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برقيه عزاء
املوقر الأخ معايل اللواء جمدي عبد الغفار ... 

وزير داخلية- جمهورية م�صر العربية

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تلقينا ببالغ احلزن والأ�ص�������ى نباأ احلادث الإرهابي الغادر واجلبان مب�ص�������جد 

الرو�صة مبدينة بئر العبد مبحافظة �صمال �صيناء.. وما نتج عنه من �صقوط 

لعدد كبري من ال�صهداء واجلرحى.

ونعرب ملعاليكم عن عميق اإدانتنا وا�صتنكارنا لهذا العمل الإرهابي الإجرامي 

الآث�������م واخل�ص�������ي�س.. موؤكدين وقوفنا مع جمهورية م�ص�������ر العربية و�ص�������عبها 

ال�صقيق �صد كل من يحاول النيل من اأمنها وا�صتقرارها.

ونبعث بخال�س التعازي و�ص�������ادق املوا�ص�������اة لكم ولأ�ص�������ر ال�ص�������حايا الأبرياء، 

راجني لذويهم جميل ال�ص�������ر وح�ص�������ن العزاء.. متمنني للم�صابني ال�صفاء 

العاجل.. واأن يحفظ اهلل م�صر و�صعبها ال�صقيق من كل �صوء ومكروه.

اأ خوكم الفريق        
           م. خالد اجلراح ال�صباح

         نائب رئي�س جمل�س الوزراء
         ووزير الداخلية - دولة الكويت
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استقباالت الشيخ خالد الجراح الصباح

استقباالت

ا�ص�������تقبل معايل الفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائب رئي��������س جمل�س الوزراء ووزي�������ر الداخلية، يف مكتبه 

مبقر وزارة الداخلية �ص�������فري اجلمهورية الفرن�ص�������ية لدى 

دول�������ة الكويت �ص�������عادة كري�ص�������تيان نخلة يرافق�������ه امللحق 

الع�ص�������كري بال�ص�������فارة العقيد باتريك بيكييه، وقد رحب 

معاليه ب�صيفيه ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية 

وبحث عدد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

وقد اأو�ص�������ح ال�صفري الفرن�ص�������ي اأهمية املو�صوعات التي 

مت�������ت مناق�ص�������تها يف اإطار �ص�������بل تعزي�������ز العالقات بني 

البلدين وما يحظى به املقيمون الفرن�صيون من رعاية 

واهتمام من جانب دولة الكويت.

كما التقى معاليه �ص�������فري جمهوري�������ة العراق لدى دولة 

الكويت �صعادة عالء الها�صمي وقد رحب معاليه ب�صيفه 

موؤكدًا عمق العالقات والتعاون بني البلدين، وم�ص�������يدُا 

بالتع�������اون املثم�������ر والبناء بينهما، ومت ا�ص�������تعرا�س معه 

العديد من الأمور التي تهم اجلانبني، خا�صة ما يخ�س 

�صئون اجلالية العراقية بدولة الكويت.

وقد اأعرب �صعادة ال�صفري الها�صمي عن تقديره واعتزازه 

بالدور احلي�������وي الذي تق�������وم به دولة الكوي�������ت لتعزيز 

الأمن وال�صالم يف املنطقة.

ويف وقت لحق ا�ص�������تقبل معايل الفريق م. ال�ص�������يخ خالد 

اجلراح ال�صباح �صفري جمهورية اذربيجان �صعادة اإيلخان 

قهرمان، ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية وتدار�س 

�صبل تعزيز التعاون بني البلدين ال�صديقني.

كم�������ا اجتمع  مع�������ايل الفريق م. ال�ص�������يخ خالد اجلراح 

ال�ص�������باح نائب رئي�س جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية، 

يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية، مبعايل وزير اخلارجية 

والتع�������اون والندماج الفريق�������ي والنيجريني يف اخلارج 

بجمهوري�������ة النيجر اإبراهيم يعقوب، بح�ص�������ور �ص�������عادة 

في�ص�������ل امل�ص�������يليم �ص�������فري دولة الكويت لدى جمهورية 

النيجر، و�ص�������عادة عبدو ابو بكر �صفري جمهورية النيجر 

لدى دولة الكويت.

وقد رح�������ب معاليه ب�ص�������يفه الكرمي موؤك�������دًا على عمق 

عالق�������ات التعاون ب�������ني البلدين ال�ص�������ديقني ومت خالل 

اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث املو�ص�������وعات ذات 

الهتم�������ام امل�ص�������رتك، مو�ص�������حًا اأهمية التع�������اون املثمر 

والبناء يف جمال تطوير كافة املجالت الأمنية.

وم�������ن جانبه اأع�������رب معايل الوزير اإبراهي�������م يعقوب عن 

تطلع بالده اىل التن�صيق املثمر بني اجلانبني، متوجهًا 

لدولة الكويت بال�ص�������كر والتقدي�������ر على ما تلقاه جالية 

النيجر من رعاية واهتمام.
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ا�صتقبل معايل الفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية.. وكيل وزارة الداخلية 

امل�صاعد ل�صئون اأمن احلدود الفريق ال�صيخ حممد اليو�صف 

ال�ص�������باح، مبنا�صبة تقاعده بعد ق�صاء اأربعة عقود يف خدمة 

املوؤ�ص�صة الأمنية والوطن.

وقد رحب معاليه ب�ص�������يفه موؤكدًا اأن الفريق ال�ص�������يخ حممد 

اليو�ص�������ف ال�ص�������باح برهن خالل اأربعني عام�������ا تقلد خاللها 

منا�ص�������ب عديدة بوزارة الداخلية، اأنه مثال للعمل والتفاين 

والإخال��������س ومنوذج ل�ص�������دق النتماء وجن�������دي خمل�س يف 

احلف�������اظ على اأم�������ن الوط�������ن واأمانه يف ظل كاف�������ة الظروف 

الأمنية.

واأو�صح معاليه اأنه �صدق ما عاهد اهلل والوطن عليه، م�صريًا 

اإىل اأن هذه �صنة احلياة يف توايل الأجيال جياًل ي�صلم القيادة 

جليل اآخر.. متمنيًا للفريق ال�صيخ حممد اليو�صف ال�صباح 

التوفيق والنجاح يف مقبل الأيام، منوهًا باأن خراته وروؤيته 

الثاقبة �صتظل معينًا ل ين�صب لقيادات وزارة الداخلية.

ومن جانبه توجه الفريق ال�ص�������يخ حممد اليو�صف ال�صباح، 

بال�ص�������كر والمتنان ملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلية الفريق م. ال�ص�������يخ خالد اجلراح ال�ص�������باح، مثمنًا 

ه�������ذه اللفت�������ة الكرمية ملعالي�������ه، موؤكدًا حر��������س معاليه على 

الدفع بالدماء ال�ص�������ابة لكي تاأخذ مكانها وحتقق مزيدًا من 

التط�������ور مل�ص�������تويات اأداء الأجهزة الأمنية، واأن �ص�������نة احلياة 

ت�ص�������ليم املنا�ص�������ب القيادية ملن ميلكون القدرة على موا�صلة 

العطاء وهذا هو نهج املوؤ�ص�صة الأمنية على مدار تاريخها.

واأو�صح اأن وزارة الداخلية لديها من ال�صرتاتيجيات وخطط 

العم�������ل الكثري ولبد من دعمها، واأنه �ص�������يظل يتوا�ص�������ل مع 

املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية بالراأي وامل�ص�������ورة ولن يبخل اأبدًا بخراته 

وجتربته الأمنية املمتدة يف خدمة وزارة الداخلية، موؤكدًا اأن 

تكرمي معايل ال�ص�������يخ خالد اجلراح ال�صباح، وح�صوره لهذا 

التكرمي و�صام فخر واعتزاز على �صدره.

الشيخ خالد الجراح الصباح للفريق اليوسف:
»صدقت ماعاهدت عليه اهلل والوطن«
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الفريق اليوسف
عامًا من العطاء للكويت 

ولوزارة الداخلية  40

تكريم

برعاي��ة وحض��ور وكي��ل وزارة الداخلي��ة 
الفريق حممود الدوس��ري،  ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشئون أمن احلدود 
الفريق الش��يخ حممد اليوس��ف الصباح، 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العملي��ات الل��واء جمال ح��امت الصايغ، 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األم��ن اخل��اص باإلناب��ة الل��واء ش��كري 
العام��ة  اإلدارة  ع��ام  ومدي��ر  النج��ار، 
للتدري��ب الل��واء أن��ور الربج��س، ومدي��ر 
احل��دود  ألم��ن  العام��ة  اإلدارة  ع��ام 
الربي��ة الل��واء فيص��ل حم��د العيس��ي، 
باجلي��ش  الربي��ة  الق��وة  آم��ر  ومس��اعد 
الكويتي العميد غازي الظفريي، ومدير 
ع��ام اإلدارة العام��ة للعالقات واإلعالم 
األمني العميد عادل أحمد احلش��اش.
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قام�������ت الإدارة العام�������ة لأمن احل�������دود الرية 

بتكرمي الوكيل امل�صاعد ل�ص�������وؤون اأمن احلدود 

الفري�������ق ال�ص�������يخ حممد اليو�ص�������ف ال�ص�������باح، 

وتخريج جمتازي الدورات املنعقدة لدى مركز 

التدريب التخ�ص�ص�������ي التابع ل�������الإدارة العامة 

لأمن احلدود الرية.

وقد اأعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود 

حممد الدو�ص�������ري، عن تقديره العميق لوكيل 

وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون اأمن احلدود 

الفريق ال�ص�������يخ حممد اليو�ص�������ف ال�صباح، ملا 

�صاهده منه من ت�صحيات و�صجاعة واإقدام يف 

العمل، واأ�ص�������اف: لقد زاملت الفريق اليو�صف 

عل�������ى م�������دار 40 عام�������ًا و�ص�������اهدت احرتافيته 

يف العم�������ل فله من�������ي كل التقدي�������ر والحرتام 

وهذه �ص�������نة احلياة جيل ي�صلم جياًل، فال�صيخ 

اليو�صف مك�صب كبري لدولتنا احلبيبة الكويت 

يف اأي موقع.

واأ�صاف اأنه على الرغم من حزمه وح�صمه يف 

العمل ولكن يقبع خلف هذا احلزم قلب حنون 

وله كثري من املواقف الطيبة والإن�صانية جتاه 

كثري من عملوا معه يف الوزارة.

ويف النهاي�������ة اأمتنى ل�������ه كل التوفيق يف حياته 

املدنية املقبل�������ة حيث اإننا نفتخر باأنه ابن من 

اأبناء وزارة الداخلية.

ويف كلمة لوكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون 

اأمن احلدود الفريق ال�ص�������يخ حممد اليو�صف 

ال�ص�������باح، قال: اأتقدم بجزيل ال�ص�������كر اإىل كل 

اأبنائي يف وزارة الداخلية واأخ�س بال�ص�������كر كل 

من عمل معي على مدار خدمتي التي امتدت 

اإىل اأك�������ر من ن�ص�������ف قرن وهنا يقف ل�ص�������اين 

عاجزًا عن التعبري باح�صا�صي الداخلي ولكن 

اأو�ص�������يكم عل�������ى بلدنا احلبيب�������ة الكويت ، واأن 

ل يدخر اأحدًا منكم جه�������دًا يف خدمة الوزارة 

حي�������ث اأنتم اأم�������ل الكويت.. فحافظ�������وا عليها 

مثل ما حافظنا عليها.

ويف النهاية ل ي�ص�������عني اإل اأن اأقول لكم يل كل 

ال�ص�������رف اأن اأظل بجانبكم على كل الأ�ص�������عدة 

و�صاأخدم الكويت يف اأي موقع اأكلف له، و�صوف 

تظل بدلتي الع�صكرية �صرف يل طوال حياتي 

حتى لو تقاعدت.

وختامًا: لقد بذلت كل ما يف و�ص�������عي من اأجل 

خدم�������ة الكوي�������ت احلبيبة واأمتن�������ى مزيدًا من 

التقدم والزدهار لوزارتنا احلبيبة، وجمتازي 

هذه الدورات التي نحن ب�صدد تكرميهم.
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واأع�������رب مدير ع�������ام الإدارة العامة لأمن احلدود 

الرية اللواء في�صل العي�صي عن ترحيبه بوكيل 

وزارة الداخلية الفريق حممود الدو�صري ووكيل 

وزارة الداخلي�������ة امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون اأمن احلدود 

الفريق ال�صيخ حممود يو�صف ال�صباح والوكالء 

لتخري�������ج  واحل�ص�������ور،  امل�ص�������اعدون  وال�������وكالء 

جمتازي ه�������ذه الدورات لرفع م�ص�������توى الكفاءة 

القتالية ملنت�ص�������بي الإدارة العامة لأمن احلدود 

الرية. وتقدم بال�ص�������كر للوكيل امل�ص�������اعد لأمن 

احلدود الفريق ال�صيخ حممد اليو�صف ال�صباح 

على دعمه وحر�ص�������ه الدائم عل�������ى رفع الكفاءة 

التدريبية واخلرة املعلوماتية ملنت�ص�������بي الإدارة 

العام�������ة للح�������دود الري�������ة للحف�������اظ على امن 

و�صالمة احلدود لدولة الكويت.

الفريق الدوسري:
الفريق اليوسف 
أعطى نموذجًا في العمل 
والعطاء فله منا كل 
التقدير واالحترام

الفريق اليوسف:
حافظوا على الكويت 
مثل ما حافظنا 
عليها

اللواء العيسى:
تسمية الصالة الرياضية 
باسم الفريق أول متقاعد 
الشيخ محمد اليوسف

تكريم
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كما توجه بال�ص�������كر لكل من �ص�������اهم يف اإجناح 

ه�������ذه ال�������دورات من اجلي��������س الكويت�������ي ووزارة 

ال�ص�������حة وقطاع�������ات واإدارات وزارة الداخلية، 

واإدارة الطوارئ الطبية.

واختتم اللواء العي�صى كلمته باإعالن ت�صمية 

ال�ص�������الة الريا�ص�������ية ب�������الإدارة العام�������ة لأمن 

احل�������دود الرية با�ص�������م« �ص�������الة الفري�������ق اأول 

متقاعد ال�ص�������يخ حممد اليو�ص�������ف ال�ص�������باح« 

تخلي�������دًا لعمل�������ه وجه�������ده الالحم�������دود لهذا 

القطاع. 

وقب�������ل حفل التكرمي مت عر��������س فيلم وثائقي 

م�������ن اإعداد الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم 

الأمني يو�صح الدورات التي مت النتهاء منها 

وعر�س مع الفيلم ج�������زء من التاريخ احلافل 

الذي يحمل اإجنازات الفريق اليو�ص�������ف، حيث 

اأك�������دت جميع القي�������ادات باأمن احل�������دود على 

حر�ص�������ه الدائ�������م ودعمه عل�������ى رف�������ع الكفاءة 

التدريبية للحفاظ على اأمن و�صالمة احلدود 

لدولتن�������ا احلبيب�������ة.  وقد مت تك�������رمي جمتازي 

الدورة التاأ�صي�ص�������ية لأمن احلدود الرية رقم 

)4(   ودورة ال�ص�������يجال للدف�������اع ع�������ن النف�س 

رقم )7( ودورة ال�ص�������بط والتفتي�س ودورة فك 

وتركيب  M16  ) و دورة عمليات امن احلدود 

الري�������ة رق�������م ) 1 ، 2، 3، 4، 5 ( كما مت تكرمي 

الفائزي�������ن بالبطول�������ة الأوىل لأم�������ن احلدود 

الرية لبندقية M16 م�صد�س جلوك .

وخ�������الل احلف�������ل ق�������ام وكي�������ل وزارة الداخلية 

امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون اأمن احلدود الفريق ال�صيخ 

حممد اليو�صف ال�صباح بتقدمي درع تذكارية 

لوكيل وزارة الداخلية الفريق حممود حممد 

الدو�ص�������ري وخالل احلفل مت تك�������رمي الفريق 

ال�ص�������يخ حممد اليو�ص�������ف ال�ص�������باح مبنا�صبة 

تقاعده.

وق�������ام وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون 

العملي�������ات الل�������واء جم�������ال ح�������امت ال�ص�������ايغ، 

بتقدمي درع تذكارية للفريق اليو�صف كما قدم 

مدي�������ر عام اأمن احلدود الرية اللواء في�ص�������ل 

حمد العي�ص�������ى درعًا تذكارية نيابة عن جميع 

منت�ص�������بي الإدارة العامة لأمن احلدود الرية 

للفريق ال�ص�������يخ حممد اليو�صف ال�صباح كما 

قدم عدد م�������ن ق�������ادة الإدارة دروعًا �صخ�ص�������ية 

للفريق اليو�صف.

ويف اخلتام مت تكرمي القطاعات امل�ص�������اركة يف 

اإعداد وتنظيم الدورات.
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واأو�ص�������ح ان الطائ�������رة اجلدي�������دة تاأتي �ص�������من 

عق�������د �ص�������راء اأرب�������ع طائ�������رات كب�������رية احلجم 

H225 وع�������دد 2 طائ�������رة متو�ص�������طة احلجم 
AS-365N3 ، وهو ما يج�ص�������د دعم القيادة 
ال�صيا�ص�������ية العليا للموؤ�ص�صة الأمنية ملوا�صلة 

القيام باملهام املنوطة بها على اأكمل وجه.

وذك�������ر اأن هذا ياأت�������ي يف اإطار الدعم امل�ص�������تمر 

الأمني�������ة  للموؤ�ص�ص�������ة  الدول�������ة  جان�������ب  م�������ن 

للقيام مب�ص�������وؤولياتها بالنظ�������ر اإىل التطورات 

وامل�ص�������تجدات الأمنية اجلارية والتي تتطلب 

املزيد من اجلاهزية واليقظة.. وانطالقًا من 

املنظور ال�ص�������رتاتيجي ال�صامل للقيادة العليا 

لوزارة الداخلية، تر�صيخًا لقواعد المن على 

هذه الأر�س الطيبة.

واأ�صاف اأن وزارة الداخلية حققت نقلة نوعية 

يف جم�������ال تطوي�������ر دورياته�������ا اجلوي�������ة وزيادة 

مهامها الأمنية �صواء على امل�صتوى الأمني اأو 

الع�صكري.

واأ�ص�������ار اىل ان الطائ�������رة تعت�������ر ه�������ي الأحدث 

تكنولوجيًا مبوا�ص�������فاتها الفنية وهي مكملة 

ل�صرب الطائرات التي متتلكها وزارة الداخلية 

منذ 2005.

وكان وكي�������ل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون 

العملي�������ات الل�������واء جم�������ال ح�������امت ال�ص�������ايغ، 

الفريق الدوسري:
الطائرات الجديدة تجسد دعم الدولة 

لوزارة الداخلية للقيام بالمسؤوليات األمنية

أكد وكيل وزارة الداخلية 
الفريق حممود حممد الدوسري،
 أن انضمام طائرة دولفني 
AS-365N3 اجلديدة إىل 

أسطول الطائرات التابع إلدارة 
جناح طريان الشرطة.. يأتي يف 
إطار عملية التحديث الشاملة 
للمؤسسة األمنية التي يقودها 
معايل الشيخ خالد اجلراح 
الصباح نائب رئيس جملس الوزراء 
ووزير الداخلية.

أخبارنا

الفريق الدوسري:
الطائرات الجديدة تجسد دعم الدولة 

لوزارة الداخلية للقيام بالمسؤوليات األمنية

اللواء جمال ال�صايغالفريق حممود الدو�صري
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يرافق�������ه مدي�������ر ع�������ام الإدارة العام�������ة املركزية 

للعملي�������ات بالإناب�������ة العقيد عب�������داهلل اأحمد 

العتيق�������ي، ق�������د �ص�������هد وقائ�������ع و�ص�������ول طائرة 

دولفني AS-365N3 اجلديدة لتن�ص�������م اإىل 

اأ�ص�������طول الطائرات التابع لإدارة جناح طريان 

ال�صرطة.

وقد و�صلت الطائرة اإىل قاعدة نواف الأحمد 

اجلوي�������ة بقي�������ادة العقي�������د طي�������ار عبدالعزيز 

م�ص�������اعد الأ�صقة بعد رحلة ا�ص�������تغرقت اأربعة 

اأيام قادمة من العا�صمة الفرن�صية باري�س.

واأ�صار اللواء جمال ال�صايغ اإىل اأن الطائرة من 

اجليل احلديث لطائرة الدولفني ومن مهامها 

مراقبة الطرق حيث يوجد بها كامريا حرارية 

مع اإمكانية البث املبا�ص�������ر اإىل غرفة العمليات 

وتوجي�������ه الدوريات الأر�ص�������ية عن طريق جهاز 

الت�ص�������ال اخلا�س بالوزارة وم�ص�������اندة الإدارة 

العامة لالإطفاء وتتميز بدقة عمليات البحث 

والإنقاذ بالتقنية املتوفرة بالطائرة.

�ص�������هد وقائ�������ع و�ص�������ول الطائرة وا�ص�������تالمها 

مدير اإدارة اخلطط واأوامر اخلدمة بالإدارة 

العامة املركزية للعمليات العقيد خالد عبد 

اللطيف الها�صل، ومدير اإدارة جناح الطريان 

ال�ص�������رطة بالإنابة عقيد طيار ح�ص�������ني را�صد 

الدخمي. 

اللواء جمال الصايغ: 
الطائرة مزودة بكاميرا 

حرارية مع إمكانية 
البث المباشر إلى غرفة 

العمليات وتوجيه 
الدوريات األرضية
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أخبارنا

ا�ص�������تقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود الدو�ص�������ري  

النقي�������ب حمم�������د بوربي�������ع م�������ن مرتب�������ات الإدارة العام�������ة 

للمرور، بح�ص�������ور مدير منتخب الكويت للدراجات املائية 

رئي�س ق�ص�������م اختب�������ار حمافظة العا�ص�������مة بالوكالة املقدم 

عبدالوهاب العمر، بعد حتقيقه اإجن�������ازًا عربيًا وخليجيًا 

باإح�������رازه فئة )الرو اأوبن( والتي تعتر اأكر فئة بريا�ص�������ة 

الدراجات املائية، وبذلك يكون اأول لعب عربي يحرز هذا 

اللقب ويحطم رقمه العاملي ال�صابق لي�صبح ر�صيده )21( 

ميدالية ذهبية خالل )11( �صنة متتالية، وذلك يف بطولة 

الع�������امل للدراج�������ات املائية 2017 والت�������ي اأقيمت يف ولية 

اريزونا بالوليات املتحدة الأمريكية.

وقد نقل الفريق الدو�ص�������ري اإىل البط�������ل الكويتي حتيات 

وتقدير معايل ال�ص�������يخ خالد اجلراح ال�صباح نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية، ومتنيات معاليه له بدوام 

النجاح وموا�صلة الإجنازات الريا�صية.

واأ�ص�������اد الفريق الدو�ص�������ري بالإجن�������ازات الريا�ص�������ية التي 

حققها البطل بوربيع باإحرازه تلك البطولت، م�صيفا اأن 

ما حققه و�ص�������ام فخر ل�ص�������باب الكوي�������ت الذين يبدعون يف 

املجالت كافة حينما مينحون الفر�صة لذلك.

واأثن�������ى النقيب بوربيع عل�������ى بادرة الفريق الدو�ص�������ري يف 

ا�صتقباله وتهنئته على الإجناز الذي ناله، م�صيدا بالدعم 

ال�������ذي تقدمه وزارة الداخلي�������ة للعاملني فيها مبا ميكنهم 

من تنمي�������ة مواهبهم والإبداع والتمي�������ز يف املجالت التي 

يختارون امل�صاركة فيها.

واأهدى النقيب بوربيع الدروع التي فاز بها للفريق حممود 

الدو�صري تعبريا عن امتنانه للت�صجيع والدعم وامل�صاندة 

التي لقيه�������ا من القيادة الأمنية والت�������ي مكنته من اإحراز 

املراكز املتقدمة يف املناف�صات التي �صارك بها.

وكيل وزارة الداخلية
يكرم النقيب بوربيع على إنجازاته الرياضية
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ا�ص�������تقبل وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة الفري�������ق حمم�������ود حمم�������د 

الدو�ص�������ري، يف مكتب�������ه مبق�������ر وزارة الداخلي�������ة  د. حامت فوؤاد 

علي ممث�������ل الأمم املتحدة ورئي�س مكتبه�������ا الإقليمي املعني 

مبكافحة املخدرات واجلرمية يف دول اخلليج العربي والوفد 

املرافق له وي�ص�������م من�ص�������ق ات�صال يا�ص�������مني بي�صون، ومن�صق 

م�صاريع وخبري اأجهزة اإنفاذ قانون م�صطفى ارتني.. بح�صور 

وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�ص�������وؤون الأمن اجلنائي اللواء 

خالد عب�������داهلل الديني، ومدير ع�������ام الإدارة العامة للعالقات 

والإع�������الم الأمني العميد عادل اأحمد احل�ص�������ا�س، ومدير عام 

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد بدر الغ�صوري.

وقد رحب الفريق الدو�صري ب�صيفه ومرافقيه، موؤكدًا اأهمية 

الدور الذي يقوم به مكتب الإقليمي لالأمم املتحدة يف جمال 

برام�������ج الوقاية ومكافحة من املخدرات واجلرمية واأ�ص�������اليب 

التق�������دم يف برامج العالج والتاأهيل، م�ص�������ريًا اإىل الدور الذي 

تقوم به دولة الكويت من خالل خطتها الوطنية يف هذا ال�صاأن 

والذي ي�صكل منوذجًا متميزًا يحتذى به يف جمال تطبيقات 

الوقاية والتدابري اخلا�صة بالعالج والتاأهيل.. منوهًا بالدور 

الإيجابي الذي تقوم به املوؤ�ص�ص�������ات احلكومية واملجتمعية يف 

جمال امل�ص�������اركة يف ن�ص�������ر التوعية يف جميع املجالت وتاأهيل 

الكوادر الب�ص�������رية، ودعم برامج التوعية وتوجيه ال�صباب نحو 

فهم اأ�ص�������رار هذه الآفة وا�صتخدام الو�صائل الإعالمية املميزة 

لإي�صال الر�صالة الإعالمية.

وذك�������ر الفريق الدو�ص�������ري اأن دولة الكويت تعم�������ل على اإيجاد 

قاعدة وطنية تعتمد على مدربني وطنيني يف برامج املكافحة 

ومواجه�������ة اآفة املخ�������درات، واأن هن�������اك روؤى وتطلعات ومراكز 

متقدمة لعالج وتاأهيل املدمنني.

واأبرز اأنه كافة املنظمات احلقوقية والإن�صانية اأ�صادت بجهود 

املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية يف جمال عالج وتاأهيل التائبني، مو�صحًا 

اأن دولة الكويت وقعت على كافة التفاقات الدولية يف جمال 

مكافحة املخدرات.

.. ويستقبل رئيس المكتب اإلقليمي 
لألمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
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قام وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود حممد 

الدو�ص�������ري، مبق�������ر وزارة الداخلي�������ة، وبح�ص�������ور 

وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون املوؤ�ص�صات 

الإ�ص�������الحية وتنفي�������ذ الأحكام الل�������واء عبداهلل 

يو�ص�������ف املهنا، ووكي�������ل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد 

ل�ص�������وؤون الأم�������ن اجلنائي الل�������واء خالد عبداهلل 

الديني، ووكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون 

العملي�������ات اللواء جمال حامت ال�ص�������ايغ، ووكيل 

وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�ص�������ئون الأم�������ن العام 

بالإناب�������ة الل�������واء اإبراهيم الط�������راح، ووكيل وزارة 

تكريم عدد من الضباط وضباط الصف واألفراد

الفريق محمود الدوسري
يكرم المتميزين في اإلدارة العامة للرقابة 

والتفتيش وعدة قطاعات أمنية

تكربم

تأكيدًا على القواعد
 التي أرستها املؤسسة األمنية 
التي حترص على إعالء قيمة 
العمل وترسيخ روح املبادرة 
والتميز واإلخالص التي يشدد 
عليها دومًا معايل الشيخ خالد 
اجلراح الصباح نائب رئيس جملس 
الوزراء ووزير الداخلية.
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الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون الأمن اخلا�س بالإنابة 

اللواء �ص�������كري النجار، ومدير عام الإدارة العامة 

للرقابة والتفتي��������س اللواء حممد علي العنزي، 

ومدي�������ر ع�������ام الإدارة العام�������ة ملكتب وكي�������ل وزارة 

الداخلية اللواء وائل الرومي، ومدير عام الإدارة 

العامة للعالقات والإعالم الأمني العميد عادل 

اأحمد احل�ص�������ا�س، وم�ص�������اعد مدير ع�������ام الإدارة 

العامة خلفر ال�ص�������واحل العقيد بحري �ص�������الح 

الفودري.. بتكرمي كوكبة من ال�ص�������باط و�صباط 

ال�ص�������ف والأفراد املتميزين يف ع�������دد القطاعات 

الأمنية.

وقد نقل الفريق الدو�صري اإىل املكرمني حتيات 

مع�������ايل ال�ص�������يخ خالد اجل�������راح ال�ص�������باح نائب 

رئي�س جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية، وتقدير 

الفريق الدوسري: 
نفخر ونعتز 

بأدائكم وتميزكم 
في العمل

هناك تعاون
على أعلى مستوى 

مع الجيش والحرس 
الوطني من خالل 

التمارين والتدريبات 
المشتركة

معاليه ملا بذلوه من عمل خالق وجهد كبري وما 

يتمتعون به من روح املبادرة و�صدق النتماء.

واأكد الفريق الدو�ص�������ري فخره واعتزازه باأدائهم 

ومتيزه�������م يف العمل باعتباره�������م يقدمون مثاًل 

رائع�������ًا وق�������دوة يحتذى بها لزمالئه�������م يف العمل 

الأمني.

واأو�ص�������ح الفريق الدو�ص�������ري اأن املكرمني �صباطًا 

و�ص�������باط �ص�������ف واأفرادًا ا�ص�������تحقوا التكرمي عن 

جدارة ملا اأ�ص�������هموا به من ب�صط الأمن واحلفاظ 

عل�������ى هيبة القانون، وحثهم على موا�ص�������لة هذا 

النه�������ج ال�������ذي يج�ص�������د حبه�������م للوط�������ن الغايل 

ويحاف�������ظ عل�������ى الأداء الأمني الفاع�������ل ملحاربة 

اجلرمية والت�صدي بكل حزم لأي عمل خمالف 

للقانون.
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واأ�ص�������ار الفري�������ق الدو�ص�������ري اإىل اأن هذا التكرمي 

ي�������رز بجالء نه�������ج املوؤ�ص�ص�������ة الأمني�������ة لتطوير 

الكوادر الب�صرية وحتفيزها على الإبداع واملبادرة 

لأن القوة الب�صرية اأ�صا�س لنجاح العمل الأمني 

وحتقيقه لأهدافه.

وذك�������ر اأن هن�������اك تعاونًا على اأعلى م�ص�������توى مع 

اجلي�س واحلر�س الوطني م�������ن خالل التمارين 

والتدريبات امل�ص�������رتكة وم�ص�������اركتنا يف براجمهم 

التدريبية وم�ص�������اركتهم يف براجمن�������ا التدريبية 

ويف دوراته�������م لتنمي�������ة و�ص�������قل منت�ص�������بينا من 

�صباط و�صباط �صف واأفراد.

واأعرب عن تطلعه للو�صول اإىل مراحل متقدمة 

م�������ن التع�������اون والندم�������اج مبا يخدم م�ص�������لحة 

الوط�������ن واملواطنني وملا يع�������ود بالنفع على دولة 

الكويت.

واأب�������رز اأن الإجن�������ازات الت�������ي حققتها املوؤ�ص�ص�������ة 

الأمني�������ة مل ت�������اأت من فراغ بل ج�������اءت بعد تعب 

وجه�������د وتوجي�������ه ومثابرة واإدراك للم�ص�������وؤوليات 

من جانب الوكالء امل�ص�������اعدين لهذه القطاعات 

الذين بدورهم ترجموا �صيا�ص�������ة وا�ص�������رتاتيجية 

وزارة الداخلي�������ة عل�������ى �ص�������كل اأوام�������ر وتوجيهات 

وقام�������وا بتحفي�������ز وت�ص�������جيع وتوجي�������ه ومتابعة 

ال�صباط و�صباط ال�صف والأفراد اإىل اأن حققوا 

هذه اإجنازات طيبة. 

واأع�������رب ع�������ن فخ�������ره ب�������اأن وزارة الداخلية تزخر 

بالعنا�صر املتميزة والعنا�صر الوطنية الطموحة 

الت�������ي ل تاألو اأي جه�������د يف احلفاظ على وطنها 

ويف تطبيق تعليمات اأجهزتها الأمنية، مو�صحًا 

اأن وجود ه�������ذه الكوكبة اليوم ل يعني ان البقية 

لي�صوا على قدر من امل�صوؤولية بل بداأنا التكرمي 

باملتميزين.

وق�������د ب�������داأ الحتف�������ال بتكرمي الفري�������ق حممود 

وزارة الداخلية 
تزخر بالعناصر 
المتميزة والوطنية 
الطموحة

تكربم
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الدو�صري بح�صور وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد 

ل�صوؤون املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية وتنفيذ الأحكام 

الل�������واء عب�������د اهلل يو�ص�������ف املهن�������ا، اأحد �ص�������باط 

القطاع جلهوده املتميزة يف جمال عمله.

تال ذلك قيام الفريق الدو�ص�������ري، بح�صور وكيل 

وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون الأمن اجلنائي 

الل�������واء خالد عبد اهلل الديني بتكرمي كوكبة من 

�ص�������باط و�ص�������باط ال�ص�������ف واأفراد القطاع على 

جهودهم املبذولة يف البح�������ث والتحري متابعة 

الق�صايا اجلنائية و�صبط مرتكبيها.

كم�������ا كرم وكي�������ل وزارة الداخلية، بح�ص�������ور وكيل 

العملي�������ات  ل�ص�������وؤون  امل�ص�������اعد  الداخلي�������ة  وزارة 

اللواء جمال حامت ال�ص�������ايغ، عدد من ال�صباط 

و�صباط ال�ص�������ف والأفراد من منت�صبي القطاع 

لإ�ص�������هامهم يف اإحب�������اط و�ص�������بط 11 األف حبة 

خمدرة )كبتي(.

ثم قام الفريق الدو�ص�������ري بح�ص�������ور وكيل وزارة 

الداخلي�������ة امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون الأم�������ن اخلا��������س 

بالإناب�������ة اللواء �ص�������كري النج�������ار باملكرمني من 

القطاع الذين �صاركوا يف بطولة الفنون القتالية 

املتنوعة الثانية.

عقب ذلك التقى الفريق الدو�ص�������ري، بح�ص�������ور 

مدي�������ر ع�������ام الإدارة العامة للرقاب�������ة والتفتي�س 

اللواء حممد علي العنزي باملتميزين يف الإدارة 

تكرميًا جلهودهم يف جمال عملهم.

كما مت تكرمي عدد من ال�صباط و�صباط ال�صف 

والأفراد يف قطاع اأمن احلدود بح�ص�������ور م�صاعد 

مدير عام الإدارة العامة خلفر ال�صواحل العقيد 

بحري �ص�������الح الفودري، لإ�ص�������هامهم يف �صبط 

اأ�صخا�س بحوزتهم كمية من املواد املخدرة.

ويف ختام الحتفال مت التقاط ال�صور التذكارية 

بهذه املنا�صبة.

عليكم بمواصلة 
النهج الذي يجسد 

حبكم للوطن الغالي 
ويحافظ على األداء 

األمني الفاعل لمحاربة 
الجريمة
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العلي�������ا للدف�������اع امل�������دين م�ص�������تمر ومتوا�ص�������ل 

ل�ص�������تكمال اخلطط ومراجعة ال�ص�������تعدادات 

والو�ص�������ائل ورفع كفاءة اأجه�������زة وفرق الطوارئ 

والتن�ص�������يق فيم�������ا بينها وتوحيد جه�������ة اإتخاذ 

الق�رار والتن�صيق فيما بينها وا�صدار التعليمات 

حتى ياأتي العمل متكاماًل وحمققًا لالهداف 

املرجوة .

واأ�صار اإىل اأهمية الدور العالمي والتوا�صل مع 

و�ص�������ائل العالم املختلفة املقروءة وامل�ص�������موعة 

واملرئي�������ة ، بال�ص�������افة اإىل مواق�������ع التوا�ص�������ل 

الجتماعي حتى ت�ص�������ل الر�ص�������الة العالمية 

التوعوية اإىل اجلميع يف ا�صرع وقت ممكن 

واختت�������م وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة نائ�������ب رئي�س 

اللجنة العلي�������ا للدفاع املدين الفريق  حممود 

حمم�������د الدو�ص�������ري معربا عن تقدي�������ره لكافة 

الأجه�������زة والهيئات واملوؤ�ص�ص�������ات امل�ص�������اركة يف 

اللجن�������ة ومتوجها بال�ص�������كر لو�ص�������ائل العالم 

ودوره�������ا يف بث الثق�������ة والطماأنين�������ة يف نفو�س 

املواطن�������ني واملقيم�������ني م�������رزا اأن الدولة قادرة 

عل�������ى التعامل مع ح�������الت الط�������وارئ وتوفري 

اأق�صى درجات احلماية والوقاية من الخطار 

املحتملة .

م�������ع حالت الطوارئ وما ي�ص�������احبها ل�ص�������رعة 

ال�ص�������تجابة من خمتلف الوزارات وموؤ�ص�ص�������ات 

املخ�������زون  ا�ص�������تعرا�س  مت  كذل�������ك  الدول�������ة 

ال�صرتاتيجي ومدى كفايته .

وح�������ث الفري�������ق  الدو�ص�������ري املجتمع�������ني على 

�صرورة مراجعة خطة عمل الوزارات يف حالت 

ال�صلم و الط��وارئ واأهمي�ة حتديثه�ا با�صتمرار 

لتاليف اأية جوانب �صلبية ظهرت خالل الفرتة 

املا�صية والتاأكيد على اجلوانب اليجابية .

واأكد اأهمية اتخاذ كافة ال�صتعدادات واإجراءات 

احلماية املدنية الالزمة ل�ص�������مان اأمن و�صالمة 

جمي�������ع املواطنني واملقيمني واملن�ص�������اآت وتوفري 

جميع �ص�������بل وتدابري الدفاع املدين واحلماية 

املدني�������ة وفقًا خلطط الطوارئ املحددة يف هذا 

ال�صاأن .

و�ص�������دد الفريق الدو�صري على اأن عمل اللجنة 

وقد رحب الفريق الدو�ص�������ري باحل�ص�������ور 

ونقل اإليهم حتي�������ات وتقدير معايل نائب 

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

رئي��������س اللجن�������ة العلي�������ا للدف�������اع امل�������دين 

الفريق.م ال�ص�������يخ خالد اجلراح ال�ص�������باح 

ومتنياته لهم بالتوفيق.

وق�������د ا�ص�������تعر�س الفري�������ق الدو�ص�������ري مع 

اأع�ص�������اء اللجنة اجنازات اللجن�������ة العليا 

للدفاع املدين خالل الفرتة 2017/2016 

، وبحث معهم خطط الطوارئ واخلطط 

البديلة وال�ص�������تعدادات التي مت اتخاذها 

وما مت اج�������راوؤه من التج�������ارب والتمارين 

الت�������ي  الفرتا�ص�������ي  بالواق�������ع  اخلا�ص�������ة 

يجري تنفيذه�������ا للوقوف على بيان مدى 

والتن�ص�������يق بني  وال�ص�������تعداد  اجلاهزي�������ة 

الجهزة والفرق املعنية مبجالت التعامل 

ت��رأس وكيل وزارة الداخلي��ة نائب رئيس اللجنة العليا للدف��اع املدين الفريق  حممود 
حممد الدوس��ري  اجتماعًا تنسيقيًا للجنة العليا للدفاع املدين مبقر وزارة الداخلية 
.. ض��م أعض��اء اللجن��ة وممثل��ي كاف��ة وزارات وهيئ��ات ومؤسس��ات الدول��ة املعني��ة 

بتنفيذوسائل وتدابري خطط الطوارئ والكوارث العامة والبالغ عددها )25( جهة .

الدوسري: ضرورة مراجعة خطة عمل 
الوزارات في حاالت السلم و الطــوارئ

خالل ترؤسه الجتماع اللجنة العليا للدفاع املدين

أخبرنا
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برعاية اللواء الشيخ فيصل نواف األحمد الصباح

اختتام دورتي ترقية للشرطة النسائية 
لرتبة وكيل ضابط ورقيب

برعاية وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صئون 

التعليم والتدريب اللواء ال�صيخ في�صل نواف 

الأحمد ال�ص�������باح وبح�ص�������ور مدير عام الإدارة 

العام�������ة للتدريب الل�������واء اأنور عب�������د اللطيف 

الرج�س اختتمت الدورة التدريبية ال�صاد�صة 

من رتبة رقيب اإىل رتب�������ة رقيب اأول ترقية من 

املجموعة الثالث�������ة، والدورة التدريبية الثانية 

م�������ن رتب�������ة وكيل �ص�������ابط اإىل رتب�������ة وكيل اأول 

�صابط املجموعة الثانية لل�صرطة الن�صائية.

ويف كلم�������ه له به�������ذه املنا�ص�������بة رح�������ب اللواء 

الرج�س مبنت�صبي الدورة حيث اأثنى على كل 

من �صاهم يف تنفيذ واإجناز برنامج الدورتني، 

موؤكدًا على اهتمامه يف تنفيذ الرامج املعدة 

ل�������دورات الرتقية واإذلل كل معوق ي�ص�������ادف 

تنفيذها ودعمه لكل ما ي�ص�������بو اإليه الواجب 

العمل وامل�صتجدات الأمنية والتي ت�صتوجب 

عدة دورات ترقية �ص�������من املو�ص�������م التدريبي، 

مبا تتما�ص�������ى مع امل�ص�������تجدات الأمنية وامن 

الوطن من اأجل رفع كفاءة ال�صرطة الن�صائية 

من مهاراته�������ن العلمية والعملية للو�ص�������ول 

اإىل الهدف املن�ص�������ود. ويف اخلت�������ام مت توزيع 

ال�صهادات على جمتازي الدورة.

ح�ص�������ر حفل الختتام مدير معهد تدريب 

�ص�������باط ال�ص�������ف والإف�������راد العقيد اأ�ص�������امة 

ال�ص�������مري وم�ص�������اعده العقيد نواف �ص�������امل 

الدع�صان ورئي�س ق�صم دورات الرتقية املقدم 

خليل اإبراهيم البلو�صي.

يف اإطار �صيا�ص�������ة وزارة الداخلية وتوجهاته�������ا يف تكرمي املتميزين 

من منت�ص�������بيها، كرم مدير عام الدارة العامة للتدريب اللواءاأنور 

عبداللطيف الرج�س جمموعة من ال�ص�������باط و�ص�������باط ال�صف 

املتميزين، وذلك بح�ص�������ور مدير اإدارة اخلدم�������ات املالية والدارية 

وال�صيانة العقيد �صلطان حممد بن �صلطان.

وقد هناأهم اللواء  الرج�س على جهودهم املتميزة موؤكدا لهم اأن 

هذا التكرمي ما هو اإل دافعا لهم ولزمالئهم وطالبهم ببذل املزيد 

من اجلهد والعطاء حتى يكون قدوة لزمالئهم.

موؤكدا حر�س القيادات المنية على مكافاأة املجد واملتميز يف اأداء 

عمله، متمنيا لهم التوفيق يف عملهم ومزيدًا من اجلهد يف �صبيل 

خدمة امن الوطن وامان مواطنيه.

ويف اخلتام قام اللواء  الرج�س بتوزيع ال�ص�������هادات على املكرمني 

والتقاط ال�صور التذكارية بهذه املنا�صب�ة.

اللواء البرجس يكرم عددًا من الضباط وضباط الصف
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ختام مميز لـ»دورة األلعاب الدولية الثانية للشرطة«
اختتم�������ت يف اأبوظب�������ي فعالي�������ات دورة الألع�������اب 

الدولية الثانية لل�ص�������رطة يف ن�ص�������ختها الثانية 

الت�������ي اأقيم�������ت برعاي�������ة الفريق �ص�������مو ال�ص�������يخ 

�ص�������يف بن زاي�������د اآل نهيان نائ�������ب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية، ونظمها احتاد ال�ص�������رطة 

الريا�صي بوزارة الداخلية يف حفل ختامي رائع 

بح�ص�������ور الفريق �ص�������يف عبداهلل ال�صعفار وكيل 

وزارة الداخلي�������ة، والفريق اأول.م ال�ص�������يخ اأحمد 

نواف الأحمد رئي�س الحتاد الدويل الريا�ص�������ي 

لل�صرطة.

وتق�������دم الن�������واف يف كلمته، خ�������الل حفل اخلتام 

ال�������ذي اأقيم يف �ص�������الة اأرينا، بال�ص�������كر والتقدير 

اإىل الإمارات العربية املتحدة على ا�صت�ص�������افتها 

للدورة، معربا عن تقديره العميق للفريق �صمو 

ال�ص�������يخ �ص�������يف بن زاي�������د اآل نهيان نائ�������ب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية على دعمه للدورة 

مما كان له عظيم الأثر يف اإجناحها.

كم�������ا وجه ال�ص�������كر والتقدير اإىل الفريق �ص�������يف 

ال�ص�������عفار وكي�������ل ال�������وزارة واإىل اللجن�������ة العلي�������ا 

املنظمة للدورة واإىل �ص�������عب الإمارات الأ�ص�������يل 

على كرم ال�صيافة وح�صن ال�صتقبال، معربا عن 

اأمله يف اأن نلتقي مرة اأخرى  الدورة املقبلة التي 

تقام يف اإيطاليا، متمنيا للجميع دوام التوفيق 

والنجاح.

وبداأت مرا�ص�������م حفل ختام الدورة بقيام العميد 

وليد �ص�������امل ال�صام�ص�������ي رئي�س اللجنة املنظمة 

مدير الدورة بت�ص�������ليم علمها اإىل ال�صيخ اأحمد 

النواف الذي قام بدوره بت�صليمه اإىل راي ما�صيمو 

رئي�س الحتاد الإيطايل الريا�صي لل�صرطة، كما 

قام طلبة كلية ال�ص�������رطة بت�ص�������ليم العميد وليد 

ال�صام�ص�������ي ال�ص�������علة الذي بدوره قام بت�صليمها 

اإىل �ص�������اندرو ديرك��������س الأم�������ني الع�������ام لالحتاد 

الدويل الريا�ص�������ي لل�صرطة الذي قام بت�صليمها 

اإىل رئي�س الحتاد الإيطايل الريا�صي لل�صرطة 

ليعلن عن اقامة دورة الألعاب الدولية لل�صرطة 

يف مدينة ميالنو الإيطالية عام 2019.

الترتيب العام
حققت الإمارات ممثلة مبنتخبها امل�ص�������ارك من 

الفرق ال�ص�������رطية يف الدورة املركز الثالث ب�صلم 

ترتي�������ب الفرق العام بع�������د اأن حققت ميداليتني 

محليات
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الفريق النواف: الجميع فائزون في التجمع الرياضي
الل�������واء د.اأحم�������د الري�ص�������ي وروؤ�ص�������اء الحتادات 

ال�ص�������رطية الريا�ص�������ية والوفود امل�ص�������اركة وكبار 

ال�صباط يف وزارة الداخلية الماراتية.

واأ�ص�������اد النواف بامل�ص�������تويات التي اظهرها فريق 

ال�صيدات الإماراتي وح�ص�������وله على ميداليتني 

ذهبية وف�ص�������ية يف ه�������ذه املناف�ص�������ة القوية التي 

�صارك فيها نخبة من بطالت واأبطال العامل يف 

اللعبة. وقال لتقام للمرة الأوىل بنظام الحتاد 

الدويل للرماية احلركية )اب�صك( مت اعتمادها 

يف الدورة كونها تعزز خرات رجل الأمن وت�صهم 

يف تط�������ور مهارات�������ه وذلك وفقا لل�ص�������يناريوهات 

التي حتاكي واقع العمل ال�صرطي وفقا لطبيعة 

عمل�������ه الأمني�������ة. وهناأ ال�ص�������يخ احم�������د النواف 

الفائزي�������ن والفائزات يف امل�ص�������ابقة، م�ص�������يفا ان 

»اجلمي�������ع فائزين يف ه�������ذا التجمع الريا�ص�������ي 

الكبري ملنت�صبي ال�صرطة ولي�س هناك خا�صر«.

واأع�������رب ع�������ن الأمل ب�������اأن يوفق الريا�ص�������يون يف 

امل�ص�������ابقات املتبقي�������ة لل�������دورة وه�������ي ال�ص�������باحة 

واجل�������ودو واجلوجيت�ص�������و وان يحقق�������وا اف�ص�������ل 

النتائ�������ج وامل�ص�������تويات. واأثنى الن�������واف على دور 

الإم�������ارات يف ا�صت�ص�������افة ه�������ذا احل�������دث الدويل 

الريا�ص�������ي الذي جمع الريا�صيني من خمتلف 

قارات العامل يف اأجواء ت�صودها الروح الريا�صية 

والألفة والتناف�س ال�صريف والهادف اإ�صافة اإىل 

التنظيم املميز .

ذهبيتني و7 ف�ص�������يات، و3 ميدالي�������ات برونزية، 

فيما اعتل�������ت جمهورية م�ص�������ر العربية املتحدة 

القم�������ة باقت�������دار بر�ص�������يد 15 ميدالي�������ة ذهبية 

و4 ف�ص�������يات، وذه�������ب املركز الث�������اين جلمهورية 

الرازي�������ل بر�ص�������يد 6 ميدالي�������ات ذهبية 5 منها 

يف اجليوجي�ص�������تو وميدالية ف�ص�������ية واحدة و3 

برونزيات.

لل�ص�������يدات  الإمارات�������ي  املنتخ�������ب  اأح�������رز  كم�������ا 

ميداليتني ذهبية وف�ص�������ية يف م�صابقة الرماية 

احلركي�������ة )التكتيكية( يف فئتي الفردي والفرق 

�ص�������من مناف�ص�������ات دورة الألعاب الدولية الثانية 

لل�صرطة التي ت�صت�صيفها ابوظبي.

وح�ص�������ر حفل ختام امل�ص�������ابقة وتتويج الفائزين 

والفائ�������زات رئي�س الحت�������اد الدويل الريا�ص�������ي 

لل�صرطة الفريق متقاعد ال�صيخ احمد النواف 

اىل جانب مفت�س عام وزارة الداخلية الماراتية 

النواف يبحث مع سيف بن زايد 
تعزيز  »الرياضة الشرطية«

بحث رئي�س الحتاد الريا�ص�������ي الدويل لل�صرطة الفريق اأول متقاعد ال�صيخ اأحمد 

ن�������واف الأحمد مع نائب رئي��������س جمل�س الوزراء وزير الداخلي�������ة الإماراتي الفريق 

ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان �صبل تعزيز الريا�صة ال�صرطية.

جاء ذلك خالل ا�ص�������تقبال ال�ص�������يخ �ص�������يف بن زاي�������د يف وزارة الداخلي�������ة الإماراتية 

ال�ص�������يخ احمد الن�������واف وعددا من اأع�ص�������اء الأمان�������ة العامة لالحت�������اد املتواجدين 

حالي�������ا يف الإمارات عل�������ى هام�س دورة الألعاب الدولية الثانية لل�ص�������رطة )اأبوظبي 

2017(. وتناول اللقاء �ص�������رحا موجزا حول اأن�ص�������طة الحتاد وم�ص�������اعيه لتحقيق 
اأهدافه الرامية اإىل تعزيز وت�ص�������جيع الريا�صة ال�ص�������رطية مبا يتفق مع اأهدافه يف 

ن�ص�������ر ثقافة التناف�س ال�ص�������ريف وتعميق املعرفة والثقافة الريا�صية وتعميمها بني 

الأجهزة ال�صرطية حول العامل.
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اخبارنا

ضبط خاللها 68 مخالفًا 
للقانون ومطلوبا للعدالة

حمل�ة أمنية موسعة يف حمافظة حويل مبنطقة النقرة

يف اطار اجلهود املتوا�ص�������لة لوزارة الداخلية لإحكام ال�صيطرة الأمنية 

و�ص�������بط املطلوبني و اخلارجني على القانون ، �ص�������ن قطاع الأمن العام 

مب�ص�������اركة مديري�������ة امن حويل حمل�������ة اأمني�������ة وا�ص�������ع����ة النط����اق على 

املجمع�������ات التجاري�������ة مبنطق�������ة النقرة قاده�������ا وكي�������ل وزارة الداخلية 

امل�ص�������اعد ل�ص�������ئون العمليات اللواء جمال ال�ص�������ايغ يرافقه وكيل وزارة 

الداخلية ل�ص�������ئون الأمن العام بالإنابة اللواء اإبراهيم الطراح، ومدي���ر 

عام الإدارة العامة ملباحث �ص�������ئون الإقامة اللواء �صعود اخل�صر ومدير 

عام مديرية اأمن حمافظة حويل اللواء عابدين العابدين، ومب�ص�������اركة 

عدد من القيادات الأمنية امليدانية .

واأو�ص�������حت الإدارة اأنه مت �ص�������بط )68( خمالف�������ًا ومطلوبا منهم )2( 

جنائي�������ا و )6( مطلوب مدين و)11( م�ص�������جل بحقهم ق�ص�������ايا تغيب، 

و)5( خمال�������ف لقان�������ون الإقامة، و )15( مطلوبني خم�������درات، و )25( 

بدون اإثبات، هذا ومت حتويلهم اإىل اجلهات املخت�صة لتخاذ الإجراءات 

املنا�صبة بحقهم.

واأك�������دت الإدارة اأن احلم�������الت الأمني�������ة م�ص�������تمرة ل�ص�������بط املطلوب�������ني 

وخمالفي القوانني وذلك بتعاون وتن�صيق كامل مع هيئات وموؤ�ص�صات 

الدول�������ة املعنية وطالبت اجلميع بحمل اإثبات ال�صخ�ص�������ية �ص�������واء كان 

مواطنا اأو مقيمًا حتى ل يتعر�صوا للم�صاءلة القانونية.
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بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع

تخريج دفعة من قوة الحرس األميري 
x-ray للتفتيش األمني على أجهزة

برعاي�������ة مرك�������ز التدري�������ب التخ�ص�ص�������ي لقطاع امن 

املنافذ اختتم�������ت دورة التفتي�س الأمني على اأجهزه              

x-ray والتي عقدت على مدار يومني خالل الفرتة 
م�������ن 2017/11/26 اإىل 2017/11/29 وق�������د مت 

تخريج عدد 11 عن�صر من قوة احلر�س الأمريي.

علم�������ا بانه ق�������ام باإلقاء املحا�ص�������رات م�ص�������اعد مدير 

مركز التدريب التخ�ص�صي املقدم / عبد اهلل ح�صني 

د�ص�������تي هذا و�ص�������وف تقام دورة ثالثة �صتعقد بتاريخ 

2017/12/3 ت�ص�������تمر الدورة ملدة اأربعة اأيام تنتهي 
يف 2017/12/7.

جدي�������ر بالذكر اأن الدورة كانت بتعاون م�ص�������رتك بني 

وزارة الداخلي�������ة ووزارة الدف�������اع و�ص�������يظل التع�������اون 

يف ال�������دورات القادم�������ة والتي ته�������دف لتطوير العمل 

الأمني.

وم�������ن جانبهم اأ�ص�������اد اخلريج�������ني برنام�������ج الدورة 

واملعلومات الأمنية التي اكت�ص�������بوها وقاموا بتوجيه 

ال�ص�������كر للقائمني على مركز التدريب التخ�ص�ص�������ي 

لقطاع امن املنافذ على اإتاحة الفر�صة لهم لكت�صاب 

اخلرات واملعلومات واكدوا اأن الدورة �صتكون حافزا 

لهم على بذل مزيد من اجلهد والعطاء وا�صتخدام 

الأ�ص�������اليب احلديث�������ة يف مواجه�������ة اجلرمي�������ة بكافة 

اأنواعها.
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قامت الإدارة العامة للدفاع املدين  باإجراء الت�ص�������غيل 

التجريبي ل�صافرات الإنذار حيث انطلقت ال�صافرات 

الإلكرتونية والتي تدور على قاعدة دائرية لإي�ص�������ال 

النغم�������ات ب�������رتدد ثاب�������ت و�ص�������احب اإط�������الق النغمات 

ت�ص�������جيل �ص�������وتي للتعريف مبدلول النغمة، وكذلك 

ر�صائل م�صجلة باللغتني العربية والإجنليزية.

واأكد وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون العمليات 

اللواء جمال ال�ص�������ايغ، اأن الهدف من هذا الت�ص�������غيل 

التجريبي هو الوقوف على مدى جاهزية ال�صافرات 

واإطالقها عند احلاجة وتوعي�������ة املواطنني واملقيمني 

مبدل�������ول النغمات والإجراءات امل�ص�������احبة لها كذلك 

ا�ص�������تعدادات الأجه�������زة املعنية باأعم�������ال الدفاع املدين 

و�صرعة حتركها فور اإطالق ال�صافرات.  واأ�صار اإىل اأنه 

مت ن�ص�������ر فرق بجميع املحافظات م�������ن الإدارة العامة 

للدفاع املدين وذلك لال�ص�������تماع لل�ص�������افرة وت�صجيل 

اأي مالحظ�������ات عليه�������ا، كم�������ا تلق�������ت غرف�������ة عمليات 

الإدارة العامة للدفاع امل�������دين عددا من البالغات من 

املواطنني تفيد ببع�س املالحظات وال�صتف�ص�������ارات يف 

بع�س املناط�������ق ومن ثم قامت فرق عم�������ل من الإدارة 

مبتابعتها واإجراء الالزم ب�ص�������اأنها. واأو�ص�������ح اأن الإدارة 

العام�������ة للدف�������اع املدين قام�������ت بالتن�ص�������يق مع قطاع 

�صوؤون املرور لت�صغيل اللوحات الإر�صادية على الطرق 

ال�صريعة قبل النطالق مبدة 24 �صاعة واأثناء اإطالق 

�ص�������افرات الإنذار لتوعية املواطن�������ني واملقيمني بوقت 

اإطالق ال�صافرات.

كما اأ�ص�������اد اللواء ال�ص�������ايغ بال�������دور الرئي�ص�������ي واملهم 

ل�������الإدارة العام�������ة للعالقات الإع�������الم الأمني يف توعية 

واإر�ص�������اد املواطنني واملقيمني من خالل ن�ص�������ر الأخبار 

والإعالن�������ات م�������ن وقت لأخ�������ر وذلك وفق�������ًا للخطط 

والرامج املعدة لذلك.

 وقد ح�ص�������ر اإطالق ال�ص�������افرات مدير اإدارة العمليات 

يف الإدارة العامة للدفاع املدين العقيد ح�ص�������ن ح�صني 

الزعابي، وم�صاعده العقيد �صالل عطا اهلل الهاجري، 

ورئي�س ق�ص�������م اأنظمة الإنذار العقيد مهند�س مناحي 

�ص�������الح العتيب�������ي وعدد م�������ن �ص�������باط اإدارة العمليات 

بالإدارة العامة للدفاع املدين.

اللواء الصايغ: الهدف من إطالق صافرات 
اإلنذار التجريبي للوقوف على مدى جاهزيتها 

وتوعية المواطنين بمدلول النغمات

أخبرنا
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�صارك وفد من وزارة الداخلية يف موؤمتر 

دول جمل��������س التع�������اون ل�������دول اخللي�������ج 

العا�ص�������مة  يف  عق�������د  وال�������ذي  العربي�������ة 

الإماراتية اأبو ظبي.

برئا�ص�������ة اللواء دكتور فهد الدو�ص�������ري مدير 

و�ص�������م  للتحقيق�������ات  العام�������ة  الإدارة  ع�������ام 

الوفد كال من العقيد نايف �ص�������داد املطريي 

والعقي�������د على املري. ناق�س املوؤمتر عددًا من 

الق�صايا الهامة والتي كان من بينها م�صروع 

)م�ص�������تقبل معاينة م�ص�������رح اجلرمية( الذي 

قدمه اللواء الدكتور فهد الدو�صري واأو�صح 

فيه كيفي�������ة تطور العمل يف معاينة م�ص�������رح 

اجلرمية ومدى تاأثري هذا التطور بالأجهزة 

احلديثة على توقع املعاينة م�صتقباًل.

حيث اأنه �صيتال�صى العتماد على املخترات 

واملعام�������ل اجلنائية احلالي�������ة والتحول اإىل 

املعاين�������ة بالأجه�������زة الرقمي�������ة احلديثة مما 

�صيوفر من عن�ص�������ر الوقت والدقة يف العمل 

عن طري�������ق ال�ص�������تعانة مبا�ص�������رًة بالأجهزة 

الرقمية من قبل �صباط م�صرح اجلرمية يف 

درا�صة وتقييم الآثار والأدلة املادية وفح�صها 

بهذه الأجهزة وذلك ل�صغر حجمها و�صهولة 

عملي�������ة نقلها. على �ص�������بيل الذك�������ر فاأجهزة 

حتليل احلم�س النووي )DNA( لن يتعدى 

حجمه�������ا تقريب�������ًا حجم حقيبة �ص�������فر، مما 

�صي�صهل احل�ص�������ول على النتائج يف اأقل من 

�صاعة تقريبًا ويف نف�س مكان وقوع اجلرمية، 

و�ص�������يظل الهدف الدائم من معاينة م�ص�������رح 

اجلرمية هو التعرف على هوية الأ�ص�������خا�س 

املرتكبني للجرمية والأداة امل�ص�������تخدمة مع 

اإعادة بناء مل�صرح اجلرمية.

ويف اخلتام اأو�ص�������ح اللواء الدكتور الدو�صري 

اأن الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية يف الوزارة 

�ص�������هدت تط�������ورًا ملحوظًا يف جمي�������ع اإدارتها 

واأق�ص�������امها التابعة لها مما اأ�صهم يف تقدمي 

مرتكبي اجلرائم اإىل العدالة ب�ص�������رعة بالغة 

كما حد من ت�صجيل الق�صايا �صد جمهول.

واأ�ص�������ار اإىل عل�������م الأدل�������ة اجلنائية اأ�ص�������بح 

علمًا مت�صعبًا ومتفرعًا ويدر�س يف جامعات 

ومعاهد متخ�ص�صة.

مشاركة  كويتية في مؤتمر 
األدلة الجنائية بأبوظبي

ختام فعاليات الدورة السادسة 
لموظفات وزارة الداخلية 

حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صوؤون العمليات اللواء جمال 

حامت ال�صايغ، وبح�ص�������ور مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين بالإنابة 

العقيد جمال ح�ص�������ني الفودري، ومدير اإدارة التدريب و�صوؤون املتطوعني 

العقيد عياد عايد املطريي.

اختتم�������ت فعالي�������ات دورة تدابري الدف�������اع املدين ال�صاد�ص�������ة ملوظفات وزارة 

الداخلية )الع�ص�������كريات – واملدنيات( والتي عقدت مبق�������ر الإدارة العامة 

للدف�������اع املدين، للفرتة من 19 اإىل 23 نوفمر اجلاري، وبح�ص�������ور )66( 

متدرب�������ة، حيث �ص�������ملت ال�������دورة حما�ص�������رات نظرية وعلمية يف اأ�ص�������اليب 

وو�ص�������ائل وتدابري الدفاع املدين والعم�������ل اجلماعي يف التعامل مع حالت 

الط�������وارئ. ياأتي ذلك يف اإط�������ار اخلطة التدريبة ال�ص�������نوية لالإدارة العامة 

للدفاع املدين للعام 2018/2017 و�صمن برناجمها التدريبي وخطتها 

الزمني�������ة وذلك لرفع ق�������درات موظفات وزارة الداخلي�������ة، كنظرة متكاملة 

ومتعددة اجلوانب من ا�ص�������تعداد وتاأهب وق�������درة عالية على مواجهة كافة 

حالت الطوارئ والتعامل معها.
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تفعيل ق�صم مراقبة اأداء العاملني على احلا�صب الألى

اللواء محمد علي العنزي:
دراسة إمكانية استحداث إدارة 

الشرطة االنضباطية 
أكد مدير عام اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء  حممد على العنزي ان اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش هي 

احدى اإلدارات املهمة والفاعلة ضمن املنظومة األمنية لوزارة الداخلية وهي مبثابة اجلهاز الرقابي اخلاص للوزارة 
وتتبع مباشرة معايل رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إىل ان اإلدارة أنشئت بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1962 

حيث كانت تسمي » إدارة التفتيش » وكانت ضمن اختصاصاتها تأكيد الرقابة مع اإلدارة التنفيذية ومراجعة تقارير 
التفتيش التي يقوم بها املدراء والرؤساء والتأكد من تالقي ما جاء فيها من أخطاء.

وحول هذا املوضوع كان جمللة الداخلية اللقاء التايل:

لقاء

احلاق العاملني 
بدورات خارجية 

وداخلية ملواكبة اأحدث 
الأ�صاليب العلمية
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ما طبيعة عمل الإدارة العامة للرقابة والتفتي�س؟

- مبا�صرة واحكام الرقابة الإدارية وامليدانية على 

جميع الأعمال الإدارية وامليدانية مبواقع العمل.

ال�صرطة  قوة  اأع�صاء  التزام  التحقق من مدى   -

ال��ع�����ص��ك��ري والقيافه  ال�����ص��ب��ط وال���رب���ط  ب��ق��واع��د 

واملظهر العام.

بالدوام  ال���وزارة  منت�صبي  عموم  ال��ت��زام  متابعة   -

الر�صمي ح�صوًرا وتواجًدا وان�صراًفا.

�صكاوي اجلمهور �صد  تلقي  اإج���راءات  -  تنظيم 

ال��وزارة والتحقيق فيها والتاأكد  اأيا من منت�صبي 

وزير  اإىل  ب�صاأنها  التو�صيات  ورف���ع  �صحتها  م��ن 

الداخلية ليقرر مايراه منا�صبا.

�صالمة  ال���دوري على  التفتي�س  اأع��م��ال  متابعة   -

والأجهزة  وامل��خ��ازن  والآل��ي��ات  امل��ب��اين  وا�صتعمال 

واملعدات والعهد التابعة للوزارة.

- ال��ق��ي��ام ب��اإج��راء ال��ت��ح��ري��ات ال��الزم��ة ح��ول قيام 

اأع�صاء قوة ال�صرطة وجميع العاملني باأية اأعمال 

اأو ان�صطة حمظور عليهم القيام بها وفقا لأحكام 

املعمول  واللوائح  وال��ق��رارات  واملرا�صيم  القوانني 

بها ورفع تقرير لوزير الداخلية  .

بالوزارة  العاملني  اداء  ملراقبة  اخلطط  و�صع   -

على احلا�صب الآىل والتاأكد من اإلتزامهم بحدود 

ال�صالحيات املمنوحة لهم

حدثنا عن الهيكل التنظيمى ودور كل اإدارة وكل 

ق�صم ؟

للرقابة  العامة  ل��الإدارة  التنظيمى  الهيكل  ي�صم 

والتفتي�س عدد )6( اإدارات تابع��ة وهى :-

الإن�صباطى   وال�����ص��ل��وك  الأداء  رق��اب��ة  اإدارة   -  1
وتتكون من 3 اق�صام:- 

ق�����ص��م اخلدمات   - وال��ت��ن�����ص��ي��ق  امل��ت��اب��ع��ة  ق�����ص��م   (

ال��ع��ام��ل��ني على  اأداء  م��ت��اب��ع��ة  ق�����ص��م   - امل�����ص��ان��دة 

احلا�صب الآىل(. 

2 - اإدارة التفتي�س على املبانى والآليات واملخازن 
وتتكون من ق�صمني:- 

ق�����ص��م اخلدمات   - وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ق�����ص��م   (

امل�صاندة(. 

3 - اإدارة الرقابة الوقائية وتتكون من 3 اق�صام:- 
)  ق�صم العمليات - ق�صم البحث  املتابعة - ق�صم 

اخلدمات امل�صاندة(. 

4 - اإدارة متابعة ال�صكاوى وتتكون من 3 اق�صام:- 
) ق�صم تلقى ومتابعة ال�صكاوى - ق�صم التحقيق 

- ق�صم اخلدمات امل�صاندة( 

 5 - اإدارة العمليات وتتكون من 5 اق�صام:- 

) ق�صم العمليات - ق�صم اخلطط واملتابعة - ق�صم 

الر�صيف واملعلومات - ق�صم الأمن واحلرا�صات - 

ق�صم اخلدمات امل�صاندة( 

وال�صيانة  والإداري�����ة  املالية  اخل��دم��ات  اإدارة   -  6
وتتكون من 4 اق�صام:- 

)ق�صم ال�صئون الإداري��ة - ق�صم �صئون العاملني - 

ق�صم ال�صئون املالية - ق�صم اخلدمات امل�صاندة( 

- ويتبع امل��دي��ر ال��ع��ام ع��دد م��ن م���دراء العمليات 

اإدارة  اإخ���ت�������ص���ا����س م���دي���ر  ن��ف�����س  ل���ه���م  امل���ن���اوب���ني 

العمليات فيما يتعلق باإخت�صا�س الإدارة ويكون 

عملهم بعد الدوام الر�صمى.

- ويتبع املدير العام عدد من ال�صباط ي�صمون – 

مفت�س �صبط – يبا�صرون اأعمال الرقابة امليدانية 

وتقدم التقارير بنتيجة اأعمالهم لالإدارات املعنية 

التابعة لالإدارة العامة .

ودور كل إدارة يتمثل كاآلتى:-
)هى  الإن�صباطى  وال�صلوك  الأداء  رقابة  اإدارة   -

اأعمال  وم���ب���ا����ص���رة  مب��ت��اب��ع��ة   امل��خ��ت�����ص��ة  الإدارة 

الوزارة  باأجهزة  العاملني  جميع  على  التفتي�س 

واملفاجئة   ال����دوري����ة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  اجل�����ولت  ع���ر 

العاملني بالدوام  العمل والتزام  للتاكد من �صري 

قوة  اأع�صاء  وال��ت��زام  وان�صرافا  ح�صورا  الر�صمى 

الع�صكرى  وال���رب���ط  ال�����ص��ب��ط  ب��ق��واع��د  ال�����ص��رط��ة 

العاملني  اأداء  وم��راق��ب��ة  ال��ع��ام  واملظهر  والقيافة 

الأداء  م�صتويات  وم��راق��ب��ة  الآىل  احل��ا���ص��ب  ع��ل��ى 

واملحافظة على اأمن و�صمعة العاملني بالوزارة مبا 

فيهم قوة ال�صرطة(. 

واملخازن  والآل��ي��ات  املبانى  على  التفتي�س  اإدارة   -

اأعمال  ومبا�صرة  مبتابعة   املخت�صة  الإدارة  )ه��ى 

الوزارة  باأجهزة  العاملني  جميع  على  التفتي�س 

عر اجلولت التفتي�صية الدورية واملفاجئة فيما 

يخ�س املبانى واملن�صاآت  واملخازن واملرافق والآليات  

واملخازن واملعدات والعهد التابعة للوزارة والتاأكد 

من �صالمتها و�صالمة ا�صتعمالها(. 

- اإدارة الرقابة الوقائية) هى اإدارة وقائية حتافظ 

ع��ل��ى ���ص��م��ع��ة ال��ع��ام��ل��ني ب����ال����وزارة مب���ا ف��ي��ه��م قوة 

ال��الزم��ة  فى  التحريات  ب��اإج��راء  وت��ق��وم  ال�صرطة 

عليهم  حمظور  واأن�صطة  ب��اأع��م��ال  قيامهم  حالة 

بخ�صو�س  املتعلقة  البالغات  وتتلقى  ممار�صتها 

امل��خ��ال��ف��ات وحت��ق��ق فيها وت��ك��ون م��ب��ا���ص��رة العمل 

ب��ال��ل��ب��ا���س امل���دن���ى وت��ع��ت��ر - كجهاز  ل��ع��ن��ا���ص��ره��ا 

مباحث رقابى - (.

- اإدارة متابعة ال�صكاوى ) هى الإدارة بتلقى �صكاوى 

�صحتها  من  والتاأكد  فيها   والتحقيق  اجلمهور 

وزير  معاىل  �صيدى  اىل  ب�صاأنها  التو�صيات  ورف��ع 

الداخلية املوقر و�صعادة وكيل الوزارة ومتابعة ردود 

اجلهات املعنية بحقوق الإن�صان(.

فيما  التن�صيقية  الإدارة  )ه��ى  العمليات  اإدارة   -

الأخرى  واجلهات  والإدارات  التابعة  الإدارات  بني 

بالوزارة وتقوم بتقدمي الدعم والعون املبا�صر لها 

كما انها تقوم بتلقى التعليمات واإ�صتالم الرقيات 

ومتابعة  وت��وزي��ع��ه��ا  وال��ع��م��ل��ي��ات  واأوام���راخل���دم���ة 

اإجراءات تنفيذها علما باأن نظام عملهاعلى مدار 

ال�صاعة(.
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- اإدارة اخلدمات املالية والإداري��ة وال�صيانة )هى 

واملالية  الإداري�������ة   ب��الأع��م��ال  امل��خ��ت�����ص��ة  الإدارة  

وال�صكرتارية والتجهيز وال�صيانة وتقوم باإ�صتالم 

الريدال�صادر  م��را���ص��الت  وت�صليم  ال���وارد  ال��ري��د 

العاملني  �صئون  فى  مايتعلق  باإجنازكل  وتخت�س 

بالإدارة العامة(.

مراحل تطور الإدارة العامة للرقابة والتفتي�س ؟

تنظيمى  هيكل  اأول  ���ص��دور  م��ع  الإدارة  اأن�����ص��ئ��ت 

ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��د اإ���ص��ت��ق��الل دول����ة الكويت 

م��ب��ا���ص��رة وذل���ك ب��ال��ق��رار ال�����وزارى رق���م )1( ل�صنة 

1962 وكانت مب�صتوى اإدارة حتت م�صمى ) اإدارة 
الرقابة  تاأكيد  فى  اإخت�صا�صها  وك��ان  التفتي�س( 

التفتي�س  تقارير  ومراجعة  التفيذية  الإدارة  مع 

التى يقوم بها املدراء والرو�صاءوالتاأكد من تالفى 

ماجاء فيها من اأخطاء.

ال�����ص��ن��وات �صمولها  م�����دار  وع���ل���ى  ذل����ك  ب��ع��د  ومت 

ب���اأع���م���ال  ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث  ت��ب��ع��ا للنه�صة 

ال��ت��ى عمت  التو�صع  ال�صاملة  وح��رك��ة  احل��دي��ث��ة  

جميع امليادين، حيث مت   الإهتمام والعناية  بها 

املطلوب  ب��ال��دور  القيام   م��ن  لتتمكن  باإ�صتمرار  

منها  حيث  مت تغيري م�صماها اأكر من مرة  ومت 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة  لت�صمل مهام   اإخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا  زي����ادة 

واأم���ور  اأخ���رى ج��دي��دة مل تكن م��وج��ودة بال�صابق  

وميكن ح�صر مراحل تطورها  كالتاىل :-

- فى العام 1964 مت تغيري م�صماها  من ) اإدارة 

التفتي�س( اىل ) اإدارة التفتي�س  العام (. 

-  فى العام 1974 مت تغيري م�صماها  من )اإدارة 

التفتي�س  العام( اىل ) اإدارة الرقابة والتفتي�س(.

)اإدارة  1991 مت تغيري م�صماها من  العام  - فى 

للرقابة  املركزية  والتفتي�س(اىل)الإدارة   الرقابة 

والتفتي�س(. 

- فى العام 1995 مت تغيري م�صماها من)الإدارة 

العامة  وال��ت��ف��ت��ي�����س(اىل)الإدارة   للرقابة  املركزية 

للرقابة والتفتي�س (.

امل��وؤمت��ر الأول  اإنعقاد  اأث��ن��اء  اأن��ه  واجل��دي��ر بالذكر 

للم�صوؤولني  عن الرقابة والتفتي�س فى الفرتة من 

1-2 نوفمر من هذا العام تبني ان دولة الكويت  
ه��ى ال���رائ���دة ف��ى ال��ع��م��ل ال��رق��اب��ى ع��ل��ى م�صتوى  

التنظيمى  الهيكل  لأن  العربية  الداخلية  وزارات 

اإن�صاء  ل��ل��وزارة  ال�صادر فى العام1962   ت�صمن 

اإدارة للتفتي�س وبذلك تكون  وزارة الداخلية فى 

دولة الكويت هى  اأول واأقدم  دولة عربية  يت�صمن  

اأن  ك��م��ا  ل��ل��ت��ف��ت��ي�����س   اإدارة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ى  ه��ي��ك��ل��ه��ا 

التو�صيات ال�صادرة عن  املوؤمتر   ت�صمنت  التاأكيد 

بالرقابة  املعنية  ال��ه��ي��اك��ل  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

وال��ت��ف��ت��ي�����س ت��اب��ع��ة ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة مب���ا يكفل 

مهامها  ممار�صة  ف��ى  والإ�صتقاللية  احل��ري��ة  لها  

الرقابية واي�صا نحن �صبقنا غرينا فى هذا املجال 

تبعيتها  والتفتي�س  للرقابة  العامة   الإدارة  لأن 

املبا�صرة اىل �صيدى معاىل وزير الداخلية.

ما اأبرز امل�صاكل اللى تواجهونها ؟

الإدارة  اأن  م��ن  البع�س  ل��دى  امل��ف��ه��وم اخل��اط��ىء   -

العامة للرقابة والتفتي�س هى جهه مهمتها ت�صيد 

الهدف  الآخرين دون حماولة فهم  الأخطاء على 

الفعلى واملعنى احلقيقى لدور الرقابة والتفتي�س.

والت�صليل  بالتالعب  التفتي�س  اأع��م��ال  عرقلة   -

اأوال���ت���ح���اي���ل اأواإخ�����ف�����اء وت���ق���دمي م��ع��ل��وم��ات غري 

�صحيحه.

- عدم الإ�صتفادة من تقارير ومالحظات  اجلهاز 

الرقابى بخ�صو�س الأخطاء واملخالفات  الق�صور 

لتداركها باأ�صرع وقت حيث اأن املعاجلة تاأخذ وقتا 

لرتبك  ترتاكم  امل�صكالت  تلك  يجعل  مما  طويال 

وع��ل��ى متيز  الأداء  ع��ل��ى م�صتوى  وت��وؤث��ر  ال��ع��م��ل  

وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.

املالحظات  ب��خ�����ص��و���س  ال�������ردود  ف���ى  ال���ت���اأخ���ري   -

مل��ح��ا���ص��ب��ة املخالفني   وال���ت���ج���اوزات  وامل���خ���ال���ف���ات  

اأرب��ك العمل لدينا وهناك حم��اولت من البع�س 

لإلتما�س الأعذار لهم  اأو توقيع عقوبات خفيفة 

وهذا الأمر اأف��راغ لعامل الردع من حمتواه حيث 

لزلنا  نر�صد تكرار املخالفات باإ�صتمرار.

-  ت��وج��ي��ه اجل��م��ه��ور اىل اجل��ه��ة  غ��ري املخت�صة 

حيث ان تلك ال�صكاوي تتمثل يف حقيقتها على  

اأي  العرتا�س على خمالفات مرورية دون وج��ود 

ال�صرطة  ق��وة  م��ن ع�صو  ���ص��ادر  ان�صباطي  �صلوك 

اثناء حترير املخالفة املرورية .

- ع����دم  ال��ل��ج��وء اىل امل�����ص��ئ��ول امل��ب��ا���ص��ر يف موقع 

ل��ت��ح��م��ل ع���ن���اء ال��ط��ري��ق و�صرورة  احل�����دث م��ن��ع��ا 

امل�صئولني  ل��دور  وتفعيله  لديهم  املعاملة  ان�ج�از 

ت���وف���ريا للوقت  م���وق���ع احل�����دث  امل���ت���واج���دي���ن يف 

واجلهد . 

- ع���دم ت��ع��اون بع�س اجل��م��ه��ور م��ع رج���ال المن 

امللقاة على عاتقهم حيال  امل�صئولية  وعدم تفهم 

حماية املواقع وتنظيم حركة ال�صري والتعامل مع 

الحداث .

- ي��ج��ب ت��وف��ري اأج���ه���زة ال��ك��رتون��ي��ة ���ص��م��ن نظام 

ال���رق���اب���ى ومرتبط   ب���اجل���ه���از  وب���رن���ام���ج خ���ا����س  

ف���ى ج��م��ي��ع قطاعات  الآىل  ب��اأن��ظ��م��ة  احل��ا���ص��ب 

الوزارة يت�صمن بيانات  القوة الب�صرية  لالإعتماد 

علي فى  عمليات التفتي�س ولت�صهيل  املخاطبات 

وتلقى الردود  توفريا واإخت�صارا  للوقت واجلهد. 

كيف يتم التعامل مع البالغات اخلا�صة من 

املواطنني واملقيمني ؟

جميع  م��ن  ال�����ص��ك��اوي  با�صتقبال  الإدارة  ت��ق��وم   -

املواطنني او املقيمني �صد ايا من العاملني بالوزارة 

ورفع   �صحتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  فيها  التحقيق  ويتم 

النتيجة للم�صئولني  لتخاذ ما يلزم حيالها .

- ا�صتقبال البالغات يكون باحل�صور �صخ�صيا اأو 

اأرق��ام الإدارة العامة  عر الإت�صال  الهاتفى على 

الدوام  اإنتهاء  الفرتة بعد  والتفتي�س فى  للرقابة 

امل���ن���اوب بالإنتقال  امل���دي���ر  ي��ق��وم  ال��ر���ص��م��ى ح��ي��ث 

الفوري اإذا تطلب الأمر ذلك اأو ت�صجيل ال�صكوى  

اإذا كانت ظروفها ل ت�صتدعى  ذلك والطلب من 

الإجراءات  لإ�صتكمال  �صباحا  احل�صور  ال�صاكي 

ك��م��ا مي��ك��ن ت��ق��دمي ال�����ص��ك��اوى ع��ر امي��ي��ل ال����وزارة 

ف��ى ال��ري��د الأل��ك��رتون��ى م��ع ال��ت��اأك��ي��د اأن���ه ف��ى كل 

هذة احل��الت يجب ح�صور ال�صاكى لأخذ اقوالة 

واإ�صتكمال الإجراءات.

اأحيانا يكون هناك تلفيق �صد منت�صبي الوزارة 

من �صباط و�صباط �صف واأفراد من بع�س 

ال�صخا�س .. ما الإجراء املتبع �صد هوؤلء ؟

- يحق لع�صو قوة ال�صرطة الذي كفل له القانون  

بالإ�صاءة  التقا�صي رفع ق�صية على من قام  حق 

اإليه اأو ل�صمعته وفقا لالإجراءات املتبعة مع حقه 

مقت�صى  له  ك��ان  ان  امل��دين  بالتعوي�س  باملطالبة 

عن طريق الق�صاء .

هل ميكنكم ا�صتقبال اآراء ومنا�صدات املواطنني 

واملقيمني ؟

- اأب���واب���ن���ا م��ف��ت��وح��ة دائ���م���ا ل���ص��ت��ق��ب��ال الأخ�����وة 

املواطنني واملقيمني ل�صماع اآراءهم  ومنا�صداتهم 

املتعلقة  ب���امل�������ص���اك���ل  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  امل����واط����ن����ني 

الق�صور  اأوج���ه  ب��ال��وزارة  لر�صد  العاملني  ب���اأداء 

واملخالفات والتجاوزات ونقوم باتخاذ الإجراءات 

ن��ت��اب��ع ماين�صر  ف��ى و�صائل  اأن��ن��ا  ك��م��ا   ، ال��الزم��ة 

الوزارة   يخ�س  فيما  واملطبوعة  املرئية  الأع���الم  

والعاملني فيها .

العمل على
تصميم برنامج ونظام 

الكتروني خاص 
ومستقل باإلدارة

لقاء
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هل هناك اآلية عمل لإ�صتطالع راأى املواطنني 

واملقيمني حول اأداء وزارة الداخلية ؟

 ذكرت  يف جوابي على  ال�صوؤال ال�صابق باأن اأبوابنا 

املواطنني  الأخ�������وة  دائ���م���ا ل���ص��ت��ق��ب��ال  م��ف��ت��وح��ة 

اأداء  ك��ل مايخ�س  اآراءه����م  يف  ل�صماع  واملقيمني  

اأثناء  ال�صبط  اأن مفت�صي  كما   ، ال���وزارة  موظفي 

من  امل���راج���ع���ني  اآراء  اىل  ي�����ص��ت��م��ع��ون  ال��ت��ف��ت��ي�����س 

املواطنني واملقيمني   على حد �صواء وترفع  اإلينا 

تقارير بهذا اخل�صو�س حيث تتم درا�صتها ورفعها 

اإىل امل�صئولني لتخاذ الالزم ب�صاأنها  .

كيف تتم احلمالت التفتي�صيةعلى منت�صبى 

الوزارة .. وماهى الأمور التى تقومون بالتفتي�س 

عليها ؟

وف��ق��ا جلداول  التفتي�صية  اجل����ولت  ع��ر  ت��ت��م   -

تفتي�صية مو�صوعة  بحيث تغطى جميع قطاعات 

واإدارات واأق�صام الوزارة وفى خمتلف الأوقات ويتم 

متابعة اللتزام مبواعيد الدوام الر�صمي ح�صورًا 

بقواعد  اللتزام  على  التفتي�س  ويتم  وان�صرافًا  

الع�صكرية   والقيافة  الع�صكري  وال��رب��ط  ال�صبط 

وي��ت��م ال��ت��اأك��د م��ن ت��ق��ي��د ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني بنظم 

ولوائح  العمل املطبقة  وكذلك يتم التفتي�س على 

اأماكن  التوقيف وال�صجون للتعرف والإطالع على 

عدم  من   للتاأكد  القانونية  واأو�صاعهم  اأحوالهم 

وجود جتاوزات اأو خمالفات كذلك يتم التفتي�س 

على العهد والأ�صلحة ونظافتها ومتابع��ة عملية 

اجلرد اليومية وكذلك يتم التفتي�س على املباين 

والآيل   وامل�صتودع�����ات  وامل��خ��ازن  ل��ل��وزارة  التابعة 

كما  وجاهزيتها  ا�صتخدامها  �صالمة  من  للتاأكد 

لالإدارات  وخ�صو�ص�����ا  الأداء  م�صتوى  متابعة  يتم 

اخلدمية اأو  ذات طبيعة العمل  املرتبطة  مب�صالح  

املواطنني.

هل اأجهزة وزارة الداخلية حتت جمهر الرقابة 

والتفتي�س ؟

-  ن��ع��م ج��م��ي��ع اأج����ه����زة ال��������وزارة حت���ت جمهر 

ويتم حما�صبة  ا�صتثناء  بال  والتفتي�س  الرقابة 

اأو  اأو م��وظ��ف م��ه��م��ا ك��ان��ت رت��ب��ت��ه  اأي م�����ص��ئ��ول 

من�صبه عن اأي اأخطاء اأو جتاوزات  قد يقومون 

يقومون بها.

ماملطلوب من منت�صبى الوزارة من �صباط 

و�صباط �صف واأفراد ؟

-  ال��ت��ق��ي��د  مب��واع��ي��د ال�����دوام ال��ر���ص��م��ي املعتمدة 

واملحافظة  الع�صكري   وال��رب��ط  ال�صبط  بقواعد 

كما  الع�صكري  وال��ه��ن��دام  وامل��ظ��ه��ر   القيافة  على 

اأنه على اجلميع اجلميع  اللتزام بنظم ولوائح 

العمل  والإخال�س فى العمل واأن يتحلى اأع�صاء 

قوة ال�صرطة بروح امل�صئولية  واخللق احل�صن  عند 

مهمتهم  لأن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ع  التعامل 

راحة  وال�صهر على  الوطن  الرئي�صية  هي خدمة 

ق��دوة ح�صنة  يكونوا  ب��اأن  نو�صيهم  كما  املواطنني 

م�صلحة  ف��ي��ه  مل��ا  جميعا  ي��ت��ع��اون��وا  واأن  للجميع 

ال��ع��م��ل  وب�����ذل ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن ف���ى ���ص��ب��ي��ل رفع 

م�صتويات الأداء واإعطاء �صورة طيبة  عن العمل 

الأمني كما نو�صيهم بعدم  التكلم باأمور متعلقة  

بالعمل اأو اإف�صاء اأي معلومات �صواء حتى لو كانت 

بح�صن نية اأو غريه ونو�صيهم  مرارا وتكرار بعدم 

القيام  الإج��ت��م��اع��ى   ال��ت��وا���ص��ل  ال��ظ��ه��ور بو�صائل 

ب��ت�����ص��رف��ات  غ��ري م�صئولة وغ���ري لئ��ق��ة حت��ت اأى 

ملقت�صيات  امل�صلك خم��ال��ف  ه��ذا  لأن  ك��ان  ظ��رف 

الواجب الع�صكري وينال من �صمعة رجال الأمن 

الذين يحظون بالحرتام .

- والتقدير  الكامل من كل فئات املجتمع حيث 

املحافظة على ح�صن ظن اجلميع  اأن يتم  يجب 

لدى  البيا�س  نا�صعة  طيبة  ���ص��ورة  لتكوين  بهم 

ال��ن��ا���س  ع��ن��ه��م وت��ق��وي��ة اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون والثقة 

املتبادلة معهم.

كم عدد البالغات الواردة فى حق رجال الأمن 

خالل العام املا�صى ؟

- عدد البالغات فى العام املا�صى 2016   باإجماىل  

741 بالغ  مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها .

ما ابرز الق�صايا التي مت البت فيها ؟

الوزارة  منت�صبي  ل�صمعة  اأ���ص��اء  م��ن  ك��ل  ت�صريح   -

مبظهر  وظهر  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عر 

غ��ري لئ���ق ���ص��واء تعلق ذل���ك مب��م��ار���ص��ت��ه لإعمال 

حمظور القيام بها اأو الظهور مبظهر غري لئق ،  

حيث مت ت�صريح عدد 14 ع�صو من قوة ال�صرطة 

خالل عام 2017  .

- مت اإحالة عدد ما يقارب 30 موظف  مدين اىل 

النيابة العامة الذين خالفوا قانون املعامالت  

ب�صاأن عدم الطالع    2014/20 رقم  اللكرتونية 

على البيانات ال�صخ�صية دون وجه حق .

ما اخلطة امل�صتقبلية؟

مع  الإلكرتونية  الأر�صفة  ا�صتخدام  التو�صع يف   -

ازدياد الأعمال بالإدارة.

- العمل على ت�صميم )برنامج ونظام األكرتونى(

للرقابة  ال����ع����ام����ة  ب�������������الإدارة  وم�������ص���ت���ق���ل  خ����ا�����س 

والتفتي�س   

-  البحث عن حماور رقابية جديدة ل�صتخدامها 

يف تطوير اأ�صاليب عمليات التفتي�س مبا يتما�صي 

اأجهزة  مثل  احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  مع 

الب�صمة وغريها من التقنيات.

الكرتوين  رب����ط  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -

مبا�صر مع جميع اأنظمة احلا�صب الآيل املرتبطة 

باأعمال الرقابة والتفتي�س.

ال�صرطة  )اإدارة  ا���ص��ت��ح��داث  اإم��ك��ان��ي��ة  درا����ص���ة   -

مهامها   يف  ت�صابه  ج��دي��دة  ك����اإدارة  الن�صباطية( 

عمل  ال�صرطة الع�صكرية بوزارة الدفاع.

- تفعيل ق�صم مراقبة اأداء العاملني على احلا�صب 

الآيل ودعمه بالتقنيات والكوادر املتخ�ص�صة .

- عمل ندوات ودورات للعاملني يف خمتلف القطاعات 

ل�صرح الأمور املتعلقة بالعمل وفقا للمنظور الرقابي 

ال��ع��ام ل��ت��دارك الأخ��ط��اء ال�صائعة وامل��ت��ك��ررة لتالفى 

اأوج����ه ال��ق�����ص��ور وحت�����ص��ني ال��ع��ام��ل��ني م��ن ال��وق��وع يف 

الأخطاء  وحت�صني م�صتويات الأداء.

للتمكن  غرفة عمليات حديثة وجمهزة  اإن�صاء   -

من التعامل مع البالغات وال�صكاوى.

- ايجاد اآلية  عمل بالتن�صيق مع جميع األأجهزة 

والعمليات  اأوام�����ر اخل��دم��ة  ب��خ�����ص��و���س  الأم��ن��ي��ة 

فورى   ب�صكل  وامل��خ��ال��ف��ات  الق�صور  اأوج���ة  لتالفى 

و�صمان  الأداء  م�صتوى  ذل��ك على  ي��وؤث��ر  ل  حتى 

جناح عملية التنفيذ لتلك الأوامر.

العامة  ب����الإدارة  اإل��ك��رتوين خا�س  موقع  اإن�صاء   -

للرقابة والتفتي�س لتلقى البالغات وال�صكاوى.

- ا�صتخدام احدث الو�صائل ل�صمان اأداء ع�صو قوة 

ال�صرطة لعمله دون اإهمال اأو تعدى على الآخرين 

�صواء من قبله اأو عليه حفاظا على حقوق الكافة 

مثل )الكامريات( يف املواقع اأو الدوريات اأو اأجهزة 

التتبع وغريها من الأجهزة احلديثة التي تخدم 

وتفيد اإجراءات التحقيق.

- اإحلاق العاملني بدورات خارجية وداخلية ملواكبة 

احدث الأ�صاليب العلمية.

- ت���ب���ادل اخل�����رات وامل�����ص��ارك��ة يف امل����وؤمت����رات ذات 

اله��ت��م��ام امل�����ص��رتك ب��ني وزارت ال��داخ��ل��ي��ة يف دول 

العامل.

ال��رق��اب��ة والتفتي�س  ال��ع��ام��ل��ني يف  اإع����داد  زي����ادة   -

ل�صرعة الجناز والدقة يف العمل.

دولة الكويت
رائده في العمل 

الرقابي على مستوى 
وزارات الداخلية العربية
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وقد ناق��������س الجتماع ق�ص�������ايا الإرهاب واجلرمية 

املنظم�������ة واملخ�������درات وغ�ص�������يل الأم�������وال، كما مت 

عر�س جمموعه م�������ن التجارب الأمني�������ة املتميزة 

للدول امل�ص�������اركة والتي تهدف اإىل تبادل اخلرات 

وال�صتفادة من هذه التجارب.

وبح�������ث املوؤمت�������ر نتائج تطبي�������ق تو�ص�������يات املوؤمتر 

الأربعني وعقد موؤمتر دوري ملدراء �صرطة النجدة 

العرب وتدار�س مدونة �ص�������لوك رجل الأمن العرب 

يف �ص�������يغتها املعدل�������ة اإىل توجيهات مهمة �ص�������يتم 

رفعها اإىل اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء الداخلية 

العرب لعتمادها.   

اجلدي�������ر بالذك�������ر اأن وف�������د دول�������ة الكويت �ص�������م يف 

رئا�صته اللواء عبدالعزيز فهد الهاجري وع�صوية 

كل من العقيد عادل �ص�������ويد ال�صويد، واملقدم عبد 

املح�صن العك�ص�������ان العجمي والرائد عثمان غريب 

املن�صوري.

وعلى هام��������س املوؤمتر التقي �ص�������فري دولة الكويت 

لدى جمهورية تون�س �صعادة علي اأحمد الظفريي، 

بوفد دولة الكويت امل�صارك يف فعاليات املوؤمتر.

وكان وفد من وزارة الداخلية الكويتية قد �صارك يف 

فعاليات موؤمتر قادة ال�صرطة والأمن العرب والذي 

عقد حتت رعاية الرئي�س التون�ص�������ي الباجي قائد 

ال�صب�صي وبح�صور رئي�س جمل�س الوزراء التون�صي 

يو�صف ال�صاهد.

ق�������د افتتح�������ت اأعمال�������ه مبق�������ر الأمان�������ة العام�������ة 

ملجل��������س وزراء الداخلية الع�������رب بجمهورية تون�س 

ال�صقيقة.

وم�������ع انطالق�������ة هذا الجتم�������اع تق�������دم رئي�س وفد 

دول�������ة الكويت الل�������واء عبد العزيز فه�������د الهاجري 

بال�صكر والتقدير جلمهورية تون�س ال�صقيقة على 

احت�صانها لأعمال املوؤمتر احلادي والأربعني لقادة 

ال�صرطة والأمن العرب الذي يعقد برعاية �صامية 

لفخام�������ة رئي��������س اجلمهورية  حمم�������د باجي قايد 

ال�صب�صي.

كم�������ا وجه ال�ص�������كر اإىل رئي�س احلكومة التون�ص�������ية 

معايل  يو�ص�������ف ال�ص�������اهد عل�������ى ت�ص�������ريفه بافتتاح 

دولة الكويت حريصة على العمل 
في محطيها العربي بما يحقق األمن واألمان

مؤمتر قادة الشرطة واألمن العرب ال�41 يختتم أعماله:

اختتمت فعاليات املؤمتر 
احلادي واألربعني لقاده الشرطة 
واألمن العرب الذي عقد مبقر 
األمانة العامة جمللس وزراء 
الداخلية العرب بجمهورية تونس 
الشقيقة حتت رعاية الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
وبحضور رئيس جملس الوزراء 
التونسي يوسف الشاهد.

اخبارنا
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اأعمال املوؤمتر وثمن احل�ص�������ور الكرمي ملعايل وزير 

الداخلية التون�ص�������ي ومعايل الأمني العام ملجل�س 

وزارة الداخلية العرب د. حممد بن علي كومان.

كما نقل اللواء  الهاجري للح�صور حتيات معايل 

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

جمل��������س ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلية ووكي�������ل وزارة 

الداخلية الفريق  حممود حممد الدو�صري.

اإط�������ار  واأ�ص�������ار اإىل ان ه�������ذا الجتم�������اع ياأت�������ي يف 

اجتماعاتن�������ا الدورية واملتج�������ددة من اأجل متابعة 

تو�ص�������يات املوؤمتر جاء وتدار�س الأو�ص�������اع الأمنية 

والتحديات التي تواجهنا جميعًا.

واأك�������د اأن ا�ص�������تقراء الواق�������ع الأمن�������ي والتحديات 

املفرو�ص�������ة علين�������ا جتعل من التعاون والتن�ص�������يق 

بينن�������ا اأمرًا �ص�������روريًا، ما يفر�س علين�������ا التكامل 

وتب�������ادل  والت�ص�������اور  التام�������ة  واليقظ�������ة  الأمن�������ي 

املعلومات.

 واأ�ص�������ار اإىل اأن دولة الكويت حري�صة على العمل 

يف حميطها العربي مبا يحقق الأمن والأمان لنا 

جميعًا.

ويف خت�������ام كلمته وج�������ه اللواء  الهاجري ال�ص�������كر 

ل�������وزارة الداخلي�������ة بجمهوري�������ة تون�س ال�ص�������قيقة 

على حفاوة ال�ص�������تقبال وكرم ال�ص�������يافة، وال�صكر 

مو�ص�������ول لفري�������ق الأمان�������ة العامة ملجل��������س وزراء 

الداخلية العرب على اجلهود املبذولة يف الإعداد 

والتنظيم لهذا الجتماع ومتابعة تنفيذ قراراته 

وتو�صياته. متمنيا لهذه الدورة حتقيق الأهداف 

والآمال املعقودة علينا وما ت�ص�������بو اإليه �ص�������عوبنا 

من اأمن واأمان.

 اجلدي�������ر بالذك�������ر اأن ه�������ذا املوؤمتر ياأت�������ي يف وقت 

تتفاقم فيه اأخطار الظواهر الإجرامية املختلفة 

وعلى را�صها الإرهاب واجلرمية املنظمة واملخدرات 

وغ�صيل الأموال، والتي ت�صكل تهديدا كبريا لأمن 

وا�صتقرار دولنا العربية.

ويعر��������س خ�������الل املوؤمتر جمموعة م�������ن التجارب 

الأمني�������ة املتميزة للدول امل�ص�������اركة به�������دف تبادل 

اخلرات وال�صتفادة من هذه التجارب.

 كم�������ا ناق��������س املوؤمت�������ر ج�������دول حاف�������ل بالإعمال 

واملو�ص�������وعات وعلى راأ�ص�������ها بح�������ث نتائج تطبيق 

تو�ص�������يات املوؤمت�������ر الأربعني، وعق�������د موؤمتر دوري 

ملدراء �ص�������رطة النج�������دة العرب، وتدار��������س مدونة 

�ص�������لوك رجل الأم�������ن العربي يف �ص�������يغتها املعدلة 

روؤ�ص�������اء  موؤمت�������رات  تو�ص�������يات  املوؤمت�������ر  ويبح�������ث 

القطاعات الأمني�������ة واجتماعات اللجان املنعقدة 

خالل العام احلايل.

اجلدير بالذكر اأن الوفد املرافق �صم كال من العقيد 

عادل �صويد ال�صويد واملقدم عبد املح�صن العك�صان 

العجمي والرائد عثمان غريب املن�صوري.

اللواء الهاجري:
نقل تحيات الجراح 
والدوسري للوفود 

المشاركة 

االجتماع يأتي 
في إطار تدارس األوضاع 
األمنية والتحديات التي 

تواجهنا جميعا
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اخبارنا

األمن العام يحظر 
استخدام مركبات 

الخدمات خارج الدوام

اللواء ركن العنزي يكرم عددًا من الضباط 
وضباط الصف واالفراد  في مديرية أمن الفروانية 

اأ�صدر وكيل وزارة الداخلية ل�صوؤون الأمن 

الع�������ام بالإناب�������ة اللواء ابراهي�������م الطراح 

تعميم�������ا لتنظي�������م ا�ص�������تخدام مركب�������ات 

اخلدم�������ات التابع�������ة ل�������وزارة الداخلية ملا 

يحق�������ق اله�������دف املرجو ويحاف�������ظ على 

امل�������ال الع�������ام اذ يت�ص�������من التعمي�������م عدم 

اخلدم�������ات  مركب�������ات  ا�ص�������تخدام  ج�������واز 

خ�������ارج اأوقات ال�������دوام الر�ص�������مي وان يلزم 

م�������ن يقود هذه ال�ص�������يارات بارت�������داء الزي 

الع�صكري، وبالن�ص�������بة للمهنيني فعليهم 

ان يرتدوا اللبا�س الع�ص�������كري، وت�ص�������من 

ن�س التعميم: نظرا ملا تقت�صيه امل�صلحة 

العام�������ة بقط�������اع �ص�������وؤون الأم�������ن الع�������ام، 

وحر�ص�������ا على ممتلكات وزارة الداخلية، 

يتعني على ال�ص�������ادة مديري الأمن العام 

ومديري الإدارات وقادة املناطق وروؤ�ص�������اء 

املخاف�������ر بالإيع�������از ملن حت�������ت اإمرتهم من 

كان م�ص�������ماهم  واأف�������راد مهم�������ا  �ص�������باط 

او رتبه�������م باأخ�������ذ العل�������م والتنبي�������ه بعدم 

ا�صتخدام مركبات اخلدمات خارج نطاق 

العمل او ا�ص�������تخدامها لأغرا�س خا�ص�������ة 

خارج اأوق�������ات الدوام الر�ص�������مي واللتزام 

اأثن�������اء قيادته�������ا م�������ن قب�������ل الع�ص�������كريني 

واملهنيني باللبا�س الع�صكري، على ان يتم 

اإيقافها بعد انتهاء الدوام يف مقر العمل 

وعلى اجلميع العلم مب�������ا جاء واللتزام 

بالتنفيذ اعتبارا من تاريخه..

وجاء القرار بعدما ر�ص�������د جتول �صيارات 

خدمات تتب�������ع وزارة الداخلي�������ة من قبل 

ا�ص�������خا�س بالزي املدين وفيما اوقات ما 

بعد الدوام.

يف اإطار �صيا�ص�������ة وزارة الداخلية بتكرمي املتميزين من منت�ص�������بيها .. كرم مدير عام مديرية 

امن حمافظة الفرواني�ة الل�واء ركن  �ص�������ال�ح العنزي، عددا من ال�ص�������باط و�ص�������باط ال�صف 

والفراد من منت�ص�������بي مديرية امن حمافظ�������ة الفرواني�ة، وذلك تقدي�را جلهوده�م وعمله�م 

املتوا�صل والدوؤوب وتفانيهم يف العمل والخال�س بالعطاء امل�صتمر يف اأداء الواجب. 

 وفى كلمة للواء ركن العنزي بهذه املنا�ص�������بة نقل خاللها للمكرمني حتيات وتقدير القيادة 

المني�������ة العلي�������ا جلهودهم املميزة خالل اداء عملهم. موؤكدا حر�ص�������هم عل�������ى مكافاأة املجد 

واملتمي�������ز يف اأداء عمله متمنيا لهم التوفيق يف عملهم وان يكون ذلك التكرمي حافزا ودافع 

ملزيد من اجلهد والعطاء يف �صبيل خدمة امن الوطن وامان مواطنيه.

ح�صر التكرمي مديري الإدارات وم�صاعديهم.

يف اإطار اخلطة التدريبة ال�صنوية لالإدارة العامة للدفاع املدين للعام 2018/2017 و�صمن 

برناجمه�������ا التدريبي وخطتها الزمنية وذلك لرفع قدرات العاملني بلجان الدفاع املدين يف 

الهيئ�������ات احلكومية ، كنظرة متعددة ومتكاملة اجلوانب من ا�ص�������تعداد وتاأهب وقدرة عالية 

على مواجهة كافة حالت الطوارئ والتعامل معها .

وحتت رعاية ال�ص�������يد وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون العملي�������ات اللواء جمال حامت 

ال�ص�������ايغ، وبح�ص�������ور العقيد عياد عايد املطريي، مدير اإدارة التدريب و�ص�������ئون املتطوعني، 

اختتمت فعاليات دورة تدابري الدفاع املدين ال�صابعة ع�صرة للجان الدفاع املدين يف الهيئات 

احلكومية، وبح�ص�������ور عدد )57( متدربًا ومتدربة، حيث �صملت الدورة املحا�صرات النظرية 

والعملية على اأ�ص�������اليب وو�ص�������ائل وتدابري الدفاع املدين والعم�������ل اجلماعي يف التعامل مع 

حالت الطوارئ.

ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة 
للجان الدفاع المدني بالهيئات الحكومية

اللواء ابراهيم الطراح
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تراأ�س وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صئون 

امل�������رور بالإنابة اللواء فهد �ص�������امل ال�ص�������ويع 

بح�ص�������ور رئي�س اللجنة املنظمة لفعاليات 

اأ�ص�������بوع امل�������رور اخلليج�������ي املوح�������د الراب�������ع 

والثالثون العقيد اإبراهيم اجلالل واأع�صاء 

اللجنة الجتماع الأول ا�ص�������تعدادا لأ�صبوع 

املرور اخلليجي املوحد والذي �صيقام حتت 

�صعار )حياتك اأمانة(. 

وقد رحب اللواء/ ال�ص�������ويع خالل الجتماع 

باأع�ص�������اء اللجنة متمنيا له�������م التوفيق يف 

اأعماله�������م، وحثهم عل�������ى خلق اأف�������كار واآراء 

ومقرتحات جدي�������دة للخ�������روج بالفعاليات 

باأف�ص�������ل �ص�������ورة. واكد على اأهمية التوعية 

والثقاف�������ة املرورية لإيجاد جي�������ل واع يعمل 

عل�������ى تطبيق القان�������ون واللت�������زام بقواعد 

واآداب امل�������رور حلماية م�ص�������تخدمي الطريق 

وتاأمني �صالمتهم.

حثهم على خلق أفكار وآراء ومقترحات جديدة
اللواء الشويع يعقد االجتماع األول مع لجنة 

تنظيم فعاليات أسبوع المرور الموحد الرابع والثالثين

 بن�������اء على توجيهات معايل نائ�������ب رئي�س الوزراء ووزير الداخلي�������ة الفريق م. خالد اجلراح 

ال�صباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود الدو�صري لإحداث النقلة النوعية يف 

خدمات وزارة الداخلية، والعمل على تطوير اآلية العمل �صكال وم�صمونا 

قام وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صئون املرور اللواء فهد ال�صويع ووفد اأمنى مرافق بزيارة 

�ص�������ركة )يونك�س فور( يف العا�ص�������مة اليونانية اأثينا ملعاينة واختبار جه�������از اخلدمة الفورية 

لتجديد رخ�س ال�صوق الذكية، حيث اطلع على عمليه جتديد رخ�س ال�صوق بهذه الأجهزة 

والتي من �ص�������انها تب�ص�������يط اخلدمات الت�������ي تقدمها الوزارة للجمهور حيث ت�ص�������تغرق هذي 

العملية 3 دقائق فقط وعلى عك�س ما هو العمل به حاليًا حيث ت�ص�������تغرق عمليه التجديد 

باأق�ص�������ام الرخ�س لفرتة طويلة نظرًا لك�������ره املراجعني لطلبات التجديد يف الفرتة الأخرية 

وذلك بعد ربط مده رخ�س ال�ص�������وق بالإقامة ،حيث �صوف يتم توزيع هذي الأجهزة الفورية 

يف جمي�������ع حمافظات الكويت �ص�������واء بالأ�ص�������واق التجارية واملجمع�������ات اأو باأماكن اخلدمات 

العام�������ة لبع�س اجلهات احلكومية والتي يبلغ عددها)15(جهاز ،حيث يعتر هذا امل�ص�������روع 

من �ص�������من خطة التنمي�������ة والتي تعمل ال�������وزارة على تنفيذها بالتعاون م�������ع برنامج الأمم 

املتح�������دة الإمنائي والأمانة العامة للتخطيط،،،واأخريا تقدم اللواء فهد ال�ص�������ويع بال�ص�������كر 

ل�صعادة �صفري دوله الكويت يف بولندا عبداهلل الع�صكر وال�صكرتري الأول احمد امليلم وجميع 

العاملني بال�ص�������فارة وكذل�������ك القائم بالأعمال يف �ص�������فاره الكويت باليونان ال�ص�������يد مبارك 

الهاجري وجميع اأع�ص�������اء البعثة على حفاوة ال�ص�������تقبال وت�صهيل جميع الإجراءات للوفد 

خالل هذه الزيارات متمنيا التوفيق للجميع ملا هو خري للكويت .

تجديد رخصة السوق يستغرق ثالث دقائق 
اللواء الشويع: هذا المشروع في اطار 

خطة التنمية بالتعاون مع برنامج األمم 
المتحدة واألمانة العامة للتخطيط



اللواء الطراح يكرم المتميزين 
من منتسبي قطاع األمن العام

قام وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�صئون الأمن العام بالإنابة اللواء 

اإبراهي�������م الطراح بح�ص�������ور م�������دراء الأمن العام وعدد م�������ن القيادات 

الأمنية بتكرمي املتميزين من منت�ص�������بي القطاع من �صباط و�صباط 

�ص�������ف واأفراد عل�������ى الأداء الوظيف�������ي املتميز وامل�ص�������اهمة الإيجابية 

والفعال�������ة يف اأداء عملهم. وقد نقل اللواء  الطراح للمكرمني حتيات 

معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. ال�صيخ  

خالد اجلراح ال�صباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق  حممود حممد 

الدو�ص�������ري على ما قدموه من عمل وجهد متوا�صل وما يتمتعون به 

من ح�س وطن�������ي واأمني موؤكدًا دعمه له حي�������ث اإنهم قدوة لزمالئهم 

يف العم�������ل. وق�������د اأثنى الل�������واء  الطراح على جه�������ود املكرمني جميعا 

والتعاون والتن�ص�������يق فيما بينهم موؤكدًا اأن تعاونهم امل�ص�������تمر والبناء 

ي�ص�������هم يف احلفاظ على اأمن البالد، متمنيا له�������م التوفيق والنجاح 

وبذل املزيد من اجلهد والعطاء.  ومن جانبهم اأكد املكرمون اأن هذه 

املنا�ص�������بة الطيب�������ة دافع وحاف�������ز لهم للتميز يف العم�������ل، معربني عن 

�صكرهم وتقديرهم للقيادة الأمنية العليا لرعايتها الدائمة ملنت�صبي 

وزارة الداخلية.

حتت رعاية مدير عام الإدارة العامة لالأدلة 

اجلنائية اللواء �ص�������هاب ال�صمري، وبح�صور 

لالأدل�������ة  العام�������ة  الإدارة  مدي�������ر  م�ص�������اعد 

اجلنائي�������ة العميد حماد مناح�������ي العنزي 

ومدير اإدارة م�ص�������رح اجلرمي�������ة العقيد عيد 

را�ص�������د العويهان اختتم عددًا من منت�صبي 

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ع�ص�������كريني 

كيفي�������ة  التدريبي�������ة يف  ال�������دورة  ومدني�������ني 

اإعداد �ص�������باط م�صرح اجلرمية التي عقدت 

يف مبن�������ي مديري�������ة اأمن حمافظ�������ة مبارك 

الكبري اإدارة م�ص�������رح اجلرمية يف الفرتة من 

2017/10/22 اإىل 2017/10/26.

وق�������ام باألقاء املحا�ص�������رات حما�ص�������رون من 

ذوي اخلرة والخت�ص�������ا�س يف اإدارة م�صرح 

اجلرمية ف�صال عن حما�صرين من قطاعات 

عدة من يف الوزارة ومعهد الكويت لدرا�صات 

الق�صائية القانونية.

ومن جانبهم اأ�صاد املتدربون برنامج الدورة 

واملعلومات الأمنية التي اكت�صبوها ووجهوا 

ال�ص�������كر لل�������واء �ص�������هاب ال�ص�������مري وللعميد 

حماد مناحي العنزي والعقيد عيد را�ص�������د 

العويهان على اإتاحة الفر�صة لهم للتدريب 

واكت�ص�������اب اخل�������رات واملعلوم�������ات واأك�������دوا 

اأن ال�������دورة �ص�������تكون حافزًا له�������م على بذل 

مزي�������د من اجلهد والعطاء يف م�ص�������تقبلهم 

وا�ص�������تخدام الأ�ص�������اليب احلديثة يف مواجه 

اجلرمية بكل اأ�صكالها.

ويف اخلت�������ام قام العميد العن�������زي والعقيد 

العويه�������ان بتكرمي املتدرب�������ني متمنني لهم 

التوفي�������ق والنجاح يف امله�������ام الأمنية التي 

ت�������وكل اإليهم يف امل�ص�������تقبل واأ�ص�������ادا بجهود 

ا�ص�������تيعاب  عل�������ى  وحر�ص�������هم  املتدرب�������ني 

املعلومات التي تلقوه�������ا خالل التطبيقات 

امليداني�������ة وكيفي�������ة التعامل م�������ع اجلرمية 

وانتقالهم اإىل مكان وقوع اجلرمية وكيفية 

حتريز الب�صمات.

ختام دورة ضباط مسرح الجريمة

اخبارنا
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.. واللواء ركن شهاب الشمري 
يكرم وفدًا من القانونيين الكويتيين

ذك�������رت الإدارة العام�������ة للعالقات والإع�������الم الأمني اأنه �ص�������من التعاون 

امل�صرتك بني الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية واجلهات احلكومية الر�صمية 

ويف اإطار �ص�������عي الإدارة العامة لالأدلة اجلنائي�������ة اإىل تفعيل دور الدارة 

العام�������ة مع القطاع احلكومي واخلا�س ا�صت�ص�������افت الإدارة العامة وفد 

م�������ن القانونيني الكويتيني حيث اأنهى عدد )35( متدرب من الرنامج 

التدريبي اخلا��������س بالقانونيني الكويتيني حديث�������ي التخرج العاملني 

يف املوؤ�ص�ص�������ة العامة للتاأمينات الجتماعية برناجمهم التدريبي )دورة 

م�ص�������رح اجلرمية( الذي عقد يف مبن�������ى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

خالل الفرتة من 2017/10/31 اإىل 2017/11/9.

وقد �صارك باإلقاء املحا�صرات يف هذا الرنامج مدير عام الإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائي�������ة اللواء الركن �ص�������هاب حمد 

ال�صمري وكان عنوان املحا�صرة )اأهمية الأدلة 

اجلنائية( .

كما األقى م�ص�������اعد مدير ع�������ام الدارة العامة 

لالأدل�������ة اجلنائي�������ة العمي�������د حم�������اد مناح�������ي 

العنزي حما�صرة حول ) دور الأدلة اجلنائية 

يف خدمة العدالة( وحا�ص�������ر يف ه�������ذه الدورة 

التابع�������ة  الدارات  جمي�������ع  م�������ن  خمت�ص�������ون 

لالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، ويهدف هذا 

الرنامج اإىل تعريف امل�صاركني بالفكرة العامة عن اإدارة م�صرح اجلرمية 

باأق�ص�������امها املختلفة وطبيعة عملها. كما قاموا بتطبيقات عملية لدور 

الدلة املادية لك�صف غمو�س الق�ص�������ايا وجرائم احلا�صوب ومعرفة دور 

الطب ال�ص�������رعي يف خدمة العدالة وك�ص�������ف غمو��������س اجلرائم وطبيعة 

عمله وربط هذه الإدارة باجلهات الر�ص�������مية اخلارجية و اأهمية الإدارة 

يف تطبي�������ق العدالة واأخريا التعرف على تقنيات الب�ص�������مة الوراثية يف 

ك�ص�������ف اجلرمية ودور قواعد البيانات وال�ص�������تعراف والهدف الأ�صا�صي 

والأمث�������ل يف اأعم�������ال الأدلة املادي�������ة يف معرفة تفا�ص�������يل وقوع اجلرمية 

وتقدمي مرتكبيها للعدالة من خالل ا�صتنطاق الأدلة املادية ، حيث ان 

الهدف الأ�صا�ص�������ي يف اعمال الدلة اجلنائية هو منع اجلرمية وتقدمي 

مرتكبيها للعدالة . 

وق�������د اأثنى امل�ص�������اركون يف ه�������ذا الرنامج على 

اجلهود الطيبة التي بذلت خالل م�ص�������اركتهم 

يف الرنامج. 

بع�������د ذل�������ك ق�������ام الل�������واء الركن �ص�������هاب حمد 

ال�ص�������مري بتكرمي املتدربني والتقاط ال�ص�������ور 

التذكاري�������ة معه�������م ومتن�������ى له�������م كل التوفيق 

والنجاح يف عملهم واأن تكون ا�صتفادتهم مبثل 

هذه الرامج حافز لهم يف اأعمالهم. 

البرنامج يهدف 
إلى تعريف المشاركين 
بالفكرة العامة عن إدارة 

مسرح الجريمة بأقسامها 
المختلفة وطبيعة عملها
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حاضر فيها فني الطوارئ الطبية بوزارة الصحة 

دورة اإلسعافات األولية بمعهد تدريب الضابط 
بمختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

برعاية مدير ع�������ام الإدارة العامة للتدريب 

اللواء اأنور عبد اللطيف الرج�س وبح�صور 

مدي�������ر معهد تدريب ال�ص�������باط العقيد بدر 

حممد البالول وم�صاعده العقيد فهد عبد 

ال�صالم، اختتمت دورة الإ�ص�������عافات الأولية 

والتي �ص�������ارك فيها عدد )10( من ال�صباط 

وع�������دد )4( مدني�������ني مبختل�������ف القطاعات 

الأمني�������ة ب�������وزارة الداخلية، وحا�ص�������ر فيها 

فن�������ي الط�������وارئ الطبي�������ة ب�������وزارة ال�ص�������حة 

عب�������د اهلل ح�ص�������ني احل�������داد حي�������ث حت�������دث 

خالله�������ا ع�������ن الإ�ص�������عاف الأويل واجله�������از 

التنف�ص�������ي وال�������دوري ودعم احلي�������اة الأويل 

وفح�س امل�صاب وان�ص�������داد املمرات الهوائية 

والق�ص�������بية والنتعا�س الرئ�������وي، والنزيف 

واجلروح واحلروق والعديد من املوا�ص�������يع 

يف الإ�صعافات الأولية .

ويف اخلت�������ام مت ت�ص�������ليم ال�ص�������هادات عل�������ى 

جمتازي الدورة.

ح�ص�������ر حفل الختتام رئي�س ق�ص�������م دورات 

التدري�������ب الع�������ام املق�������دم حمم�������د عبد اهلل 

العجمي وعددا من �صباط املعهد.

اخبارنا
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نقل لهم تحيات اللواء جمال الصايغ

اللواء ركن د.الديحاني يشهد اختتام البرنامج 
التدريبي »لتحليل المخاطر والتهديدات 2«

تراأ�س العميد حماد مناحي العنزي وع�ص�������وية العقيد حقوقي في�ص�������ل 

بورقبه وفد وزارة الداخلية الكويتية امل�ص�������ارك يف املوؤمتر العربي الدويل 

الثال�������ث لعلوم الأدلة اجلنائية والطب ال�ص�������رعي بجامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية يف العا�ص�������مة الريا�س باململكة العربية ال�صعودية والذي 

عقد يف الفرتة من 21 اإىل 23 نوفمر 2017.

ولف�������ت الوف�������د اأن امل�ص�������اركة تاأتي لإبراز ال�������دور الذي تلعبه عل�������وم الأدلة 

اجلنائية والطب ال�ص�������رعي يف تر�ص�������يخ قواعد العدال�������ة واملحافظة على 

الأم�������ن. وقد �ص�������ارك يف املوؤمتر 170 خبري وفني ممثل�������ني عن 35 دولة 

وقدموا جميعهم اأبحاثا واأوراقا علمية يف جمالت علوم الأدلة اجلنائية 

والطب ال�ص�������رعي املختلفة واملتقدمة.  وقد حاز ت الدرا�ص�������ة املقدمة يف 

الي�������وم الأول باملوؤمتر م�������ن رئي�س وفد وزارة الداخلية الكويتية م�ص�������اعد 

مدي�������ر عام الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية العميد حماد مناحي العنزي 

على اإطراء وثناء جميع امل�ص�������اركني باملوؤمتر العربي الثالث لعلوم الأدلة 

اجلنائي�������ة والطب ال�ص�������رعي والت�������ي كانت حتمل عن�������وان دور الكامريات 

الأمنية بالأدلة اجلنائية يف ك�ص�������ف غمو�س الق�صايا املجهولة.  ويف هذا 

ال�صياق ا�ص�������تملت الدرا�صة املقدمة من العميد العنزي على عدة حماور 

متثل حمورها الأول يف قي�������ام الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بالهتمام 

يف كل م�������ا هو حديث ومتقدم يف عل�������وم الأدلة اجلنائية ومنها التقنيات 

احلديثة للكامريات الأمنية والتي اأدت لك�صف غمو�س ق�صايا جمهولة 

والقب�س على مرتكبيها. 

مشاركة كويتية بالمؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم األدلة الجنائية

برعاية مدي�������ر عام مديرية عملي�������ات القيادة التن�ص�������يقية حلماية الأمن 

الداخل�������ي اللواء ركن. دحممد رافع الديحاين، وبح�ص�������ور عقيد حقوقي 

د.حممد عبد اهلل احلجيالن.

اختتم اليوم مبقر القيادة التن�ص�������يقية حلماية الأمن الداخلي الرنامج 

التدريبي عن )حتليل املخاطر والتهديدات 2(، وقد �ص�������ارك فيه عدد 19 

�ص�������ابطًا من القطاعات ذات الخت�صا�س بواقع 14 �صابطًا من خمتلف 

قطاعات وزارة الداخلية و�ص�������ابطني من وزارة الدفاع و�صابط من احلر�س 

الوطن�������ي و�ص�������ابطني م�������ن الإدارة العامة لالإطفاء حا�ص�������ر فيه�������ا املدرب.

اأحمد ال�ص�������يمي. ويف كلمة له بهذه املنا�ص�������بة هناأ اللواء ركن د.الديحاين 

جمتازي الدورة ونقل لهم حتيات وكيل وزارة الداخلية امل�ص�������اعد ل�ص�������وؤون 

العمليات اللواء.جمال ال�صايغ وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد والعطاء 

وال�صتفادة من هذه الدورات يف حياتهم العملية.

وياأتي الرنامج �ص�������من �صل�ص�������لة من الرامج التدريبية التي مت اإعدادها 

بناء على توجيهات معايل الفريق م. ال�صيخ. خالد اجلراح ال�صباح نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية امل�ص�������رف العام للقيادة التن�ص�������يقية 

وبتعليم�������ات وكي�������ل وزارة الداخلية قائد القيادة التن�ص�������يقية وذلك لإبراز 

وتعزيز العمل الأمني امل�ص�������رتك بني )وزارة الداخلية وزارة الدفاع الرئا�صة 

العامة للحر�س الوطني الإدارة العامة لالإطفاء(.
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• كي�������ف يت�������م تاأمني املط�������ار وحماية و�ص�������المة 
امل�صافرين؟

- تاأم�������ني املط�������ار لي��������س كبقي�������ة املناف�������ذ الرية 

احلدودية فهو يحتاج اإىل تدابري اأمنية خا�صة، 

من اأجل ذلك و�صعت وزارة الداخلية وبالتعاون 

مع الط�������ريان املدين عددًا من اخلطط الأمنية 

الكفيل�������ة بحماي�������ة اأم�������ن و�ص�������المة امل�ص�������افرين 

وت�صهيل اإجراءات دخولهم للبالد، اأو مغادرتهم 

لها ل�صيما يف اأيام املوا�صم، ومتتد تلك التدابري 

اإىل اأن يقلع امل�صافر بطائرته اإىل الوجهة التي 

يق�ص�������دها، ما ي�ص�������من التي�ص�������ري عليه، دون اأن 

يدرك حجم التدقيق الأمني ال�صديد وتفتي�س 

كل �ص�������اردة وواردة تدخل الب�������الد اأو تخرج منها، 

من خالل اأحدث الأجه�������زة والتقنيات الكفيلة 

بتحقيق اأق�صى درجات الأمن وال�صالمة.

وميكن الق�������ول اإن هذه الإجراءات ل ي�ص�������تثنى 

منها اأحد ول تفرقة فيها بني مواطن ومقيم اأو 

ذكر واأنثى، ويالزم ذلك حر�س كافة العاملني يف 

املطار على ح�صن ا�صتقبال القادمني بابت�صامة 

والتعام�������ل الإن�ص�������اين، مهما كانت �ص�������غوطات 

العم�������ل عليهم ل�ص�������يما يف اأيام املوا�ص�������م التي 

تت�ص�������اعف فيها اأع�������داد الرحالت وامل�ص�������افرين، 

ولالأمانة هناك جت�������اوب وتعاون مع التعليمات 

املتعلقة بالتفتي�س من قبل جميع امل�ص�������افرين 

وم�������ن خمتلف اجلن�ص�������يات، وقد عر�ص�������نا تلك 

اخلطط على نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية ال�ص�������يخ خالد اجل�������راح ووكيل الوزارة 

الفريق حممود الدو�صري ولقت قبوًل وارتياحا 

منهم�������ا ونحن جنتهد يف تطبيق كل الإجراءات 

بدقة متناهية ومن دون تراٍخ.

٭ وهل ت�ص�������مل تل�������ك اخلط�������ط والتدابري منع 

دخول املرافقني مع امل�صافرين اأو املت�صوقني؟

- مل مننع دخول مرافقي امل�صافرين، ومل مننع 

دخ�������ول املط�������ار على امل�ص�������تقبلني، ولك�������ن ما يف 

الأمر اأننا اأحدثنا تقنينًا لدخول املطار خا�صة 

بالن�صبة للمرافقني، فال يعقل ان ياأتي �صخ�س 

لل�ص�������فر ويكون يف وداعه 8 اأ�ص�������خا�س واأحيانًا 

اأكر، ولأن م�ص�������احة �ص�������الة املغادرين تبلغ نحو 

300 م�������رت مربع، فهذا يعني اأن�������ه حينما ياأتي 
مثاًل 100 م�صافر وبرفقة كل واحد منهم عدد 

يتع�������دى الثمانية اأ�ص�������خا�س، ف�������ال ميكن لهذه 

امل�صاحة ان ت�صتوعبهم فكيف �صتكون احلال لو 

ت�صادف وجود عدة رحالت ويف توقيت واحد.

كم�������ا اأن ت�������رك الدخ�������ول اإىل املط�������ار ع�ص�������وائيًا 

بالن�ص�������بة ملرافق�������ي امل�ص�������افرين ي�ص�������بب ربك�������ة 

و�ص�������عوبة يف التحرك بالن�ص�������بة للم�ص�������افرين، 

حوار

اللواء وليد الصالح: 
ال تهاون في تفتيش المطار وال تفرقة 

في اإلجراءات بين مواطن ووافد أو ذكر وأنثى

ل يعقل اأن ياأتي �صخ�س لل�صفر ويكون يف وداعه 8 اأ�صخا�س

ما أن يبدأ موسم سفر حتى يطل مطار الكويت على الواجهة بعد أن تعلن 
حال الطوارئ يف صاالت القادمني التي تعج باملسافرين، واملغادرين 
ح��ني يق��رب موعد ع��ودة الطيور املهاج��رة إىل أرض الوط��ن، ومع ما 
ب��ات مؤكدًا م��ن أن هذا املنفذ احليوي الذي ب��ات يعاين من االزدحام 
وس��ط أعداد تفوق طاقته االستيعابية يظل هناك جنود جمهولون هم 
رجال وزارة الداخلية الذين يتحملون أعباء ال يتحلمها بش��ر يف تسهيل 
حركة املغادرة ومن بعدها القدوم آلالف من املواطنني واملقيمني.
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وي�ص�������كل �ص�������غطًا اأمنيًا على اأم�������ن املطار الذي 

يعت�������ر من�ص�������اأة حكومي�������ة مهمة وحتت�������اج اإىل 

اإجراءات اأمنية خا�ص�������ة والتقنني يتما�صى مع 

هذا املفهوم الأمني، اأما بالن�ص�������بة للم�صتقبلني 

فاأي�ص�������ًا نحن ل مننع دخوله�������م ولكن املطلوب 

من املواطن�������ني واملقيم�������ني عدم اعتب�������ار املطار 

مكانًا للنزهة خا�صة يف اأوقات الذروة.

• ما اجلهات التي تتعاون معكم لتاأمني املطار 
و�صالمة امل�صافرين؟

- يعم�������ل يف املطار 4 جهات ه�������ي الإدارة العامة 

للط�������ريان املدين واخلطوط اجلوي�������ة الكويتية 

والإدارة العام�������ة للجم�������ارك اإ�ص�������افة اإىل وزارة 

الداخلية وهن�������اك تعاون وتن�ص�������يق متميز بني 

اجلهات الأربع لتحقيق اأق�صى اإجراءات الأمن 

وال�ص�������المة ملن�ص�������اآت املط�������ار وامل�ص�������افرين كل يف 

اخت�صا�صه.

• ما اأ�صباب تكد�س امل�صافرين يف طوابري طويلة 
طيلة العام بعد اأن كنا ل نرى هذا التكد�س اإل 

يف املوا�صم فقط؟

- ي�صهد مطار الكويت حركة �صفر غري طبيعية 

وتدفق اأع�������داد كبرية من املواطن�������ني واملقيمني 

لل�صفر �ص�������واء للعمل اأو التجارة اأو ال�صياحة اأو 

العالج حتى بلغ عدد الرحالت اليومية ملختلف 

�صركات الطريان قرابة 140 رحلة يومية ما بني 

قادمة ومغادرة اإ�ص�������افة اإىل اأن املطار ي�ص�������تقبل 

اأكر من 40 األف راكب يوميًا وبقدرة ا�صتيعابية 

و�صلت اإىل 11 مليون م�صافر �صنويًا، يف الوقت 

الذي �ص�������مم في�������ه املطار ل�ص�������تيعاب 5 ماليني 

راكب �ص�������نويًا فقط، اأ�صف اإىل ذلك اأن املطار يف 

مرحل�������ة التغيري حيث مت حتدي�������ث الإجراءات 

امُلتعلقة باخلطط الأمني�������ة التي مت اعتمادها 

م�������ن قبل وزي�������ر الداخلية ووكيل ال�������وزارة والتي 

عاجلت مواط�������ن اخللل واأعطت ان�ص�������يابية يف 

احلركة �صواء للقادمني اأو املغادرين.

• كيف تعاملتم مع مالحظات املنظمة الدولية 
للطريان؟

- عاجلن�������ا معظم مالحظ�������ات املنظمة الدولية 

للطريان مثل زيادة عدد الكاونرتات اخلا�ص�������ة 

بالتفتي��������س، والت�ص�������دد يف اإج�������راءات الدخ�������ول 

واإجراءات تفتي�س الأمتعة، حيث راأينا اأن هناك 

ثغرة، وبالتايل اأ�صبح على امل�صافر اأثناء اإنهائه 

اإج�������راءات خروجه من البالد ترك اأمتعته ليتم 

اإخ�صاعها للتدقيق مبا ي�صمن حتقيق اأق�صى 

اإج�������راءات الأم�������ن وال�ص�������المة على اأن يخ�ص�������ع 

امل�ص�������افر للتفتي��������س الذاتي عل�������ى مراحل عدة 

ب�������دءًا من دخول املنطقة املحظورة وحتى قبيل 

دخوله الطائرة.

• كانت هناك م�صكلة يف التقاء ركاب الرتانزيت 

ن�سح الل���واء وليد ال�سال���ح امل�سافرين 

ب�س���رورة التاأك���د من حم���ل جوازاتهم 

اأثن���اء التوج���ه للمط���ار، واأنه���ا �سارية 

املفعول، و�سرورة و�سع �سورة الأطفال 

عل���ى البطاقة املدنية ملن يرغب ال�سفر 

بها، اأو اإ�سدار جواز �سفر لهم.

وطل���ب م���ن مكات���ب ال�سفري���ات عدم 

اإ�س���دار اأي تذك���رة �سف���ر حت���ى تطلع 

عل���ى �سالحية جواز ال�سف���ر، منا�سداً 

امل�سافرين ب�سرعة احل�سور اإىل املطار 

للح���اق برحالتهم قب���ل مواعيدها ب� 3 

�ساعات، وعدم ا�سطحاب اأي ممنوعات 

اأو اأدوات حادة اأو �سوائل باأنواعها، كما 

يحظر ا�سطحاب الطحني والزيوت اأو 

املجمدات كالأ�سماك واللحوم والدجاج 

واأنواع املثلجات الأخرى داخل حقائب 

»الهان���د ب���اك« ع���الوة عل���ى اللتزام 

باإج���راءات ال�سالم���ة املمثلة يف اإغالق 

الهواتف النقالة والالبتوب.

نصائح أمنية

كاميرات مراقبة في المطــار على مدار الساعة
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اأن هناك تواجدًا وا�ص�������حًا لق�صم تنظيم ال�صري 

التابع للمرور، وقد ن�ص�������قنا لفت�������ح كل الأبواب 

اخلارجية اخلا�صة باملواقف لتاليف الزدحام.

• ما �ص�������حة ما ُيقال عن اأن رج�������ال اأمن املطار 
ُتفرق يف التدقيق والتفتي�س بني �صركة طريان 

واأخرى؟

- ل نف�������رق بني �ص�������ركة واأخرى �ص�������واء املتجهة 

اإىل دولة اأوروبية اأو عربية اأو اآ�ص�������يوية، واأوؤكد اأن 

مراح�������ل التفتي�س الدقيق واحدة �ص�������واء اأكانت 

عل�������ى الأمتعة اأو الأ�ص�������خا�س وهي موجودة يف 

جميع الرحالت دون ا�صتثناء، وهذه الإجراءات 

على عدة مراحل لالأمتعة والأ�ص�������خا�س ولبد 

ان يخ�ص�������ع اأي م�ص�������افر اىل تفتي�س ذاتي �صواء 

عن طريق الجهزة او من قبل ا�ص�������خا�س اذا ما 

ا�صتلزم الأمر.

• ُيقال اأن تلك الإجراءات الأمنية غري معمول 
به�������ا يف مطار �ص�������عد العبداهلل واأي�ص�������ا يف قاعة 

الت�صريفات فما �صحة تلك الأقوال؟

- بالن�ص�������بة لإجراءاتنا يف مطار �صعد العبداهلل 

هي نف�صها الإجراءات املتبعة يف مطار الكويت، 

اأما قاعة الت�صريفات فهناك جهة اأمنية اأخرى 

تت�������وىل تداب�������ري التفتي��������س وهي حري�ص�������ة ك���ل 

احلر�س على �صالمة الطائرات وامل�صافرين.

مع امل�صافرين فكيف حللتم تلك امل�صكلة؟

- هناك اإجراءات اأمنية ملنطقة التقاء امل�صافرين 

م�������ع املتواجدي�������ن ترانزيت، منه�������ا املراقبة عر 

الكامريات ومن رجال الأم�������ن واملباحث، موؤكدًا 

اأن املط�������ارات يف جمي�������ع دول الع�������امل يحدث يف 

بع��������س مناطقها خلط كبري، وميكن اجلزم باأن 

هناك مراقبات م�ص�������ددة واإع�������ادة تفتي�س دقيق 

لأي م�ص�������افر قبل ان تقلع طائرته، وللعلم فاإن 

مرحل�������ة تفتي�س ما قبل ال�ص�������عود اإىل الطائرة 

تع�������د من اأدق مراح�������ل التفتي�س على الإطالق، 

واأ�ص�������تطيع القول اإنها اإج�������راءات معقدة جدًا، 

ل ن�ص�������مح فيه�������ا بدخ�������ول اأي ممنوع�������ات اإىل 

الطائرات.

• ه�������ل �ص�������رى ازدحامًا يف مو�ص�������م احلج وعيد 
الأ�صحي نهاية ال�صهر اجلاري؟

- عل�������ى الرغ�������م م�������ن �ص�������يق م�ص�������احة املط�������ار 

وكثافة امل�ص�������افرين اإل اأن جهود وزارة الداخلية 

وبالتن�ص�������يق مع اجلهات املعنية �ص�������نحاول قدر 

الإم�������كان احل�������وؤول دون وجود ازدحام، واأنا�ص�������د 

امل�ص�������افرين خالل تل�������ك الأيام م�ص�������اعدتنا عن 

طريق عدم ا�صطحاب اأعداد كبرية من املرافقني 

خ�صو�ص�������ا من الأطفال، فكما �صبق واأو�صحت 

نحن نق�������ن دخولهم اإىل حدود �ص�������رورية، كما 

• هل لديكم �صوابط لل�صماح لأي رجل اأمن اأو 
موظف يف الطريان املدين التجول يف املطار؟

ل ي�ص�������مح لرجل اأمن اأو موظ�������ف بالتواجد يف 

اأي منطق�������ة يف املط�������ار، وهناك نق�������اط ومواقع 

حمددة ل�������كل موظ�������ف اأو رجل اأمن ل ي�ص�������مح 

ل�������ه بتجاوزه�������ا اأو النتقال م�������ن منطقة عمله 

اإىل منطق�������ة اأخ�������رى، وهناك رقاب�������ة على هذه 

ال�صوابط ولبد لأي موظف اأو �صابط اأن ي�صع 

هوية خا�ص�������ة اإ�ص�������افة اإىل اأن مناطق التفتي�س 

حمظور الدخول فيها اإل من قبل املخت�ص�������ني 

واملعني�������ني بالأمر، وما ينطب�������ق على املوظفني 

وال�صباط ينطبق على جميع العاملني وحتى 

املناولني، واأي متجاوز لهذه ال�ص�������وابط امللزمة 

تتم حما�ص�������بته، فال يوجد تهاون اأو قبول اأعذار 

يف هذا الأمر، واأوؤكد اأن هناك التزام ب�ص�������كل تام 

بهذه ال�صوابط من اجلميع ودون ا�صتثناء.

• م�������ا حقيقة اأن هناك خروقات اأمنية مرتبطة 
مبطلوب�������ني وممنوعني من ال�ص�������فر واتهم فيها 

موظفون؟

- لدينا اإج�������راءات رقابية �ص�������ارمة وقانون يتم 

تطبيق�������ه على اأي متجاوز، كما اأن هناك تدابري 

احرتازي�������ة يتم اتباعها ملنع ح�������دوث اأي اخرتاق 

اأمني، بل و�ص�������رعة اكت�صافه اإن وجد مثل تبديل 

م���ن جانب���ه ق���ال مدي���ر اإدارة جوازات 

املطار العقيد ب���در �سايع ال�سايع اإنه مت 

حت�سي���ل قراب���ة 40 األف دين���ار ر�سوم 

وغرام���ات على املخالف���ني خالل �سهر 

يولي���و املا�سي، موؤك���داً اأن املطار ي�سهد 

حركة متزايدة يف اأعداد الرحالت التي 

ت�س���ل اإىل 140 رحل���ة يوميا تنقل نحو 

40 األ���ف راك���ب. و�سدد عل���ى اأن هناك 
اإج���راءات دقيق���ة لال�ست���دلل علي من 

يقوم بعملي���ات جتميل �سواء من الإناث 

اأو ال�سب���اب الذي���ن دخل���وا على اخلط 

بق���وه حي���ث تختلف مالم���ح الوجه عن 

ال�سورة املوجودة باجل���واز مما ي�سطر 

فيه���ا املوظ���ف اإىل التدقي���ق اأكرث قبل 

دخوله البالد، اأما املقيم فيتم ال�ستدلل 

علي���ه م���ن الب�سم���ة التعريفي���ة والت���ي 

ك�سف���ت 383 مبعداً، و43 مزوراً و 10 

اأ�سخا�ص يحملون ج���وازات ل تخ�سهم 

خالل الن�سف الول من 2017.

إجراءات دقيقة

 لدينا إجراءات رقابية صارمة وقانون يتم تطبيقه على أي متجاوز
وثمة تدابير احترازية يتم اتباعها لمنع حدوث أي اختراق أمني

حوار
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يف املط�������ار من رجال الأمن اأو غريهم �ص�������واء يف 

الطريان امل�������دين اأو موظفي اخلطوط اجلوية، 

وذلك من خ�������الل كامريات على مدار ال�ص�������اعة  

ملراقب�������ة العمل واإعط�������اء التوجيهات مبا�ص�������رة 

اإ�صافة اإىل اأن وكيل قطاع املنافذ يراقب العمل 

عن قرب ولديه جولت �صبه يومية لالطمئنان 

على �ص�������ري العمل، وحل اأي م�صاكل قد تعرت�س 

العامل�������ني ولذا ف������������اإن املراقبة ل ته�������اون فيها، 

وتتم على اأعلى م�صتوى ف�����ي الوزارة اإ�صافة اإىل 

املهام والدور املت��مي�������ز لإدارة الرقابة والتفتي�س 

وجولته����ا املفاجئ�����ة يف املطار.

• مب�������اذا ت�������رد على م�������ن يتهمك�������م بالتهاون يف 
اإج�������راءات تفتي�س احلقائب وخ�صو�ص�������ًا يف ما 

يتعلق بخلوها من املتفجرات؟

- اأوؤك�������د لك باأن الإج�������راءات الأمنية والتدقيق 

والتفتي��������س يتم على اأعلى م�ص�������توى من الدقة 

والحرتافي�������ة، كما اأن هناك جهازًا حديثًا يقوم 

بامل�صح اخلا�س للك�ص�������ف عن املتفجرات، واآخر 

ل�������وزن الأمتعة، كما اأن هن�������اك كالب الأثر التي 

تقوم بعملها كاإجراء احرتازي وم�ص�������اند لرجل 

الأمن واملفت�س اجلمرك�������ي، واأعتقد اأن كل هذه 

الإج�������راءات وغريها كفيلة ب�������اأن تكون الرحالت 

اآمنة والأمتعة خالية من اأي ممنوعات.

دوري بني العاملني يف الكاونرتات بحيث اإذا ما 

حدث اتفاق ما بني »�س« من امل�ص�������افرين و»�س« 

من العاملني يتم ك�ص�������فه اإ�صافة اإىل التفتي�س 

الع�صوائي، وهنا اأ�صدد على ثقتي بكل العاملني 

واإخال�ص�������هم يف عملهم ولكن الحرتاز مطلوب 

يف م�������كان عمل مث�������ل املطار ال�������ذي ُيعتر بوابة 

دخول اإىل الوط�������ن املوؤمتنني يف احلفاظ عليه 

وحمايته م�������ن دخول املطلوب�������ني اأمنيًا وكذلك 

املمنوعات.

• يالح�������ظ وجود ازدحام عند هبوط الطائرات 
نتيج�������ة قلة عدد املوظفني عل�������ى الكاونرتات اأو 

م�������ع تبديل »زام« املوظفني فهل لديكم تن�ص�������يق 

مع الطريان املدين بهذا ال�صاأن؟

- التن�ص�������يق موجود دائم�������ًا مع الطريان املدين، 

ولدين�������ا ج�������دول معتم�������د لو�ص�������ول الطائ�������رات 

ومغادرته�������ا، وعليه يتم و�ص�������ع جدول املوظفني 

للعم�������ل عل�������ى )الكاونرتات( وقد مت�������ت زيادتها 

بدع�������م م�������ن وزارة الداخلي�������ة م�������ن 10 اإىل 22 

كاون�������رتًا للمغادري�������ن و20 كاون�������رتًا للقادمني، 

للعمل على مدار ال�ص�������اعة، وهن�������اك احتياطي 

للعاملني يف تلك )الكاونرتات( بحيث �صت�ص�������ل 

اأعدادهم اإىل 54 عن�ص�������رًا اأنه�������وا دورة تاأهيلية، 

كما قمنا بدعم من نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزي�ر الداخل�ية بزي�������ادة القوة الأمنية يف املطار 

250 �ص�������ابطًا و�صابط �صف و�ص�������رطة ن�صائية 
وهذه الزيادة حققت ان�صيابية ملحوظة و�صوف 

ي�صعر امل�صافر والقادم بها.

• يف حال ح�������دوث اأي طارئ فهل لديكم بدائل 
للعمل يف تلك الظ�������روف الطارئة مثلما حدث 

حينما تعطلت �صبكة معلومات وزارة الداخلية 

بفعل حريق؟

- نع�������م لدينا خطط طوارئ ونظ�������ام بديل يتم 

تفعيله يف حال حدوث اأي خلل، وهناك حتديث 

بيانات لأنظمة احلا�صوب ب�صورة دورية.

• هل مت ر�ص�������د اأي حماولة ت�ص�������تهدف �صالمة 
الطائرات؟

- مل نر�ص�������د اأي عملية ت�ص�������تهدف �صالمة اأمن 

الطائرات.

• ما �ص�������حة ما ُي�ص�������اع م�������ن عدم وج�������ود رقابة 
عل�������ى العامل�������ني يف املطار ول تدقي�������ق اأمنيا يف 

اأرجائه؟

- لدين�������ا غرف�������ة للعملي�������ات واملراقب�������ة تتاب�������ع 

كل �ص�������اردة وواردة، كم�������ا اأن هناك اأنا�ص�������ًا اأكفاء 

يقوم�������ون على ت�ص�������غيلها ومراقبة الأو�ص�������اع يف 

خمتلف اأرجاء املطار، ور�ص�������د اأي جتاوز �ص�������واء 

�ص�������در عن م�ص�������افر اأو من قبل اأح�������د العاملني 

�س���رح رئي�ص ق�سم اجلوازات يف مطار 

الكوي���ت الرائد عبداهلل ب���و �سهري اأن 

الق�س���م يعمل في���ه قرابة 700 موظف 

وموظفة موزعني على 8 اأق�سام يعملون 

من خالل 22 كاونرتاً يف ق�سم املغادرة 

و20 كاون���رتاً يف �سال���ة القادمني ومن 

خالل 3 نوبات عمل.

واأ�سار بو �سهري اإىل اأن اإدارة اأمن املطار 

اتخذت كافة الإج���راءات وال�ستعدات 

خالل مو�سم ال�سيف وفرتة احلج وعيد 

الأ�سح���ى وعودة امل�سطافني بكل همة 

ون�س���اط لت�سهيل اإجراءات ال�سفر على 

امل�سافري���ن والقادم���ني م���ن املواطنني 

واملقيم���ني والت�سدد يف التعامل الراقي 

والإن�ساين معهم. وا�ساف اأن العاملني 

يحظ���ون بتقدي���ر روؤ�سائه���م من خالل 

ت�سيري اأمورهم وتكرميهم مادياً ومعنوياً 

وم���ن اأعلى م�ستوى تقدي���راً جلهودهم 

يف خدمة بلدهم.

700 موظف بالجوازات

 تركيب حواجز زجاجية شفافة على كاونترات موظفي
الجوازات لمنع أي احتكاك قد يحصل بين الموظف والمسافر
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يف اإط�������ار حر�س وزارة الداخلية الكويتية على امل�ص�������اركة 

مبختل�������ف الفعالي�������ات والأن�ص�������طة واملعار��������س بال�������دول 

ال�ص�������قيقة ي�ص�������ارك يف املعر��������س الكويت�������ي وف�������د الوزارة 

والذي ي�صم عددًا من ال�صباط والأفراد املخت�صني من 

منت�صبي الدارة العامة للعالقات والأعالم الأمني.

وبالنابة عن رئي�س جمل�س وزراء جمهورية م�صر العربية 

افتتح املهند�س طارق قابيل  وزير التجارة وال�ص�������ناعة ، 

وبح�ص�������ور �ص�������فري دولة الكويت بالقاهرة �صعادة حممد 

�ص�������الح الذويخ املعر��������س الكويتي العا�ص�������ر »الكويت يف 

م�ص�������ر« واملقام يف جمهورية م�ص�������ر العربية بالعا�ص�������مة 

القاه�������رة خالل الفرتة من 14 اإىل 16 نوفمر اجلاري، 

وي�صم املعر�س العديد من الأجنحة امل�صاركة من وزارات 

وموؤ�ص�ص�������ات الدولة اإ�صافة اإىل بع�س ال�صركات اخلا�صة 

يف الكويت.

واأكد رئي��������س وفد وزارة الداخلية دولة الكويت م�ص�������اعد 

مدي�������ر اإدارة العالقات العامة املقدم يو�ص�������ف مر�ص�������د اأن 

امل�ص�������اركة تاأتي بناء على توجيهات مع�������ايل نائب رئي�س 

جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية ال�ص�������يخ خالد اجلراح 

ال�ص�������باح والتي يتاب�������ع تنفيذها وكي�������ل وزارة الداخلية 

الفريق  حممود حممد الدو�صري وذلك لعمق العالقات 

املتمي�������زة بني دولة الكوي�������ت وجمهورية م�ص�������ر العربية 

نجاح مميز لألسبوع الـــــكويتي العاشر في مصر

معارض
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واأهمي�������ة اإب�������راز دور وفعاليات املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية جلميع 

قطاعاتها.

واأو�ص�������ح اأن وزارة الداخلية ت�صارك بجناح متميز ي�صم 

العديد من املطبوعات وبرو�ص�������ورات احلمالت التوعوية 

كذل�������ك القوانني والإر�ص�������ادات الأمنية وي�ص�������مل اجلناح 

خدمات اإلكرتوني�������ة اأمنية عر موق�������ع وزارة الداخلية ، 

كما ي�ص�������م اجلناح �صا�صة خا�صة لعر�س فال�صات واأفالم 

ق�ص�������رية توعوية »مرورية ، اأمني�������ة ، وقائية« حازت على 

مراكز وجوائز متميزة .

و�ص�������من الأن�ص�������طة التوعوية لوزارة الداخلية باملعر�س 

قام فريق من ال�ص�������باط امل�صاركني باملعر�س ي�صم الرائد 

م�ص�������اري اأحمد ال�صمحان والنقيب  تركي البيدان بالرد 

على ال�صتف�ص�������ارات و�ص�������رح ما تقوم به الوزارة من نقلة 

نوعي�������ة يف التوعي�������ة الأمني�������ة الت�������ي تق�������دم للمواطنني 

واملقيم�������ني  واأهمي�������ة مواكب�������ة الدارة العام�������ة للعالقات 

والعالم الأمني جلميع و�ص�������ائل وطرق الإعالم ل�صمان 

الو�صول اإىل جميع فئات املجتمع.

كما قام وفد وزارة الداخلية برئا�صة املقدم يو�صف مر�صد 

بت�ص�������ليم درع ت�ذكاري اإىل راعي احلف�������ل املهند�س طارق 

قابيل وزير التجارة وال�ص�������ناعة، و�ص�������عادة حممد �صالح 

الذويخ �صفري دولة الكويت بالقاهرة.

نجاح مميز لألسبوع الـــــكويتي العاشر في مصر
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تالميذ رياض األطفال 
في متحف شرطة الكويت

زيارات

44
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نظم متحف �صرطة الكويت التابع لقطاع 

اخلدمات امل�ص�������اندة بوزارة الداخلية زيارة 

لعدد من معلمات وتالميذ رو�صة الراعم، 

رو�صة الأندل�س، رو�صة ال�صتقالل، حيث 

قاموا بجولة يف املتح�������ف تعرفوا خاللها 

عل�������ى مقتنياته واأجنحته ودوره يف توثيق 

تاريخ جهاز ال�صرطة يف البالد. 

مواعيد العمل
يفتح املتح�������ف اأبوابه للزوار ط�������وال اأيام 

الأ�ص�������بوع ع�������دا ي�������وم الأح�������د عل�������ى فرتة 

�صباحية من ال�صاعة 8:30 �صباحًا حتى 

12 ظه�������رًا وفرتة م�ص�������ائية من ال�ص�������اعة 
4:30 م�ص�������اًء اإىل 8:30 م�صاًء، علما باأن 

الدخول جماين. 

وذك�������رت الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي اأن الزي�������ارة تاأتي يف اإط�������ار الدور 

التوع�������وي واملجتمع�������ي ل�������وزارة الداخلية 

وحر�ص�������ها على التوا�ص�������ل م�������ع خمتلف 

�ص�������رائح املجتمع للتعريف بامل�ص�������اهمات 

ال�ص�������رطية املتوا�ص�������لة خلدم�������ة املجتمع 

والدور ال�ص�������رطي يف اإقرار الأمن وحماية 

الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�صة. 

45
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 �ص�������من اجله�������ود التوعوية الت�������ي تقوم بها 

الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم الأمني 

بالتعاون مع وزارة الرتبية ملزيد من الثقافة 

الأمنية ب�صتى اأنواعها للطلبة يف املدار�س.

 نظم�������ت مدر�ص�������ة التكام�������ل الأهلي�������ة )يوم 

املهن( باإ�صراف الأ�صتاذة فادية �صحيمة، وقد 

�صارك من الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمني النقيب اإ�صراء بولند واملالزم حممد 

الأمري.

وقامت النقيب بولند بتقدمي �صرح مب�صط عن 

مهنة ال�ص�������رطة، ودوره�������م يف خدمة املواطنني 

واملقيمني واحلفاظ على الأمن والأمان، وقد 

تطرقت اإىل بع�س الإر�صادات الأمنية واملرورية 

كالعب�������ور الآمن عل�������ى الطري�������ق واجللو�س يف 

املقاع�������د اخللفي�������ة مع رب�������ط ح�������زام الأمان. 

ومن جانبه عرف امل�������الزم الأمري الطلبة على 

الإ�ص�������ارات ال�ص�������وئية ومدلول األوانها، وهاتف 

الطوارئ )112(، كما حثهم على عدم الرتدد 

بالت�صال يف حال حدوث اأي طارئ.

ويف اخلت�������ام مت توزيع الهداي�������ا التوعوية على 

الطلبة.

التوعية المرورية التعريف 
بدور  رجال الأمن 

يف التكامل الأهلية  

في مدرستي الشهداء االبتدائية والتكامل األهلية

توعية
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المعلومات األمنية والمرورية
كما قام فريق م�������ن الإدارة العامة للعالقات 

والعالم الأمني يف وزارة الداخلية بالتعاون 

م�������ع الإدارة العام�������ة للمرور بزيارة مدر�ص�������ة 

ال�ص�������هداء البتدائية بن�������ني مبنطقة حويل 

التعليمية وذلك للتوعية املرورية والأمنية  

لطلبة املدر�صة.

حيث ق�������ام اف�������راد وزارة الداخلية  ب�ص�������رح 

اهم املعلوم�������ات الأمنية واملرورية بطريقة 

مب�ص�������طه والتعريف بطرق ال�صالمة على 

الطريق، و ت�ص�������جيع الطلبة على التعاون 

م�������ع رج�������ال الأم�������ن واإتب�������اع تعليماته�������م 

وار�ص�������اداتهم، وذل�������ك من اأج�������ل احلفاظ 

عل�������ى �ص�������المتهم، وكذلك حر�ص�������ت على 

الطلبة النتباه والتاأكد من خلو الطريق 

م�������ن املركبات عند العبور ، و�ص�������رورة ربط 

ح�������زام الأمان جلميع الركاب حفاظا على 

�صالمتهم. 

ويف اخلتام مت توزيع الهدايا على الطلبة 

و تقدمي ال�ص�������كر والتقدير لإدارة املدر�صة 

و  اأع�ص�������اء هيئة التدري��������س على دعوتهم 

الكرمية لإلقاء هذه املحا�صرة واهتمامهم 

بتوعية املرورية.
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الدفاع المدني

للوقاية من مخاطر األمطار والسيول

نظرًا  لقرب بدء موسم 
األمطار والسيول ، ومن منطلق 

املسؤولية التي تقع على عاتق الدفاع 
املدين يف موسم األمطار والسيول  نقدم لك 

عزيزي املواطن واملقيم التعليمات الالزمة منذ وقت 
مبكر لالستعداد ملواجهة خماطر األمطار والسيول، 
وتهيئة كافة اإلمكانيات واملستلزمات الضرورية ملا 

قد ينجم من أضرار عنها ، وتوفري أقصى سبل 
احلماية للحفاظ على حياة املواطنني 

واملقيمني وممتلكاتهم من أخطار 
األمطار والسيول ال قدر اهلل. تعليمات إرشادية

تهيئة كافة اإلمكانيات والمستلزمات الضرورية

إعداد المهندسة: ثناء العبيدان
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• لبد من متابعة الأخبار وو�صائل الإعالم 
عن�������د ورود حتذيرات عن احتمالية هطول 

اأمطار اأو وجود �صيول منقولة.

• اإذا كان هناك �ص�������يول غزي�������رة باملنطقة 
واحتمال و�ص�������ولها اإىل داخل املنزل وكان 

هناك مت�ص�������ع من الوقت اأنقل حاجياتك 

ال�ص�������رورية اإىل الطابق العل�������وي واأعمل 

على قطع التيار الكهربائي عن املنزل.

• ك�������ن ح�������ذرًا ول تتجاه�������ل التحذي�������رات 
والإر�صادات.

• ل تزور مناطق الك�������وارث لأن تواجدك 
بها رمبا يعيق عمليات الإنقاذ والطوارئ 

الأخرى.

الكهربائي�������ة  الأدوات  م�������ع  تتعام�������ل  ل   •
املبللة حتى تتاأكد من �صالمتها وجفافها 

من املاء.، اأ�صتخدم الك�صافات التي تعمل 

بالبطارية للروؤية.

• البق�������اء يف املن�������زل ومتابعة ال�ص�������تماع 
للن�ص�������رات اجلوية والتعليمات التي تبني 

لك حجم اخلطر.

• اإذا كنت تقود �ص�������يارتك توجه بها بعيدًا 
ع�������ن الأماكن املنخف�ص�������ة وجتمعات املياه 

وجماري ال�صيول.

• اإذا تعطلت �ص�������يارتك وخ�صيت ال�صيول 
اأتركها واجلاأ لأقرب مكان اآمن .

• �صاعد الآخرين بال�صكل الذي ل ي�صكل 
خطورة على حياتك وحياتهم .

• ل حت�������اول مل��������س اأو حتري�������ك الأج�ص�������ام 
ال�صاقطة والأ�صالك الكهربائية املتدلية.

هات�������ف  عل�������ى  امل�������دين  الدف�������اع  بل�������غ   •
)1804000( عن اأي خطر ت�صاهده .

• يف حالة احتمالية وجود �صواعق ابتعد 
عن املناطق املك�صوفة .

• يف حال�������ة القي�������ام بالرح�������الت الرية اأو 
التخيي�������م ابتعد عن جم�������اري الأودية يف 

حالة ق�������رب هطول الأمط�������ار اأو التعر�س 

ل�صيول منقولة.

اجل�������وال يف  اأو  الرادي�������و  ت�ص�������تخدم  ل   •
املناطق املك�صوفة يف حالة احتمال وجود 

�صواعق قريبة .

العالقات واإلعالم األمني: 
حمله توعوية للتعريف 

بوسائل وتدابير الدفاع المدني
للعالق�������ات  العام�������ة  الإدارة  ذك�������رت 

والإع�������الم الأمني ب�������وزارة الداخلية 

اأن ق�ص�������م التوعية والإر�صاد بالإدارة 

العام�������ة للدفاع املدين ق�������ام بحملة 

وزارة  ملدار��������س  واإر�ص�������ادية  توعوي�������ة 

الرتبية احلكومي�������ة والأهلية خالل 

للع�������ام  الأول  الدرا�ص�������ي  الف�ص�������ل 

الدرا�صي 2018-2017.

واأ�ص�������ارت الإدارة اإىل ان�������ه مت خ�������الل 

احلملة توزيع الكتيب�������ات التوعوية 

والإر�ص�������ادية التي تهدف على ن�ص�������ر 

امل�������دين  الداف�������ع  بتداب�������ري  الوع�������ي 

والهيئ�������ات  والطالب�������ات  للطلب�������ة 

التعليمية، وقد اأ�صرف على احلملة 

املهند�س اخت�صا�ص�������ي �صناء حممد 

عبيدان.
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الداخلي�������ة وبلدي�������ة الكويت والإطف�������اء والطوارئ 

الطبي�������ة. واأك�������دت الإدارة اأن اله�������دف م�������ن اخلطة 

املو�صوعة هو حفظ الأمن وبث روح الطماأنينة يف 

مناطق الر ونفو�س مرتاديها ومراقبة املخيمات.

واأو�ص�������حت اأن الإجراءات الأمنية تتمثل يف اإقامة 

وجتهيز النقطتني الأمنيتني يف اجلليعة واملطالع 

حلف�������ظ الأمن والنظ�������ام واإبراز التواج�������د الأمني 

وتقدمي امل�صاعدات الإن�صانية والأمنية واملرورية.

ونوه�������ت اإىل اأن وزارة الداخلية �ص�������تعمل على ردع 

كاف�������ة املخالف�������ات الأمنية وال�ص�������لوكيات اخلاطئة 

م�������ن قب�������ل رواد املخيم�������ات، والت�ص�������دي للعابثني 

بالأمن وحتقيق اق�ص�������ى درجات الأمن وال�صالمة، 

بالإ�ص�������افة اإىل تنظيم ندوات وحما�ص�������رات لرواد 

املخيم����������ات لزي����������ادة الوع�������ي الأمن�������ي عل�������ى كافة 

امل�صتويات، ف�صاًل عن تفعيل قانون بلدية الكويت 

من خالل ال�صبطية الق�صائية ملواجهة املخالفات 

البيئية، وكذلك و�صع لوحات اإر�صادية حتمل �صعار 

وزارة الداخلية وتت�ص�������من بع�س الن�صائح العامة 

والأمنية لرواد املخيم مع وجود مقر ثابت ي�صمل 

دورية اأمنية على واجهة املخيم للتدخل ال�ص�������ريع 

ومواجهة اأي حالت طارئة.

وتطرق�������ت الإدارة اإىل ن�ص�������ر الوع�������ي البيئ�������ي ع�������ن 

طريق تخ�ص�������ي�س مرك�������ز للهيئة العام�������ة للبيئة 

داخل املخيم �صاليه متنقل يكون نقطة النطالق 

لكافة احلمالت التوعوية البيئية لرواد املخيمات 

، والوقاي�������ة م�������ن احلرائ�������ق وح�������وادث الختن�������اق 

اأمت�������ت القطاع�������ات الأمنية ا�ص�������تعداداتها ملو�ص�������م 

ال�������ر، وذلك يف اإطار اجلهود الت�������ي تبذلها الوزارة 

حلفظ الأمن وتعزيز التواجد وال�صتقرار الأمني 

ومواجه�������ة كاف�������ة الظواه�������ر ال�ص�������لبية يف مو�ص�������م 

التخييم.

واأكدت على التن�صيق الكامل وامل�صتمر وعلى مدار 

ال�ص�������اعة بني كاف�������ة اأجه�������زة وزارة الداخلية، لفتة 

اإىل و�صع خطة �ص�������املة للتغطية املرورية جلميع 

الطرق ال�صريعة والقريبة من مناطق التخييم.

ويف هذا ال�ص�������دد اأ�ص�������ارت الدارة العامة للعالقات 

والع�������الم المن�������ي اإىل اأن الإدارة العام�������ة للدفاع 

امل�������دين بالتع�������اون م�������ع الإدارة العام�������ة للعالقات 

والإع�������الم الأمني ب�ص�������دد اإطالق حمل�������ة توعوية 

تواك�������ب خطته�������ا، منوه�������ة اإىل اأن احلمل�������ة يت�������م 

تنفيذه�������ا على ث�������الث مراحل ت�ص�������تهدف املرحلة 

الأوىل املناط�������ق ال�ص�������مالية يف حمافظة اجلهراء 

واملرحل�������ة الثانية تنطل�������ق يف املناط�������ق اجلنوبية 

مبحافظ�������ة الأحمدي يف حني ت�ص�������تهدف املرحلة 

الثالثة املنطقة الو�ص�������طى وي�ص�������ارك يف احلمالت 

عدد من ال�صباط و�صباط ال�صف واملتطوعني.

وك�ص�������فت الإدارة عن اإعداد خطة �صاملة للتغطية 

الأمنية يف مناطق التخييم �صمال وجنوب البالد، 

م�صرية اإىل اأن اجلهات امل�صاركة يف النقاط الأمنية 

هي مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور والإدارة 

العامة للدف�������اع امل�������دين والإدارة العامة للمباحث 

اجلنائية والإدارة العامة ل�صرطة النجدة من وزارة 

وال�ص�������المة ، واملحافظ�������ة عل�������ى النظاف�������ة العامة 

وال�ص�������رتاطات العام�������ة ل�ص�������وابط التخيي�������م من 

خالل م�صاركة بلدية الكويت باملخيم ، عالوة على 

التوعية ال�ص�������حية ال�ص�������املة من خالل م�ص�������اركة 

اإدارة الط�������وارئ الطبية وكذلك م�ص�������اركة عدة فرق 

من وزارة ال�صحة للوقاية من عدة اأمرا�س موؤكدة 

اأن جمي�������ع اجلهات امل�ص�������اركة ته�������دف جميعها اإىل 

حتقيق اأمن و�صالمة جميع املواطنني واملقيمني.

يف ه�������ذا ال�ص�������ياق اأكدت اأن هناك تعاونا وتن�ص�������يقا 

متوا�ص�������ال بني وزارة الداخلي�������ة وبلدية الكويت يف 

اإطالق احلملة التوعوية عر الر�ص�������ائل الن�ص�������ية 

لأ�ص�������حاب  النقال�������ة  الهوات�������ف  عل�������ى  الق�ص�������رية 

املخيمات الربيعية املرخ�صة من قبل البلدية.

واأو�ص�������حت اأن الر�ص�������ائل التوعوي�������ة �ص�������توجه اإىل 

اأ�ص�������حاب املخيم�������ات الربيعية املرخ�ص�������ة من قبل 

بلدي�������ة الكوي�������ت، م�ص�������ريًا اإىل اأن ه�������ذه الر�ص�������ائل 

�ص�������تتزايد تباع�������ًا م�������ع زي�������ادة اإع�������داد الرتاخي�س 

املمنوحة لأ�ص�������حاب املخيمات، وذكر ت اأن احلملة 

التوعوية ت�صتهدف الو�صول اإىل اأ�صحاب املخيمات 

ورواد الر وتوعيتهم با�صرتاطات الأمن وال�صالمة 

وغريه�������ا م�������ن ال�ص�������وابط املتبع�������ة خالل مو�ص�������م 

التخيي�������م حلمايته�������م واحلفاظ على �ص�������المتهم 

والعمل على تهيئة الظروف ل�صتمتاعهم مبو�صم 

الربيع.

و�ص���������ددت على �ص�������رورة البتعاد ع�������ن املحظورات 

التالية:

اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني:

أجهزة وزارة الداخلية أتمت

استعداداتها لموسم البـر

توعية
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قي�������ادة املركبات برعونة وا�ص�������تهتار وت�������رك املدفاأة 

اأو الفحم م�ص�������تعاًل اأثناء الن�������وم لفته اإىل ارتفاع 

معدلت الوفيات خا�صة بني حرا�س املخيم ب�صبب 

الغازات الناجتة عن احرتاق الفحم وعدم جتهيز 

املخي�������م ب�������اأدوات الإ�ص�������عافات الأولية وا�ص�������تخدام 

اأ�ص�������لحة �ص�������يد الطيور واإطالق الألع�������اب النارية، 

بالإ�صافة اإىل ال�صماح لالأبناء �صغار ال�صن بقيادة 

املركبة بق�صد التعليم والتدريب.

و�صددت على عدم ا�ص�������تخدام الباجيات يف الطرق 

الرئي�ص�������ية والعام�������ة وال�ص�������ريعة مم�������ا ي�������وؤدي اإىل 

احل���������وادث املروري��ة اجل�ص�������يم��ة واإىل الوفي��ات واأن 

اأ�ص�������حاب �ص�������ركات التاأجري للباجيات مينع منعًا 

باتًا التاأجري والتواجد يف مواقع املخيمات.

واأك�������دت على عدم ال�ص�������ماح ببيع الألع�������اب النارية 

حمذرة من ت�صببها يف اإحلاق الأذى برواد املخيمات 

ون�ص�������وب احلرائ�������ق يف بع�س املخيم�������ات وتعري�س 

حياة املواطن�������ني للخطر موؤكدة على م�ص�������ادرتها 

من قبل البلدية.

واختتم�������ت الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإع�������الم 

الأمني متمنيًة للمواطنني ق�ص��اء مو�ص�م تخيي��م 

�ص�������عيد وال�ص�������تمتاع بال�������ر موؤكدة عل�������ى حر�س 

وزارة الداخلي�������ة تاأم�������ني رواد ال�������ر م�������ن املواطنني 

واملخيمني منا�ص�������دة ب�ص�������رورة التع�������اون مع رجال 

ال�صرطة واللتزام بال�صلوكيات والعادات الأ�صيلة 

والقيم النبيلة املتاأ�صلة يف نفو�س الكويتيني منذ 

القدم.د

الإقامة والتواجد بالقرب من:

1. الأماكن الع�صكرية
2.املن�صاآت النفطية

3.اأعمدة كهرباء ال�صغط العايل
4.القرب من الطريق العام

وتهي�������ب الإدارة باملواطن�������ني والوافدي�������ن �ص�������رورة 

الحتف�������اظ باأوراقهم الثبوتي�������ة وتقدميها لرجال 

الأمن عند الطلب للتاأكد من �صخ�صيتهم، معربة 

ع�������ن تطلعه�������ا اإىل تع�������اون اجلميع م�������ع خمتلف 

الدوري�������ات الت�������ي تتواج�������د بالق�������رب م�������ن مناطق 

خميمات الر من اجل توف�������ري احلماية والرعاية 

لهم.

واأ�صارت اإىل اأن النقاط الأمنية املتواجدة بالقرب 

من خميم�������ات الر ي�ص�������عدها دائمًا تق�������دمي كافة 

اخلدم�������ات الأمني�������ة واملروري�������ة، اإ�ص�������افة اإىل قيام 

دوري�������ات ال�ص�������رطة امل�������زودة بكاف�������ة اأدوات النجدة 

والرعاي�������ة الإن�ص�������انية بتق�������دمي خدماته�������ا لرواد 

املخيم�������ات ومنه�������ا الإ�ص�������عافات الأولي�������ة واإطفاء 

احلرائ�������ق الب�ص�������يطة وغريه�������ا من اأوج�������ه الرعاية 

الإن�صانية يف اأماكن التخييم.

واأو�ص�������حت الإدارة اأن جمي�������ع اأجه�������زة الأمن على 

ا�صتعداد تام لتلقي ات�صالت املواطنني وبالغاتهم 

على هاتف الطوارئ 112.

وحذرت الإدارة من بع�س الظواهر ال�صلبية وترك 

خميماتهم من دون حرا�صة والحتفاظ مبقتنيات 

ثمين�������ة بداخلها مما يعر�ص�������ها لل�ص�������رقة، وكذلك 

افتتاح المخيم الربيعي 
لنادي ضباط الشرطة

ذكر مدير اإدارة نادي �ص�������باط ال�ص�������رطة 

العقيد �ص�������ليمان عبد اللطيف �ص�������نير 

ان حف�������ل افتتاح املخيم الربيعي لنادي 

�صباط ال�صرطة مبنطقة �صبحان خلف 

وزارة الداخلية )مبن�������ي نواف الأحمد( 

يوم الأربعاء 2017/11/29.

وقال اإن افتتاح املخيم ياأتي من منطلق 

حر��������س وزارة الداخلي�������ة على تخفي�س 

لل�ص�������باط  اليومي�������ة  احلي�������اة  اأعب�������اء 

م�������ن  م�ص�������احات  وخل�������ق  وعائالته�������م 

العالق�������ات الجتماعية والأ�ص�������رية بني 

�صباط الوزارة.

العدي�������د  ي�ص�������م  املخي�������م  اأن  واأو�ص�������ح 

م�������ن اخلدم�������ات الرتفيهية م�������ن األعاب 

لالأطف�������ال وم�ص�������رح لتق�������دمي احلفالت 

وامل�صابقات، واأن حجز اخليام لل�صباط 

وعائالته�������م يت�������م يوميًا مبق�������ر املخيم 

مبنطقة �صبحان.
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ذكرت الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم الأمني باأنه 

يف اإط�������ار اجلهود الت�������ي يقوم بها قط�������اع اأمن املنافذ 

لت�صهيل اإجراءات دخول وخروج املواطنني واملقيمني 

واحلف�������اظ على اأمن البالد م�������ن خالل التدقيق على 

جميع البيانات اخلا�ص�������ة بامل�صافرين وكذلك �صبط 

املطلوب�������ني واملمنوعني ان اإجمايل حركة امل�ص�������افرين 

عر اإدارة جوازات املطار التابعة لالإدارة العامة لأمن 

املط�������ار عن �ص�������هر اكتوبر  2017 بلغ�������ت  873.240    

ال�������ف مغادر وقادم واإجمايل عدد املغادرين والقادمني 

م�������ن مواطن�������ي دول جمل��������س التعاون ل�������دول اخلليج 

العربي�������ة 54.873    األف م�ص�������افر، لفتة اإىل اأن عدد 

املواطن�������ني القادم�������ني واملغادرين بلغ�������ت  266.779  

األف م�ص�������افر، اأما باقي اجلن�صيات بلغت 551.588  

األف م�ص�������افر. واأ�صارت اإىل اأن التاأ�صريات ال�صادرة من 

اإدارة ج�������وازات املطار بلغت 19.578( ( تاأ�ص�������رية، كما 

مت ك�صف ب�صمة الإبعاد لعدد )79( �صخ�صًا، و�صبط 

)11( من املزورين الذين مت �ص�������بطهم باإدارة جوزات 

املطار.

 واو�ص�������حت بانه مت �ص�������طب املنع عن 971(( �صخ�صًا 

ب�������اإدارة ج�������وازات املط�������ار، و�ص�������بط وحتوي�������ل )145( 

�صخ�ص�������ًا للجهات الطالبة اأما الأ�صخا�س املراجعني 

لإدارة ج�������وازات املط�������ار بلغ  )256(مراجع�������ًا، كما اأن 

ال�ص�������خا�س الذين �ص�������مح له�������م بالدخ�������ول بعد رفع 

�صابقة البعاد بلغ  )11( �صخ�س.

واأ�صافت الدارة ان اإدارة الرقابة الأمنية قامت ب�صبط 

عدد )146( خمالفة خالل �صهر اكتوبر 2017.

واأو�ص�������حت باأنه مت �ص�������بط عدد )12( جوازات مزورة 

واإحالة )15 ( �صخ�س اىل املخافر وعدد )16( حالة 

ع�������دول عن ال�ص�������فر و)9( حالت ت�ص�������هيل مهمة، كما 

مت اإحال�������ة )10( ا�ص�������خا�س اىل التنفيذ املدين وعدد 

)16( �صخ�صًا اإىل �صئون القامة وعدد )23( �صخ�صًا 

مرجعني وذلك لأ�صباب اأمنية.

منوعات

عدد المسافرين قدومًا ومغادرة
وضبط 146 مخالفًا أمنيًا عبر مطار الكويت

873240
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�ص�������من اجله�������ود التوعوية التي تق�������وم بها 

الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم الأمني 

بالتعاون مع وزارة الرتبية ملزيد من الثقافة 

الأمنية ب�صتى اأنواعها للطلبة يف املدار�س.

نظمت حما�صرة توعوية يف مدر�صة اأم كلثوم 

بنت حممد �س املتو�ص�������طة بنات، وحتدثت 

�ص�������ابط اإدارة الإعالم الأمني النقيب �صاره 

يو�ص�������ف م�ص�������طفى ع�������ن قان�������ون مكافح�������ة 

اجلرائم الإلكرتونية وحماية الن�ص�������ىء من 

تلك اجلرائم موؤكدة اأن و�ص�������ائل التوا�ص�������ل 

الجتماعي و�صوء ا�صتخدامها يعاقب عليها 

القان�������ون، حي�������ث اأن قان�������ون مكافحة تقنية 

املعلومات رقم 63 ل�صنة 2015 نظم كيفية 

ا�ص�������تخدام و�ص�������ائل التوا�ص�������ل الجتماعي 

وعدم التعدي على الآخري�������ن، مبينة اأنواع 

اجلرائ�������م التي ترتك�������ب وعقوباتها، وكذلك 

املحاذير التي يقع فيها م�ص�������تخدم و�ص�������ائل 

التوا�صل الجتماعي.

وم�������ن جانبها اأك�������دت �ص�������ابط اإدارة العالم 

الأمني املالزم اأول �ص�������يخة ال�صامل اأن هناك 

اأمور ب�ص�������يطة يجرمها القان�������ون ولبد من 

النتب�������اه لها وع�������دم الإ�ص�������اءة لالآخرين واأن 

تكون و�صائل التوا�صل الجتماعي ملزيد من 

العالق�������ات الطيبة وتبادل املعلومات املفيدة 

التي ت�ص�������هم يف بناء ال�صخ�ص�������ية واكت�صاب 

املهارات حمذرة من تناقل ال�صاعات وتبادل 

ال�ص�������ور والتي قد يتم ا�ص�������تغاللها بطريقة 

ت�ص�������ئ اىل �ص�������احبها ، مو�ص�������حة بذلك اأن 

تكنولوجي�������ا املعلوم�������ات �ص�������اهمت يف اجناز 

املعام�������الت يف �ص�������هولة وي�ص�������ر وكذلك عدم 

اإ�ص�������اعة الوق�������ت واجلهد ، حي�������ث انه ميكن 

نقل املعلومة من اجل�������زء من الثانية وباأقل 

جمهود.

ويف اخلت�������ام فتح باب النقا�س ومت الرد على 

العديد من الأ�ص�������ئلة وال�صتف�ص�������ارات التي 

طرحها احل�صور.

مكافحة الجرائم

في متوسطة أم كلثوم 
بنت محمد

اإللكترونية
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منوعات

 ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة 

الداخلية انه يف اإطار �صيا�صة التعاون والتن�صيق وتبادل 

اخل�������رات الت�������ي تنتهجها ال�������وزارة مع كاف�������ة قطاعات 

الدول�������ة، اختتم مرك�������ز التدريب التخ�ص�ص�������ي التابع 

لقط�������اع تكنولوجيا املعلوم�������ات والت�ص�������الت بالوزارة 

وحتت رعاية ال�ص�������يخ م�صعل اجلابر العبد اهلل ال�صباح 

وكيل الوزارة امل�ص�������اعد ل�ص�������ئون تكنولوجي�������ا املعلومات 

والت�صالت بوزارة الداخلية دورة تدريبية حتت عنوان 

)تلق�������ي بالغ�������ات 112( يف اإطار التعاون امل�ص�������رتك مع 

الإدارة العامة لالإطفاء.

واأو�ص�������حت اأن ال�������دورة �ص�������ارك فيه�������ا 15 متدرب�������ا من 

�ص�������باط العمليات وخمابري الال�ص�������لكي العاملني يف 

غرفة عمليات الإطفاء، وا�صتمرت على مدار 4 اأ�صابيع 

وحت�������ت اأ�ص�������راف مدي�������ر مرك�������ز التدريب املقدم  يا�ص�������ر 

م�صطفي خان.

واأ�ص�������ارت الإدارة اأن هذه الدورة تاأتي �ص�������من �صل�ص�������لة من 

الدورات التي يقدمها مركز التدريب التخ�ص�ص�������ي التابع 

لقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت بوزارة الداخلية 

ملنت�صبي الإدارة العامة لالإطفاء لتن�صيط خراتهم.

يف خت�������ام احلفل مت توزي�������ع ال�ص�������هادات على جمتازي 

الدورة وتقدمي دروع تذكارية للقائمني عليها.

اختتام دورة
تلقي بالغات 112 لـ 15 متدربًا من منتسبي اإلدارة العامة لإلطفاء
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ت�صرفت بان�صمامي اإىل دورة الإبداع الوظيفي 

والتي عقدت  يف الفرتة من  4 – 7  دي�ص�������مر 2016 حتت اإ�ص�������راف املحا�صر 

الدكتور املبدع عثمان الع�ص�������فور، وت�صرفت اأي�ص�������ا بزميالتي وزمالئي �صباط 

وزارة الداخلي�������ة الذي�������ن التحق�������وا بتلك ال�������دورة  والتي اأ�ص�������افت اإىل خرتي 

العملية والوظيفية وكل ال�ص�������كر للدكت�������ور عثمان على ما بذل من جمهود يف 

تلك املحا�صرات.

والإبداع هو .. اأن نكت�صف مواقع اخللل وال�صعف والبحث عن احللول املنا�صبة 

باأ�صاليب جديدة ومبتكرة وخمتلفة عن �صابقتها ومب�صاعدة عدة عوامل منها 

العقلية والبيئية والجتماعية والعملية والعلمية ..

ول يرتب�������ط الب�������داع بعم�������ر مع�������ني ول ملن يحمل�������ون ال�ص�������هادات العليا 

واملثقفني فقط ..

فهناك مبدعون لي�ص�������ت لديهم �ص�������هادات وغري متعلم�������ني واأعمارهم متفاوتة 

لكنه�������م اأبدع�������وا باأعمالهم ووظائفه�������م حتى من الناحي�������ة الجتماعية حيث 

يقوم�������ون ب�ص�������قل اإبداعاته�������م برتبية اأبنائهم ون�ص�������ئ جيل طي�������ب ذي اأخالق 

حمي�������دة وتربى على احلب وال�������ولء لوطنهم وغرزوا القيم الإ�ص�������المية فيهم 

منذ ال�صغر ..

والأب�������داع هو كن�������ز وجوه�������رة بداخلنا يج�������ب اإظهارها للن�������ور عن طريق 

اأعمالنا املبتكرة واملتطورة وا�ص�������تفادة املجتمع باإبداعاتنا ونكون ذا قيمة 

يف املجتمع ..

واإذا اأردن�������ا اأن نكون مبدعني يجب التخل�س من �ص�������لبياتنا نهائيًا مثل الرتدد 

والتوتر والت�ص�������اوؤم، ونكون واقعيني واإيجابيني اأ�صحاب قرار ونحاول مرارًا ول 

نياأ�س حتى ننجح ومنها الو�صول اإىل اأهدافنا املرجوة.

هن�������اك م�������ن اأبدع�������وا بالطل�������ب واخرتعوا اأجه�������زة لوظائف واأع�ص�������اء ج�ص�������م 

الإن�صان.

وهناك الكثري من البداعات التي ح�ص�������لت باملا�ص�������ي ونحن ن�ص�������تمتع بها يف 

وقتنا احلا�صر مثل التطور التكنولوجي والو�صائل الرتفيهية والنقل املتاحة 

لنا يف وقتنا املعا�صر كانت حماولت وجنحت باتخاذ القرارات والإ�صرار.

وهناك كثري من الأمثلة ن�ص�������ربها للذين يعملون بحب واإخال�س يف اأعمالهم 

الوظيفية واملهنية والفنية والإدارية والعلمية حتى اأبدعوا.

وندين للمبدعني الذين حاولوا ببداياتهم ومل يياأ�صوا حتى جنحوا وبالإ�صرار 

اأبدعوا وا�صتمتعنا نحن باإبداعاتهم.

ولنكمل م�ص�������رية البداع ون�ص�������عى للتميز ونح�������دد اأهدافنا ونرت�������ب اأولوياتنا 

ونخطط ونركز وننظم اأوقاتنا وجنهد اأنف�صنا ونتوازن ونتخل�س من �صلبياتنا 

ون�صتفيد من اإيجابياتنا ون�صبح نحن مبدعني كلنا مبدعني.

اإلبداع

بقلم

مالزم اأول / بدر ها�صم مراد

رئي�س ق�صم �صوؤون العاملني بالوكالة

باإدارة اخلدمات املالية والإدارية وال�صيانة

الإدارة العامة لل�صوؤون القانونية

55



56

العنف ضد االطفال
�ص�������وء معامل�������ة واإهمال الأطف�������ال ظاهرة موج�������ودة يف جمتمعاتن�������ا وتعد من 

الظواه�������ر التي انت�ص�������رت يف الآونة الأخرية. قد تاأخذ الإ�ص�������اءة �ص�������د الأطفال 

اأ�صكال متعددة قد يكون عقابا بدنيا ي�صتهدف ج�صد الطفل كال�صرب والإيذاء، 

اأو اعتداء جن�ص�������ي وقد يكون نف�ص�������يا يهدد اأمن الطفل النف�صي بالإ�صافة اإىل 

الهمال وهو عدم تقدمي الحتياجات الأ�صا�صية للطفل يف جمالت: ال�صحة، 

التعليم، التطور العاطفي، التغذية، امل�صكن...

اآث�������ار العن�������ف �ص�������د الطفل فوري�������ة وبعي�������دة املدي؛ فالآث�������ار اجل�ص�������دية تتمثل 

بالإ�ص�������ابات والإعاقات وقد ت�������وؤدي اإىل الوفاة، اأما الآثار النف�ص�������ية فتوؤثر على 

�صخ�ص�������ية و�صلوك الطفل ومنوه العقلي والنف�ص�������ي والإجتماعي، وقد يتعدي 

الأثر الطفل لي�ص�������ل اإىل املجتمع من انت�ص�������ار للعنف والنحراف مثل تعاطي 

املخدرات والكحول كما يوؤدي اإىل زيادة ن�صبة النتحار وانت�صار اجلرمية. 

برنامج الكويت الوطني لحماية الطفل
انطالقا من ر�صالة وزارة الداخلية يف توفري الأمن وحتقيق العدالة، وتر�صيخًا 

لن�ص�������و�س الد�صتور التي اأولت رعاية خا�ص�������ة للطفل والن�صاأ واإميانًا باحلقوق 

الأ�صا�صية لالإن�صان، ان�صمت وزارة الداخلية متمثلة يف اأربع اإدارات: اإدارة الطب 

ال�ص�������رعي، اإدارة ال�ص�������رطة املجتمعي�������ة، اإدارة حماية الأح�������داث و الإدارة العامة 

للتحقيق�������ات اإىل اللجنة الوطنية العليا حلماية حقوق الطفل التي �ص�������كلت 

يف �ص�������نة 2013 يف وزارة ال�ص�������حة والتي ت�ص�������م ممثلني عن جميع املوؤ�ص�ص�������ات 

احلكومي�������ة واملدنية وتهدف اللجنة اإىل و�ص�������ع الأ�ص��������س واخلط�������ط والتدابري 

الالزمة حلماية الطفل من �صوء املعاملة والإهمال.

كما قامت دكت�������ورة منى اخلواري )املدير التنفي�������ذي لرنامج الكويت الوطني 

حلماي�������ة الطف�������ل( يف �ص�������نة 2014 بت�ص�������كيل ف�������رق حماية الطف�������ل يف جميع 

امل�صت�ص�������فيات احلكومية العامة والتخ�ص�صية وي�صم كل فريق: طبيب اأطفال 

اأو باطنية، ممر�س، اأخ�صائي اإجتماعي ومعالج نف�صي. ويف �صنة 2015 اأ�صدر 

وزير الداخلية قرار وزاري رقم )645( باإن�صاء »ق�صم حماية الطفل« يتبع اإدارة 

حماية الأحداث ليتم تلقي البالغات من فرق احلماية بامل�صت�ص�������فيات والقيام 

بالتحقيق املبدئي فيها ومن ثمة احالتها ايل اجلهات املخت�ص�������ة ل�ص�������تكمال 

التحقيق اإذا ا�ص�������تدعى المر. ويف �ص�������نة 2017 مت اإن�صمامي كطبيبة �صرعية 

لفريق حماي�������ة الطفل وذلك �ص�������عيا اإىل اتباع نهج متعدد التخ�ص�ص�������ات مما 

ي�ص�������هم يف �ص�������رعة اتخاذ القرار يف مثل تلك احلالت والتدخل ال�صريع لتاأمني 

�صالمه الطفل وحمايته من التعر�س ملزيد من العنف.

األدلة الجنائية

ضد األطفال

.. وكدمات »�صفع«عنف بوا�صطة احلرقعنف بوا�صطة الع�س

إعداد:  د. نوره علي العمري
)مساعد مدير إدارة الطب الشرعي(

- بكالوريوس طب وجراحة عامة )كلية الطب- جامعة الكويت(.
- ماجستري ودكتوراه يف الطب الشرعي )اسكوتلندا(.

- دبلوم العلوم اجلنائية )اسكوتلندا(.
- متخصصة يف اإلعتداءات اجلسدية واجلنسية على األطفال )بريطانيا(.

- عضوة يف جمعية االطباء الشرعيني الربيطانية.
- عضوة يف اللجنة العليا حلماية الطفل )الكويت(.

- عضوة يف فريق حماية الطفل )الكويت(.
- مدرب معتمد من جمال حماية الطفل.

.)ISPCAN( عضوة يف اجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة االطفال وإهمالهم -

د. نوره العمري

تنسيق خبيرة جنائية : زين العتيبي 
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يف �ص�������نة 2016 مت اإع�������داد فريق مدربني يف جمال حماي�������ة الطفل من قبل خبري 

حماي�������ة الطفل ل�������دى اليوني�ص�������يف ويق�������وم الفريق حالي�������ا بتدريب م�������ن يتوىل 

بحك�������م مهنته العناي�������ة بالأطفال ورعايتهم  مثل اأطب�������اء الرعاية الولية واأطباء 

امل�صت�ص�������فيات واملدر�ص�������ني وذلك عن طريق عق�������د ور�س العمل للتع�������رف على اآثار 

وموؤ�صرات العنف واآلية التبليغ كما يتم عمل حما�صرات لزيادة الوعي العام.

قانون الكويت لحماية حقوق الطفل
�صدر قانون 2015/21 يف �صاأن حقوق الطفل ون�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 10 

مايو 2015، ويتكون من 97 مادة تكفل حقوق الطفل بداية من حقه يف احلياة 

والرتبية والتعليم والرعاية ال�صحية اإىل حمايته من �صوء املعاملة والإهمال. 

آلية تبليغ فرق حماية الطفل
اأن�ص�������ات اللجنة الوطنية العليا حلماية الطفل خط م�ص�������اندة الطفل )147( يف 

نوفمر �ص�������نة 2016 والذي يخدم الأطفال حتى �صن 18 �صنة ومقدمي الرعاية 

لهم من توفري خدمات امل�صورة والإحالة. يعمل اخلط 24 �صاعة يف اليوم وطوال 

اأيام ال�صبوع.

يتم ا�ص�������تقبال املكامل�������ات والبالغات ومن ثم اإحالتها لفرق حماية الطفل ح�ص�������ب 

املنطق�������ة ال�ص�������حية التابع لها الطف�������ل، يقوم الفريق مبناق�ص�������ة احلالة وو�ص�������ع 

الآلي�������ة املنا�ص�������بة قبل اأي اإج�������راء ومن ثم يتم تقييم احلالة م�������ن جميع اجلوانب 

كالتايل: درا�ص�������ة الظروف الإجتماعية للقائمني على رعاية الطفل ملعرفة ما اإذا 

كان�������ت البيئة املحيطة بالطفل اآمنة ومنا�ص�������بة؛ اإجراء التقييم النف�ص�������ي للطفل 

والقائمني على رعايته؛ الفح�س الإكلينيكي والفحو�ص�������ات املخرية، الك�ص�������ف 

الطبي ال�صرعي، التحقيق املبدئي وحتريات املباحث الالزمة لكل حالة. وتتم 

جميع هذه الإجراءات ب�صرية تامة وبال�صرعة املمكنة.

أطفالنا أمانة
حت�������ت رعاية �ص�������مو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ص�������يخ جاب�������ر املبارك احلمد 

ال�ص�������باح ، وبح�ص�������ور معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 

الفريق متقاعد ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح ، اأقامت وزارة الداخلية 

»موؤمتر الكويت الإقليمي الأول حلماية الأطفال من خماطر و�صائل 

التوا�ص�������ل الجتماع�������ي« وذل�������ك خالل الف�������رتة م�������ن 21-23 مار�س 

2017. وت�ص�������من م�ص�������اركات من دوله الكوي�������ت ودول اخلليج ودول 
عربية ومنظمات عاملية مثل يون�ص�������كو والنرتبول. و�صملت تو�صيات 

املوؤمت�������ر اجلانب الت�ص�������ريعي، اجلان�������ب الأمني، اجلان�������ب الإعالمي، 

اجلانب الرتبوي واجلانب النف�ص�������ي و الإجتماعي حتقيقًا لالأهداف 

التي ت�صب يف امل�صلحة العامة على ال�صعدين املحلي والإقليمي مبا 

ي�صمن حماية الطفل من خماطر و�صائل التوا�صل الجتماعي. 

رسالتنا
    حماي�������ة حق�������وق الطفل حتت�������اج اىل العمل اجلماعي املنظ�������م بني فئات 

املجتمع املختلفه و ن�صر الوعي و ثقافة حق الطفل بني جميع اأطياف املجتمع.

    يحت�������اج التعامل مع ق�ص�������ايا العنف �ص�������د الأطفال اىل العم�������ل اجلماعي بني 

النظم القانونيه و الجتماعيه و الطبيه.

    »لترتدد بالإت�صال على )147( بالتبليغ قد تنقذ حياة طفل«.

.. وكدمات »�صرب باحلزام«كدمات »قر�س«عنف بوا�صطة احلرق

147
خط مساندة 

الطفل
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رصد مواطن يبث الشائعات واألخبار الكاذبة 
على مواقع التواصل االجتماعي

ضبط 16 مطلوبًا جنائيًا ومدنيًا و39 مخالفًا 
لقانون االقامة وقضايا خمور ومخدرات

إلقاء القبض على قائد مركبة وضع لوحة 
كتب عليها شعارات مخالفة للقانون

ضبط 20 عاملة منزلية في حملة تفتيشية 
على مكاتب محافظة األحمدي

   ضبط 1436 مطلوبا
جنائيًا ومدنيًا ومخالفًا 

متكن قطاع المن اجلنائي ممثال بالإدارة العامة للمباحث اجلنائية متكن من خالل لقانون االقامة

ن�ص�������اط مكافحة الأن�صطة املخالفة للقانون ومن خالل تطبيقاتها املتقدمة من ر�صد 

مواطن بتهمة بث اأخبار كاذبة و�ص�������ائعات مثرية والتعر�س لالآخرين عن طريق مواقع 

التوا�صل الجتماعي، وقد مت القب�س على املواطن وجاري تعقب من يتعاون معه.

وقد مت اإحالة املواطن اإىل النيابة العامة على ذمة 24 ق�ص�������ية مرفق معها ال�ص�������كاوى 

املقدمة �ص�������د ه�������ذا احل�ص�������اب متهي�������دًا لتخ�������اذ الإج�������راءات القانونية �ص�������ده. وتوؤكد 

الإدارة العام�������ة للعالق�������ات والإعالم الأمني بوزارة الداخلية اأن ن�ص�������ر تلك الأخبار غري 

ال�ص�������حيحة والتعر�س ل�صخ�صيات وغريها ت�ص�������كل مبجملها جرائم الكرتونية يعاقب 

عليها القانون.

�ص�������من جهود قطاع الأمن العام حلفظ الأمن والنظام وفر�س هيبة و�ص�������يادة القانون ملنع 

وقوع اجلرمية والوقاية منها و�ص�������بط مرتكبيها من خالل التواجد الأمني املكثف يف كافة 

املحافظات ب�صكل عام ل�صبط املخالفني واملركبات املطلوبة على ذمة ق�صايا �صواء مدنية اأو 

جنائية و�ص�������مان تنفيذ الحكام واأوامر ال�صبط ال�صادرة بالتعاون مع جهات الخت�صا�س 

و�صبط املطلوبني واملخالفني واخلارجني على القانون.

وباإ�ص�������راف وكيل وزارة الداخلية ل�ص�������ئون المن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح نفذت 

مديريات المن عدة نقاط تفتي�س يف حمافظات دولة الكويت وقد ا�صفرت عن �صبط )16( 

مطلوب جنائي ومدين ومتغيب بالإ�صافة اىل )39( خمالف لقانون القامة وبدون اثبات، 

كما مت �صبط �صخ�س مطلوب للحب�س و )13( القاء قب�س جلهات امنية خمتلفة.

ذك�������رت الإدارة العامة للعالقات والإع�������الم الأمني بوزارة الداخلية ان رج�������ال الدارة العامة 

للمباح�������ث اجلنائية )مباحث الفروانية( متكنوا من اإلقاء القب�س على قائد مركبة و�ص�������ع 

لوحة كتب عليها �صعارات خمالفة للقانون.

واأ�ص�������افت انه انت�صر على و�صائل التوا�صل الجتماعي مقطع فيديو ملركبة ت�صري يف الطرق 

حتمل لوحة كتب عليها �صعارات خمالفة للقانون وعلى الفور قام رجال مباحث الفروانية 

بالبحث والتحري ومتكنوا من اإلقاء القب�س على قائد املركبه ، و تبني اأنه مواطن ومطلوب 

يف ق�صية جنائية ومت اإحالته للجهات المنية املخت�صة ل�صتكمال التحقيق.

ذكرت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني اأن اإدارة العمالة املنزلية التابعة لالإدارة 

العامة ل�ص�������وؤون الإقامة قامت بحملة تفتي�صية على مكاتب ا�صتقدام العمالة املنزلية 

يف حمافظة الأحمدي، وقد اأ�ص�������فرت عن �ص�������بط 20 عاملة منزلية خمالفة للقانون 

ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة.

العيون الساهرة

 �ص�������من جهود قطاع الأمن العام حلفظ 

الأم�������ن والنظ�������ام وفر��������س هيبة و�ص�������يادة 

القانون ملنع وقوع اجلرمية والوقاية منها 

و�ص�������بط مرتكبيه�������ا من خ�������الل التواجد 

الأمني املكثف يف كافة املحافظات ب�صكل 

عام ل�صبط املخالفني واملركبات املطلوبة 

على ذمة ق�صايا �ص�������واء مدنية اأو جنائية 

و�ص�������مان تنفيذ الحكام واأوامر ال�صبط 

ال�صادرة بالتعاون مع جهات الخت�صا�س 

و�صبط املطلوبني واملخالفني واخلارجني 

على القانون.

وباإ�ص�������راف وكيل وزارة الداخلية ل�ص�������ئون 

الأم�������ن الع�������ام بالإناب�������ة الل�������واء ابراهيم 

الط�������راح نف�������ذت مديري�������ات المن   عدة 

نقاط تفتي�س يف حمافظات دولة الكويت 

وقد ا�صفرت عن �ص�������بط )531( مطلوب 

جنائي وم�������دين ومتغيب بالإ�ص�������افة اىل 

)905( خمال�������ف لقان�������ون القامة وبدون 

اثبات، كما مت �ص�������بط )35( القاء قب�س 

جلهات امني�������ة خمتلفة، بالإ�ص�������افة اإىل 

�صبط 114 ق�صية خمدرات وخمور.

وتوؤك�������د الدارة العامة للعالقات والعالم 

المني على ا�صتمرارية احلمالت المنية 

عل�������ى م�������دار ال�ص�������اعة ويف كاف�������ة املناطق 

للعمل ع�������ل تطبيق القان�������ون واحلد من 

ال�صلوكيات اخلاطئة.
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ضبط 9 شركات مغلقة عليها 53 كفالة 
و 35 عاماًل وعاملة مخالفين

الرقابة األمنية تضبط مطلوبين 
في مطار الكويت الدولي

القبض على وافد حاول رشوة أحد العاملين 
باإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة

العالقات واإلعالم األمني: ضبط المتهم 
بالتهجم على فتاة في مركبتها

   آسيوي 
يزور مهنته للحصول 

على رخصة قيادة يف اإطار اجلهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من انت�صار اجلرمية وتقدمي مرتكبيها 

للعدالة، متكنت الإدارة العامة ملباحث �ص�������ئون الإقامة )اإدارة البحث والتحري( من �ص�������بط 

)9( �ص�������ركات مغلق�������ة وهمي�������ة يوجد على كفالته�������ا )53( عاماًل مت اإدراجه�������م جميعا ً على 

قائمة املمنوعني بالإ�ص�������افة اىل خماطبة اجلهات املعنية لتخاذ الجراءات املنا�صبة بحق 

ال�صركات املخالفة.

كم�������ا متكنت الدارة العامة ملباحث �ص�������ئون القامة من �ص�������بط )35( �ص�������خ�س منهم )17( 

ن�ص�������اء و)18( رجال يف منطقة املهبولة يحملون اإقامة م�������ادة )20( عمالة منزلية، وجاري 

التحقيق معهم وا�صتدعاء كفالئهم لتخاذ الجراءات القانونية بحقهم.

متك�������ن رجال الأمن يف اإدارة الرقابة الأمني�������ة التابعة لالإدارة العامة لأمن املطار متكنوا من 

اإلقاء القب�س على ثالثة مقيمني من اجلن�صية الأ�صيوية اأحدهم لعدم حمله اإثباتًا ر�صميًا، 

وبالتدقي�������ق على بيانات�������ه تبني اأنه عليه اأمر اإلق�������اء قب�س واأخر عليه اإلق�������اء قب�س وتغيب 

والثالث عليه منع دخول ومتت اإحالتهم اإىل خمفر جليب ال�ص�������يوخ والإدارة العامة ملباحث 

�صوؤون الإقامة.

ذك�������رت الإدارة العامة للعالقات والإع�������الم الأمني اأن الإدارة العامة ملباحث �ص�������وؤون الإقامة 

)اإدارة الرقابة والتن�ص�������يق( متكنت من اإلقاء القب�س على وافد عربي متلب�ص�������ًا بر�صوة اأحد 

العامل�������ني بالإدارة العامة ملباحث �ص�������وؤون الإقام�������ة. وكان وافد عربي ق�������د عر�س على اأحد 

العاملني بالإدارة العامة ملباحث �ص�������وؤون الإقامة مبلغًا من املال مقابل اخالء �ص�������بيل وافد 

اآ�ص�������يوي ب�ص�������ورة غري قانونية اإل اأنه مت عمل كمني له ويف موعد ومكان الت�صليم املحددين 

قامت قوة من رجال مباحث الإقامة باإلقاء القب�س عليه متلب�صًا بالر�صوة.

ذك�������رت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة الداخلية اإي�ص�������احًا ملقطع الفيديو 

املتداول على مواقع التوا�ص�������ل الجتماعي حول قيام �ص�������خ�س بالتهج�������م على فتاة داخل 

مركبته�������ا.. اأن رجال قطاع الأمن اجلنائ�������ي )الإدارة العامة للمباحث اجلنائية( متكنوا من 

التو�صل لكافة بيانات املذكور على الرغم من عدم وجود �صكوى بحقه. واأو�صحت الإدارة اأنه 

بعد ت�صديد عمليات البحث عنه يف اأعقاب التاأكد من املعلومات الواردة قام املذكور بت�صليم 

نف�صه اإىل مباحث القريوان، واأفاد باأن الواقعة حدثت بينه وبني فتاة يعرفها. وقد مت حجز 

املذكور يف انتظار ال�ص�������تماع اإىل اأقوال الفتاة للتاأكد من �ص�������دق اأقواله ومعرفة رغبتها يف 

حتريك الدعوى اجلزائية �صده من عدمه.

ذك�������رت الإدارة العامة للعالق�������ات والإعالم الأمني 

اأن الإدارة العام�������ة ملباح�������ث �ص�������ئون الإقامة نفذت 

حمل�������ة عل�������ى مكاتب اخل�������دم ملالحق�������ة املخالفني 

لقانون الإقامة والعم�������ل واخلارجني عن القانون 

اأ�صفرت عن �صبط 21 خمالف لقانون العمل من 

خمتلفة.  جن�صيات   

واأ�ص�ارت الإدارة اإل�ى ورود م�ع�ل�وم�ات لإدارة ال�ب�ح�ث 

والت�ح�������ري بوجود مكت�������ب عمال�������ة منزلية وهمي 

يقوم بالتفاق مع املواطنني واملقيمني على توفري 

عمال�������ة مقابل مبال�������غ مالية واإعطائهم �ص�������ندات 

قب��������س واإيهامه�������م انهم مكت�������ب ر�ص�������مي للعمالة 

املنزلي�������ة وبعد اتخاذ الإج�������راء القانوين الالزم مت 

القب�س عليهم، وبالتحقيق معهم اعرتفوا باأنهم 

ل يعملون لدى كفالئه�������م ويعملون بنظام العمل 

اليومي وبال�صتعالم عنهم تبني اأن عليهم بالغات 

تغيب ومطلوبني على ذمة ق�صايا اأخرى.

من جانب اأخر و�صمن جهود الإدارة العامة ملباحث 

الإقامة مت �ص�������بط اح�������د الوافدين يعمل مبهنه ) 

بائ�������ع ( حيث قام بتحويل مهنته م�������ن بائع اإيل ) 

�ص�������ائق ( ولي�س لديه رخ�ص�������ه قياده وبعمل املزيد 

م�������ن التحريات حول الواقعة تب�������ني اأن اإذن العمل 

ال�صادر على اأ�صا�صه تغيري املهنة )مزور (ول يوجد 

ل�������ه ملف و مت �ص�������بط املوظف الذي ق�������ام باإدخال 

املعامل�������ة يف جهاز احلا�ص�������ب الأيل )وهو مواطن ( 

حيث قام باإتالف امللف الأ�صلي للمعاملة وباإجراء 

املزيد من التحريات تبني اأي�صا انه مت جتديد اأذن 

العمل )املزور (من قبل موظف اأخر )وهو مواطن 

اأي�ص�������ا( ومت ا�ص�������تدعائه ومبواجهته مبا تو�ص�������لت 

الي�������ه التحريات و باإذن العمل امل�������زور اقر واعرتف 

انه مت اإجنازها مبقابل مادي.
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عالم االسرة
إعداد: عذاري أحمد

احلليب هو جزء مهم جدا من منط حياتنا، فهو يحتوى على كافة الفيتامينات 

املوجودة فى خمتلف الوجبات الغذائية، واحلليب يعطى اجل�صم الفيتامينات 

والروتينات، والكربوهيدرات، والفيتامينات واملعادن التى ت�صمل الكال�صيوم 

واملغني�صيوم والفو�صفور والزنك وفيتامني A، B، D، والريبوفالفني .

احلليب وتناول احلليب البارد له عدد من الفوائد للج�صم ومن اأبرزها :

صحة العظام
احلليب يفيد اجل�صم ككل، ومعروف فى الغالب لتح�صني م�صتويات الكال�صيوم 

، كما اأنه يعزز منو العظام فى الأطفال، مع احلفاظ اأي�ص�������ا على قوة العظام يف 

البالغني ، وفيتامني D مطلوب للج�صم لمت�صا�س الكال�صيوم.

يساعد فى فقدان الوزن
احلليب هو احلل لل�صهية املفتوحة ، فهو وجبة خفيفة و�صحية ، واإ�صافة كوب 

من احلليب اإىل الع�ص�������اء اأو �ص�������ربه مع الفاكهة ي�ص�������اعد على فقدان الوزن 

خا�صة لو كان حليب منزوع الد�صم .

يقلل من اإلجهاد
يف نهاية اليوم، كوب من احلليب الفاتر ي�ص�������اعد فى احلد من التوتر 

وال�صرتخاء فى الأع�صاب ، كما ي�صاعد على زيادة الطاقة .

بناء العضالت
احلليب ي�ص�������اعدك على بناء الع�صالت، فال�صخ�س 

ال�������ذى يعمل على مدار الي�������وم وميار�س املزيد من 

الريا�صيات الكثيفة ي�صتطيع ا�صتعادة الطاقة 

املفقودة من احلليب .

فوائد الحليب 
فى عالج زيادة الوزن وبناء العظام

يفاجاأ بع�س الأ�صخا�س بالعمى اأو اخلر�س، واأحيانًا بعدم القدرة على احلركة، تلك الأعرا�س 

التى حتدث بعد وقوع خالفات بالعمل اأو بالأ�ص�������رة، وتكون هذه الأعرا�س موؤقته نتيجة �صوء 

احلالة النف�صية وفقا لت�صخي�س الأطباء.

يو�ص�������ح الدكتور عادل املدنى اأ�صتاذ الطب النف�ص�������ى بجامعة الأزهر، الأ�صباب النف�صية التى 

توؤدى لالإ�صابة ب�صلل اأوالعمى املوؤقت، حيث قال :"ي�صعر بع�س الأ�صخا�س بالعمى اأو اخلر�س 

وال�صلل املوؤقت بعد ن�صوب خالفات اأ�صرية اأو بني زمالئه بالعمل اأو مروره بحزن �صديد نتيجة 

فقدانه �ص�������يئا عزيزا عليه اأو تعر�صه �ص�������غوط من العمل وم�صئوليات احلياة"، م�صريًا اإىل اأن 

هذه الأعرا�س قد ت�صتمر ملدة اأيام.

وعن طرق العالج يقول اأ�ص�������تاذ الطب النف�صى بجامعة الأزهر فى ت�صريحات لليوم ال�صابع اإن 

ع�������الج هذه الأعرا�س يعتمد على عالج طبى وهو تناول اأدوية ح�ص�������ب درجة احلالة ال�ص�������حية 

وعالج نف�صى يعتمد على التحدث عن امل�صاكل النف�صية التى مير بها، وت�صببت فى حدوث هذه 

الأعرا�س ومبجرد ال�صفاء ، يعود اإليه النظر مرة اأخرى وي�صتطيع التحدث والتحرك اأي�صًا.

هدى أعصابك.. ضغوط العمل والخالفات 
األسرية قد يسببان العمى والشلل المؤقت
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شد البشرة 
ماسك البيض

اح�صرى بي�صة، واف�صلى منها ال�صفار 

ودعيه جانبا، ف�صوف نعتمد على بيا�س 

البي�س فقط فى هذا املا�صك، ثم قومى 

بو�ص�������ع البيا��������س على الوج�������ه واتركيه 

حتى يجف متاما، ثم ا�ص�������طفى الوجه 

باملاء الفاتر.

ويعد هذا املا�ص�������ك من اأب�ص�������ط واأف�صل 

اأي�صا املا�ص�������كات التى ت�صاعد على 

�صد اجللد وي�صهل القيام به فى 

اى وقت  كما انه ل ي�ص�������تهلك 

منك جهد او تكلفه.

شد الجلد
ماسك الكرنب

ي�صاعد الكرنب مبا يحتويه 

من عنا�ص�������ر على  مقاومة 

مثل  ال�ص�������يخوخة  عوام�������ل 

التجاعي�������د، وتره�������ل اجلل�������د، 

حيث ي�صاعد على �صد اجللد.

 �صتحتاجني اإىل :

2 اأو 3 اأوراق من الكرنب
2 ملعقة كبرية من دقيق الأرز

ب�ص�������ع قطرات م�������ن زيت الل�������وز  اأو زيت 

الزيتون.

شد الجلد
افرم�������ى اأوراق الكرن�������ب جيدا لت�ص�������بح 

عجينة ناعمة، ثم يتم اإ�صافة ملعقتني 

من دقيق الأرز وع�������دد قليل من قطرات 

زيت اللوز، ميكنك اإ�صافة زيت الزيتون 

بدل م�������ن زيت اللوز، ولك�������ن اإذا كان نوع 

ب�ص�������رتك  دهنية فتجنبى و�صع قطرات 

الزيت.

 امزج�������ى اخلليط جي�������دا ، ووزعى هذا 

اخلليط على وجه�������ك واتركيه ملدة 15 

اإىل 20 دقيق�������ة وبع�������د اأن يج�������ف قومى 

ب�صطف باملاء الدافئ.

ك�صفت درا�صة طبية عن اأن زيادة الن�صاط البدنى وارتفاع كثافة التمارين الريا�صية ميكن اأن 

تقلل خطر الوفاة من اأى �صبب بني الن�صاء الأكر �صنًا، ويت�صبب عدم ممار�صة الريا�صة اأو اأى 

ن�صاط بدنى فى م�صاعفة الوفيات �صنويًا كالتدخني.

وتو�ص�������ى املبادئ التوجيهية احلالية باأهمية الن�ص�������اط البدنى ما بني معتدل اإىل �صديد ملدة 

ل تقل عن 150 دقيقة على الأقل اأ�ص�������بوعيا، اأو نحو 75 دقيقة من الن�ص�������اط البدنى عاىل 

الكثافة اأ�صبوعيا، ف�صاًل عن متارين الع�صالت لأكر من يومني فى الأ�صبوع.

وكان الن�ص�������اط البدنى املعتدل اإىل ال�صديد )مثل امل�صى ال�ص�������ريع( مرتبطا بانخفا�س خطر 

الوفاة بن�ص�������بة ترتاوح بني 60 و%70 فى نهاية الدرا�ص�������ة التى دامت 4 �ص�������نوات بني الن�ص�������اء 

الأكر ن�صاطا، مقارنة باأقلها ن�صاطا.

وتدعم هذه الدرا�ص�������ة املبادئ التوجيهية احلالية للن�ص�������اط البدنى، مثل تلك ال�ص�������ادرة عن 

جمعي�������ة القلب الأمريكية، التى توؤكد على اأهمية ممار�ص�������ة الن�ص�������اط البدنى ما بني املعتدل 

وال�صديد.

امشى بسرعة يحتار المرض فيك.. 
السير بانتظام يقلل نسبة وفاة السيدات 70 ٪

�س���د اجللد خا�س���ة الوجه والرقبة هو جزء اأ�سا�سى 

من مالمح اجلمال التى ل تتنازل عنها املراأة لإطاللة 

جذابة، خا�س���ة مع التقدم فى ال�سن، ووجود عوامل 

بيئية كثرية تت�س���بب فى التاأثري �س���لبيا على الب�سرة 

 beautyhealthtips مث���ل التلوث، ووفق���ا ملوق���ع

ميك���ن العتماد عل���ى مكونات طبيعية ل�س���د اجللد 

للح�س���ول عل���ى ب�سرة اأكرث �سباب���ا، من خالل بع�ص 

الأقنع���ة الطبيع���ة الت���ى ميك���ن من خ���الل تكرارها 

بانتظام احل�سول على نتائج جيدة.

لحماية بشرة الوجه
ماسك الكرنب لشد الجلد ومقاومة التجاعيد
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عالم االنترنت
إعداد: وفاء الغريب

دراسة: 67 % 
من األمريكيين يخشون 
الجرائم اإللكترونية أكثر من السرقة والقتل

أجهزة الب توب يمكن شراؤها 
خالل موسم التخفيضات

تطلق �ص�������ركات التكنولوجيا املختلفة مع نهاية 

كل ع�������ام تخفي�ص�������ات �ص�������خمه عل�������ى اأجهزتها 

املتنوعة، ويجد امل�ص�������تخدمون حول العامل فى 

هذا فر�صة ل�صراء ما يحتاجونه، واإذا كنت تريد 

�ص�������راء جهاز لب توب جديد خ�������الل نهاية هذا 

العام تزامنا مع مو�ص�������م التخفي�صات، فر�صد 

فيما يلى جمموعة من الأجهزة املميزة التى مت 

ي�ص�������عر الأمريكي�������ون بقل�������ق اإزاء اجلرائم التى 

حت�������دث عل�������ى الإنرتن�������ت اأك�������ر م�������ن اجلرائ�������م 

"التقليدية" مثل ال�ص�������طو و�ص�������رقة ال�ص�������يارات 
والعت�������داء اجلن�ص�������ى، وهذا وفق�������ا لتقرير من 

�صحيفة "جالوب نيوز".

اإذ يعت�������ر �ص�������كان الوليات املتح�������دة الأمريكية 

اأن اأه�������م ما يث�������ري القلق هو اخ�������رتاق املعلومات 

ال�صخ�ص�������ية واملالية اخلا�ص�������ة بهم، وكان 67% 

م�������ن الذي�������ن �ص�������ملهم ال�ص�������تطالع قلق�������ني من 

ه�������ذا الأمر ب�ص�������كل اأكر م�������ن التعر�س جلرمية 

"تقليدية" مثل �صرقة ال�صيارات، اإذ مثل اخلوف 
من التعر�س ل�صرقة ال�صيارة اأو العتداء  38%، 

و%6 فق�������ط. والواق�������ع اأن الإنرتنت اأحدث ثورة 

فى الطريقة التى نتوا�ص�������ل به�������ا منذ اعتماده 

عل�������ى نطاق وا�ص�������ع، ومن ال�ص�������عب اأن نت�ص�������ور 

حياتن�������ا بدون�������ه، لكنه جعل هن�������اك فئة جديدة 

كليا من اجلرمية ت�صمى "اجلرمية ال�صيرانية" 

والتى تثري تخوفات العامل ب�صكل متزايد. وفى 

عام 2013 مت اخرتاق اأرق�������ام الهواتف وتواريخ 

املي�������الد والأ�ص�������ئلة والأجوب�������ة الأمني�������ة، لثالثة 

مليارات من ح�ص�������ابات ياهو، وف�������ى عام 2017 

مت اكت�ص�������اف خرقا كبريا للمعلومات احل�صا�صة 

مث�������ل اأرق�������ام ال�ص�������مان الجتماعى، والأ�ص�������ماء 

الكامل�������ة والعناوي�������ن وتواري�������خ املي�������الد، واأرقام 

بطاقات الئتمان ل�143 ملي�������ون اأمريكى، وهو 

الأمر الذى يجعل من ال�صهل اأن نفهم ملاذا تثري 

اجلرائم الإلكرتونية هذا القدر من القلق.

اإطالقها خالل هذا العام، وميكن �صراوؤها الآن.

ASUS ROG Zephyrus GX501 الب توب
ياأتى لب توب اآ�ص�������و�س مع �صا�صة كبرية احلجم 

5.6 بو�ص�������ة Full-HD، جنب�������ا اإىل جنب مع 
 ،16GB DDR4 و ،ntel Core i7 معال�������ج

وم�صاحة تخزين 512GB PCIe SSD، كما 

اأنه مدعوم مبزايا جتعله �صالح لالألعاب.

Surface Laptop الب توب
ي�ص�������م لب ت�������وب مايكرو�ص�������وفت �صا�ص�������ة 13.5 

بو�ص�������ة، بالإ�ص�������افة اإىل  4 جيجاباي�������ت "رام" 

و 128 جيجاباي�������ت م�������ن م�ص�������احة التخزي�������ن 

الداخلي�������ة، ومتوف�������ر بن�ص�������خة اأخ�������رى تاأتى مع 

8 جيجاباي�������ت  "رام" و 256 جيجاباي�������ت م�������ن 
م�ص�������احة التخزي�������ن الداخلية �ص�������يكون متوفر 

ب�صعر 1299 دولر.

HP SPECTRE X360 الب توب
 HP SPECTRE X360 يحم�������ل لب ت�������وب

ت�ص�������ميم اأنيق، وهو مزود ب�صا�صة 12.3 بو�صة 

بدقة عر�س 3000 × 2000 بك�ص�������ل، ولوحة 

 13 مفاتي�������ح منف�ص�������لة، وكام�������ريا خلفي�������ة 

ميجابيك�صل واأخرى اأمامية 5 ميجابيك�صل، 

ومعالج من اإنتل، وميكن ا�ص�������تخدامه لب 

توب وتابلت.
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ك�صفت اإحدى �صركات الهواتف العاملية عن هاتفها اآيفون x اجلديد، 

ال�������ذى يوف�������ر الكثري م�������ن املميزات للم�ص�������تخدمني، كم�������ا اأن الهاتف 

ميتلك الكثري من احلي�������ل واخليارات التى قد ل يعرفها الكثري من 

امل�صتخدمني، وفيما يلى نعر�س جمموعة من اأبرز هذه احليل التى 

ميكن للم�صتخدمني جتربتها وال�صتفادة منها ب�صكل اأف�صل:

فتح شاشة اآليفون
اإىل جانب ال�ص�������غط على الزر اجلانبى للهاتف لفتح ال�صا�ص�������ة اأو 

حتريك الهاتف لفتحها، فاإنه ميكن الآن للم�ص�������تخدمني ال�صغط 

على ال�صا�صة لفتحها وذلك من خالل تفعيل هذه امليزة عر الذهاب 

اإىل Settings ثم General ثم Accessibility ومنها يختار 

امل�ص�������تخدم Tap to Wake، ثم يقوم 

بتفعيل هذه امليزة.

 عرض معاينة التنبيهات
يتم عر��������س الإ�ص�������عارات على قفل 

ال�صا�ص�������ة ب�صكل افرتا�ص�������ى، اإل اأنه 

ل يج�������رى فتح هذه الإ�ص�������عارات اإل 

عندما يقوم امل�ص�������تخدم بفتح قفل 

 ،Face ID ال�صا�ص�������ة ع�������ر مي�������زة 

لكن ميكن التغل�������ب على هذا الأمر 

 Settings من خ�������الل الذهاب اإىل

ويخت�������ار   Show Previews ث�������م   Notifications ث�������م 

.Always

 إعادة تنظيم أيقونات الشاشة الرئيسية
ميكن القيام بذلك من خالل ال�ص�������غط عل�������ى اأى اأيقونة ملدة عدة 

ثوان، ثم يقوم امل�ص�������تخدم ب�ص�������حبها وو�ص�������عها ف�������ى اأى مكان على 

ال�صا�صة يرغب به.

الوصول لمركز التحكم
ميكن الو�ص�������ول ملركز التحكم اخلا�س بالهاتف من خالل �ص�������حب 

ال�صا�صة من اأعلى اليمني، وذلك لكى تفتح القائمة اخلا�صة مبركز 

التحكم للهاتف، لكى يتمكن امل�صتخدم 

من عر�س الكثري من اخليارات.

Apple Pay تفعيل ميزة
 كل ما يحتاجه امل�صتخدم هو ال�صغط 

على الزر اجلانب�������ى مرتني متتاليتني، 

لتفعيل مي�������زة Apple Pay وعر�س 

بطاقة الإ�صئتمان الفرتا�صية اخلا�صة 

خالله�������ا  م�������ن  وميك�������ن  بامل�ص�������تخدم، 

ا�ص�������تخدام هاتف الآيف�������ون للدفع عر 

اأقرب قارئ بطاقات.

اأ�ص�������افت اإحدى �صركات الهواتف ق�ص�������ما جديدا مبتجر التطبيقات App store والذى اأطلقت عليه ا�صم 

This Weekend Only اأو هذه العطلة الأ�ص�������بوعية فقط، والذى يعد بدل للتطبيق الأ�ص�������بوعى الذى 
كانت تقدمه ال�ص�������ركة الأمريكية مل�ص�������تخدمى الآيفون والآيباد، قبل اإطالق نظ�������ام ios 11 اجلديد. ووفقا 

ملوقع Macrumors الأمريكى ف�ص�������يعر�س هذا الق�ص�������م اجلديد اأ�ص�������بوعيا  تطبيقا جديدا، يقدم �صفقة 

خا�ص�������ة اأو خ�صم على اأى �صىء، بدءا من من املالب�س و�صول اإىل ت�صليم الأغذية وحجوزات الفنادق وتذاكر 

ال�ص�������ينما. وللو�صول اإىل الق�ص�������م اجلديد، كل ما عليك هو فتح متجر اآب �ص�������تور على جهازك الذى يعمل 

بنظام الت�ص�������غيل ios، ث�������م توجه اإىل تبويبToday  "اليوم"، وهناك عليك البحث عن الق�ص�������م اجلديد. 

و�صتت�صمن التطبيقات املدرجة فى هذا الق�صم اجلديد �صفقات خا�صة وخ�صومات كل يوم خمي�س، و�صوف 

تكون هناك جمموعة جديدة من التطبيقات.

أبل تضيف قسما جديدا 
Appstore بمتجر التطبيقات

ال تعرفها فى هاتف 
آيفون X الجديد.. جربها 5 حيل
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اإعالء قيمة العمل وتر�صيخ روح املبادرة والتاأكيد على مكافاأة النماذج الرائدة 

يف العمل الأمني .. مبداأ يتعمق يوما بعد يوم باملوؤ�ص�صة الأمنية هكذا كانت .. 

و�صتظل دائم��ا.

رائعني  م�صهدين  الداخلي��ة  وزارة  عا�صت  املا�صية  القليل��ة  الأي����ام  وخ���الل 

تبل��ورت فيهما تلك املفاهيم وجت�صدت هذه القيم.

امل�صه�د الأول: عندما ا�صتقب�ل معايل الفري���ق. م ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صئون 

اأن  اليو�صف ال�صباح مبنا�صبة تقاعده بعد  ال�صيخ حممد  اأمن احل��دود الفريق 

اأم�صى اأربعني عامًا يف دعم املوؤ�ص�صة الأمنية وخدمة الوطن.

خالل  برهن  ال�صباح  اليو�صف  حممد  ال�صيخ  الفريق  اأن  معاليه  اأك��د  وق��د 

والتفاين  للعمل  مثال  اأن��ه  الأمنية  باملوؤ�ص�صة  تقلدها  التي  العديدة  املنا�صب 

ومن��وذج ل�صدق النتماء، واأن��ه �صدق ما عاهد عليه اهلل والوطن .. منوها باأن 

خراته وروؤيته الثاقبة �صتظل معينا لين�صب لزمالئه من القيادات الأمنية.

الفريق حممود حممد  الداخلي����ة  وزارة  وكي��ل  ق���ام  الثاين: حينم��ا  امل�صه��د 

قطاعات  والأف�����راد يف  ال�صف  و���ص��ب��اط  ال�صباط  م��ن  بتكرمي جمع  ال��دو���ص��ري 

املوؤ�ص�صات ال�صالحية وتنفيذ الأحكام، و الأمن اجلنائي ، والعمليات ، و الأمن 

العام ، والأمن اخلا�س ، بالإ�صاف���ة اإىل الإدارة العامة للرقابة والتفتي�س.

واأكد الفريق الدو�صري اأن املكرمني ا�صتحقوا التقدير عن جدارة ملا ا�صهموا 

به يف ب�صط الأمن واحلفاظ على هيبة القانون وحثهم على موا�صلة هذا النهج 

الذي يج�صد حبهم للوطن الغايل ويحافظ على الداء الأمني الفاعل ملحاربة 

اجلرمية والت�صدي بكل حزم لأي عمل خمالف للقانون.

              اأمل اأقل يف البداية .. مناذج رائدة .. وم�صاهد رائع��ة.
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