل وفق اخت�صا�صاته 

ومهامه املوكلة له.

ج�������اء ذلك ردًا من وزارة الداخلية على ما اأثري يف و�صائل التوا�صل الجتماعي وو�صائل الإعالم 

م�������ن اأن وزارة الداخلي�������ة اتخذت اإج�������راءات اأمنية ا�صتثنائية ملواجهة تداعي�������ات اإقليمية حمددة 

بذاتها.

واأك�������دت ال�������وزارة اأن اخلطة الأمني�������ة يتوا�صل العمل به�������ا وفق ال�صرتاتيجية املق�������ررة وتخ�صع 

للمراجعة والدرا�صة ب�صكل متوا�صل م�صتندة اإىل نهج علمي، واأن الوزارة �صتظل العني ال�صاهرة 

على اأمن الوطن واأمان املواطنني.

لقاء تنويري للمشاركين في بطولة 
الفنون القتالية المتنوعة الثانية

الخطط االحترازية والتدابير الوقائية ليست 
تحسبًا لمخاوف أو مخاطر خارجية طارئة وإنما 

تأتي في إطار استراتيجية أمنية محددة سلفًا

اخبارنا
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ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني اأن وكيل وزارة الداخلية 

امل�صاعد ل�صئون املرور بالإنابة اللواء /فهد ال�صويع اأ�صرف على تنفيذ 

حمل�������ة مرورية على جميع مناطق الكويت �صاركت فيها جميع اإدارات 

امل�������رور واإدارات العملي�������ات التابع�������ة لقطاع املرور واأ�صف�������رت عن حترير 

)2928( خمالف�������ه مرورية متنوعة واإحال�������ة )132( مركبة اإىل كراج 

احلجز وحجز )55( خمالف يف نظارة املرور واإحالة اثنني اإىل الإدارة 

العام�������ة ملكافحة املخدرات، وكذل�������ك اإحالة )3( اأح�������داث اإىل اجلهات 

املعنية.

واكد اللواء ال�صويع اأن احلمالت املرورية م�صتمرة على جميع املناطق 

للح�������د من اأعمال ال�صتهتار والرعونة يف القيادة والعمل على تطبيق 

القان�������ون حلماية م�صتخدمي الطريق م�صددا على اأن رجال املرور من 

خالل الدوري�������ات الثابتة واملتحرك�������ة ير�ص�������دون ال�صلوكيات اخلاطئة 

ويقوم�������ون بتحرير املخالفات املبا�صرة والغري مبا�صرة حتى يكون هذا 

رادع للمخالفني.

وقد بداأت احلمل�������ة على مدار )12( �صاعة اعتبار من اخلام�صة م�صاء 

اخلمي��������س املواف�������ق 2017/10/12 وا�صتم�������رت اإىل اخلام�صة �صباح 

اجلمعة املوافق 2017/1/13.

وتوؤك�������د الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني ا�صتمرارية احلمالت 

التوعوية يف جميع و�صائل الإعالم املقروءة وامل�صموعة واملرئية وموقع 

وزارة الداخلي�������ة واللوحات الإر�صادية يف ال�صوارع من اجل زيادة الوعي 

والثقاف�������ة املرورية ل�������دى م�صتخدم�������ي الطريق والعم�������ل على حماية 

الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�صة.

الحمالت المرورية 
مستمرة لفرض السيطرة 

واالنضباط المروري
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رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  توجيهات  اإط���ار  يف 

ال�صيخ خ��ال��د اجلراح  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����وزراء ووزي����ر 

ال�����ص��ب��اح ب�����ص��رورة حت��ق��ي��ق الن�����ص��ب��اط امل����روري 

كافة  واآداب����ه على  امل���رور  بقواعد  الكافة  وال��ت��زام 

الطرق والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية 

الفريق حممود حممد الدو�صري.

املرور  ل�صئون  امل�صاعد  الداخلية  وزارة  وكيل  ق��اد 

على  �صاملة  م��روري��ة  ال�صويع حملة  فهد  ال��ل��واء 

املحافظات ال�صت �صملت انت�صارا مكثفا للدوريات 

والو�صطى  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�صمالية  ال��ط��رق  ع��ل��ى 

املرورية  الهيبة  وف��ر���س  ال�صيطرة  اأح��ك��ام  بهدف 

ال�صتهتار  لعمليات  حد  وو�صع  املخالفني  وردع 

والرعونة التي يقوم بها البع�س و�صهدت انت�صارا 

وا�صعا للدوريات ومباحث املرور.

وقد اأ�صفرت احلملة عن حترير 3720 خمالفة 

واإحالة  م��رك��ب��ة   198 وح��ج��ز  م��ت��ن��وع��ة  م���روري���ة 

�صخ�س  و55  الخت�صا�س  جهة  اإىل  ح��دث   13
ل��الإب��ع��اد، كما متكنت  امل���رور و�صخ�س  ن��ظ��ارة  اإىل 

اإىل  واإح��ال��ت��ه��م  4 مطلوبني  م��ن �صبط  احلملة 

جهات الخت�صا�س.

ا�صتمرار  ع��ل��ى  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وت���وؤك���د 

امل��خ��ال��ف��ات واحل��ف��اظ على  م��ن  حمالتها للحد 

امل��رك��ب��ات م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني  اأرواح ق��ائ��دي 

والق�صاء على كافة الظواهر ال�صلبية.

والتن�صيق  الإع�������داد  ���ص��ي��اق  يف  احل��م��ل��ة  وت���اأت���ي 

امل�����رور يف  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة  م���ع ج��م��ي��ع الإدارات 

املحافظات ال�صت، والتي تعد واحدة من �صل�صلة 

من احلمالت املفاجئة التي �صتتواىل تباعا.

وت�صري الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني 

بها  التعامل  يتم  و�صوابط  اآليات  هناك  اأن  اإىل 

ل حكام ال�صيطرة على املخالفني اأيا كانت اأنواع 

خمالفتهم لردعهم.

موؤكدة ان قطاع املرور لديه العديد من الجراءات 

الكفيلة ب�صبط احلركة املرورية يف كافة املناطق 

وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع��ل��ى م����دار ال�����ص��اع��ة وات���خ���اذ القرار 

امل��ن��ا���ص��ب ح��ي��ال ك��ل م��ن ل ي��ل��ت��زم ب��ق��واع��د املرور 

واآدابه .

وتهيب الدارة العامة للعالقات والعالم المني 

وعدم  امل����رور  ب��ق��واع��د  التقيد  ���ص��رورة  باجلميع 

جتاوز ال�صرعة املقررة او قطع ال�صارة ال�صوئية 

احل��م��راء والل���ت���زام مب��دل��ول ال��ع��الم��ات املرورية 

لتعر�صهم  جتنبا  الر�صادية  واللوحات  الر�صية 

للحوادث  ال�صلبية  الث��ار  من  وللحد  للمخالفة 

املروية .

اللواء الشويع يقود 
حملة مرورية مفاجئة

على المحافظات الست شملت الطرق 
الشمالية والجنوبية والوسطى
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ذك�������رت الإدارة العامة للعالقات والعالم 

الأمن�������ي ب�������وزارة الداخلي�������ة ان�������ه يف اإطار 

به�������ا  يق�������وم  الت�������ي  المني�������ة  احلم�������الت 

قط�������اع الأم�������ن العام ل�صب�������ط املخالفني 

وبتوجيهات وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد 

ل�ص�������وؤون الم�������ن الع�������ام بالإناب�������ة اللواء 

اإبراهي�������م الطراح، وتعليم�������ات مدير عام 

مديرية اأمن حمافظ�������ة الفروانية اللواء 

ركن �صالح العنزي.. نفذت مديرية اأمن 

حمافظ�������ة الفروانية حمل�������ة اأمنية �صد 

الأ�صواق الع�صوائي�������ة مبنطقة احل�صاوي 

اأ�صف�������رت ع�������ن �صب�������ط )16( �صخ�صًا من 

جن�صي�������ات خمتلف�������ة م�������ا ب�������ني خمالف 

لقان�������ون العمل وباع�������ة متجولني وبدون 

قادها اللواء ركن صالح العنزي

حملة أمنية ألمن الفروانية 
على األسواق العشوائية 

حمالت
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اثب�������ات وانتهاء اإقام�������ة واأو�صحت الإدارة 

اأن�������ه مت حتويله�������م جميع�������ًا اإىل جه�������ات 

الخت�صا�س.

ويوؤك�������د قط�������اع الأم�������ن الع�������ام ا�صتم�������رار 

احلم�������الت الأمني�������ة على م�������دار ال�صاعة 

يف كاف�������ة اأرج�������اء البالد م�������ن اأجل �صبط 

القانون  عل�������ى  واخلارج�������ني  املخالف�������ني 

الكفيلة  القانوني�������ة  الإج�������راءات  واتخاذ 

�صالم�������ة  وتاأم�������ني  العدال�������ة  بتحقي�������ق 

املواطنني واملقيمني.
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بقلم  اللواء متقاعد:  إبراهيم النغيمش

بقلم  اللواء متقاعد:  حمد السريع

اختيار القيادات 
المناسبة لخدمة المواطن

كلمة حق

تاأتي  ل��ه،  الإج����راءات  وت�صهيل  عليه  والتي�صري  امل��واط��ن  خدمة 

على راأ�س اأولويات معايل ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح نائب رئي�س 

جمل�س ال����وزراء ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، ووك��ي��ل ال����وزارة ال��ف��ري��ق حممود 

الدو�صري.

ول ياأتي هذا من فراغ بل من وعيهما الكامل ومعرفتهما امل�صبقة 

اأم��ور عديدة  باملواطنني يف  يومية  الداخلية على عالقة  وزارة  ب��اأن 

مثل �صوؤون الإقامة واملرور واملخافر وغريها من الإدارات.. فهي وزارة 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا باملواطن وبهمومه وم�صاغله وم�صكالته.

ال��ق��ي��ادات يف مثل هذه  اأن اختيار  اأدن���ى �صك يف   ولي�س هناك 

موا�صفات  اإىل  وحتتاج  وال��دق��ة  الأهمية  بالغة  م�صاألة  القطاعات 

خ��ا���ص��ة، وه���ي ت��ت��م ب��ق��رار م��ن م��ع��ايل ال���وزي���ر، وه���و م��ا حت��ق��ق فعاًل 

بتعيني قيادات ناجحة اأح�صن اختيارها يف العديد من القطاعات 

خا�صة �صوؤون الإقامة وامل��رور، حيث جنحت ال��وزارة يف اختيار قادة 

اأكفاء يعرفون كيف يتعاملون مع املراجعني باأ�صلوب ح�صاري راٍق.

وهناك قيادات �صابقة تقاعدت وليزال املواطن واملقيم يذكرهم 

واملقيم دون و�صاطة من  املواطن  اأ�صهموا يف حل م�صكالت  باخلري، 

اأحد وكانوا ي�صتقبلون املراجعني بوجوه با�صة و�صمحة.

واأتطلع اإىل اأن يوا�صل معايل الوزير ووكيل الوزارة هذه ال�صيا�صة 

ال�صائبة واأن ي�صتمرا يف اختيار القيادات على اأ�ص�س الكفاءة وبعد 

درا�صة دقيقة ح�صب طبيعة كل من�صب وباهلل التوفيق.

ب��وزارة الداخلية ا�صدار جمله  منذ �صنوات عديده قرر امل�صوؤولني 

تهتم ب�صئون الوزارة وتعر�س اخبارها وان�صطتها الأمنية والجتماعية 

والرتفيهية ولقد تويل م�صوؤوليه ال�صراف علي هذه املجلة العديد من 

القيادات الأمنية املتميزة . 

جملة الداخلية تهتم بعر�س تقارير الأمنية متخ�ص�صه يف الكثري 

من املجالت والعلوم الأمنية وقد متيزت وزاره الداخلية حني �صمحت 

املتقاعدين  او  راأ���س عملهم  زال��وا علي  الذين ل  للعديد من �صباطها 

بكتابة مقالت امنيه او عر�س تقارير متخ�ص�صه عن طبيعة عملهم .

تطوير  علي  حري�صة  الم��ن��ي  والع���الم  للعالقات  العامة  الإدارة 

العمل يف املجلة من حيث التنوع ومتابعه كل ما ي�صتجد من معلومات 

امنيه تتعلق بالنظام المني او املنظومة الأمنية وعر�صها علي اع�صاء 

قوة ال�صرطة . 

العميد عادل احل�صا�س مدير عام الإدارة العامة للعالقات والعالم 

المني قرر تكليف املقدم نا�صر بو �صليب مدير اداة العالمي المني 

و�صتكون مك�صب  الداخلية وهي خطوة موفقه  بالإ�صراف علي جمله 

اعالمي كبري للوزارة . 

ومن هذا املنطق وحر�صا منا علي دعم وم�صانده جملة الداخلية 

واملقدم نا�صر يف التطوير فاإننا نقدم بع�س املقرتحات ناأمل ان يدر�صها 

وياأخذ بها قد امل�صتطاع وهي : 

اعمارهم  يف  اهلل  اط���ال  املتقاعدين  ال�صباط  م��ع  م��ق��اب��الت  اج���راء   -

وتوثيق ما لديهم من جتارب وخرات تكون مفيدة للقيادات الأمنية 

احلالية . 

- ت��ط��وي��ر ع��م��ل امل��ج��ل��ة ل��ت��ك��ون جم��ل��ه م���ق���روؤه ع��ر و���ص��ائ��ل التوا�صل 

الجتماعي . 

املتلفزة  الخبار  تنقل  تلفزيونيه  لتكون جمله  املجلة  - تطوير عمل 

والفيديوهات امل�صجلة مبا�صره .

وعلي  علينا  ال��ع��زي��زة  ال��داخ��ل��ي��ة  ملجلة  ال��ت��وف��ي��ق  نتمنى  واخ����ريا 

متابعيها ونتمنى التوفيق للقيادات العاملة بها وامل�صرفة عليها.

عطاء ممتد .. ورؤي جديدة بأن نتوقف عندها

رموز الوفاء
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< ل�صك ان النت�صاب ايل وزارة الداخلية يعتر �صرفا لأبناء هذا الوطن 
من  اأوؤي���د  ،ل  الكثري  وتقدم  قدمت  فهي  نخدمها  ان  ت�صتحق  والكويت  الغايل 

يذهب ايل القول ان هناك عزوف عن اللتحاق بالعمل المني بل كل هنالك ان 

هناك من يعتقد ان العمل المني هو ال�صبط والربط وبالتايل ي�صور لل�صباب 

حديثي ال�صن ان العمل المني �صيحد من حريتهم وهذا اعتقاد خاطئ  ،�صخ�صيا 

ام�صيت يف وزارة الداخلية نحو اأربع عقود وكانت فرتة من حياتي اعتز بها لأنني 

خدمت وطني من جهاز يقوم علي امن و�صالمة الوطن واملواطنني وهذه اخلدمة 

بحد ذاتها ت�صعرين بالفخر وا�صعر باأن هذه املرحلة �صكلت �صخ�صيتي ودفعتني 

ايل تقدير معاين ال�صبط والربط واللتزام ، الكويت ت�صتحق منا الكثري لن 

ِبَنا العمر، حينما تعلن وزارة  ما قدمته لنا لن ت�صتطيع ان نوفيه مهما طال 

ابناء  يبادر  ان  تنتظر  فاإنها  دفعات جديدة  ا�صتقبال  يف  رغبتها  عن  الداخلية 

الكويت الوفياء ايل تلبية نداء الواجب  وملا ل وهي الكويت العزيزة والغالية 

علي قلوبنا ،لالأ�صف هناك قلة ت�صور العمل المني علي غري حقيقته وانه حد 

من حرية ال�صخ�س وانا ومن واقع خرتي اوكد ان هذا الت�صور ل اأ�صا�س له من 

ال�صحة بل ل اأجامل حينما اًقول ان العمل الع�صكري يودي ايل خلق �صخ�صية 

من�صبطة يف كل �صيء ويوفر لرجل المن امل�صتقبل املن�صود.

الراغبني  ا�صتالم طلبات  ف��رتة  ع��ن متديد  الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت   اي��ام  قبل   >
الأوائ��ل وهي مبثابة فر�صة ل ميكن تفويتها فالمتيازات  ب��دورة للرقباء  باللتحاق 

التي تقدمها الداخلية تعتر  ممتازة بكافة املعايري اول لأنها فر�صة لن تعو�س لن 

يخدم ابناء الوطن وطنهم وي�صهم يف توفري المن لبلده واخوانه كال يف جهة عمله 

اي�صا فاإنها فر�صة لأنها متنح امللتحق بهذه الدورة وغريها من الدورات مقابل مايل 

خالل فرتة درا�صته ايل جانب كونها توفر فر�صة عمل جيدة جدا قيا�صا باملجموع الذي 

، واذا  كانت الكويت تفتح بابها لبع�س الخ��وة يف دول  العامة  الثانوية  ح�صل علي 

جمل�س التعاون اخلليجي واأبناء الكويتيات  يظل ابناء هذا الوطن هو العمود الفقري 

للعمل يف وزارة الداخلية لنها هي األتي تقوم علي امن وام��ان الوطن  وامن الوطن 

م�صوؤولية ابناءها ووجب ان يقوموا به ،اًقول لأبنائي اأب�صروا باخلري فوزارة الداخلية ل 

ميكن ان تغفل عن رفعة ابناءها ماديا ومعنويا وت�صاندهم ، وملا ل قد يقدمون ارواحهم 

اذا لزم المر ،اًقول لأبنائي اب�صروا باخلري فاإخوانكم يف الوزارة ل يرتدوا يف الرتقاء  

بكم من كافة النواحي حفظ اهلل الكويت من كل مكروه حتت رعاية امرينا املفدى �صمو 

ال�صيخ �صباح الحمد اجلاير ال�صباح وويل عهده المني �صمو ال�صيخ نواف الحمد 

ال�صباح و�صمو  رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح وامتني من 

اخي معايل نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير الداخلية ال�صيخ خالد اجلراح العمل 

نحو منح مزيد من المتيازات املالية للمتلحقني اجل��دد، كما امتني زي��ادة العن�صر 

املراأة  القطاعات لن  بالعمل يف كل  الفر�صة خلدمة وطنهم  اأخواتنا  الن�صائي ومنح 

الكويتية اثبت جدارة وكفاءة ت�صتحق معها ان تتبوا اعلي املنا�صب.

الكويت

تستحق

بقلم الفريق متقاعد: 
طارق حمادة
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محاضرة توعوية 
في مدرسة الكويت اإلنجليزية

يف اإطار اخلطة ال�صرتاتيجية لالإدارة العامة 

ملكافحة املخدرات للق�صاء على اآفة املخدرات 

ومروجيه�������ا واحلد م�������ن انت�صاره�������ا بني طلبة 

ال�صرتاتيجية  للمب�������ادرات  وتنفي�������ذا  املدار�س 

ل�������وزارة الداخلي�������ة الهادفة اإىل توف�������ري الأمن 

لفئات املجتمع كافة.

ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني 

يف وزارة الداخلي�������ة باأن�������ه و�صم�������ن الرنام�������ج 

التوع�������وي بالتعاون م�������ع وزارة الرتبية اأقيمت 

فعاليات توعوية يف مدر�صة الكويت الإجنليزية 

ح�������ول اأ�صرار وخماطر املخدرات وقد ح�صرها 

عدد من الطالب والطالبات وعدد من اأع�صاء 

الهيئة التدري�صية باملدر�صة.

وقدم النقيب حممد من�������اور املطريي �صابط 

ق�ص�������م التوعوي�������ة ب�������الإدارة العام�������ة ملكافح�������ة 

املخ�������درات حما�صرة مدعوم�������ة بعر�س مرئي 

تناول فيه�������ا العديد من املح�������اور التي تتعلق 

باملخ�������درات وخطره�������ا وكيفي�������ة الوقاية منها 

وا�صكالها كما تناول دور الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات يف ردع املجرمني ومروجي املخدرات 

و�صع�������ي الإدارة الدائ�������م اإىل احلد م�������ن انت�صار 

املخدرات بكاف�������ة اأنواعها والعمل على حماية 

اأفراد املجتمع من هذه ال�صموم وعدم ال�صماح 

للمجرم�������ني ومروج�������ي املخ�������درات نف�������اد هذه 

ال�صم�������وم اإىل �صبابنا وردعه�������م بجميع الطرق 

والو�صائ�������ل.  ث�������م حت�������دث باللغ�������ة الإجنليزية 

الدكت�������ور عايد علي احلميدان اخلبري الدويل 

يف جمال املخدرات واملوؤثرات العقلية عن اأنواع 

املخدرات واخت�س حديث�������ه العقاقري الطبية 

الت�������ي تو�صف كع�������الج لبع��������س المرا�س وهو 

موؤ�ص�������ر خطر يجعلهم يقعون فري�صة لالإدمان 

ما يجعلهم يتجهون اإىل املخدرات الأخطر. 

وتطرق اإىل خطر املخدرات باختالف اأنواعها 

واأ�صكاله�������ا وكيفية مكافحته�������ا والت�صدي لها 

واأثارها املدمرة على الإن�صانية واملجتمع.

واأ�ص�������ار اإىل اأن القانون اقر عقوبة الإعدام لكل 

من ت�صول له نف�صه برتويج مثل هذه ال�صموم 

وم�������ن خالل واجبنا الوطن�������ي يتحتم على اأي 

�صخ��������س اأن ي�صارع بالإبالغ ع�������ن اأي كائن من 

كان يتاج�������ر اأو يروج لهذه ال�صموم التي تفتك 

بعقول واأج�صاد اأبنائنا.

ويف نهاية حديثه اأ�صار اإىل اأن هناك دورًا هامًا 

لالأ�صرة فعند وجود اأي متعاط على ذويه عدم 

الت�صرت عليه وم�صاعدته على العالج فالإدمان 

كاأي مر��������س ميك�������ن عالجه وال�صيط�������رة عليه 

والتعايف منه وفق برنامج عالجي منظم.
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ذكره�������ا ال�صيخ مبارك ب�������ن �صباح بن جابر 

ال�صباح اأمري الكويت )1896 1915(، يف 

وثيقة بيان ح�������دود الكويت �صنة 1913م.  

ومع تطور البالد وتزاي�������د الهجرات وعدد 

ال�صكان ظهر حرا�س الأ�صواق اأو ما ي�صمى 

بالنواط�������ري وكان ذلك ابان حك�������م ال�صيخ 

مب�������ارك ال�صب�������اح وكان رئي��������س النواط�������ري 

اأو احلر��������س رجل بلو�ص�������ي يدعى )عبداهلل 

جمعدار اأو عبداهلل جمعة دار( وكان جميع 

احلرا�س م�������ن البلو�ص�������ي وعددهم ع�صرون 

جابر بن عب�������داهلل يف �صب�������اح الأول رئي�صًا 

لالأمن وكان �صديدًا م�������ع املجرمني/ ولقد 

ظ�������ل رئي�ص�������ًا حت�������ى ا�صت�صه�������اده يف مار�س 

�صن�������ة 1811، مبعركة بحري�������ة يف اخلليج 

م�������ع القر�ص�������ان البح�������ري »رحم�������ة« ولقد 

ح�������ل حمله حممد بن ع�������وف، وكان هناك 

اأي�صًا م�صوؤول�������ني لأمن القرى خارج ال�صور 

واجلزر يطلق على كل م�صئول لقب »اأمري« 

ويكون م�������ن �صكان القري�������ة للحفاظ على 

الأمن ويتبع�������ون مبا�صرة اأمري الكويت كما 

كان الأم�������ن يف داخ�������ل اإم�������ارة الكويت عند 

اإن�صائها يف املا�ص�������ي م�صتتبًا وذلك ب�صبب 

قلة عدد ال�صكان ومعرفتهم ببع�س وكانت 

امل�صاكل ل تتعدى امل�صاج�������رات اأو خالفات 

ب�صيطة يحله�������ا حاكم الكوي�������ت مبجل�صه 

اأو يف مقاه�������ي �صوق الكوي�������ت ورغم الهدوء 

والب�صاطة التي امتازت بها اإمارة الكويت، 

اإل اأن زي�������ادة ع�������دد �ص�������كان الكويت تطلب 

قيام جهاز اأمن يق�������وم على حرا�صة مدينة 

الكويت واأ�صواقه�������ا، وكان ال�صيخ دعيج بن 

األمن الداخلي
في إمارة الكويت قبل االستقالل 
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من الماضي

حار�ص�������ًا وكان م�صئول الأمن عليهم ال�صيخ 

جاب�������ر بن مب�������ارك ال�صب�������اح اأب�������ن احلاكم 

وال�������ذي نقلوا احلكم ب�������ني عامي )1915 

- 1917( بع�������د وفاة والده ال�صيخ مبارك/ 

ويف بداي�������ة حكم ال�صيخ �ص�������امل بن مبارك 

ال�صباح اأمري الكويت )1917 1921( مت 

اعفاء عبداهلل جمعدار واتباعه وتكرميهم 

باإعطاءهم قطعة اأر��������س كبرية م�صوده هو 

واتباعه يف منطقة �صرق �صميت فيما بعد 

)حي البلو�صي( ثم مت تعيني ال�صيخ �صباح 

بن دعيج ال�صباح م�صوؤوًل عن اأمن مدينة 

الكويت فق�������ام بت�صكيل حرا�ص�������ًا لال�صواق 

والفرج�������ان �صن�������ة 1917 م، وكان مقره�������م 

بيت �صغ�������ري بو�صط املدين�������ة، يجتمع فيه 

احلر��������س ثم يعاد ن�صره�������م بالأ�صواق وكان 

يطل�������ق علي�������ه )�صب�������اح ال�ص�������وق( ويف عام 

1930م، تاأ�ص�صت بلدية الكويت واأ�صبحت 
م�صوؤول�������ة عن حرا�صة الأ�ص�������واق بالتن�صيق 

مع ال�صيخ �صباح الدعيج ولكن اآلت رئا�صة 

الأمن الع�������ام اإىل ال�صيخ عل�������ي بن خليفة 

بن عبداهلل ال�صب�������اح حفيد حاكم الكويت 

اخلام��������س ال�صيخ عب�������داهلل الثاين ال�صباح 

اأمري الكوي�������ت )1866 - 1891( منذ عام 

1928 حت�������ى وفات�������ه ع�������ام 1942م، ولقد 
حدث تط�������ور كبري بع�������د ت�صكي�������ل املجل�س 

الت�صريعي �صن�������ة 1938م، وذلك بتاأ�صي�س 

اأول دائ�������رة لل�صرط�������ة وعني �صق�������ر الغامن 

مديرًا لها ثم ت�صكل�������ت قوة نظامية بينما 

اأ�صن�������دت رئا�ص�������ة النواط�������ري احلرا��������س اإىل 

ال�صي�������خ �صليم�������ان الفا�صل ال�صب�������اح بعد 

تنازل عمه ال�صيخ �صباح الدعيج لتقدمه 

يف ال�صن وا�صتمر �صليم�������ان الفا�صل حتى 

ا�صتقالته. 

�صن�������ة 1943، ليحل حمله ال�صيد عبداهلل 

اخل�������زام والذي ظ�������ل حتى ع�������ام 1959م، 

بع�������د الغائه�������ا وان�صمامه�������ا اإىل ال�صرطة 

والأم�������ن الع�������ام، ولقد كل�������ف ال�صيخ اأحمد 

اجلابر ال�صباح حاك�������م الكويت )1921 - 

1950(، ال�صي�������خ �صباح ال�ص�������امل ال�صباح 
حاكم الكويت )1965 - 1977( بتاأ�صي�س 

دائرة ال�صرطة �صن�������ة 1939م، بعد اأحداث 

اأف�������راد  ع�������دد  وكان  الت�صريع�������ي  املجل��������س 

ال�صرط�������ة )80 �صرطيًا( وكان اأول مقر لها 

يف املبنى الق�������دمي الذي كانت ت�صغله وزارة 
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1959م، و�صمي�������ت بدائرة ال�صرطة والأمن 
العام واأ�صندت رئا�صتها اإىل ال�صيخ عبداهلل 

املبارك نائب الأم�������ري اآنذاك وال�صيخ �صعد 

عبداهلل ال�صامل ال�صباح نائبًا للدائرة. 

وبع�������د اتفاقي�������ة المتياز م�������ع �صركة نفط 

الكوي�������ت للتنقيب ع�������ن النفط يف الكويت 

بتاري�������خ 1934/12/23، وظه�������ور النفط 

وت�صدي�������ر اأول �صحن�������ة نف�������ط ع�������ر ميناء 

1946/6/30م،   : بتاري�������خ  الأحم�������دي 

وبح�ص�������ور اأم�������ري الكوي�������ت ال�صي�������خ اأحمد 

اجلاب�������ر ال�صب�������اح، ولق�������د اأدى تزايد عدد 

ال�ص�������كان املواطن�������ني والوافدي�������ن واإن�ص�������اء 

مدينة الأحمدي اإىل قي�������ام ال�صيخ اأحمد 

اجلابر بتعي�������ني اأبنه ال�صيخ جابر الأحمد 

ال�صب�������اح، اأم�������ا منطقة البح�������ر ال�صاحلية 

فكان�������ت ل قوة �صرطة بحرية تاأ�ص�صت �صنة 

1937م، وكان �صئول الأمن ال�صيد حممد 
وكان�������ت مهمتها  القطام�������ي،  عبدالعزي�������ز 

حمايةاملين�������اء وحرا�ص�������ة ال�صواح�������ل وبعد 

اأحداث املجل��������س الت�صريعي �صنة 1939م، 

ا�صتل�������م رئا�صتها ال�صي�������خ عبداهلل اخلليفة 

ال�صب�������اح وال�صيخ حممد بن جابر ال�صباح 

اأب�������ن اأخ ال�صي�������خ مب�������ارك ال�صب�������اح، ولقد 

مت دم�������ج ال�صرطة الري�������ة والبحرية �صنة 

1944 حت�������ت رئا�صة ال�صيخ �صباح ال�صامل 
ال�صباح و�صميت »ال�صرطة العامة« واأطلق 

عليه�������ا فيما بعد » دائ�������رة ال�صرطة العامة 

» والت�������ي مت دجمها مع الأم�������ن العام �صنة 

الدفاع ب�صاحة ال�صفاة ثم اإىل مقر جديد 

بالق�������رب م�������ن اإدارة التحقيق�������ات القدمية 

ب�صاحة ال�صفاة ولقد ظل فيها حتى �صنة 

1959م، كذل�������ك تاأ�ص�ص�������ت مديرية الأمن 
العام بنف�س الع�������ام 1939م، واأ�صندت اإىل 

ال�صي�������خ عل�������ي اخلليفة ال�صب�������اح الرئا�صة 

وال�صي�������خ فهد ال�ص�������امل ال�صب�������اح نائبًا ثم 

ال�صي�������خ عب�������داهلل املب�������ارك ال�صب�������اح نائبًا 

وكان مقره�������ا يف اجلان�������ب ال�صرقي ل�صاحة 

ال�صفاة وكانت تنظ�������ر الق�صايا اجلنائية، 

كذلك �صكلت قوة دائمة داخل ق�صر نايف 

�صن�������ة 1939م، وكان م�صئول عنها ال�صيخ 

عب�������داهلل الأحمد ال�صب�������اح، وبوفاة ال�صيخ 

علي اخلليف�������ة �صن�������ة 1942م، اآلت رئا�صة 

الأمن الع�������ام اإىل ال�صيخ عب�������داهلل املبارك 

وال�صي�������خ عب�������داهلل الأحم�������د نائب�������ًا رئي�س 

الدائ�������رة ونقله�������ا اإىل ق�ص�������ر ناي�������ف و�صم 

اإليها دائرة اجل�������وازات �صنة 1948م، وهي 

مبثاب�������ة وزارة الدفاع ولق�������د زودت الدائرة 

مبدربني م�������ن خريجي الكلي�������ات احلربية 

من الكويت وال�������دول العربي�������ة وبريطانيا 

وتراأ�صه�������م ال�صيخ مبارك عب�������داهلل اجلابر 

ال�صباح الذي �صغ�������ل من�صب نائب القائد 

الأعل�������ى للجي��������س والق�������وات امل�صلحة �صنة 

1951م، ولق�������د انف�صل�������ت يف �صهر فراير 
�صن�������ة 1959م، ورئا�صة اجلي��������س والقوات 

امل�صلح�������ة ع�������ن دائ�������رة الأمن الع�������ام، ولقد 

اأ�صب�������ح لها كيان م�صتقل با�صم قوة الدفاع 

امل�صلح�������ة برئا�صة ال�صيخ عب�������داهلل املبارك 
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ال�صب�������اح رئي�ص�������ًا لل�صرطة والأم�������ن العام 

وظل بهذا املن�صب حتى ا�صتقالل الكويت 

والت�������ي حتولت فيه�������ا الدوائ�������ر احلكومية 

اإىل وزارات ومع �ص�������دور اأول ت�صكيل وزاري 

بتاري�������خ : 1962/1/17 اأ�صب�������ح ال�صي�������خ 

�صعد العب�������داهلل وزيرًا للداخلي�������ة وال�صيخ 

حممد اأحمد اجلابر وزيرًا للدفاع وبتاريخ 

�صع�������د  ال�صي�������خ  اأ�صب�������ح  1964/12/6م، 
العبداهلل وزيرًا للداخلية والدفاع

 نظرة �صريعة لأح�������دى ال�صخ�صيات التي 

تب�������واأت م�صئولية الأمن يف اإم�������ارة الكويت 

ف�������رتة م�������ن الزم�������ن فخت�������ار ال�صي�������خ علي 

اخلليفة ال�صباح ك�صرية ذاتية ق�صرية. 

وهو ال�صي�������خ علي بن خليف�������ة بن عبداهلل 

لتخريج ال�صرطة بجميع الرتب 

)�صباط عرف�������اء �صرطة فر�صان ق�صم حمو 

الأمية ق�صم الكالب البولي�صية( وكان ذلك 

�صنة 1956م، كذلك املرور واأق�صامه )اإدارة 

املرور ق�صم قيادة املرور املباحث والب�صمات( 

بدء من �صنة 1955م، كذلك ان�صاء �صرطة 

النج�������دة �صنة 1959، وكذل�������ك ان�صاء قوة 

خفر ال�صواحل �صنة 1954، وان�صاء اأي�صًا 

قوة احلدود �صنة 1953، وكانت من رجال 

البادي�������ة ويتب�������ع الأم�������ن الع�������ام يف البداية 

برئا�ص�������ة ال�صيخ عب�������داهلل املب�������ارك ونائبه 

ال�صيخ عبداهلل الأحمد. 

ويف �صن�������ة 1961م، �صدر املر�صوم الأمريي 

بتعي�������ني ال�صي�������خ �صع�������د عب�������داهلل ال�صامل 

ال�صباح اأمري الكويت )1977 - 2006م( 

رئي�صًا لالأمن يف مدينة الأحمدي واملناطق 

املجاورة لها وممثل للحكومة اأمام �صركات 

النف�������ط الأجنبية العامل�������ة يف الأحمدي 

�صنة 1949م، ولقد كانت الأحمدي تتميز 

بنظام اأمني م�صتقل وكان يوجد بها اأفراد 

حرا�س لآبار النفط وكذلك اأفراد ال�صرطة 

العامة وكانت م�صتقلة عن دائرة ال�صرطة 

ودائ�������رة الأمن الع�������ام يف البداية ولكن بعد 

دم�������ج ال�صرط�������ة والأم�������ن الع�������ام يف مدينة 

الكوي�������ت مت دمج مدين�������ة الأحمدي معهم 

لت�صم�������ل دائرة ال�صرطة والأمن العام اإمارة 

الكوي�������ت كلها �صن�������ة 1959م، واملعلوم بعد 

اكت�صاف النفط وان�ص�������اء ميناء الأحمدي 

كانت هناك قوة ع�صكرية بريطانية حتر�س 

املين�������اء وخزان�������ات النف�������ط وظل�������ت تل�������ك 

الق�������وة حتى �صن�������ة 1962م، لقد كان عقد 

اخلم�صينات من القرن املا�صي عقد تطور 

الأجه�������زة الأمنية فظه�������رت دارة اجلوازات 

و�صدر اأول جواز �صفر كويتي �صنة 1950م، 

وكان لون�������ه اأخ�صر كذل�������ك ظهرت خمافر 

ال�صرطة بدء من اأول خمفر لل�صرطة �صنة 

1953م، يف املرق�������اب ثم خمفر ال�صاحلية 
وخمف�������ر القبل�������ة 1954م، وخمفر ال�صرق 

وخمف�������ر ال�صباح �صن�������ة 1955، ثم توالت 

املخافر علم�������ًا اأوائل خماف�������ر دائرة الأمن 

الع�������ام اأن�صاأت عام 1944 وعبارة عن خيام 

وهي خماف�������ر ال�صوي�������خ وال�صامية وحويل 

واملطالع واجلهراء وكلها خارج �صور مدينة 

الكويت، كذلك مت ان�صاء مدر�صة ال�صرطة 

من الماضي
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وللعل�������م ال�صي�������خ علي كان م�������ن بني الذين 

املعتم�������د  برقي�������ة  ج�������واب  عل�������ى  وقع�������وا 

الريط�������اين »مور« الت�������ي ت�صمنت التعزية 

بوفاة ال�صيخ �ص�������امل مبارك ال�صباح حاكم 

الكوي�������ت )1917 - 1921( وكان املوقعني 

معاه ال�صيخ حمد املبارك وعبداهلل ال�صامل 

املبارك و�صلم�������ان احلمود وجابر بن �صباح 

بتاري�������خ 21 جم�������اد الث�������اين �صن�������ة 1339 

هجرية. 

ولقد اأ�صي�������ب ال�صيخ علي اخلليفة مبعركة 

الرقعي بتاري�������خ : 1928/1/27 ونقل اإىل 

امل�صت�صفى الأمري�������كاين للعالج ومت عالجه 

وبنف�س العام توىل رئا�صة الأمن العام ولقد 

ظل رئي�ص�������ًا لها حتى وفات�������ه �صنة 1942م، 

تلك عزيزي القارئ نبذة �صريعة خمت�صرة 

عن الأمن الداخلي يف اإمارة الكويت ما قبل 

ال�صتق�������الل ورحم اهلل جميع م�������ن ذكرتهم 

ون�صرت �صورهم بهذا التحقيق ال�صحفي. 

الكاتب
رئيس قسم أحمد عبدالرحمن بن عريعر

باإلدارة العامة للشؤون القانونية 
إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

ال�صباح حفي�������د حاكم الكوي�������ت اخلام�س 

ال�صي�������خ عبداهلل الثاين بن �صباح بن جابر 

ب�������ن عبداهلل بن �صباح الأول حاكم الكويت 

)1866 �1891( ووال�������دة ال�صي�������خ خليفة 

العبداهلل اأح�������د �صهداء معرك�������ة ال�صريف 

1901/3/17م،  بتاري�������خ  وقع�������ت  الت�������ي 

وال�صي�������خ علي بن خليفة ال�صباح كان اأحد 

قادة معركة اجلهراء وكان على راأ�س )300 

مقاتل( وكان بطاًل من اأبطال املعركة. 

1 - من هنا بداأت الكويت عبداهلل بن خالد احلاكم طبعة 1962
2 - املو�صوعة الكويتية املخت�صرة حمد ال�صعيدان اجلزء الثاين طبعة 1971

3 - الكويت عر التاريخ يو�صف ال�صهاب طبقة �صنة 1992
4 - من قدمي الكويت يو�صف ال�صهاب طبعة �صنة 1997

5 - تاريخ ال�صرطة يف الكويت دكتور مو�صى غ�صبان احلامت طبعة 1999
6 - قرية ال�صعيبة �صلطان الباهلي طبعة �صنة 2011م. 

مصادر مادة التحقيق الصحفي: 
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عالم االنترنت
إعداد: وفاء الغريب

شبكات تواصل
ال يعرفها جيل 
الفيس بوك وتويتر .. Hi 5 أبرزها
اأي�ص�������ا، لكن بع�������د ذلك �صرعان ما اختفت بعد ظه�������ور الهواتف الذكية 

 Yahoo وتطبيقات الرتا�صل مثل فاير ووات�س اآب، حيث مل ي�صتطع

اإعرا��������س  اإىل  اأدى  املرج�������وة مم�������ا  النتائ�������ج  Messenger حتقي�������ق 
امل�صتخدم�������ني عنه ل�صالح خدمات اأخ�������رى، ورغم اأنها ل تزال موجودة 

اإل اأنها ل تلقى �صعبية كبرية.

AIM   دردشة - 
كانت واحدة م�������ن اأ�صهر خدمات الرتا�صل الف�������ورى يف العامل وهي 

ب��������  AOL Instant Messenger والت�������ى تع�������رف اخت�ص�������ارا 
AIM، وقد مت اإطالق اخلدمة يف عام 1997، وكان يعد اأحد رموز 
الإنرتنت القدمية التى كان يعرفها العامل فيما م�صى، وذلك قبل 

الث�������ورة التكنولوجية التى �صهدها العامل بظهور �صبكات التوا�صل 

الجتماع�������ى، وكان التطبيق يعتر من اأ�صكال الت�صالت الفورية 

الت�������ى كان م�������ن املتوقع لها حينها ال�صيطرة عل�������ى الإنرتنت خالل 

الف�������رتة املقبلة، كما مهد الطريق للعدي�������د من تطبيقات الرتا�صل 

الأخ�������رى مثل وات�س اآب وفاير وغريهما، اإل اأن ال�صركة املطورة له 

اأ�صارت اإىل اأنه �صيجرى اإغالقه يف 15 دي�صمر املقبل.

 - المنتديات
خالل فرتة الت�صعيني�������ات وبداية الألفية اجلديدة ظهرت العديد من 

خدمات املنتديات والتى كان من �صمنها منتديات ياهو مكتوب، حيث 

كانت املنتديات مبثابة ال�ص�������كل الأبرز خلدمات التوا�صل الجتماعى 

ال�������ذى نعرفه فى عاملنا اليوم، وقد كانت تتي�������ح للم�صتخدمني الكثري 

م�������ن اخليارات، ف�صال عن تخ�ص�صها يف الكثري من املجالت، لكن اأدى 

ظهور ال�صبكات الجتماعى فى النهاية اإىل اندثار الكثري منها، فرغم 

وجود الكثري منها حت�������ى الآن، اإل اأنها ت�صهد تراجعا ملحوظا ب�صكل 

كب�������ري فى اأعداد امل�صتخدم�������ني، خا�صة فى ظل وجود 

العديد م�������ن �صب�������كات التوا�صل 

الجتماعى مثل في�س 

وتوي�������رت  ب�������وك 

وغريهما.

ياه�������و وه�������اى فاي�������ف ومكت�������وب وMSN وغريه�������ا العدي�������د م�������ن 

التطبيقات واخلدم�������ات ظهرت خالل ف�������رتة الت�صعينيات ومطلع 

الألفي�������ة اجلديدة، مثلت حينها ثورة هائلة يف عامل التكنولوجيا، 

حي�������ث بداأت العدي�������د من ال�صركات العاملة يف ه�������ذا املجال اإطالق 

الكثري م�������ن التطبيقات الت�������ى كانت مبثابة اأح�������دث التكنولوجيا 

املوجودة حينه�������ا، وقد متكنت هذه اخلدمات من جذب الكثري من 

امل�صتخدمني حول العامل، لكن مع ظهور الوجه الأحدث ل�صبكات 

التوا�ص�������ل الجتماعى متمث�������ال يف تويرت ثم في��������س بوك وجوجل 

بل�س وغريه�������ا، اإ�صافة اإىل تطبيقات الرتا�ص�������ل الفورى كوات�س اآب 

وفاير وغريه�������ا اندثرت الكثري من ه�������ذه التطبيقات، وفيما يلى 

نعر��������س اأبرز اخلدمات جي�������ل 2000 التى اختف�������ت ل�صالح في�س 

بوك وغريها كما يلى:

Hi 5 شبكة - 
كان�������ت �صبكة Hi 5 اأحد اأ�صهر تطبيقات التوا�صل الجتماعى فى 

العامل ونواة ظهور العديد من مواقع التوا�صل الأخرى، حيث حازت 

على �صعبية كبرية ب�������ني امل�صتخدمني، وكانت تتيح لهم الكثري من 

اخلدمات واملميزات التى ت�صهل من عملية التوا�صل الجتماعى، 

اإل اأن هذه اخلدمة بداأت يف الندثار مع ظهور العديد من �صبكات 

التوا�صل الجتماعى الأخرى كتويرت، حيث متكنت هذه ال�صبكات 

من املناف�ص�������ة ب�صكل اأكر نظرا لل�صهولة والت�صميم اجلديد الذى 

توفره والذى مل ت�صتطع Hi 5 مواكبته.

 - دردشة ياهو
ل�صن�������وات طويلة م�صت، كان�������ت �صبكة ياهو واحدة م�������ن اأ�صهر خدمات 

 Yahoo التوا�ص�������ل الإجتماع�������ى، ف�ص�������ال ع�������ن امتالكه�������ا لرنام�������ج

Messenger الذى يعتر واحدا من اأ�صهر تطبيقات 
الرتا�صل الفورى فى العامل، اإ�صافة اإىل 

كونه�������ا اأحد اأ�صهر موفرى 

خدم�����������ات الري��������د 

لك�����������������رتون�������ى  الإ
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هولندا 
تقاضى مايكروسوفت 
لجمع نظام ويندوز 10 

بيانات المستخدمين
حتدي�������ا  مايكرو�صوف�������ت  �صرك�������ة  تواج�������ه 

قانوني�������ا مبا�صرا ب�ص�������اأن كيفي�������ة التعامل 

مع املعلومات اخلا�ص�������ة بامل�صتخدمني، اإذ 

اأقرت هيئة حماية البيانات الهولندية اأن 

ويندوز 10 ينتهك قانون حماية البيانات 

فى الب�������الد حتى بع�������د التعدي�������الت التى 

جاءت مع حتديث النظام.

 وترج�������ع هيئة حماي�������ة البيان�������ات قرارها 

اإىل ع�������دد من الأ�صب�������اب، وم�������ن اأهمها اأن 

مايكرو�صوفت ل تبلغ امل�صتخدمني بو�صوح 

بنوع البيانات التى ت�صتخدمها، والأ�صباب 

التى جتعل هذه البيانات مطلوبة، وعالوة 

على ذلك، يعتق�������د امل�صئولون اأن اإعدادات 

ويندوز الفرتا�صية متنع امل�صتخدمني من 

تقدمي املوافقة احلقيقية اخلا�صة بجمع 

البيانات. ويقوم ويندوز مب�صاركة البيانات 

بالكام�������ل اأثناء عملي�������ة التثبيت، وي�صجع 

امل�صتخ�������دم على قبول هذا الأمر بب�صاطة، 

كم�������ا تعت�������ر اأن عدم تغي�������ري امل�صتخدمني 

لهذه الع�������دادات يعن�������ى موافقتهم جمع 

البيانات، واإعطاء ال�صركة الإذن.

كما اعت�������رت هيئ�������ة حماية البيان�������ات اأن 

التحدي�������ث مل يح�������رتم بع��������س تف�صيالت 

امل�صتخدمني،  لدى  املوجودة  اخل�صو�صية 

واأن مايكرو�صوف�������ت ل تو�صح اأن مت�صفح 

اإي�������دج يق�������وم بجم�������ع بيان�������ات التطبي�������ق 

والت�صف�������ح ب�ص�������كل م�صتم�������ر با�صتخ�������دام 

الإعدادات الفرتا�صية.

وردت مايكرو�صوف�������ت عل�������ى اتهامات هينة 

احلماية الهولندية موؤكدة اأن ويندوز 10 

يخ�������ر امل�صتخدم بالبيانات التى يجمعها 

وكيف يتم ا�صتخدام هذه املعلومات، على 

الرغ�������م م�������ن اعرتافها اأن عل�������ى امل�صتخدم  

البحث فى اتفاقية اخل�صو�صية اأو اأق�صام 

"تعل�������م املزي�������د"  للح�صول عل�������ى الفهم 
الكامل.

اأطلقت �صركة اأبل اآيفون 8 واآيفون 8 بل�س ال�صهر املا�صى، ولكن على ما يبدو اأن الهاتفني 

اجلديدين ل يحققان املبيعات املرجوة فى ال�صوق، اإذ ك�صف John Vinh املحلل ب�صركة 

KeyBanc Capital Markets اأن مبيعات هاتف اآيفون 7 تتفوق على اآيفون 8.
ووفقا لتقرير وكالة رويرتز، يتوفر هاتف اآيفون 7 فى الأ�صواق ب�صعر   549 دولرا، مقارنة 

مع �صعر اآيفون 8 الذى ي�صل اإىل 699 دولرا، رغم اأن الهاتفني مت�صابهني فى الت�صميم 

واملوا�صف�������ات اإىل حد كب�������ري، مع حت�صينات طفيفة بالهاتف الأح�������دث مثل مثل ال�صحن 

الال�صلكى واملعالج الأ�صرع.

واأو�ص�������ح Vinh اأن ردود الفع�������ل م�������ن املتاجر ت�ص�������ري اإىل اأن العمالء ينتظ�������رون بالفعل 

احل�صول على هاتف اآيفون X اأو على الأقل مقارنته باآيفون 8.

وهن�������اك اأي�ص�������ا �صبب اآخر لع�������دم الهتمام ب�ص�������راء اآيفون 8، وهو اأن جت�������ار التجزئة غري 

متحم�ص�������ني لهواتف اأب�������ل، اإذ كانت توا�صل �صركات الت�ص�������الت تقدمي عرو�س ترويجية، 

لكنها كانت اأكرث توا�صعا بكثري، مقارنة مع اإطالق اآيفون 7 العام املا�صى.

مبيعات آيفون 7 
تتفوق على آيفون 8 و8 بلس
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عالم االسرة
إعداد: عذاري أحمد

حركات ج�س����مية تفوق احل����د الطبيعى املعقول. ويعرف باأنه �س����لوك اندفاعي 

مفرط وغري مالئم للموقف ولي�س له هدف مبا�سر .وينمو ب�سكل غري مبا�سر 

لعمر الطفل ويوؤثر �سلبا على �سلوكه وحت�سيله ويزداد عند الذكور اكرث منه 

عن����د االن����اث وكثريا ما يوؤدى الن�سج او الع����الج اىل التناق�س فى الن�ساط 

فى مرحلة املراهقة. ان الن�ساط احلركي الزائد ينت�سر بني اطفال املرحلة 

االبتدائية واأن اأطفال ال�سفوف االأوىل من هذه املرحلة هم االأكرث.

بعض األعراض الظاهرة 
على الطفل ذو النشاط الحركي الزائد:

- ال�س����رود الذهن����ي و�سع����ف الرتكي����ز عل����ى اال�سياء الت����ى تهمه وعدم 

اال�ستجابة للمثريات الطارئة ب�سهولة.

- كرثة التململ والتذمر والن�سيان.

- عدواين فى حركاته  و�سريع االنفعال ومتهور ومندفع بدون هدف.

- �سرع����ة التحول م����ن ن�ساط اىل ن�ساط اآخر وكاأن����ه حمرك يعمل دون 

توقف.

- عدم االلتزام باأداء املهمة التى بني يديه حتى انهائها واذا �سئل 

اجاب قبل انتهاء ال�سوؤال دون تفكري ويتكلم ب�سكل مفرط.

- ال ي�ستطيع ان يبقى �ساكنا حيث يحرك يديه وقدميه 

ويتلوى با�ستمرار وي�سايق تالميذ ال�سف مع ا�سغاله 

باأمور �سطحية اثناء الدر�س.

- ا�سطراب العالقة مع االآخرين حيث يقاطعهم 

ويتدخل فى �سوؤونهم ويزعجهم ب�سكل متكرر.

الزائد لألطفال
أعراض النشاط الحركي 

من  للتخل�س  مكلفة  وغ��ري  ج���دًا  ب�صيطة  و�صفة  اإل��ي��ك 

وعاء  اإىل  منزلك، حتتاجني  امل�صتحبة يف  غ��ري  ال��روائ��ح 

اأبريق  اأو  �صغري  برطمان  مثل:  احلجم،  �صغري  زجاجي 

زج��اج��ي �صغري وب����ودرة باكينغ ���ص��ودا وزي���ت ع��ط��ري من 

اختيارك. �صعي كمية معقولة من الباكينغ �صودا داخل 

الوعاء، اأ�صيفي اإليه ب�صع نقاط من الزيت العطري ثم 

رجي الوعاء قلياًل والآن كل ما عليك فعله هو اإيجاد املكان 

ميكنك  وال�����ص��ح��ي.  الطبيعي  معطرك  لو�صع  املنا�صب 

اأو  اأ�صبوعني  كل  العطري  الزيت  نقاط من  ب�صع  اإ�صافة 

ثالثة للح�صول على معطر طويل الأمد.

صحي لمنزلك
معطر
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جبن مع صلصة البرتقال 
كيك

المقادير:
1 كوب من ال�سكر
2 ملعقة �سغرية ع�سري الليمون
1 كوب من ع�سري الربتقال الدافئ

<
3/1 كوب حليب
4/3 كوب من جنب الكرمية
3 مالعق كبرية من ال�سكر
2 ملعقة �سغرية من ع�سري الليمون
2 بي�س

<
4/1 1 كوب من الب�سكوت املطحون
4/3 كوب من الزبدة
4/1 كوب من اللوز املجرو�س
4/1 كوب من البندق املفروم
3 مالعق كبرية من الف�ستق املفروم
2/1 كوب من ال�سكر البني
1 بي�س

�سرائح ف�ستق للتزيني 

>
- يو�سع ال�سكر يف وعاء على نار متو�سطة حتى يذوب وي�سري لونه ذهبيا فاحت، ثم يُ�ساف 

ع�سري الليمون وع�سري الربتقال.

- يرُتك على نار هادئة اإىل اأن يرتكز وي�سري ن�سف الكمية، ثم يُ�سب يف قوالب �سغرية.

>
- يُ�سخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- يُخفق احلليب واجلنب يف وعاء فوق حمام مائي حتى تتجان�س املكونات متاماً.

- يف عج���ان عل���ى �سرع���ة متو�سطة، تُ�ساف باقي املكون���ات اإىل خليط اجلنب وتُخفق حتى 

تتداخل. 

- تُر����س القوال���ب املعدة يف قالب فرن يوزع خلي���ط اجلنب، ميالأ القالب اخلارجي الأقل من 

ن�سفه باملاء.

- تُو�سع يف الفرن ال�ساخن ملدة �ساعة حتى متام الن�سج، ثم ترُتك قوالب الكيك لتربد متاماً 

ثم تُو�سع يف الثالجة )الرباد( ملدة يُف�سل اأال تقل عن ثالث �ساعات.

>
- تُ�ساف جميع املكونات مع التقليب اجليد حتى تتجان�س. 

- يُفرد خليط الب�سكوت بني ورق بال�ستيك، ب�ُسمك 1/2 1 �سم.

- يُقطع با�ستخدام قطاعة دائرية، بحيث يكون قطرها نف�س قطر القوالب املُعدة.

- تُر����س حلق���ات الب�سك���وت يف �ساج ف���رن وتُخبز ملدة 10 دقائ���ق، ثم ترُتك لتربد 

قلياًل.

- عند التقدمي، يُو�سع قالب كيك اجلنب يف حمام ماء دافئ لعدة ثواٍن حتى يذوب الكراميل 

قلي���اًل، ث���م تُو�سع طبقة م���ن الب�سكوت يف طبق التق���دمي ويُقلب كيك اجل���نب فوقه، ويُزين 

ب�سرائح الف�ستق.
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35

قطع الأ�صجار بالغاب�������ات بالغابات من اأكرث الوظائف التي قد ت�صبب 

اإنهاء حياة من يعمل بها لكرثة احتمالت الإ�صابات خا�صة يف �صهور 

مو�ص�������م ال�صيف، م�������ن يعمل به�������ذه الوظيفة ي�صاف�������ر اىل الغابات يف 

خمتلف القارات ول يعلم اي م�صري ينتظره.

العمل  باملناجم من اأخطر الأعمال التي قد يوؤديها اأحد ما، فهي يف 

الأ�صا�س ل يوجد بها معايري �صحية من حيث املواد التي يتعر�س لها 

العاملون، بالإ�صاف�������ة اىل ان اقل احلوادث قد توؤدي اىل انهاء احلياة 

يف احلال.

قي�������ادة ال�صاحنات يعمل �صائقو ال�صاحنات معظم الوقت بدون توقف، 

ي�صافرون من بلد لآخر ناقلني الب�صائع من هنا اإىل هناك دون راحة 

اأو نوم كافيني، متعر�صني لكافة م�صكالت الطريق طوال الوقت وزيادة 

احتمالت الحتكاك ب�صائقني متهورين قد ي�صببوا عواقب وخيمة.

اإطفاء احلرائق اإذا ح�������دث حريق يف احد الدوار العليا باأحد املباين، 

اأو اإذا احرتقت غابة، فاإن اول من يذهب لإطفائها هو عامل احلريق، 

ويق�������وم بذلك مهما كانت �صدة الن�������ريان او اللهب، واحتمال ان يفقد 

حياته يف هذه املهمة امر وارد جدا.

اإذا كنت تبحث عن وظيفة غري اعتيادية ول تخلو من الت�صويق والإثارة 

وبعيدة كل البعد عن الروتني اليومي فاإليك قائمة باأخطر 9 وظائف:

منوعات

وظائف بالعالم 9
�سيد �سرطان البحر يف املياه الباردة اإنها الوظيفة التي تتطلب �أخطر 

اأ�سخا�سا يخاطرون بحياتهم ويغو�سون يف مياه تكاد تتجمد 

م�������ن �سدة الربودة م�������ن اأجل ان ي�سط�������ادوا �سرطان البحر، 

وهذا ه�������و ال�سبب الثاين الذي يجع�������ل �سرطان البحر 

غ�������ايل الثمن بالإ�سافة اإىل ندرته، حيث يتطلب 

�سيده جراأة وخماطرة كبرية.

1
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رجال ال�صرطة رمبا تكون طوال حياتك مل تر م�صد�صا على احلقيقة، 

ولكن رجال ال�صرطة ل يرتك�������ون �صالحهم الذي يعد جزءا من ادوات 

عمله�������م، فتخيل مدى اخلط�������ورة الت�������ي يواجهونها اثن�������اء مالحقة 

اخلارجني عن القانون.

حرا��������س ال�صواطئ يف كل �صواطئ العامل قد حتدث اإ�صابات اأو حالت 

غ�������رق نتيج�������ة ال�صباحة يف امل�������اء، حينها يكون على وج�������ه ال�صتعداد 

حرا��������س ال�صواط�������ئ الذي�������ن يتكفل�������ون مب�صوؤولية اإنقاذ م�������ن يتعر�س 

للخطر. وهم بذلك ي�صاركون امل�صاب اخلطر الذي وقع فيه.

خراء املتفج�������رات عند اكت�صاف قنبلة يف اي م�������كان عام يتم اخالوؤه 

ال م�������ن خراء املفرقعات الذين ياأتون لإبط�������ال مفعولها، ولكن ماذا 

اذا مل ي�صتطيع�������وا اإبطال القنبلة؟ هل هناك اأخطار على احلياة من 

مثل هذه الوظيفة.

احلرا�صة ال�صخ�صي�������ة للم�صاهري ورجال الأعمال والقادة ال�صيا�صيون 

يلجوؤون دائمًا اىل حماي�������ة انف�صهم من اعدائهم عن طريق احلرا�س 

ال�صخ�صيني، وهم مكلفون بحماية هذا ال�صخ�س الذي يعملون لديه 

من اي خطر.
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يجب اأن يعرف الن�صان اأن من العنا�صر الغذائية 

ال�����ص��روري��ة ل��الن�����ص��ان ي��وم��ي��ا ال��ده��ون والزيوت 

النباتية بجوار اأو مع الروتني والكربوهيدرات 

لأنها  وامل���اء  املعدنية  والأم����الح  والفيتامينات 

جمتمعة ت�صكل العنا�صر الغذائية التي خلقها 

ت��دخ��ل يف  وال��ت��ي  للب�صر  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل 

والفواكه  والط��ع��م��ة  الغ��ذي��ة  م��ك��ون��ات معظم 

وينعم  الن�����ص��ان  عليها  يتغذى  لكي  والنباتات 

بال�صحة والعافية.

و�صنذكر فوائد بع�س الزيوت النباتية لالن�صان 

والتي ل حتتوي على الكولي�صرتول اأو الحما�س 

احليوانية،  ال���ده���ون  م��ث��ل  امل�����ص��ب��ع��ة  ال��ده��ن��ي��ة 

وهي  احليوانية،  ال��ده��ون  اأو  النباتية  وال��زي��وت 

تعد م�صدًرا جيًدا للطاقة بالن�صبة اإىل الإن�صان 

ومن الزيوت النباتية املهمة يف حياتنا اليومية 

الآتي:

زيت الزيتون: 
من الزيوت املحببة لالن�صان واملرتفعة من حيث 

الزيتون  زي���ت  يف  ال�����ص��ر  لأن  ال�صحية  ف��ائ��دت��ه 

يكمن يف تركيبه لأنه ينفرد بني الزيوت جميعها 

باحتوائه على ن�صبة عالية جدا من احلام�س 

الدهني اأحادي الت�صبع »حام�س الوليك« وهذا 

الزيتون  زي��ت  يف   80٪ بن�صبة  يوجد  احلام�س 

وه����و م��ف��ي��د يف ح��م��اي��ة و���ص��ي��ان��ة اجل���ل���د وله 

ويعمل  القولون  �صرطان  خا�صية احلماية من 

على تخفي�س ن�صبة الكولي�صرتول ال�صار وزيادة 

ن�����ص��ب��ة ال��ك��ول��ي�����ص��رتول امل��ف��ي��د، وع��م��وم��ا ميكن 

تلخي�س فوائد زيت الزيتون يف الآتي:

- منا�صب جلميع العمار، فبالن�صبة لالطفال 

ي��زي��د م��ن من��و م��خ ال��ط��ف��ل واجل���ه���از الع�صبي 

قبل وبعد الولدة. ولذلك يجب على ال�صيدات 

احلوامل واملر�صعات ا�صتخدامه.

- يحمي خاليا املخ من ال�صعف نتيجة التقدم 

يف العمر.

- يحافظ على جميع الأن�صجة والع�صاء من 

التلف يف جميع مراحل العمر.

- مينع جتلط الدم، ولذلك يقوم بعمل ال�صرين 

يقوم  الليوكانثال  ت�صمى  م��ادة  لحتوائه على 

الزيتون  فزيت  ولذلك  ال�صرين،  فعل  بنف�س 

يف  اأمل  من  يعانون  الذين  لال�صخا�س  منا�صب 

املعدة ول ي�صتطيعون ا�صتخدام الأ�صرين.

زيت

يتصدر القائمة 

على قمة
الزيتون الزيوت النباتية

صحة
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اأك�صدة  ف��ع��ال يف م��ن��ع  ل��ه دور  ال��زي��ت��ون  زي���ت   -

يحمي  ول��ذل��ك  ال���دم،  يف  ال�صار  الكولي�صرتول 

ويحمي  القلبية  والنوبات  الأزم���ات  من  القلب 

جميع ال�صرايني من اجللطات.

ال�صكوالني  م��ادة  الزيتون على  زيت  - يحتوي 

ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تن�صيط ال��ق��ل��ب وت��ق��ل��ل من 

ت�صلب ال�صرايني وهي مفيدة جدا بعد عمليات 

على  تعمل  التاجية، حيث  لل�صرايني  التو�صيع 

منع حدوث �صيق يف ال�صرايني مرة اأخرى.

وزي����ادة  ال�����ص��ار  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  ن�صبة  تقليل   -

الكولي�صرتول املفيد، ولذلك فاإن زيت الزيتون 

مفيد جدا ملر�صى القلب.

ويحميها  املعدة  تقليل حمو�صة  على  يعمل   -

من التقرحات.

- يعالج الإم�صاك وي�صاعد على انتقال الطعام 

ب�صهولة يف المعاء.

الروماتيزم، حيث يعمل  - يفيد كثريا مر�صى 

على تقليل اللتهاب والأمل.

- م��ف��ي��د ج�����دا مل���ر����ص���ى ال����رب����و وي����ق����وي جهاز 

املناعة.

3 املفيدة جدا ل�صحة  اأوميجا  - يحتوي على 

القلب والوعية الدموية.

ال��ك��ب��دي وم�صاكل  - م��ف��ي��د ج���دا يف الل��ت��ه��اب 

الرو�صتاتا وال�صدفية وبع�س اأمرا�س املثانة.

بدرجة ح��رارة منخف�صة  الطبخ  وي�صتخدم يف 

ا�صتخدامه  وي�����ص��ت��ح�����ص��ن  اخل�������ص���ار  ك��ت�����ص��وي��ح 

والغذية  وال�صندويت�صات  ال�صلطة  يف  طازجا 

املختلفة.

زيت بذرة الكتان:
من الزيوت املفيدة جدا جدا، ويجب األ يتخلى 

اأعظم  يعتر  لأن���ه  ا�صتخدامه  ع��ن  ان�����ص��ان  اأي 

الزيوت فائدة لالن�صان ول ي�صتخدم للطبخ لأن 

درجة الحرتاق منخف�صة ولكن ميكن اإ�صافته 

اىل ب��ع�����س الط��ع��م��ة م��ث��ل ال�����روب - ال���ف���ول - 

ال�����ص��ل��ط��ة - ال�����ص��ل�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ميكن 

ا�صافته اىل بع�س امل�صروبات... اإلخ.

فوائده
- يعتر اأغنى م�صدر طبيعي للحام�س الدهني 

اأوميجا3 املفيد لل�صحة العامة وللجهاز املناعي 

وجميع اأجهزة واأع�صاء واأنظمة اجل�صم.

- غني جدا بالعنا�صر الغذائية، حيث يحتوي 

 - اأوميجا6   - اأوميجا3  دهنية  اأح��م��ا���س  على 

اأوميجا9 - جمموعة فيتامني ب - البوتا�صيوم 

- املاغن�صيوم - الزنك.. اإلخ.

- جميع البحاث اأثبتت اأن ا�صتخدام زيت بذرة 

الثدي  �صرطان  ح��دوث  بل مينع  يقلل،  الكتان 

والقولون.

الكولي�صرتول  ن�صبة  تخفي�س  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل   -

وال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة ومي��ن��ع ت��ك��وي��ن اجللطات 

ويحمي القلب من الأزمات.

العايل،  ال�صغط  ارتفاع  من  الن�صان  يحمي   -

واح��ت��ب��ا���س امل�����اء يف اجل�����ص��م، ك��م��ا ي��ح��م��ي من 

اللتهابات.

- مفيد جدا لإزالة الرهاق من الع�صالت.

- يح�صن من امت�صا�س الكال�صيوم، ولذلك فهو 

مفيد للعظام بطريقة غري مبا�صرة.

- يحمي العني من بع�س المرا�س ومن عمى 

اللوان.

- يزيد من كفاءة وظيفة الكبد.

اجللدية  الت�صققات  لعالج  اأحيانا  ي�صتخدم   -

والأكزميا.

- مينع ت�صلب ال�صرايني.

- يزيد من القدرات العقلية ويزيد الذكاء.

- اأثبتت البحاث اأن له تاأثريا وا�صحا يف عالج 

بع�س حالت الكتئاب.

- مفيد جدا يف عالج بع�س حالت التليف يف 

بع�س اأع�صاء اجل�صم.

- مفيد جدا يف اإزالة العرا�س والآثار املرتتبة 

على انقطاع الدورة عند ال�صيدات.

- له تاأثري فعال يف عالج ال�صغط عند مر�صى 

ال�صغط املرتفع.

ومي��ك��ن ت���ن���اول زي���ت ب����ذرة ال��ك��ت��ان ي��وم��ي��ا على 

ال�صلطة اأو الفول اأو اأي طعام يف حدود ملعقة 

اأو اإ�صافة بذرة الكتان نف�صها  متو�صطة يوميا، 

ال��روب يف حدود  اأو  ال�صلطة  بعد طحنها على 

ملعقة �صاي ثالث مرات يوميا.

اأو  ال��ك��ت��ان  ب����ذرة  زي���ت  ت��ن��اول  ع���دم  وي�صتح�صن 

البذرة نف�صها يف وقت تناول الدوية )لال�صخا�س 

حتت اأي ع��الج(، وذل��ك لأن��ه قد يوؤثر اأو يعوق 

امت�صا�س بع�س الدوية.

ويجب عدم الفراط يف تناول زيت بذرة الكتان 

اأو البذرة نف�صها لتفادي الآثار اجلانبية.

زيت دوار الشمس: 
م����ن الحما�س  ع���ال���ي���ة  ن�����ص��ب��ة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 

عدم  واأحادية  الت�صبع  العديدة عدمي  الدهنية 

جدا،  مفيد  فهو  ول��ذل��ك  اأق���ل،  بن�صبة  الت�صبع 

وطازج  وال��ق��ل��ي  الطهي  يف  ا�صتخدامه  ومي��ك��ن 

اأف�����ص��ل م���ن الزيوت  ال��ط��ه��ي  وا���ص��ت��خ��دام��ه يف 

ال�صابقة، وذلك لحتوائه على بع�س الحما�س 

الدهنية التي تتحمل درجة حرارة عالية.

فوائده
ال�صار  الكولي�صرتول  تخفي�س  على  يعمل   -

ويحمي القلب من الأزمات.

مثل  فيتوكيميائية  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   -

الكولني وحم�س الفينولك والتي متنع اأمرا�س 

القلب.

الت�صبع  ع��دم  ع��دي��دة  اأحما�س  على  يحتوي   -

بن�صبة عالية تقلل الكولي�صرتول وتفيد القلب 

ومتنع ت�صلب ال�صرايني.

- يعمل على حماية اجللد من بع�س العدوى.

- يحتوي على م�صادات اأك�صدة مثل فيتامني ه� 

ال��ذي يق�صي على ال�صقوق احل��رة التي ت�صبب 

ال�صرطان وبع�س الأمرا�س الأخرى.

عنا�صر  ع��ل��ى  ال�����ص��م�����س  دوار  زي����ت  ي��ح��ت��وي   -

غ���ذائ���ي���ة ك���ث���رية م��ف��ي��دة ج����دا ل��الن�����ص��ان مثل: 

حم�س الباملتك - حم�س ال�صتيارك - ليثيثني 

زن���ك -   - ن��ح��ا���س   - �صيلينيوم   - ك��اروت��ي��ن��ات   -

حديد - كال�صيوم - اأحما�س دهنية اأوميجا3.

الفولك  اأو ح��م�����س  ال���ف���ولت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   -

التالف  واإع����ادة  املفيد ج��دا يف تكوين اخل��الي��ا 

منها.

- ي��ح��م��ي م��ن ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ص��ل وم���ن �صرطان 

القولون.

- ي�صتخدم يف الطهي باأمان لأنه يقاوم احلرارة 

الج�صام  وت��ك��وي��ن  التك�صري  وم��ق��اوم��ة  العالية 

الكيتونية ال�صارة.

- وجود املاغن�صيوم يف زيت دوار ال�صم�س مينع 

تقلي�س الع�صالت وحدوث كرامف.

زيت جوز الهند:
ال��ق��ل��ي، ول��ك��ن ميكن  اأو  ل��ل��ط��ه��ي  ي�����ص��ت��خ��دم  ل 

بع�س  اأو  احل����ل����وي����ات  ���ص��ن��ع  يف  ا����ص���ت���خ���دام���ه 

املخبوزات على حرارة متو�صطة ولي�صت عالية، 

وميكن ا�صتخدامه كبديل للزبدة اأو املارجرين.

فوائده
وحام�س  ال��ل��وري��ك  بحام�س  ج��دا  غنيا  يعتر 

ال��ك��اي��رك وه��ي اأح��م��ا���س دهنية ت��ق��وي اجلهاز 

المرا�س،  بع�س  م��ن  اجل�صم  وحت��م��ي  املناعي 

كما اأن هذين احلام�صني يعتران من م�صادات 

الفريو�صات والبكترييا التي ت�صيب الن�صان.

زيت الكانوال:
ي�صتخرج من بذور اللفت وهو من الزيوت املفيدة 

ا�صتخدامه يف الطبخ على درجات  وي�صتح�صن 

حرارة متو�صطة، وي�صتخدم يف تتبيل امل�صويات 

وخمبوزات الفرن وال�صلطة وال�صل�صات وبع�س 

اأنواع الطهي.

فوائده
م����ن الحما�س  ع���ال���ي���ة  ن�����ص��ب��ة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة لالأحما�س  امل�����ص��ب��ع��ة  غ���ري  ال��ده��ن��ي��ة 

ولذلك   9  ،6 اأوميجا3،  مثل  امل�صبعة  الدهنية 

فاإنه مفيد حلماية القلب من الأمرا�س، ويعمل 

اأي�صا على تخفي�س الكولي�صرتول ال�صار.
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كعادة �صيدي ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد املفدى ال�صيخ �صباح 

الأحمد اجلابر ال�صباح-حفظه اهلل ورعاه-يقدم لنا النموذج والقدوة يف 

كل اآن.. وي�صرب لنا املثل يف الأبوة والإن�صانية احلقة يف كل حني.

اأه��م��ي��ة تعزيز قيم  و���ص��م��وه ي��وؤك��د م��ن خ��الل ك��ل م��واق��ف��ه وت�صريحاته 

الولء والنتماء التي هي احل�صن احل�صني لإقامة جمتمع قوي مت�صامن 

فالوطن  ال�صفوف..  وتوحيد  التكاتف  اأي��ة مفاجاآت بف�صل  اأم��ام  يهتز  ل 

اللحظات حلوها  كل  باهر يف  ... من��وذج  بع�صا  بع�صه  اأزر  وي�صد  يتكاتف 

ومرها . 

وي�صدد -حفظه اهلل  الوطن احلقيقية  ث��روة  ال�صباب هم  اأن  ي��رز  كما 

ورعاه على انهم يحظون بكل اهتمام، فبهم يعلو بناء الوطن، وب�صواعدهم 

ينمو ويزدهر. 

م�صاركة  ج�صدتها  العميقة  الإن�صانية  واملعاين  النبيلة  القيم  هذه  كل 

الفريق حممود  الداخلية  وزارة  وكيل  ع��زاء  امل��ف��دى يف  ال��ب��الد  اأم��ري  �صمو 

العليا  فالقيادة   .. احمد  اأول  امل��الزم  جنله  ا�صت�صهاد  مبنا�صبة  الدو�صري 

تتوا�صل مع اأبناء املجتمع يف اأفراحهم واأتراحهم .. فالكل يف الكويت على 

قلب رجل واحد  .

�صورة رائعة لتوا�صل القيادة العليا مع اأبناء الوطن 

حفظ اهلل الكويت واأمريها و�صعبها

همس
الوتر

عميد: عادل الحشاش

رؤية إنسانية شاملة.. 
ومواقف نبيلة لها كل التقدير واإلعزاز
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