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اإلفتتاحيـــــــة

اخلطوة األوىل  ..على
الطريق الصحيح
اختتمت ندوة (دور األمن في التنمية والمساهمة في
جعل الكويت مركزاً مالياً) أعمالها برعاية وكيل وزارة
الداخلية الفريق أحمد عبداللطيف الرجيب بتوصيات
بالغة األهمية.
أبرزها العمل على تنويع مصادر الدخل وفقا للرغبة
األميرية السامية ،وتبنى المشروعات المالية والخدماتية
الجاذبة لرؤوس األموال والمستثمرين من الداخل
والخارج .ووضع خطة استراتيجية للتعليم والتدريب
الشرطي العداد الكوادر البشرية األمنية ،وتطوير
منظومة التدريب العام والنوعي والتخصصي ليواكب
متطلبات التنمية االقتصادية ،ويؤهل رجل األمن للتعامل
مع هذه المتغيرات ..باإلضافة إلى تطوير المنظومة
األمنية لتعزيز مقومات التنمية من خالل اعداد وتأهيل
قيادات القطاعات األمنية المختلفة ودعم مراكز
الدراسات والبحوث وقطاعات التعليم والتدريب العاملة
في مجال األمن وغيره ،واشراك المواطنين من خالل
تفعيل دور الشرطة المجتمعية ،وترسيخ معالم الصورة
االيجابية حول نظرة المجتمع لرجل األمن وكل تلك
التوصيات هي الخطوة األولى على الطريق الصحيح
لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً متقدماً.
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الفهــــــرس
أﻫﻢ ا�ﺧﺒﺎر

Üô¨ŸG á«∏NGO ôjRhh ìÉÑ°üdG ódÉN ôHÉL /ï«°ûdG Ω . øcôdG ≥jôØdG ÚH äÉãMÉÑe á°ù∏L

م��������ع��������ايل وزي���������ر
 العالقات:الداخلية
بني البلدين ال�شقيقني
ت�ضرب بجذورها يف
�أعماق التاريخ

 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ:ﻣﻌﺎ� وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ﺗﻀﺮب ﺑﺠﺬورﻫﺎ � أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ
b�Uš dÐUł ØaOA�« Â Æ s�d�« o¹dH�« WOKš«b�« d¹“Ë w�UF� q³I²Ý«
¡UŁö¦�« ÂuO�« ÕU³� ¨ WOKš«b�« …—«“Ë dI0 t³²J� w� ÕU³B�«
Øo¹dH�« WOKš«b�« …—«“Ë qO�Ë —uC×Ð ¨ ≤∞±∞ØµØ≤µ o??�«u??*«
ÍËU�dA�« VOD�« ØbO��« w�UF� ¨ VOłd�« nODK�«b³Ž bLŠ√
Æt� o�«d*« b�u�«Ë WIOIA�« WOÐdG*« WJKL*UÐ WOKš«b�« d¹“Ë
«b�R� ÍËU�dA�« VOD�«ØbO��« w�UF� tOšQÐ tO�UF� VŠ— b�Ë
WOÐdG*« WJKL*«Ë X¹uJ�« W�Ëœ 5IOIA�« s¹bK³�« 5Ð U�öF�« oLŽ
Æa¹—U²�« ‚ULŽ√ w� U¼—ËcÐ »dCð U�öŽ UN½√Ë

wM�_« oO�M²�« qOFHð q??³?ÝË W??ŠU??�?�« vKŽ W??O?M?�_« ŸU?? ? {Ë_«
U� WNł«u� w� s¹bK³�« w� WOM�_« …eNł_« 5Ð „d²A*« ÊËUF²�«Ë
Æ «b²�� s� √dD¹
b�Uš d?ÐUł a?OA�« Â Æ s�d�« o?¹dH�« W?OKš«b�« d¹“Ë w�U?F� b�√ b�Ë

s�Ë ÆÆ Èu²�� vKŽ√ vKŽ 5³½U'« 5Ð wM�_« oO�M²�« Ê√ b�√Ë
d¹bI²�«Ë dJA�UÐ ÍËU�dA�« VOD�« ØbO��« w�UF� tłuð t³½Uł
ÆwÐdF�« wM�_« s�UC²�« e¹eFð w� U¼—Ëœ vKŽ X¹uJ�« W�Ëb�

4

d?ÐUł a?OA�« Â Æ s�d�« o?¹dH�« W?OKš«b�« d¹“Ë w�U?F� ”√dð rŁ
WOLÝd�« U¦ŠU³*« s� W�Kł w� w²¹uJ�« V½U'« ÕU³B�« b�Uš
bO��« W?IOIA�« WOÐdG*« WJKL*« WOKš«œ d¹“Ë w�U?F� tOš√ l�
qL� Y×Ð UN�ö?š - t??� o??�«d??*« b??�u??�«Ë ÍËU??�d??A?�« VOD�«
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4

أﻫﻢ ا�ﺧﺒﺎر

ﺟﻮﻟﺔ ﳌﻌﺎ� وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮب
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎ�داء ا�ﻣﻨﻲ

l� W??O?×?Ð— W??�?ÝR??� X�O� w??N?� w??M? �√

UOłu�uMJð ÊËRý ŸUD� «œUO� s� œbŽË

ØbO��« wÐdG*« WOKš«b�« d¹“Ë w�UF� ÂU�

“U$« s� rOI*«Ë sÞ«u*« sJL²¹ UN�öš

qBH� Õd??ý v??�≈ tO�UF� l??L?²?Ý« b??�Ë

…œUFÝ tI�«d¹ ¨ U�uKF*« rEM� W�UF�«

p�c�Ë WOKš«b�« …—«“uÐ WOMF*« «—«œù«

W¾ONð YOŠ s�

s� w²�« U�b)« s� WŽuL� ÷dŽ

WFł«d� v?? �≈ W??łU??(« ÊËœ t??ðö??�U??F? �
…—uD²*« WOłu�uMJ²�« qzUÝu�« Â«b�²Ý«

vKŽ t�UN� ¡«œ_ s�_« qł— Âb�ð w²�«

wM�_« b??�d??�« W?? ¹—Ëœ q¦� t??łË q??L?�√
ÂöF²Ýô «“UNłË ‰uL;« rOB³²�« “UNł
WKł«d�«

U¹—ËbK� Âb�²�*«Ë ‰uL;«

WO*UF�« WOłu�uMJ²�« WLE½_« s� U¼dOžË

Æ…—uD²*«

Æ ôUBðô«Ë U�uKF*«

…—«œû???� W??O??O?ð«d??²?Ýù« ·«b?? ? ¼_« s??Ž

U�uKF*« rEM� W�UF�«

V�«u²� WOKš«b�« …—«“u??� WO²×²�« WOM³�«
fJFMð w²�«Ë WO½Ëd²J�ô« W�uJ�« ÂuNH�
w�UÐË WOKš«b�« …—«“Ë 5Ð U� q�«u²�UÐ
qC�√ .bIð d�¹Ë W�uN��
rOI*«Ë sÞ«uLK�

U�uKF*«Ë

«—«“u?? ?�«

U??�b??)«

tðU½UOÐË WOB�A�« tðö�UF� h�¹ ULO�

w�bš u¼ WOKš«b�« …—«“Ë —Ëœ Ê√ ÊUOÐË

جول��ة ملع��ايل وزي��ر
داخلي��ة املغ��رب بعدد
م��ن قطاع��ات وزارة
الداخلية

…—«œù« v??�≈ …—U??¹e??Ð ÍËU??�d??A? �« VOD�«

ÊU�Ë gOFKÐ b??L?×?� w??Ðd??G? *« d??O?H?�?�«
ÊËRA� b??ŽU??�?*« q??O?�u??�« t�U³I²Ý« w??�
ØaOA�« ôUBðô«Ë U�uKF*« UOłu�uMJð

…—«œù« ÂUŽ d¹b�Ë ÕU³B�« dÐU'« qFA�
Ø¡«uK�«

ôU?? B? ?ðô« W??Ýb??M? N? � W??�U??F? �«
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رئي�س التحرير
 حممد ها�شم ال�صرب/عميد
مدير التحرير
 عبد الإله العبد ال�سالم/رائد
�سكرتري التحرير
 نا�صر عيد �أبو�صليب/نقيب
متابعة وتنفــيذ
 عثمان حممد غريب/مالزم �أ

6

W�UF�« …—«œù« ÂUŽ d¹b�Ë w³O²F�« i¹UŽ

”«Ëb�« ‰ULł Ø¡«uK�« WOM�_« WLE½ú�
U�uKF*« rEM� W�UF�« …—«œù« ÂUŽ d¹b�Ë

wKOF*« wKŽ Ø”bMN� bOIF�« W�U�u�UÐ
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أﻫﻢ ا�ﺧﺒﺎر

Üô¨ŸG á«∏NGO ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

:وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮب

œô« ¨ U�uKF*« rEM� W�UF�« …—«œô«

F�« …—«œù«Ë ¨WOM�_« WLE½ú� W�UF�«

�²�ð w??²? �« ôU?? B? ?ðô« W??Ýb??M?N?�

I²�«

«– WOM�ô« …e??N? łô« Àb??Š«
ÆWO�UF�« …¡UHJ�«Ë …—uD²*«

²�� UIO�Mð „U??M? ¼ Ê√ `?? ?{Ë√Ë

łu�uMJð ŸUD� 5Ð ‰UŽ Èu²�� vKŽË

Lł 5?? ÐË ôU?? B? ?ðô«Ë U??�u??K? F? *«

: ﻣﺸﻌﻞ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح/اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺟﺮاءات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ راﺣﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ

Æ…—«“u�UÐ WOMF*« UŽUDI�«

 م�شعل اجلابر/ال�شيخ
ع��م��ل��ي��ة:ال�����ص��ب��اح
حتديث وا�سعة النطاق
بجميع قطاعات وزارة
الداخلية

W??O?K?š«b??�« …—«“Ë —Ëœ Ê√ ·U?? {√Ë

C�√ .bIð v�≈ vF�¹ wM�√ w�bš

OI*«Ë sÞ«uLK� U�uKF*«Ë U�b)«

š«b�« d¹“Ë w�UF� »dŽ√ t³½Uł s�Ë

¼Uý U0 b¹bA�« tÐUŽ≈ sŽ wÐdG*«

łu�uMJð ŸUD� w??� wMIð —uDð s??�

œ Ê√ Î«b�R�

ôUBðô«Ë

U�uKF*«

Ž W??I? Ł«Ë «u??D? š u??D?�?ð X??¹u??J? �«
ÆwðU�uKF*«Ë wMI²�« —uD²�« o¹dÞ

bŽU�*« W??O? K? š«b??�« …—«“Ë q??O? �Ë b?? �√

ØbO��« wÐdG*« WOKš«b�« d¹“Ë w�UF�

—ËbÐ Âu??I? ¹ ôU?? ?B? ? ðô«Ë U??�u??K? F? *«

UOłu�uMJð ŸUD� Ê√Ë ¨ÍËU�dA�« VOD�«

W¾ONð YOŠ s� ‚UDM�« «c¼ w� Í—u×�

ôUBðô«Ë U�uKF*« UOłu�uMJð ÊËRA�

qON�ð v�≈ vF�¹ ôUBðô«Ë U�uKF*«

W³�«u* WOKš«b�« …—«“u??� WO²×²�« WOM³�«

ÕU³B�« tK�«b³F�« dÐU'« qFA� ØaOA�«

s� 5Fł«d*« W�UJ� «¡«d??łô« lOLł

ÆWO½Ëd²J�ô« W�uJ(« ÂuNH�

œuIð WOKš«b�« …—«“u� UOKF�« …œUOI�« Ê√

ÊËUF²�« ‰ö??š s� 5LOI�Ë 5MÞ«u�

dÐU'« q??F? A? � Øa?? O? ?A? ?�« ·U?? ? ? {√Ë

lOLł w� ‚UDM�« WFÝ«Ë Y¹b% WOKLŽ

w¼Ë ŸU??D?I?K?� W??F?ÐU??²?�«

t�U³I²Ý« ‰ö??š ¨ÕU??³? B? �« t??K?�«b??³?F?�«

UOłu�uMJð ŸUD� Ê√Ë …—«“u??�« UŽUD�

«—«œô« 5??Ð
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اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﻣﻌﺎ� وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﻮزارة

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
W¹œu�« Y??¹œU??Š_« ‰œU³ð ¡UIK�« ‰ö??š -Ë
ÂUL²¼ô« «– UŽu{u*« s� œbŽ ‰ËUMðË

Æ„d²A*«

bLŠ« œUÝ Ø…œUFÝ ≤∞±∞ØµØ±∞ o�«u*«
W¹—uNLł …—U??H?Ý ‰ULŽQÐ rzUI�« —UNOÝ
Æœö³�« Èb� WO�öÝù« ÊU²��UÐ

o¹dH�« W??O?K?š«b??�« d?? ¹“Ë w??�U??F?� q³I²Ý«
w� ÕU³B�« b�Uš dÐUł ØaOA�« Â Æs�d�«

5MŁô« ÕU³� WOKš«b�« …—«“Ë dI0 t³²J�

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
tK�«b³Ž uðdÐË— Ø…œUF�Ð tO�UF� vI²�« rŁ
Èb� W??¹œU??%ô« q¹“«d³�« W¹—uNLł dOHÝ
ÆX¹uJ�« W�Ëœ
Ø…œUFÝ tO�UF� q³I²Ý« d??š¬ V½Uł s??�Ë
U�½d� W¹—uNLł dOHÝ ÊUOł tOM¹— ≠ ÊUł
Æœö³�« Èb�

ôª©dG …RÉZ / ≥jôØdG É¡«∏Y ±ô°TCGh É¡©HÉJ

ا�ستقباالت معايل وزير
الداخلية

 ﻓﺮﻳﻖ ا�دﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻛﺘﺸﻒ:� اﻟﺼ/اﻟﻌﻤﻴﺪ
( ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻋﺮاﻗﻴﺎ55) ﻣﻘ�ة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻢ رﻓﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
 اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔdOHÝ ÊUOł tOM¹— ≠ ÊUł tO�UF� q³I²Ý«Ë
Æœö³�« Èb� U�½d� W¹—uNLł
5Ð U�öF�« oLŽ vKŽ tO�UF� b�√ b�Ë
W¹—uNLłË X¹uJ�« W�Ëœ 5I¹bB�« s¹bK³�«
5Ð U�öF�« e¹eFð WOL¼√ vKŽË ÆÆU�½d�
ÆwM�_« ‰U*« w� s¹bK³�«

10

ÊËRA� bŽU�*« qO�u�« dLF�« Í“Už Øo¹dH�« WFÐU²�Ë ·«dýSÐ
W�œú� W??�U??F?�« …—«œù« qLŽ o??¹d??� qOJAð - w??zU??M?'« s?? �_«
œ—Ë YOŠ WOŽULł dÐUI� w� U�— sŽ Y×³K� p�–Ë ¨WOzUM'«
WO²¹uJ�« s¹œuIH*«Ë ÈdÝ_« ÊËRA� WOMÞu�« WMK�« s� U�uKF�
5O�«dŽ œuM' WOŽULł …d³I� œułuÐ w�Ëb�« dLŠ_« VOKB�«Ë
±ππ± ÂUŽ X¹uJ�« W�Ëœ d¹d% »dŠ ¡UMŁ√ «uK²� œö³�« ‰ULý w�
Æn�U×²�« «u� q³� s�
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—«“Ë rÝUÐ wLÝd�« oÞUM�« wM�_« ÂöŽù« …—«œ≈ d¹b� p�cÐ Õd�
Æd³B�« rýU¼ bL×� ØbOLF�« WOKš«b�«
sŽ Y×³�«

UOKLŽ

d??L?²?Ý«Ë w??Žd??A?�« V??D?�« …—«œ≈ d??¹b??�Ë

Âu¹ v²Š ≤∞±∞ØµØ¥ o�«u*« ¡UŁö¦�« Âu¹ s� l�u*« w� U�d�«

—u¦F�« o¹dH�« œuNł dLŁ√ YOŠ ≤∞±∞ØµØ∂ o�«u*« fOL)«

W�UF�« WÐUOM�«Ë WB²�*« UN'« s� Ê–ù« cš√ bFÐ t½√ ·U{√Ë
d¹b� ·«dýSÐ WOzUM'« W�œú� W�UF�« …—«œù« s� o¹d� ‰UI²½« ÍdÝËb�« bN� Øœ Æ¡«u??K?�« WOzUM'« W�œú� W�UF�« …—«œù« ÂU??Ž
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أﺧﺒﺎر اﻟﻮزارة

28

ìÉÑ°üdG ±Gƒf óªMCG /ï«°ûdG AGƒ∏dG Qƒ°†Mh Ö«LôdG ≥jôØdG ájÉYôH

ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

 فريق الأدلة اجلنائية:ال�صرب/العميد
اكت�شف مقربة جماعية

43
48

اﻟﺮﻗﺒﺎء ا�واﺋﻞ
 اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي: أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻟﺼﺒﺎح/اﻟﻠﻮاء اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ت���خ���ري���ج ال���دف���ع���ة
ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة من
ال��ط��ل��ب��ة ال���رق���ب���اء
الأوائل

حما�ضرة دينية

14

حتقيق

 اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺳﻠﻮك رﺟﺎل ا�ﻣﻦ:  اﻟﺠﻨﺎﺣﻲ/اﻟﻌﻤﻴﺪ
«dJ�Ë ¨ WOŽ«Ë ôuIŽË WEI¹ U½uOŽ s�_« ‰Uł— ÊuJO� q�UJ²�
qLFK� U³¼Q²� «bŽUÝË tðPłUH�Ë q³I²�*« UF�u²� «dOM²��
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أهم األخبار

جل�سة مباحثات بني الفريق الركن  .م ال�شيخ /جابر خالد ال�صباح ووزير داخلية املغرب

معايل وزير الداخلية :العالقات بني البلدين
الشقيقني تضرب بجذورها يف أعماق التاريخ
استقبل معالي وزير الداخلية الفريق الركن  .م الشيخ /جابر خالد
الصباح في مكتبه مبقر وزارة الداخلية  ،صباح اليوم الثالثاء
امل��واف��ق  ، 2010/5/25بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق/
أحمد عبداللطيف الرجيب  ،معالي السيد /الطيب الشرقاوي
وزير الداخلية باململكة املغربية الشقيقة والوفد املرافق له.
وقد رحب معاليه بأخيه معالي السيد/الطيب الشرقاوي مؤكدا
عمق العالقات بني البلدين الشقيقني دولة الكويت واململكة املغربية
وأنها عالقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وأكد أن التنسيق األمني بني اجلانبني على أعلى مستوى  ..ومن
جانبه توجه معالي السيد /الطيب الشرقاوي بالشكر والتقدير
لدولة الكويت على دورها في تعزيز التضامن األمني العربي.
ثم ترأس معـالي وزير الداخليـة الفريـق الركن  .م الشيـخ جابـر
خالد الصباح اجلانب الكويتي في جلسة من املباحثات الرسمية
مع أخيه معـالي وزير داخلية اململكة املغربية الشقيقـة السيد
الطيب ال�ش��رق��اوي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه مت خـاللها بحث مجمل

4
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األوض �ـ��اع األم�ن�ي��ة على ال�س��اح��ة وس�ب��ل تفعيل التنسيق األمني
والتعاون املشترك بني األجهزة األمنية في البلدين في مواجهة ما
يطرأ من مستجدات.
وقد أكد معـالي وزير الداخليـة الفريـق الركن  .م الشيـخ جابـر خالد

تطابق وجهات النظر إزاء القضايا األمنية العربية واإلقليمية

وزير داخلية المغرب يعرب عن ارتياحه  ..لنتائج المباحثات المثمرة وااليجابية

الصباح على عمق ال�ع�لاق��ات التاريخية
املتأصلة بني البلدين الشقيقني.
ومت استعراض عدد من القضايا األمنية
الثنائية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك
في جو من التفاهم  ،وقد ساد اللقاء تطابق
وجهات النظر إزاء كافة القضايا املطروحة
على بساط البحث وعلى رأسها مكافحة
اإلرهاب واملخدرات وغسيل األموال.
ودعا اجلانبان إلى سرعة تبادل املعلومات
ملواجهة األحداث في عقر دارها وحصار
اإلرهاب بشكل سريع.
وأوضح معالي الشيخ /جابر خالد الصباح
أن ال��ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن الشقيقني
عالقات تاريخية ضاربة اجلـذور  ..وان
هناك أوامر من القيـادة السياسية العليا
بتذليل كل الصعاب لدعم هذه الروابط.
وق��د أك��د معاليه ع�ل��ى أه�م�ي��ة م�ث��ل هذه
اللقاءات الثنائية لتوفير التفاهم وتبادل
وج �ه��ات النظر جت��اه ك��ل م��ا ي�ط��رأ على

السـاحة األمنية
موضحا أن جلسة املباحثات تناولت كافة
السبل املمكنة لدعم التعاون األمني بني
اجلانبني  ،وتعد إضافة حقيقية ملجابهة
التحديات املاثلة.

الصباح على م��ا لقيه ال��وف��د املغربي من
حسن الضيافة وكرم الوفادة واالستقبال
األخوي.
وأوض���ح ان��ه ي��ؤك��د دائ �م��ا ع�ل��ى أن تبادل
ال� ��زي� ��ارات ب�ي�ن امل �س �ئ��ول�ين ف ��ي البلدين
تعود بالفائدة على امل��واط�ن�ين  ..مشيرا
إل��ى أن وض��ع برنامج سنوي لزيارة وفود
متخصصة من دولة الكويت لالطالع على
األجهزة األمنية في اململكة املغربية وقدوم
وفود مغربية إلى الكويت سيكون لها تأثير
بالغ االيجابيـة.

ومن جانبه أوضح معـالي وزير داخلية اململكة
املغربية عمق عالقات التعاون األمني بني
البلدين الشقيقني وارتياحه العميق لنتائج
مباحثاته مع أخيه معـالي الفريـق الركن م
الشيخ /جابر خالـد الصباح منوها بأنها
كانت مثمرة وبناءة وايجابية  ،وان جوا من
التفاهم الكامل وتطابق وجهات النظر قد
ساد جلسة املباحثات  ..وأشاد بالنجاحات
ال�ت��ي حققتها دول��ة الكويت ف��ي مواجهة
اإلرهاب.

وش��دد اجلانبان على االهتمام املشترك
مبكافحة اإلرهاب وآثاره على جميع الدول
احمل�ب��ة للسالم خ��اص��ة وان اإلس�ل�ام منه
براء ،فاإلرهاب ليس له لون والدين.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ/
ص �ب��اح األح �م��د اجل��اب��ر ال �ص �ب��اح وسمو
ولى العهـد الشيخ /نواف األحمد اجلابر

وأع ��رب اجل��ان�ب��ان ع��ن أن الفكر األمني
الواحد يجمع البلدين الشقيقني حلماية
الشعبني الكويتي وامل�غ��رب��ي م��ن مخاطر
اإلرهاب واالجتار باملخدرات.
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أهم األخبار

جولة ملعايل وزير داخلية املغرب
بعدد من قطاعات وزارة الداخلية
معاليه يشيد باألداء األمني

قام معالي وزير الداخلية املغربي السيد/

وعدد من قيادات قطاع شؤون تكنولوجيا

أم �ن��ي ف�ه��ي ليست م��ؤس�س��ة رب�ح�ي��ة مع

العامة لنظم املعلومات ،يرافقه سعادة

وق��د اس�ت�م��ع معاليه إل��ى ش��رح مفصل

خاللها يتمكن املواطن واملقيم من اجناز

العامة لنظم املعلومات من حيث تهيئة

اإلدارات املعنية بوزارة الداخلية وكذلك

الطيب ال �ش��رق��اوي ب��زي��ارة إل��ى اإلدارة

ال�س�ف�ي��ر امل �غ��رب��ي م�ح�م��د بلعيش وكان
ف��ي استقباله ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لشؤون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشيخ/

مشعل اجلابر الصباح ومدير عام اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل �ه �ن��دس��ة االت� �ص ��االت اللواء/
عايض العتيبي ومدير عام اإلدارة العامة

لألنظمة األمنية اللواء /جمال الدواس
ومدير عام اإلدارة العامة لنظم املعلومات

بالوكالة العقيد مهندس /علي املعيلي

6
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املعلومات واالتصاالت.

ع��ن األه � ��داف اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل�إدارة

البنية التحتية ل��وزارة الداخلية لتواكب

مفهوم الكومة االلكترونية والتي تنعكس
بالتواصل ما بني وزارة الداخلية وباقي

ال� ��وزارات لسهولة ويسر تقدمي أفضل

اخل��دم��ات واملعلومات للمواطن واملقيم
فيما يخص معامالته الشخصية وبياناته

وبيان أن دور وزارة الداخلية هو خدمي

عرض مجموعة من اخلدمات التي من

م �ع��ام�لات��ه دون احل��اج��ة إل ��ى مراجعة
استخدام الوسائل التكنولوجية املتطورة

التي تخدم رجل األمن ألداء مهامه على

أك�م��ل وج��ه مثل دوري ��ة ال��رص��د األمني
جهاز التبصيم احملمول وجهازا الستعالم
احملمول واملستخدم للدوريات الراجلة
وغيرها من األنظمة التكنولوجية العاملية

املتطورة.

وعقب ذلك مت إهداء الدروع التذكارية إلى معالي وزير الداخلية

ثم استمع إلى شرح مفصل عن اإلدارة العامة خلفر السواحل

املغربي والوفد املرافق له وقبيل مغادرته اطلع على الدورية

منذ إنشائها عام  1938حتى اآلن ،كذلك استعرض املنظومة

الذكية وتعرف على إمكاناتها في اخلدمة من حيث املعلومات

ال��راداري��ة ف��ي مراقبة امل�ي��اه اإلقليمية واختصاصات اإلدارة

ونقلها إلى اجلهات املعنية بكافة التفاصيل وأدقها.

العامة خلفر السواحل.

بعد ذلك قام بزيارة اإلدارة العامة خلفر السواحل استقبله وكيل

بعد ذلك تطرق اللواء /عبدالله املهنا إلى اختصاصات اإلدارة

وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن احل��دود اللواء الشيخ /

العامة ألمن احلدود البرية ومراقبتها بالكاميرات املنقولة على

محمد اليوسف الصباح ومدير عام اإلدارة العامة ألمن احلدود

السيارات واحلوامات البرمائية.

البرية اللواء /عبدالله املهنا ومدير عام اإلدارة العامة خلفر

من جانبه أشاد معالي وزير الداخلية املغربي مبا شاهده مؤكدا

السواحل اللواء /جاسم الفيلكاوي وعدد من القيادات األمنية

أن أمن الكويت من أمن املغرب ..وعقب ذلك مت توزيع الدروع

بقطاع أمن احلدود.

التذكارية.
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خالل ا�ستقباله وزير داخلية املغرب

الشيخ /مشعل اجلابر الصباح:
عملية حتديث واسعة النطاق بجميع
قطاعات وزارة الداخلية
نسعى إلى تسهيل االجراءات والمعامالت من أجل راحة الموطن والمقيم

8

أك ��د وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة املساعد

امل �ع �ل��وم��ات واالت � �ص� ��االت ي �ق��وم بدور

معالي وزير الداخلية املغربي السيد/

لشؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

محوري في هذا النطاق من حيث تهيئة

الطيب الشرقاوي ،وأن قطاع تكنولوجيا

الشيخ /مشعل اجلابر العبدالله الصباح

البنية التحتية ل��وزارة الداخلية ملواكبة

املعلومات واالتصاالت يسعى إلى تسهيل

أن القيادة العليا لوزارة الداخلية تقود

مفهوم احلكومة االلكترونية.

جميع االج��راءات لكافة املراجعني من

عملية حتديث واسعة النطاق في جميع

وأض � � ��اف ال� �ش� �ي ��خ /م �ش �ع��ل اجلابر

مواطنني ومقيمني من خ�لال التعاون

قطاعات ال��وزارة وأن قطاع تكنولوجيا

ال�ع�ب��دال�ل��ه ال �ص �ب��اح ،خ�ل�ال استقباله

ب�ين االدارات ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ق�ط��اع وهي
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وزير داخلية المغرب :الكويت تخطو خطوات واثقة على طريق التطور التقني
االدارة العامة لنظم املعلومات ،االدارة
العامة لألنظمة األمنية ،واإلدارة العامة
ل�ه�ن��دس��ة االت� �ص ��االت ال �ت��ي تستخدم
اح��دث االج �ه��زة االمنية ذات التقنية
املتطورة والكفاءة العالية.

وأوض� ��ح أن ه �ن��اك تنسيقا مستمراً
وعلى مستوى عال بني قطاع تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات واالت� �ص���االت وب�ي�ن جميع
القطاعات املعنية بالوزارة.
وأض ��اف أن دور وزارة ال��داخ�ل�ي��ة هو
خدمي أمني يسعى إلى تقدمي أفضل
اخلدمات واملعلومات للمواطن واملقيم.
ومن جانبه أعرب معالي وزير الداخلية
املغربي عن إعجابه الشديد مبا شاهده
م��ن تطور تقني ف��ي قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مؤكداً أن دولة
ال �ك��وي��ت ت�خ�ط��و خ �ط��وات واث �ق��ة على
طريق التطور التقني واملعلوماتي.
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استقباالت معالي الوزير

استقباالت معايل وزير الداخلية
العالقات مع باكستان
استقبل م�ع��ال��ي وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الفريق
الركن .م الشيخ /جابر خالد الصباح في
مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح االثنني

التعاون مع البرازيل
ثم التقى معاليه بسعادة /روبرتو عبدالله
سفير جمهورية البرازيل االحت��ادي��ة لدى
دولة الكويت.
وم��ن جانب آخ��ر استقبل معاليه سعادة/
جان  -رينيه جيان سفير جمهورية فرنسا
لدى البالد.

تعزيز الروابط الكويتية
 الفرنسيةواستقبل معاليه جان  -رينيه جيان سفير
جمهورية فرنسا لدى البالد.
وقد أكد معاليه على عمق العالقات بني
البلدين الصديقني دولة الكويت وجمهورية
فرنسا ..وعلى أهمية تعزيز العالقات بني
البلدين في املجال األمني.
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املوافق  2010/5/10سعادة /سجاد احمد
سيهار القائم بأعمال س�ف��ارة جمهورية
باكستان اإلسالمية لدى البالد.

ومت خ�لال اللقاء تبادل األح��ادي��ث الودية
وتناول عدد من املوضوعات ذات االهتمام
املشترك.

جهود المجلس البلدي
واختتم معاليه استقباالته بلقاء السيد/
زيد عايش العازمي رئيس املجلس البلد..
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املوضوعات
التي تهم اجلانبني.
وأعرب معاليه عن تقديره للجهود الكبيرة
ال�ت��ي يبذلها املجلس ال�ب�ل��دي ف��ي مجال
التطوير والتحديث ،مشيرا إل��ى التعاون
امل�س�ت�م��ر ب�ين وزارة ال��داخ �ل �ي��ة واملجلس
البلدي لتحقيق الصالح العام.

تعاون أمني كويتي تونسي
كما استقبل معاليه سعادة /مصطفى باهية
سفير اجلمهورية التونسية الشقيقة.
وق��د رح��ب معاليه بضيفه م��ؤك��دا عمق
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال �ب �ل��دي ال�ش�ق�ي�ق�ين دولة
الكويت واجلمهورية التونسية في مختلف
املجاالت وبصفة خاصة في مجال التعاون
األمني.
ومن جانبه ،أعرب سعادة /مصطفى باهية
عن عميق تقديره ل��دور دول��ة الكويت في
تعزيز التضامن العربي األمني.

لقاء ودي
ثم التقى معاليه بالوزير السابق السيد/
ب ��در ال��دوي��ل��ة ،ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء تبادل
األحاديث الودية.
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أهم األخبار

معايل وزير الداخلية يعود إىل البالد
يف ختام اللقاء التشاوري اخلليجي
عاد إلى البالد فجر اخلميس  2010/5/6معالي وزير الداخلية الفريق
الركن .م الش� � ��يخ/جابر خال� � ��د الصباح والوفد األمني رفيع املس� � ��توى
املرافق له بعد أن ش� � ��ارك في اللقاء التش� � ��اوري احلادي عش� � ��ر ملجلس
وزراء الداخلي� � ��ة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد
في الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان ف� � ��ي اس� � ��تقبال معاليه على أرض املط� � ��ار وكي� � ��ل وزارة الداخلية
الفريق /أحمد عبداللطيف الرجي� � ��ب ،ومدير عام اإلدارة العامة ألمن
املطار اللواء /إبراهيم الرشيد وعدد من القيادات األمنية.
وكان معاليه غادر البالد مس� � ��اء االربعاء املوافق  2010/5/5على رأس
وفد أمني رفيع املستوى حلضور اللقاء التشاوري احلادي عشر ملجلس
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي يعقد
في الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
ويأت� � ��ي هذا اللقاء في اطار التنس� � ��يق والتعاون بني دول مجلس التعاون
اخلليجي بش� � ��أن س� � ��بل مكافح� � ��ة االرهاب ووس� � ��ائل مواجهة اجلرمية
املنظم� � ��ة وتب� � ��ادل املعلومات األمنية مبا يكفل مزي� � ��د من األمن واألمان

ويدعم االستقرار لكافة دول املجلس ،ويضم الوفد في عضويته كل من:
الفريق/غ� � ��ازي عبدالرحمن العمر ،الل� � ��واء .د /عبدالله نواف العنزي،
اللواء /س� � ��عود حمد الشطي ،اللواء /عصام سالم النهام ،العميد ركن/
عبدالله سالم اللوغاني ،العقيد /عادل احمد احلشاش.

الفريق الرجيب يستقبل مساعد وزير اخلارجية
املصري للشؤون القنصلية
اس� � ��تقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق /أحمد
عبداللطي� � ��ف الرجيب في مكتب� � ��ه مبقر وزارة
الداخلية صب� � ��اح األحد املواف� � ��ق 2010/5/2
س� � ��عادة الس� � ��فير /محمد عبداحلكم مساعد
وزير اخلارجي� � ��ة املصري للش� � ��ؤون القنصلية
يرافقه سعادة  /طاهر فرحات سفير جمهورية
مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت.
وقد رحب الفريق /الرجيب بس� � ��عادة السفير/
محمد عبداحلك� � ��م مؤكدا على عمق العالقات
املتمي� � ��زة بني البلدين الش� � ��قيقني دولة الكويت
وجمهورية مصر العربية ومنوها بدور اجلالية
املصري� � ��ة في اإلس� � ��هام ف� � ��ي عملي� � ��ة التنمية
بالبالد.
وأوضح اس� � ��تعداد وزارة الداخلية لتقدمي كافة
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التسهيالت املمكنة البناء اجلالية املصرية.
ومن جانب� � ��ه ،توجه س� � ��عادة الس� � ��فير /محمد

عبداحلكم بالشكر والتقدير لدولة الكويت على
ما تقدمه من رعاية ودعم للجالية املصرية.

الفريق الرجيب
يرتأس اجتماعًا للوكالء املساعدين
ت� � ��رأس وكيل وزارة الداخلي� � ��ة الفريق/
أحم� � ��د عبداللطي� � ��ف الرجي� � ��ب صباح
اخلميس املوافق  2010/5/6اجتماعاً

دوري � � �اً ض� � ��م وكالء وزارة الداخلي� � ��ة
املس� � ��اعدين  ..لبح� � ��ث ج� � ��دول أعمال
اللجن� � ��ة العامة لش� � ��ئون الش� � ��رطة وما

يستجد من أعمال.
وقد عق� � ��د االجتم� � ��اع بن� � ��ادي ضباط
الشرطة.

ويرتأس اجتماعا جمللس أكادميية سعد العبداهلل
ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس أكادميية سعد العبدالله
للعلوم األمني� � ��ة الفريق /أحمد عبداللطي� � ��ف الرجيب اجتماعا
ملجلس األكادميية ،في مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح األحد
املوافق .2010/5/30
وفي بداي� � ��ة االجتماع رحب الفري� � ��ق /الرجيب بأعضاء مجلس
األكادميية ونقل إليهم حتيات معالي وزير الداخلية الفرق الركن.
م الش� � ��يخ /جابر خالد الصباح ،مؤكدا على دعم الوزارة ألعمال
املجلس واجله� � ��ود املبذولة لالرتقاء ببرام� � ��ج التعليم والتدريب
وعلى مواصلة املجلس عمله من اجل املسؤوليات اجلسام امللقاة
على عاتقه.
وقد اس� � ��تعرض الفريق/الرجيب مع احلض� � ��ور جدول األعمال
والذي تضم� � ��ن العديد م� � ��ن املوضوعات ،ومنه� � ��ا املوافقة على
اخلطة اإلس� � ��تراتيجية ألكادميية س� � ��عد العبدالله للعلوم األمنية
 ،2011/2010وتعي� �ي��ن أعضاء هيئة التدريب ب� � ��إدارة التدريب
التأسيس� � ��ي باألكادميية ،وكذلك حتديد النس� � ��بة املئوية للطلبة

احلاصل� �ي��ن عل� � ��ى الثانوية العام� � ��ة أو ما يعادله� � ��ا للقبول بكلية
الشرطة للعام الدراسي القادم .2011/2010
حضر االجتماع كل من عبداللطيف الروضان أمني عام مجلس
ال� � ��وزراء ،ومحمد حم� � ��د الرومي وكيل دي� � ��وان اخلدمة املدنية،
ود /.يعقوب الرفاعي مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،والشيخ /ثامر جابر االحمد نائب رئيس جهاز متابعة
االداء احلكوم� � ��ي ،وب� � ��در اليعقوب عميد كلي� � ��ة احلقوق بجامعة
الكويت والفريق /يوس� � ��ف الس� � ��عودي مدير عام االدارة العامة
للتحقيقا ،واللواء الش� � ��يخ  /أحمد ن� � ��واف األحمد الصباح وكيل
وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب ،واللواء /فهد
الش� � ��رقاوي مدير عام اكادميية س� � ��عد العبدالله للعلوم األمنية
ودالل خالد الرويش� � ��د مس� � ��اعد مدير عام األكادميية لش� � ��ؤون
الهيئة املس� � ��اندة ،ومس� � ��اعد مدير عام اكادميية سعد العبدالله
للعلوم األمنية لش� � ��ؤون التعلم والتدريب ومقرر اللجنة العميد/
هارون العمر.
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أخبار الوزارة

برعاية الفريق الرجيب وح�ضور اللواء ال�شيخ� /أحمد نواف ال�صباح

تخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلبة
الرقباء األوائل
اللواء الشيخ /أحمد نواف الصباح :اعتماد وتنمية وتأهيل العنصر البشري
من أولويات قطاع التعليم والتدريب

العميد /الجناحي  :الوالء للوطن سلوك رجال األمن
برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق /أحمد عبداللطيف
الرجيب والذي أناب عنه وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون
التعليم والتدريب اللواء الشيخ /أحمد نواف األحمد الصباح
احتفل صباح االثنني املوافق  2010/5/17بتخريج الدفعة
( )14من الطلبة الرقباء األوائل .
وقد أكد اللواء الشيخ /أحمد نواف األحمد الصباح أن وزارة
الداخلية لم تقصر في رعاية أبنائها إميانا منها بأنه السبيل
إلى تطوير اجلهاز األمني إال بإعداد وتنمية وتأهيل العنصر
البشري  ،وذلك من خالل تطوير املناهج الدراسية والتدريبات
امليدانية ملواكبة املتغيرات األمنية  ،حيث مت إع��داد برنامج
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متكامل ليكون رجال األمن عيونا يقظة وعقوال واعية  ،وفكرا
مستنيرا لتوقعات املستقبل ومفاجآته وساعدا متأهبا للعمل
مع احلاضر األمني ومستجداته .
وأشار إلى جهود القائمني على اإلدارة العامة لتأهيل ضباط
الصف واألف��راد مشيدا بالعروض التي قدمها اخلريجون
والتي متيزت بالدقة واإلتقان  ،مؤكدا أن هذا نتاج تعاون
اجلميع .
ودعا اخلريجني إلى أن يكون ضميرهم رقيبهم  ،وأن يضعوا
مصلحة الوطن نصب أعينهم وأمن املواطنني غايتهم ومحور

المقدم /البالول  :األمن أحد األركان الرئيسية للتنمية واالزدهار
عملهم وأن يحسنوا املعاملة مع املواطن
وامل �ق �ي��م ع�ل��ى أن ي �ك��ون��وا شعلة تضئ
طريق امللتزمني بالقانون  ،وتتصدى
للمخالفني له  ،مؤكدا على أن الكويت
تنتظر الكثير م��ن أب�ن��ائ�ه��ا وي�ج��ب أن
يخلصوا لها  ،وأن يكونوا دوما يقظني
حلماية الوطن .
وك ��ان احل �ف��ل ق��د ب ��دأ ب �ت�لاوة القرآن
الكرمي  ،ثم كلمة مدير معهد ضباط
ال �ص��ف امل �ق��دم /ب��در محمد البالول
أكد فيها أن خريجي املعهد هم القوة
الرادعة في كل املهام الصعبة وتطوير
األداء األم� �ن ��ي واك� �ت� �س ��اب امل� �ه ��ارات
واخلبرات واالرتقاء بها للحفاظ على
أمن الوطن ومقدراته.
وأش�� ��ار إل� ��ى أن رس ��ال ��ة رج� ��ل األمن
إن�س��ان�ي��ة ب��ال��درج��ة األول ��ى باعتبارها
أحد األركان الرئيسية التي تقوم عليها
التنمية واالزده� ��ار  ،م�ش��ددا على أن

كافة العاملني في معهد ضباط الصف
مؤمنون كل اإلميان أن الكويت وطنهم
وف��ي وج��دان �ه��م م��ؤك��دا أن اخلريجني
سيكونون دائما على مستوى املسئولية
وعقب ذلك استأذن آمر الطابور لبدء
العرض والذي جسد روح االنتماء لهذا
ال��وط��ن حيث ع��رض أع�ل�ام قطاعات
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ش �ك��ل هندسي
ب��دي��ع ح��از إع�ج��اب احل�ض��ور ..أعقبه
عرض عسكري في فض الشغب وأثبت
اخل��ري�ج��ون ك�ف��اءة عالية  ،وك��ذل��ك مت
عرض السالح الصامت والذي يعرض
فنون حركة السالح ودقة تنفيذها في
ح��رك��ات م�ت�س��ارع��ة  ،واخ�ت�ت�م��ت هذه
ال��ع��روض ب �ع��رض مل��وس�ي�ق��ى الشرطة
قدمت خاللها املوسيقى الوطنية التي
تتغنى بتضحيات أهل الكويت وحبهم
ووالئهم لوطنهم  . .وقد أشاد احلضور
بهذه العروض والتي قدمت ألول مرة .

بعد ذلك تال قرار التعيني مساعد مدير
معهد ضباط الصف الرائد/عبدالعزيز
املطيري  ..ثم ألقى القسم رئيس قسم
الشئون اإلدارية الرائد /سلطان محمد
الدوسري.
ومت توزيع الشهادات والدروع التذكارية
على املتفوقني من اخلريجني  ،ثم مت
تقدمي درع تذكارية لراعي احلفل من
إدارة معهد ضباط الصف .
وعقب انتهاء مراسم االحتفال صرح
م��دي��ر ع���ام اإلدارة ال �ع��ام��ة لتأهيل
ضباط الصف واألفراد العميد /خالد
اجلناحي قائال وضعنا نصب أعيننا
دائما أثناء عملنا األوام��ر والتوجيهات
السامية لسيدي صاحب السمو أمير
ال �ب�لاد امل �ف��دى وال �ت��ي أك ��دت ع�ل��ى أن
أمن الكويت واستقرارها غاية الغايات
وم��رك��ز ال�ق��وة احلقيقية  ،وأن نترجم
شعار الوالء للوطن إلى سلوك ملموس.
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أخبار الوزارة

لقطات
< وصل ممثل راع��ي االحتفال اللواء الشيخ  /أحمد
نواف األحمد الصباح في متام التاسعة صباح ًا وكان
في استقباله مدير عام اإلدارة العامة لتأهيل ضباط
الصف واألفراد العميد  /خالد عبدالعزيز اجلناحي
ومساعده العميد  /محمد عامر العجمي وضباط
اإلدارة .
< حضر م��راس��م االحتفال مدير ع��ام أكادميية سعد
العبدالله للعلوم األمنية اللواء  /فهد الشرقاوي ،
ومدير عام كلية األمن الوطني اللواء ركن  /محمد
رافع الديحاني  ،ومدير عام اإلدارة العامة للتدريب
اللواء /حميد حبيب السماك وقيادات قطاع التعليم
والتدريب .
< الطالب سالم ب��در سالم عبداملجيد إب��راه�ي��م أول
الدفعة حصل أيضا على التفوق العلمي والتفوق
الرياضي واالنضباط العسكري  ،ويعتبر هذا اجنازا
كبيرا .
< أش��اد احلضور مبوسيقات الشرطة وباملقدم  /أنور
اخلليفة جلهوده املتميزة في تطوير أداء موسيقات
الشرطة .
< تواجد املقدم  /أحمد التنيب والرائد  /صالح راشد
الشمري والنقيب خالد منجل اخلالدي في ساحة
العرض واشرفوا على العروض املميزة التي قدمت
خالل االحتفال .
< ق��ام ف��ري��ق اإلع �ل�ام األم �ن��ي امل �ل�ازم أول  /سليمان
احل��وط��ي وامل� �ل��ازم م��ش��اري ال �س �م �ح��ان ومصوري
التلفزيون والفوتوغراف بتوثيق احلفل.
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الشيخة أمثال األحمد وفيصل املالك
يرتأسان أول اجتماع للجنة اإلعالمية
لالحتفاالت الوطنية
ترأست الشيخة أمثال األحمد اجلابر الصباح رئيسة مركز

املفدى الشيخ /صباح األحمد اجلابر الصباح  -حفظه الله

صباح األح��د املوافق  2010/5/16االجتماع األول لللجنة

واستعرض الشيخ /فيصل اخلليفة املالك الصباح اخلطوط

العمل التطوعي أمينة سر اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية
اإلعالمية املنبثقة ع��ن اللجنة العليا للتحضير لالحتفال
بالذكرى اخلمسني الستقالل دولة الكويت والذكرى العشرين

لعيد التحرير.

بحضور وكيل وزارة اإلعالم الشيخ /فيصل اخلليفة املالك
الصباح وممثلني عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة
اإلعالم والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وق��د رحبت الشيخة أم�ث��ال األح�م��د باحلضور م��ؤك��دة على

أهمية االستعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي الستقالل دولة
الكويت وال��ذك��رى العشرين لتحرير البالد ،مشيرة إل��ى أن

االحتفال مبناسبة تولي حضرة صاحب السمو أمير البالد

ورعاه  -مقاليد احلكم يعتبر تدشيناً لالحتفاالت الوطنية.

العامة للخطة اإلعالمية بهذه املناسبة منوهاً بأهمية وضع

هيكل تنظيمي للجنة يسهل من تواصلها مع مختلف اجلهات
الرسمية واألهلية.
وأش��ار العميد /محمد هاشم الصبر مدير إدارة اإلعالم
األمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أهمية دور
اإلعالم بشكل عام وإلى عدد من النقاط لتفعيل عمل اللجنة
اإلعالمية وتأثيرها على املواطنني واملقيمني.
واختتمت الشيخة أمثال األحمد االجتماع موضحة أهمية أن
جتسد اخلطة اإلعالمية االهتمام اجلماهيري باملناسبة.
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برعاية الفريق الرجيب

ندوة (دور األمن يف التنمية واملساهمة يف
جعل الكويت مركزًا ماليًا)
تختتم أعمالها بتوصيات بالغة األهمية

اختتمت الندوة العلمية األولى حول «دور
األمن في التنمية وحتويل الكويت إلى
مركز مالي وجتري برعاية وكيل وزارة
الداخلية الفريق /احمد عبداللطيف
الرجيب» أعمالها ظهر ي��وم اخلميس
املوافق  2010/5/6بإصدار عدد من
التوصيات املهمة.
وك��ان��ت ال �ن��دورة العلمية األول ��ى التي

18
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أق �ي �م��ت حت ��ت إش� � ��راف ك �ل �ي��ة األم ��ن
الوطني التابع لقطاع التعليم والتدريب
ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ق��د ج���ادت تنفيذا
للرغبة األميرية السامية واجل��ادة في
جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا
ج��اذب��ا لالستثمار ،ي�ق��وم فيه القطاع
اخل��اص بقيادة النشاط االقتصادي،
ويذكي فيه روح املنافسة ،ويرفع كفاءة

االن �ت��اج ف��ي ظ��ل ج�ه��از دول��ة مؤسسي
داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية
ويحقق التنمية امل�ت��وازن��ة وي��وف��ر بنية
أساسية مالئمة ،وتشريعات متطورة
وبيئة أعمال مشجعة.
وقد حتددت مالمح التوصيات املبدئية
التي مت التوصل إليها فيما يلي- :
العمل على التنوع في مصادر الدخل

العمل على تنويع مصادر الدخل وفقا للرغبة األميرية السامية
ورفع كفاءة البنية التحتية
تطوير المنظومة األمنية لتعزيز مقومات التنمية
وفقا للرغبة السامية حيث ع��دم التنوع في هيكل اإلنتاج
االق �ت �ص��ادي ال�ك��وي�ت��ي مي�ث��ل خ �ط��را ع�ل��ى اس �ت �ق��رار األمن
االقتصادي واستدامته ،وتبنى املشروعات املالية واخلدماتية
اجلاذبة لرؤوس األموال وللمستثمرين في الداخل واخلارج،
وحتديث نظم الدخول واخل��روج إلى الكويت :باعتماد نظم
الكترونية ف��ي ضبط ال��دخ��ول واخل���روج وال��رب��ط م��ع بنك
املعلومات ،ووضع خطة استراتيجية للتعلم والتدريب الشرطي
طموحة إلع��داد الكوادر البشرية األمنية ،وتطوير منظومة
التدريب العام والنوعي والتخصصي ليواكب متطلبات التنمية
االقتصادية ويؤهل رجال األمن للتعامل مع هذه املتغيرات،
وتطوير املنظومة األمنية لتعزيز مقومات التنمية من خالل
إع��داد وتأهيل قيادات القطاعات األمنية املختلفة ،ودعم
مراكز الدراسات والبحوث وقطاعات التعليم والتدريب العاملة
في مجال األمن وغيره ،واش��راك املواطنني والقائمني على
مكافحة اجلرمية من خالل تفعيل دور الشرطة املجتمعية،
وترسيخ معالم الصور االيجابية حول نظرة املجتمع لرجل
األم��ن واستثمار اإلع�لام في ذل��ك ،وتطوير كفاءة وقدرات

اللواء ركن /محمد رافع الديحاني

اللواء د /.فهد الدوسري

ال�ق�ي��ادات ف��ي م�ج��ال اإلع�ل�ام األم�ن��ي والتعامل م��ع وسائل
اإلعالم املختلفة.
وكانت الندوة قد عقدت في وق��ت سابق ورش��ة عمل حول
متطلبات االستراتيجية األمنية في جعل الكويت مركزا ماليا
وجتاريا ش��ارك في العديد من القيادات والضباط بوزارة
الداخلية ومت استعراض ثالث أوراق عمل األولى مقدمة من
املقدم /سعدون اخلالدي عن االستراتيجية املرورية ،والثانية
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مقدمة من مدير كلية األم��ن الوطني اللواء الركن /محمد
رافع الديحاني عن استعراض استراتيجية التدريب والتوجه

االستراتيجي األمني في هذا الشأن ،والثالثة تقدم بها مدير

عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية اللواء .د /فهد الدوسري
الذي استعرض استراتيجية اإلدارة ورؤيتها املستقبلية.

وقد ألقى اللواء الركن /محمد رافع الديحاني كلمة توجه فيها

بالشكر إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق /أحمد عبداللطيف
الرجيب على رعايته للندوة العلمية ،ولوكيل وزارة الداخلية

املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ /أحمد نواف

األحمد الصباح وألعضاء اللجنة العلمية وجلميع من شاركوا
في اجناح الندوة ومن بينهم الشرطة النسائية.

كما توجه بالتحية ملنتسبي اجليش واحلرس الوطني الذين

شاركوا في الندوة.

وف��ي اخلتام ق��ام ال�ل��واء ال��رك��ن /الديحاني بتوزيع شهادات

التقدير على املشاركني ومت التقاط عدد من الصور التذكارية
بهذه املناسبة.

لقطات
< ب��ذل ال�ل��واء رك��ن /محمد رافع
ال��دي �ح��ان��ي ج� �ه ��د ًا ك �ب �ي��ر ًا في
إجناح الندوة وفي قيادة دفتها
باقتدار.
< اللواء د /.فهد الدوسري شارك
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ب �ف �ع��ال �ي��ة ..وق� ��دم ورق� ��ة عمل
متميزة إلى ورشة العمل.
< امل �ق��دم /ع�ب��دال�ع��زي��ز بوظهير
مساعد مدير معهد الدراسات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األم �ن �ي��ة كان

دينامو الندوة بتقدميه لكافة
التسهيالت للمشاركني ولرجال
اإلعالم الذين حضروا الندوة.
< اختتمت الندوة أعمالها في متام
الساعة الثانية عشرة ظهراً.

يوم مفتوح ملوظفي نظم معلومات
الداخلية بنادي ضباط الشرطة
برعاية مدير عام اإلدارة العامة لنظم املعلومات العقيد مهندس علي
املعيلي أقيم بنادي ضباط الشرطة مهرجان ي��وم ترفيهي ملوظفي
اإلدارة العامة لنظم املعلومات وع��ائ�لات�ه��م .أش��رف عليه املنسق
العام املقدم مهندس /طارق الدوسري مدير إدارة نظم احلسابات
الشخصية وامليكروفيلم وأعضاء اللجان املشاركة.
وقد بدأ املهرجان بالعديد من املسابقات التي مت عمل برنامج لها
واإلعالن عنه واالشتراك فيها وهي كرة القدم باسم املرحوم العميد/
فهد السلطان وتنس الطاولة والشطرجن والبلياردو والطاولة وألعاب
التلي ماتش املختلفة ،وكذلك مسابقة طبق اليوم للسيدات وقد أعلن
عن قيام التصفيات في األنشطة الرياضية قبل بدء املهرجان بيوم،
وذلك الختيار الفريقني املتنافسني على البطولة النهائية لكل لعبة،
وقد أسفرت النتائج عن فوز فريق إدارة احلاسبات باملركز األول
ملسابقة كرة القدم.
وبعد االنتهاء من التصفيات أعلن أسماء الفائزين وأقيمت مسابقات
لألطفال ومت تقدمي اجلوائز واأللعاب لهم وإعالن الشركات املساهمة
لليوم الترفيهي.
ثم ألقى املستشار /حمزة عباس محاضرة للجمهور الكرمي ..أعقبها
محاضرة ثقافية ألقاها املهندس/عباس إسماعيل ،وفي هذه األثناء
حضر أفراد أسرة املرحوم العميد /فهد السلطان ،ورحب بهم العقيد
املهندس /املعيلي الترحاب الشديد ،بعد ذلك مت عرض سي دي عن
العميد السلطان وشاهده جميع احلضور.
وفي اخلتام قام العقيد مهندس /علي املعيلي بتوزيع كأس البطولة
لكرة القدم واجلوائز على جميع املتسابقني.
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اللواء /الفهد يشهد :ختام دورتي احلماية
اخلاصة التأسيسية األوىل والثانية
حت ��ت رع ��اي ��ة وب��ح��ض��ور وك� �ي ��ل وزارة
الداخلية املساعد لشؤون األمن اخلاص
ال� �ل ��واء /س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د وم��دي��ر عام
اإلدارة ال�ع��ام��ة ل �ق��وات األم ��ن اخلاصة
العميد /علي م��اض��ي ف �ي��روز اختتمت
اخلميس امل��واف��ق  2010/5/20بنادي
ض�ب��اط معسكر اإلدارة العامة لقوات
األمن اخلاصة دورتي احلماية اخلاصة
التأسيسية األولى والثانية وشارك فيهما
( )31مشاركاً من مختلف الرتب من إدارة
احلماية اخلاصة وتهدف الدورتان إلى
إعادة وتأهيل عناصر احلماية اخلاصة
للقيام بواجباتهم املناطقة بهم.
وق ��د أل �ق��ى ال� �ل ��واء /ال�ف�ه��د كلمة بهذه
املناسبة خاللها توجه بالشكر للمدربني
وثمن دورهم الفعال في تدريب وتأهيل
العناصر اجلديدة.
كما هنأ أبناءه مجتازي الدورتني وطالبهم
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ببذل املزيد من اجلهد والعطاء واالهتمام
بالقيام بواجبهم على أكمل وجه.
كما شكر اللواء /سليمان الفهد جميع
اجل��ه��ات امل �ش��ارك��ة ف��ي اجن� ��اح هاتني
الدورتني.
ب�ع��د ذل ��ك ق ��ام ال� �ل ��واء /ال�ف�ه��د بتوزيع

شهادات التقدير والدروع التذكارية بهذه
املناسبة.
حضر حفل اخلتام مساعد مدير عام
اإلدارة العامة للتدريب العميد /عادل
ال �س �ع��دون وم � ��دراء اإلدارات التابعة
لإلدارة العامة للقوات اخلاصة.

اللواء الفهد يستقبل قائد الكلية البحرية
امللكية بريتانيا
استقبل وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة املساعد
ل �ش��ؤون األم ��ن اخل ��اص ال �ل��واء /سليمان
فهد الفهد في مكتبه قائد الكلية البحرية
امللكية بريتانيا  -اململكة املتحدة  -العميد
بحري  -جيك موريس.
وق��د رح��ب ال�ل��واء /الفهد بضيفه مؤكدا
ع�ل��ى ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ب�ين دول ��ة الكويت
واململكة املتحدة الصديقة ومت خالل اللقاء
تبادل األحاديث الودية وبحث سبل التعاون
ف��ي امل �ج��االت األم�ن�ي��ة وت �ب��ادل اخلبرات
والتباحث في مجاالت التدريب املشترك
بني دولة الكويت واململكة املتحدة.

حل�ضور امل�ؤمتر العربي الثالث ع�شر لر�ؤ�ساء �أجهزة املرور

اللواء الدوسري يغادر البالد إىل اململكة
األردنية الهاشمية
غ��ادر البالد صباح اليوم الثالثاء املوافق
 200/5/25وكيل وزارة الداخلية املساعد
مدير ع��ام اإلدارة العامة للمرور اللواء/
محمود محمد الدوسري ،يرافقه كل من
العميد /ناصر مخلف العنزي والعميد/
عبدالله محمد السنافي ،والعميد صالح
عبدالله بودستور ،وذلك في مهمة رسمية
إل��ى اململكة األردن �ي��ة الهاشمية حلضور
املؤمتر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة
املرور واملقرر عقده في عمان خالل الفترة
من .2010/5/28 - 25
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تقليد أنواط اخلدمة لعدد من الضباط
واألفراد بالشؤون القانونية
قلد مدير عام اإلدارة العامة للشؤون
القانونية العميد /أسعد عبدالرحمن
الرويح عدد من الضباط واألفراد من
منتسبي اإلدارة أنواط اخلدمة التي
تفضل حضرة صابح السمو أمير البالد
املفدى وأمر مبحنها لهم.
حضر حفل التقليد مساعد مدير عام
اإلدارة العامة للشؤون القانونية العميد/
محمد سليمان السعيد ومدير إدارة
احملاكمات العسكرية العقيد /نبيل
العسالوي ومدير إدارة التنسيق املقدم/
بدر جاسم البرجس ومدير إدارة متابعة
القضايا املقدم /سعد محمد املري

ومساعد مدير إدارة الفتوى واإلعداد
الرائد/بدر بن جنم وعدد من الضباط

باإلدارة العامة للشؤون القانونية.

العميد /هاشم يكرم عددا من منتسبي
مركز البحوث والدراسات
في إطار جهود وزارة الداخلية لتطبيق
مبدأ الثواب والعقاب ..كرم مدير عام
مركز البحوث والدراسات باإلنابة
العميد /إبراهيم السيد هاشم ،عدداً
من منتسبي املركز جلهودهم املتميزة في
أداء عملهم.
وقد هنأ العميد /هاشم املكرمني وطالبهم
ببذل املزيد من اجلهد والعطاء.
حضر حفل التكرمي مدير إدارة اخلدمات
املالية واإلدارية والصيانة العقيد /فراج
الرسمان.
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تقليد أنواط اخلدمة لعدد من الضباط
واألفراد باإلمداد والتموين
قلد مدير عام اإلدارة العامة لإلمداد والتموين العميد/جاسم
خليفة النجم عدد من الضباط واألفراد من منتسبي اإلدارة
العامة أنواط اخلدمة والتي تفضل حضرة صاحب السمو أمير
البالد املفدى وأمر مبنحها ،وذلك تقديرا من سموه حفظه
الله ورعاه ألبنائه الذين أدوا الواجب العسكري املتميز بجد
وإخالص.
حضر حفل التقليد مساعد مدير عام اإلدارة العامة لألمداد
والتموين للشؤون الفنية العميد /قاسم عبدالله غلوم ومساعد
مدير إدارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة املقدم /عبدالله
جاسر اجلاسر.

منح أنواط اخلدمة
ملنتسبي مديرية أمن اجلهراء
قلد مدير عام مديرية أمن محافظة اجلهراء
العميد /محمد طنا العنزي أنواط اخلدمة
لعدد من الضباط وضباط الصف واألفراد
من منتسبي مديرية أمن اجلهراء والتي
تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد

املفدى وأمر مبنحها ،وذلك تقديرا من
سموه حفظه الله ورعاه ألبنائه الذين أدوا
الواجب العسكري املتميز بجد وإخالص.
وقد هنأهم العميد /العنزي ،وطالبهم ببذل
املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة وطنهم

احلبيب دولة الكويت.
حضر حفل التقليد مساعد املدير العام
العميد /محمد خليفة الديني وعدد من
القيادات األمنية مبديرية أمن محافظة
اجلهراء.

يونيو  2010 -العــدد ()543

25

أخبار الوزارة

يف الأمن وال�سيطرة

ختام الدورة التكميلية التخصصية التاسعة

برعـــاية وحضــور الوكيـــل املســـاعد لشئــون األمن اخلاص اللواء/
سليمان الفهد اختتمت فعاليات الدورة التكميلية التخصصية رقم
( )9إلدارة األمن والسيطرة التابعة ل�لإدارة العامة لقوات األمن
اخلاصة.
وقد اشتملت الدورة على العديد من التدريبات النظرية والعملية
باإلضافة إلى التدريبات امليدانية القتالية والتي متيزت بالسرعة
والدقة في التنفيذ من قبل املشاركني من ضباط  ،وضباط صف
وأفراد.
وتأتي هذه ال��دورة ضمن البرنامج التدريبي الذي تعده وتنفذه

واالقتحـام لفرض األمن والسيطرة على اإلرهابيني ومتت عملية

حتى تتمكن بالقيـام بواجبهـا األمني على أكمـل وجه في ظل كافة

افقد اإلرهابيني قوتهم وقدرتهم على املقاومة.

اإلدارة العامــة لقوات األمن اخلاصة لكافة اإلدارات التابعة لها ،

االقتحام والسيطرة في الزمن احمل��دد والتوقيت املناسب الذي

الظروف واملتغيرات األمنية.

ويهدف هذا التدريب إلى تطبيق التدريبات والتكتيكات في القتال

وقد اختتم التمرين بتحديد الهدف ومتركزه ووضع اخلطة الكفيلة
للسيطرة عليه من خالل فرقة استطالع تابعتهـا ق��وات اإلسناد
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في املناطق املبنية  ،وكذلك ف��رض احل��راس��ات األمنية املشددة
لتأمني املناطق املبنية والهامة.

لقطات
< ت��اب��ع تنفيذ ال�ت��دري��ب ميداني ًا
آمر ركن التدريب في إدارة األمن
وال �س �ي �ط��رة ال ��رائ ��د /عبدالله
جاسم احلمر.
< حتركت ال�ق��وات املشاركة حسب
اخلطة املوضوعة ومتيز التنفيذ
بالدقة والسرعة.
< شارك في التدريب  42متدرب و 3
ضابط و  7مدربني ومشرفني.
< كانت هناك إشادة باملشاركني في
التدريب أنهم أول مرة ينفذون
م �ث��ل ه� ��ذا ال��ت��دري��ب امليداني
لكونها دورة تأسيسية.
< انتقل الفريق اإلعالمي التابع
إلدارة اإلعالم األمني في الدورية
ال �ب �ح��ري��ة  705ب �ق �ي��ادة امل�ل�ازم
ب �ح��ري ،ع�ل��ي ال�ق�ط��ن ومعاونة
شرطي عى الفيلكاوي واخذت
الرحلة  20دقيقة من البدع إلى
جزيرة فيلكا.
< ترأس فريق اإلعالم األمني مالزم
أول/س�ل�ي�م��ان اخل��وط��ي يرافقه
مالزم/مشاري السمحان.
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تابعها و�أ�شرف عليها الفريق  /غازي العمر

العميد /الصرب :فريق األدلة اجلنائية اكتشف
مقربة جماعية تضم رفات ( )55جنديا عراقيا
بإشراف ومتابعة الفريق /غازي العمر الوكيل املساعد لشؤون
األم ��ن اجل�ن��ائ��ي مت تشكيل ف��ري��ق عمل اإلدارة ال�ع��ام��ة لألدلة
اجلنائية ،وذلك للبحث عن رفات في مقابر جماعية حيث وردت
معلومات من اللجنة الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين الكويتية
والصليب األحمر الدولي بوجود مقبرة جماعية جلنود عراقيني
في شمال البالد قتلوا أثناء حرب حترير دولة الكويت عام 1991
من قبل قوات التحالف.
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزار
الداخلية العميد /محمد هاشم الصبر.
وأضاف أنه بعد أخذ اإلذن من اجلهات املختصة والنيابة العامة
مت انتقال فريق من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بإشراف مدير
ع��ام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ال�ل��واء .د /فهد الدوسري
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وم��دي��ر إدارة ال�ط��ب ال�ش��رع��ي واس�ت�م��رت عمليات البحث عن
الرفات في املوقع من يوم الثالثاء املوافق  2010/5/4حتى يوم

اخلميس املوافق  2010/5/6حيث أثمرت جهود الفريق العثور

> المعلومات األولى جاءت من الصليب األحمر الدولي واللجنة الوطنية لشؤون
األسرى والمفقودين
> ممثلو الصليب األحمر الدولي وقوات التحالف ووزارة حقوق اإلنسان وإدارة
الطب العدلي العراقية تواجدوا أثناء عملية البحث
إجراءات تسليم الرفات ستتم حسب اإلجراءات الدولية المتبعة
على جماعي لعدد ( )55رف��ات جميعها
دل على البحث على أنها جلنود عراقيني
وذلك من مشاهدة املالبس التي يرتدونها،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى وج ��ود ه��وي��ات عسكرية
عراقية وشهادات وفاة ص��ادرة من قوات
التحالف مدفونة مع كل رفات على حدة
وقد تواجد اثناء عملية البحث ممثلون من
الصليب األحمر الدولي وقوات التحالف،
باإلضافة إلى وزارة حقوق اإلنسان وإدارة
الطب العدلي العراقية.
وأوض ��ح العميد /الصبر ان��ه س��وف يتم
عمل إج��راءات تسليمهم للجانب العراقي
عن طريق الصليب األحمر الدولي واللجنة
ال��وط �ن �ي��ة ل� �ش ��ؤون األس � ��رى واملفقودين
الكويتية حسب اإلجراءات الدولية املتبعة
ب��ذل��ك ،وق��د أش��اد رئ�ي��س ف��ري��ق الصليب
األح �م��ر ال��دول��ي ورؤس� ��اء ف��رق التحالف
املتواجدون في املوقع بأسلوب وطريق عمل
الفريق الفني لألدلة اجلنائية في عملية
رفع الرفات اإلنسانية وطريق حتريزها.
وت��وج��ه ال�ع�م�ي��د /م�ح�م��د ه��اش��م الصبر
بالشكر والتحية للسيد /ط�لال مرزوق
الغامن صاحب إح��دى امل��زارع ق��رب موقع
العثور على الرفات على ما قدمه من دعم
لفريق عمل اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
على م��دى الثالثة أي��ام ال�ت��ي استغرقتها
عملية البحث.
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نيابة عن اللواء� /أنور اليا�سني وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�شئون امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية وتنفيذ الأحكام

اللواء /خالد الديني يفتتح معرض صنع أيادينا ""3

للمنتجات احلرفية لنزالء املؤسسات اإلصالحية
هذا المعرض يسهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية
العقيد /اإلبراهيم المعرض استمرار لمسيرة اإلصالح والتأهيل
حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون املؤسسات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء /أنور الياسني ومدير عام
اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية اللواء /خالد الديني الذي
ناب عنه وبحضور مدير عام اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية
اللواء الشيخ /علي اليوسف الصباح ومدير عام اإلدارة العامة
للرقابة والتفتيش العميد ركن /شهاب الشمري ومساعد مدير
ع��ام اإلدارة العامة للمؤسسات اإلص�لاح�ي��ة العقيد /عادل
اإلب��راه�ي��م وم ��دراء اإلدارات ومساعديهم بقطاع املؤسسات
اإلص�لاح�ي��ة وتنفيذ األح �ك��ام أفتتح ص�ب��اح اخلميس املوافق
 2010/5/6مبجمع الفنار معرض صنع أيادينا « »3للمنتجات
احلرفية لنزالء املؤسسات اإلصالحية.
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اللواء الديين تأهيل النزالء وإكسابهم حرفة تساعدهم بعد تخرجهم من
المؤسسات اإلصالحية
وفي كلمة له بهذه املناسبة قال اللواء/
خ��ال��د ع�ب��دال�ل��ه ال��دي�ين خ�ل�ال االفتتاح
جن�ت�م��ع ال �ي��وم مل �ش��اه��دة ث �م��رة جهودنا
املتمثلة ف��ي إجن��اح م �ع��ارض مشغوالت
نزالء املؤسسات اإلصالحية والتي تترجم
برامج وأه��داف املؤسسات اإلصالحية
ف��ي إص�ل�اح وتأهيل ال �ن��زالء وإكسابهم
حرفة أو مهنة تساعدهم بعد خروجهم
من املؤسسات اإلصالحية لكسب رزقهم
وعيشهم بني املجتمع ك��أف��راد صاحلني
منتجني – حيث أسهمت تلك الورش
بتأهيل ال �ن��زالء وت��وف�ي��ر البيئة واجلو
املناسب لهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
كما شكر اللواء /الديني كل من شارك
وس��اه��م ف��ي م�ع��ارض مشغوالت النزالء
حتت شعار صنع إيادينا ( )3-2-1والذي
يسهم بشكل كبير في رفع اسم الكويت
في احملافل الدولية واملؤمترات املهتمة
ال عملنا يداً
بحقوق اإلنسان مضيفاً قائ ً
واحدة متعاهدين على اإلنسانية والعطاء
وحت �م��ل امل�س�ئ��ول�ي��ة إلمي��ان �ن��ا ب ��أن نزالء
املؤسسات اإلصالحية  ،هم أبناء وطننا
وقد إبتعدوا عن جادة الصواب ألسباب
خارجة أو لظروف طارئة.
وطالب اللواء /الديني املواطنني بزيارة
امل�ع��رض حيث أن أس�ع��اره رم��زي��ة بسعر
التكلفة.
وأخ�ت�ت��م ال��ل��واء /ال��دي�ين ق��ائ� ً
لا ب��أن ما
الحظناه وشاهدنا من تنوع اليوم يعتبر
نقله ن��وع�ي��ه جلميع ال�ع��ام�ل�ين بالوزارة
وق��د اطمئنينا ع�ل��ى ق �ط��اع املؤسسات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام.

من جانبه قال مساعد مدير عام اإلدارة
العامة للمؤسسات اإلصالحية العقيد/
ع���ادل ع �ب��دال �ك��رمي اإلب��راه �ي��م أن هذا
امل��ع��رض ع��ب��ارة ع��ن اس �ت �م��رار ملسيرة
اإلصالح والتأهيل التي تقدمها املؤسسات
اإلصالحية للنزالء وقد بدأ استمراره في
آخذ طابع املعارض التقليدية السابقة.
وأن الهدف من هذا املعرض هو إظهار
ال �ب��رام��ج ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ودور املؤسسات
اإلصالحية في تأهيل السجناء.

بعد ذلك قام اللواء /الديني بجوله تفقدية

للمعرض اط�ل��ع خاللها على املنتجات

احلرفية لنزالء املؤسسات اإلصالحية.

وف��ي اخلتام ق��ام ال�ل��واء /الديني بتكرمي
املشاركني في املعرض كما ق��ام بتكرمي

إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية.

ب�ع��د ذل��ك اف�ت�ت��ح ال �ل��واء /خ��ال��د الديني

معرض ملنتجات احلرفية لنزالء املؤسسات
اإلصالحية املقام بسوق شرق.
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اللواء� /إبراهيم الطراح

تعاون املواطنني واملقيمني أمر ضروري
ص��رح م��دي��ر ع��ام م��دي��ري��ة أم��ن محافظة
م �ب��ارك الكبير بالنيابة اللواء/إبراهيم
ياسني الطراح ..أن على الرغم من استقرار
احملافظة امنياً ..إال انه ومع قدوم موسم
الصيف ..وبدء الكثير من األسر والعائالت،
إضافة إل��ى اإلع��داد الكبير من املقيمني
وال��ذي��ن ي �ب��دوأن م��ن اآلن ف��ي االستعداد
ملوسم السفر ،ف��ان أم��ن محافظة مبارك
الكبير ،أعدت جملة من االجراءات األمنية
للمحافظة على أم��ن املساكن واملنشآت
حلمايتها من ظاهرة السرقات خاصة في
موسم الصيف ،وذلك من خالل تفعيل دور
إدارة العمليات والدوريات وربطها بجميع
دوري��ات األم��ن العام ،التي ستتولى مراقبة االوض��اع األمنية في
كافة املناطق السكنية والتجارية للحيلولة دون من تسول له نفسه،
ارتكاب اي من حوادث السرقة ،وان دوريات األمن العام مبديرية
امن محافظة مبارك الكبير ستكون له باملرصاد والقبض عليه
وتسليمه للجهات املختصة.
وأضاف اللواء /الطراح انه على كل مواطن ومقيم ،ويستعد للسفر،

عليه اتخاذ كافة االج ��راءات االحترازية
والوقائية الشخصية في حال عدم وجود
احد في املنزل أو املنشأة فعليه أوال احكام
اغالق األبواب الرئيسية والفرعية والنوافذ
وفصل التيار الكهربائي واملياه وابالغ اقرب
مخفر شرطة الواقع في منطقة السكنية
بعزمه للسفر ،وذلك حتى يتسنى لنا توزيع
دوري� ��ات األم ��ن ال �ع��ام ل�ل��راق�ب��ة واملتابعة،
لضمان امن مسكنه طيلة فترة سفره إلى
اخل��ارج ،كذلك التأكد من احكام اغالق
املركبات وعدم وضع املقتنيات الشخصية
الثمينة وغيرها من املمتلكات بشكل ظاهر
حتى ال يغري ذلك في سرقتها.
وأع ��رب ال �ل��واء /ال �ط��راح ع��ن أم�ل��ه ف��ي ت �ع��اون جميع املواطنني
واملقيمني مع امن مديرية أمن محافظة مبارك الكبير في جميع
األوقات والظروف لتسهيل مهمة رجال األمن في تنفيذ واجباتهم
األمنية على أكمل وجه فأجهزة األمن ال تستطيع أن تعمل أبداً
مبفردها وحتقق أهدافها مبعزل عن تعاون املواطن واملقيم في
كل األحوال.

القبندي يحتفل بتخرج ابنه وابن اخيه
اح �ت �ف��ل م��دي��ر إدارة اخل �ط��ط وأوام� ��ر
اخل��دم��ة ف��ي االدارة ال �ع��ام��ة املركزية
للعمليات املقدم فيصل حسني القبندي
بحصول ابنة عبدالعزيز وأب��ن شقيقه
ص��ال��ح محمد امل �ط �ي��ري ع�ل��ى الثانوية
العامة  -القسم العلمي من ثانوية أبن
العميد ،وقد تلقى تهاني االهل واالصدقاء
متمنني لهما التوفيق والنجاح.

32

يونيو  2010 -العــدد ()543

اللواء فهد الدوسري يكرم سيار العنزي
كرم مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية اللواء د / .فهد ابراهيم
الدوسري مبكته رقيب أول /سيار مطير العنزي .وذلك النتهاء
فترة خدمته العسكرية بوزارة الداخلية بإدارة حتقيق الشخصية
والبحث اآللي ،وذلك بحضور مساعد املدير العام العميد /عدنان
محمود باقر ومدير إدارة حتقيق الشخصية والبحث اآللي املقدم/
حامد اخلالدي ومساعده وعدد من منتسبي اإلدارة العامة لألدلة
اجلنائية.
ويأتي هذا التكرمي انطالقا من مبدأ التواصل الدائم ما بني اإلدارة
العامة لألدلة اجلنائية ومنتسبيها أثناء اخلدمة وبعدها.

ويقلد أنواط اخلدمة لعدد من ضباط
وأفراد األدلة اجلنائية
قلد مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائىة اللواء .د /فهد
إبراهيم الدوسري أنواط اخلدمة لعدد من الضباط واألفراد من
منتسي اإلدارة العامة والتي تفضل حضرة صاحب السمو أمير
البالد املفدى وأمر مبنحها ،وذلك تقديراًمن سموه حفظه لله ورعاه
ألبنائه الذين أدوا الواجب العسكري املتميز بجد وإخالص.
وقد هنأ اللواء .د /الدوسري املكرمني وحثهم على بذل املزيد من

اجلهد والعطاء من اجل خدمة وطنهم احلبيب.
حضر حفل التقليد مساعد مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
العميد/عدنان محمد وباقر ومدير ادارة املختبرات اجلنائية
العميد/عبداللطيف عيسى الرجيب ومدير إدارة اخلدمات املالية
واالدارية والصيانة العقيد /سعود خلف الرشيدي ومدراء االدارات
ومساعديهم ورؤساء االقسام.
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�أهداه ر�سالة الدكتوراه

اللواء الديني يستقبل املالزم أول  .د /اجلنفاوي
استقبل مدير عام اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية اللواء/
خالد عبدالله الديني املالزم أول دكتور /خالد مخلف اجلنفاوي
مبناسبة حصوله على الدكتوراه في األمن االجتماعي من جامعة
دمشق .
وقد أهداه الرسالة العلمية في مجال مكافحة اجلرمية حول
«دور املؤسسات املجتمعية في مكافحة اجلرمية في دولة الكويت
 ..دراسة ميدانية في محافظة الفروانية» .

وق��د أش��اد ال�ل��واء الديني مبضمون الرسالة م��ؤك��داً على دعم

القيادات األمنية لكافة اجلهود العلمية التي يقوم بها رجال
األم��ن كل حسب تخصصه  ،مشيراً بذلك إلى أن املؤسسات
اإلص�لاح �ي��ة تعمل وف��ق منظومة متكاملة ل�لارت �ق��اء مبجمل
اخلدمات املقدمة للنزالء حتى يعودوا مواطنني صاحلني من

خالل البرامج التأهيلية والتدريبية نظرياً أو عملياً بالتنسيق
وال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات املعنية ف��ي وزارات ومؤسسات الدولة
وجمعيات النفع العام .

التحاق طلبة الدفعة ( )78والدفعة ()79

مبدرسة الشرطة
بحضور مدير مدرسة الشرطة املقدم/
محمد ب��در ال��روم��ي ومساعده الرائد/
أسامة ظاهر الشمري مت التحاق الدفعة
( )78طالب ضابط صف ووكيل عريف
ال��دف�ع��ة ( )79ط��ال��ب ش��رط��ي مبدرسة
ال �ش��رط��ة ،وذل� ��ك ي ��وم ال �س �ب��ت املاضي
املوافق .2010/5/1
وذلك بحضور رئيس قسم شؤون كتائب
الطلبة الرائد /علي عبدالعزيز املوسى
وع� ��دد م��ن ال �ض �ب��اط رؤس � ��اء االقسام
والضباط العاملني مبدرسة الشرطة.
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اللواء العتيبي يقلد أنواط اخلدمة
ملنتسبي هندسة االتصاالت
ق �ل��د م��دي��ر ع ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة لهندسة
االتصاالت اللواء /عايض عبدالله العتيبي
ب �ح �ض��ور م �س��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام العميد/
طارق الغريب أنواط اخلدمة لعدد الضباط
وضباط الصف واألفراد من منتسبي اإلدارة
ال�ع��ام��ة لهندسة االت �ص��االت وال �ت��ي تفضل
حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى
وأم� ��ر مب�ن�ح�ه��ا ،وذل� ��ك ت �ق��دي��را م��ن سموه
حفظه الله ورعاه ألبنائه الذين أدوا الواجب
العسكري املتميز بجد وإخالص.
وقد هنأهم اللواء /العتيبي ،وطالبهم ببذل
امل��زي��د م��ن اجلهد وال�ع�ط��اء خلدمة وطنهم

احلبيب دولة الكويت.

ومساعدهم التابعون لالدارة العامة لهندسة

ح �ض��ر ح �ف��ل ال �ت �ق �ل �ي��د م� � ��دراء االدارات

االتصاالت.

اللواء طارق حمادة يقلد عددًا من الضباط
وضباط الصف واألفراد أنواط اخلدمة
ق �ل��د م��دي��ر ع� ��ام م��دي��ري��ة ام� ��ن محافظة
ال�ع��اص�م��ة ال��ل��واء /ط ��ارق ع�ل��ي ح �م��ادة في
مكتبه صباح اخلميس املوافق 2010/5/9
عدداً من الضباط وضباط الصف واألفراد
من منتسبي املديرية أن��واط اخلدمة والتي
تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد
املفدى وأمر مبنحها ،وذلك تقديرا من سموه
حفظه الله ورعاه ألبنائه الذين أدوا الواجب
العسكري املتميز بجد وإخالص.
وق��د ه�ن��أ ال �ل��واء /ح �م��ادة احل��اص�ل�ين على
األنواط ،مؤكدا أن ذلك يجب أن يكون دافعا
لهم ل�لارت�ق��اء مبستوى األداء والتميز في
العمل ،داعيا إياهم إلى مواصلة اجلهد من
اجل امن وأمان الوطن واملواطن.
وق ��د ع �ب��ر احل��اص �ل��ون ع �ل��ى األن�� ��واط عن

ش�ك��ره��م وت �ق��دي��ره��م ل �ه��ذه ال�ل�ف�ت��ة األبوية
الكرمية وال�ت��ي تفضل بها حضرة صاحب
السمو أمير البالد مؤكدين دائما أنهم على
العهد باقون وسيكنون دوما العني الساهرة

على امن الوطن الغالي.
حضر حفل التقليد مساعد مدير عام مديرية
ام��ن العاصمة العميد/حسني الشيرازي
وعدد من الضباط باملديرية.

يونيو  2010 -العــدد ()543

35

أخبار الوزارة

كلية الأمن الوطني

تختتم دورة «مدخل لشهادة احرتاف التدريب»
برعاية م��دي��ر ع��ام كلية األم��ن الوطني
ال��ل��واء .رك ��ن /محمد راف ��ع الديحاني
وب �ح �ض��ور م �س��اع��د م��دي��ر ك�ل�ي��ة األمن
الوطني العميد /ف��وزي السويلم ومدير
م��رك��ز إع� ��داد ال��ق��ادة ال�ع�ق�ي��د /ناصر
إبراهيم احلوطي اختتم في مركز إعداد
القادة بكلية األمن الوطني دورة «مدخل
لشهادة احتراف التدريب».
وش��ارك فيها ( )17متدرب من ضباط
وقيادات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع
واحل��رس الوطني باإلضافة إل��ى وزارة
األوقاف وشركة نفط الكويت خالل الفترة
من  2010/5/16إلى .2010/5/20
وت� �ه ��دف ال� � ��دورة إل� ��ى ت�ن�م�ي��ة مهارات

امل�ش��ارك�ين ف��ي حتليل عناصر العملية
واالح�ت�ي��اج��ات التدريبية وم��ن ث��م جودة

تخطيط التدريب وتنمية املوارد الشرية
وتقييم التدريب.

وفد أمني سعودي يزور مركز خدمة الشامية
قام وفد أمني رفيع املستوى من اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة برئاسة
ال�ع�ق�ي��د /م�ت�ع��ب ال��دش��اش ب��زي��ارة إلى
مركز خدمة الشامية ،وكان في استقبال
الوفد ال��زائ��ر مدير إدارة مراكز خدمة
العاصمة املقدم /حسني جبر الشريف،
ومشرف مركز خدمة على صباح السالم
املقدم /سيف عجب املطيري ،ومشرف
مركز خدمة الشامية الرائد /راشد فهد
الراشد.
وقد قام املقدم /الراشد مبرافقة الوفد
ب�ج��ول��ة ع�ل��ى م��راف��ق امل��رك��ز اط �ل��ع فيها
الضيوف على آلية سير العمل مقدما
لهم شرحا ٍ
واف عن كافة اخلدمات التي
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يقدمها املركز في سبيل اجناز معامالت
املواطنني بكل سهولة ويسر.
وم ��ن ج��ان�ب��ه أش���اد ال�ع�ق�ي��د /الدشاش

ب��اجل�ه��ود ال�ت��ي تقدمها اإلدارة العامة
ملراكز اخلدمة مؤكدا على أهمية تبادل
اخلبرات في هذا املجال.

نظمها معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمنية

بكلية األمن الوطني :حماضرة عن (سياسة
الكويت اخلارجية وعالقتها مع دول اجلوار)
حت ��ت رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور م��دي��ر ع���ام كلية
األم��ن ال��وط�ن��ي ال �ل��واء رك��ن محمد رافع
الديحاني ومساعد املدير العام العميد/
فوزي السويلم نظمت كلية األمن الوطني
محاضرة عامة بعنوان «سياسة الكويت
اخلارجية وعالقتها مع دول اجل��وار» في
مسرح اإلدارة العامة للدفاع املدني.
وقد ألقى مساعد مدير معهد الدراسات
اإلستراجتية األمنية بكلية األمن الوطني
امل �ق��دم /عبدالعزيز بوظهير كلمة رحب
فيها باللواء ركن /محمد رافع الديحاني
واحلضور  ..كما رحب باخلبراء املختصني
في هذا املجال وهما وزير الدولة للشئون
اخلارجية السابق األستاذ/سليمان ماجد
الشاهني واألستاذ الدكتور /عبدالله الشايجي رئيس قسم العلوم
السياسية بجامعة الكويت إلسهامهما  ..كما شكر املقدم بوظهير
اإلدارة العامة للدفاع املدني وإدارة اإلعالم األمني وجميع العاملني
فيهما في إجناح هذا العمل  ،وقال أن تنظيم هذه
احملاضرة جاء استكماال لبرامج تدريبية يقيمهـا معهد الدراسات
اإلستراتيجية األمنية للموسم التدريبي  2010/2009تنفيذا
للسياسة العامة ل ��وزارة الداخلية وبتوجيهات م��ن معالي وزير
الداخلية الفريق الركن  .م الشيخ/جابر خالد الصباح  ،ووكيل
وزارة الداخلية الفريق/أحمد عبداللطيف الرجيب ف��ي طرح

مواضيع معاصرة مرتبطة باألمن وإلقاء
الضوء عليها  ،ومعرفة تداعياتها وتأثيراتها
ووضع السياسة األمنية ملواجهتها بهدف
الوصول إلى حتقيق األمن الوطني لدولة
ال �ك��وي��ت واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى أم���ن وسالمة
مجتمعنا ووطننا بقيادة حضرة صاحب
السمو أمير البالد املفدى الشيخ/صباح
األحمد اجلابر الصباح وولي عهده األمني
الشيخ /نواف األحمد اجلابر الصباح ..
حفظهما الله ورعاهما .
وأض��اف قائال إن هذه ال��دورة تهدف إلى
التعرف على سياسة الكويت اخلارجية
ت��اري�خ�ه��ا وح��اض��ره��ا ومستقبلها ،وعلى
مرتكزات السياسة اخلارجية الكويتية،
والتحديات التي تواجهها  ،وكيفية التعامـل مع تلك التحديات
مبستوياتها الدوليـة واإلقليمية واحمللية والتعرف على اإلستراتيجية
املستقبلية للسياسة اخل��ارج�ي��ة الكويتية ف��ي التعامل م��ع دول
اجلوار.
بعد ذل��ك ب��دأت اجللسة األول ��ى حيث ألقى األس �ت��اذ الدكتور/
عبدالله الشايجي محاضرة في هذا الشأن أعقبها اجللسة الثانية
من احملاضرة ألقاها األستاذ /سليمان ماجد الشاهني .
وف��ي اخلتام ق��ام ال�ل��واء الركن  /محمد راف��ع الديحاني بتقدمي
شهادة تقديرية للمحاضرين .

يونيو  2010 -العــدد ()543

37

أخبار الوزارة

دعا املواطنني ملراجعة �إدارة وثائق ال�سفر لتجديد اجلواز قبل مو�سم ال�سفر

اللواء العوضي :ميكن جتديد جوازات السفر
يف مراكز اخلدمة
أك��د وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل�س��اع��د لشؤون
اجلنسية واجل���وازات اس�ت�ع��دادات��ه الستقبال
م��وس��م ال �ص �ي��ف ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى إن��ه��اء جميع
اإلجراءات في سهولة ويسر ،وذلك حسب آلية
عمل متكاملة اجلوانب حتى ال تكون هناك أي
معوقات أمام راغبي السفر من املواطنني حيث
أعدت اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
آلية عمل متطورة الجناز كافة املعامالت في
سرعة ويسر.
ودعا أصحاب جوازات السفر إلى التأكد من
صالحية اجلواز وتاريخ انتهائه كذك أصحاب
اجل� ��وازات املنتهية ال�ص�لاح�ي��ة إل��ى ضرورة
مراجعة اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
أو م��راك��ز اخلدمة املنتشرة في احملافظات
الست لتجديد صالحيتها حتى ال يكون ذلك
عائق لهم عند السفر على أن يحمل املواطن

صاحب اجلواز املنتهي الصالحية جواز السفر
ال�ق��دمي وم�ع��ه  4ص��ور شخصية ليتمكن من
إنهاء إجراءات التجديد للجواز.
وذكر أن هناك كثيرا من املراجعني ال يتذكرون

جتديد اجلواز إال قبل السفر بيوم ويطالبون
بسرعة جت��دي��ده ف��ي زم��ن قياسي مم��ا يعيق
العمل ويسبب ازدح��ام��ا شديدا مما ينعكس
ذل��ك سلبا ع�ل��ى أداء ال�ع�م��ل داخ ��ل اإلدارة،
موضحا بأنه ميكن جتديد اجلواز قبل انتهاء
صالحيته مبدة عام ميالدي كامل أو في حالة
ملئ صفحاته باألختام.
وأوض��ح ان��ه ميكن ملن يرغب بتجديد اجلواز
مل��دة عشر سنوات ملن هم ف��وق سن الثالثني
عاما لثبات مالمح الوجه وذلك تسهيال عليهم
وتبسيطا لالجراءات.
وشدد اللواء /العوضي على ضرورة احلفاظ
على جواز السفر كونه وثيقة رسمية في غاية
األهمية وحتى ال يقع في أيدي ضعاف النفوس
واس�ت�خ��دام��ه ب �ص��ورة سيئة تسئ إل��ى سمعة
الوطن وتضع املواطن في موقع املسؤولية.

�ضبط  30طالب ًا ال يحمل رخ�صة قيادة

حملة مرورية مفاجئة على إحدى مدارس
منطقة سلوي
ضمن اجل�ه��ود األمنية التي تقوم بها أجهزة
وزارة الداخلية املعنية للحفاظ على سالمة
مستخدمي ال�ط��ري��ق وتطبيق ق��ان��ون املرور،
واصل قسم تنظيم السير في محافظة حولي
ب �ق��ادة رئ�ي��س القسم ال��رائ��د /سعد الرجيب
حمالته املرورية في منطقة سلوى أمام إحدى
امل� ��دارس ح�ي��ث مت ح�ج��ز  30م��رك�ب��ة يقودها
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أحدث «طلبة» لم يحصلوا على رخص القيادة.
وانطلقت في متام السادسة والنصف صباحا
واستمرت حتى الساعة الثامنة صباحا ومت
حتريد العديد م��ن املخالفات ،وش��ارك فيها
ع��دد من ضباط وص��ف ضباط وأف��راد إدارة
مرور حولي.
وتهيب إدارة اإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية

بأولياء األمور املزيد من احلرص على سالمة
أبنائهم وعدم منحهم املركبات للخطر مؤكدة
تطبيق ال�ق��ان��ون على اجلميع دون استثناء،
مؤكدة أهمية دور األسرة حيث أنها تعتبر خط
الدفاع األول في تربية األبناء وحمايتهم من
كافة األخ�ط��ار التي حت��دق بهم عند مخالفة
األنظمة والقوانني املعمول بها في البالد.

مدرسة الشرطة يف زيارة
لكلية علي الصباح العسكري
قام وفد من مدرسة الشرطة بزيارة إلى كلية
علي الصباح العسكرية ..وق��د تفقد الوفد
امليادين العسكرية واألجنحة التعليمية وقسم
االختبارات وسرايا الطلبة.
وق ��د ت���رأس ال��وف��د م��دي��ر م��درس��ة الشرطة
املقدم/محمد ب��در ال��روم��ي وراف �ق��ه مساعد
مدير مدرسة الشرطة الرائد /أسامة ظاهر
الشمري ومجموعة من الضباط .
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق
بني املؤسسات العسكرية وفي ختام الزيارة مت
تبادل الهدايا والدروع التذكارية.

للرماية على امل�سد�س والبندقية

اختتام دورتني تدريبيتني
برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء
الشيخ /أحمد نواف األحمد الصباح ،والذي أناب عنه مدير عام اإلدارة
العامة للتدريب اللواء /حميد حبيب السماك.
احتفل بختام الدورة التقدمية للرماية على املسدس والدورة التقدمية
للرماية على البندقية واللتني عقدتا من  5/2وحتى  2010/5/20في
مجمع ميادين شركة امليادين للرماية.
وقد شملت الدورتني على تكتيكات الرماية وأوضاعها وعوامل األمن
والسالمة خالل تنفيذها ،كما اكتسب املتدربني العديد من املهارات
احلديثة في فنون الرماية.

وقدم اخلريجون عرض عملي جلميع املهارات التي مت التدريب عليها
واشتملت على حترير الرهائن وأعمال احلماية.
وش ��ارك ف��ي ال��دورت�ين ( )14م�ت��درب��ا منهم ( )4م�ت��درب��ات م��ن الهيئة
املساندة.
وذل��ك بحضور مدير شركة امليادين للرماية العقيد متقاعد /أحمد
عيسى السليم.
وفي ختام االحتفال قام اللواء/السماك بتوزيع الشهادات على اخلريجني
كما أهدى درعا تذكارية إلى العقيد متقاعد /أحمد عيسى السليم.
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حل�ضور م�ؤمتر العمل الدويل بجنيف

اللواء كامل العوضي يغادر البالد

غ��ادر ال�ب�لاد مدير ع��ام اإلدارة العامة للهجرة ال �ل��واء /كامل محمود
العوضي يرافقه كل من العميد /عبدالله احمد العلي ،والعقيد /جبر
ثويني العنزي في مهمة رسمية إلى سويسرا للمشاركة في أعمال الدورة

( )99ملؤمتر العمل الدولي واملقرر عقده في مدينة «جنيف» خالل الفترة

من2010/6/19 - 5/31م.

منح أنواط اخلدمة ملنتسبي اإلنشاءات والصيانة
قلد مدير عام اإلدارة العامة لإلنشاءات والصيانة
السيد /عبداحلكيم عبداللطيف الفالح نوط
اخلدمة البرونزي لكل من :النقيب /أحمد جاسم
الشهاب ،والنقيب /محمد عبدالله التميمي ومت
منح نوط اخلدمة الذهبي للرقيب /محمد سالم
العجمي ونوط اخلدمة الفضي للعريف /راشد
محمد الشمري وال�ت��ي تفضل حضرة صاحب
السمو أمير البالد املفدى وأمر مبنحها ،وذلك
تقديرا من سموه حفظه الله ورعاه ألبنائه الذين
أدوا الواجب العسكري املتميز بجد وإخالص.
وف���ي ك�ل�م��ة ل ��ه ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ه �ن��أ السيد/
عبداحلكيم الفالح املكرمني وأثنى على جهودهم
متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ،ومؤكدا
على أن يكون ه��ذا التكرمي داف��ع لهم وجلميع
زم�لائ�ه��م ف��ي ال�ع�م��ل م��ن اج��ل ب��ذل امل��زي��د من
اجلهد والعطاء ملا فيه خير ورفعة هذا الوطن
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الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير
البالد املفدى وسمو ولي عهد األمني حفظهما
الله ورعاهما.
حضر حفل التقليد مساعد مدير عام اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�لان �ش��اءات وال�ص�ي��ان��ة ل�ل�ش��ؤون الفنية

واإلداري� ��ة العميد /ع��ادل اخل��ري�ب��ط ومساعد
املدير العام لشؤون املشاريع العميد /عدنان
ال �ف �ض��ال��ة وم ��دي ��ر إدارة اخل ��دم ��ات اإلداري � ��ة
والصيانة السيد /عبدالوهاب األستاذ.

�أقامتها الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية

ختام دورة «إرادة التغيري»
ضمن البرامج التدريبية لرجال الشرطة أثناء
اخلدمة ،والتي تقيمها اإلدارة العامة للتدريب
ملواكبة املتغيرات في املجاالت اإلدارية.
اختتمت اإلدارة العامة للتدريب دورة «إرادة
ال�ت�غ�ي�ي��ر» وال �ت��ي ع �ق��دت ب �ف �ن��دق «هوليداي
إن داون ت� ��اون» خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن 29- 25
 2010/4/بإشراف مركز املستشارين العاملني
لالستشارات االقتصادية واإلدارية والتدريب،
وشارك فيها ( )16متدرب من مختلف القيادات
والعاملني بالقطاعات األمنية املختلفة.
وخ �ل�ال ه ��ذه ال� � ��دورة مت ت��زوي��د املشاركني
ب��امل �ع��ارف وامل� �ه ��ارات ال�ل�ازم��ة ل�ل�ت�ع��رف على
م��راح��ل ومتطلبات وأدوات التغيير وكيفية
التعامل مع معوقاته ،باإلضافة إلى التخطيط
للتغيير والتطوير.

وق� ��ام م �س��اع��د م��دي��ر ع� ��ام اإلدارة العامة
للتدريب العميد /عادل حسن السعدون بتوزيع
الشهادات على املشاركني ،كما كرم احملاضر
ال��دك �ت��ور /ن ��وري بشير وم�ع�ه��د املستشارين
العاملني لالستشارات االقتصادية واإلدارية

والتدريب لإلشراف على الدورة.
وقد دعا املشاركني إلى بذل املزيد من اجلهد
وتطبيق امل�ه��ارات املكتسبة نظريا في حيامت
ال�ع�م�ل�ي��ة وامل �س��اه �م��ة ال�ف�ع��ال��ة ف��ي األنشطة
التدريبية التي تقيمها أجهزة وزارة الداخلية.

اختتام دورة تنمية املهارات القيادية اخلامسة
والسادسة بكلية األمن الوطني
برعاية مدير ع��ام كلية األم��ن الوطني اللواء
رك��ن /محمد راف��ع الديحاني وحضور مدير
مركز إع��داد ال�ق��ادة العقيد /ناصر إبراهيم
احلوطي اختتم مركز إعداد القادة دورة تنمية
املهارات القيادية اخلامسة والسادسة اليوم
اخلميس  2010/5/13وقد شارك فيها ()30
ضابطاً من مختلف القطاعات األمنية بوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة حيث اشتملت على أرب �ع��ة برامج
تدريبية وهي:
تنمية املهارات اإلدارية القيادية ،وإدارة وقيادة
العمل اجلماعي في العمل الشرطي ،ومهارات
حتليل امل�ش�ك�لات وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات للعمل
الشرطي ،والتخطيط االستراتيجي األمني.
وتعد ه��ذه ال��دورة ضمن ال ��دورات التدريبية
املعتمدة للخطة التدريبية العامة لكلية األمن

الوطني والتي ك��ان لها دور ب��ارز في صياغة
وصناعة التدريب مبفهومه احلديث والشامل
وف�ق�اً للمتطلبات احلالية واملستقبلية التي
ترقى إلى مستوى طموحات القيادات العليا

بوزارة الداخلية.
وف��ي خ�ت��ام احل�ف��ل ق��ام ال �ل��واء رك��ن /محمد
رافع الديحاني بتوزيع الشهادات على مجتازي
الدورة.
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ملواجهة مو�سم ال�صيف

قطاع األمن العام :تعزيز اإلجراءات األمنية
مبديرية أمن الفروانية
أكد قطاع األمن العام بأنه نتيجة للزيادة
العددية من املواطنني واملقيمني مبحافظة
ال �ف��روان �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ازدح� ��ام املناطق
التجارية واألس ��واق إل��ى جانب العقارات
وامل �ن �ش��آت االس �ت �ث �م��اري��ة ،ف ��إن القيادات
األمنية ومخافر الشرطة بها تواصل عملها
على م��دار الساعة ،من أجل حفظ األمن
في جميع مناطقها وتقوم دوري��ات األمن
ال �ع��ام ب��االن�ت�ش��ار ف��ي ال �ش��وارع اخلارجية
وال��داخ�ل�ي��ة ،وت�ت��اب��ع األوض ��اع األم�ن�ي��ة مبا
يساهم في تأمني التغطية األمنية الكاملة
للمحافظة ،مشيرا ب��أن مخافر الشرطة
تتلقى الشكاوي والبالغات والتعامل مع
جمع القضايا األمنية املختلفة وإحالتها إلى جهات االختصاص.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً ما بني مديرية أمن الفروانة
وم��دي��رات األم ��ن األخ���رى واجل �ه��ات األم�ن�ي��ة املختصة األخرى
كاملباحث اجلنائية والدوريات والعمليات املركزية وغيرها ،ملتابعة
العديد من القضايا األمنية والقبض على االشخاص املتهمني أو

املشتبه بهم بني أكثر من محافظة ،وذلك
باشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون األمن العام اللواء /خليل
يوسف الشمالي.
وأوضح أن مدير عام مديرية امن محافظة
الفروانية العميد /غلوم حبيب غلوم منذ
توليه منصبه وه��و يرصد كافة الظواهر
السلبية ويتعامل معها مبهنية عالية للحافظ
على األمن واألمان على مدار الساعة.
ون ��وه إل��ى االس �ت �ع��دادات اخل��اص��ة ملوسم
الصيف وموسم مغادرة املواطنني واملقيمني
للسفر إلى اخلارج ،ووضع اخلطط األمنية
مل��واج �ه��ة ذل� ��ك ،وت�ل�اف��ي ن �ق��اط الضعف
واالستفادة من نتائج موسم الصيف املاضي.
وأكد قطاع األمن العام على تعاون املواطنني واملقيمني مع جهود
مديرية أمن الفروانية ،وذلك من خالل احلمالت األمنية وإدراكهم
ال �ت��ام ،أن اجل�ه��ود ال�ت��ي تبذلها أج�ه��زة األم ��ن هدفها حمايتهم
واحلافظ على أمنهم وسالمتهم.

اختتام دورة متطوعي ومتطوعات الدفاع
املدين السادسة عشر
في إطار اجلهود التوعوية التي تبذلها وزارة
الداخلية في سبيل تطوير العمل وتأهيل
ك� ��وادر ال��دف��اع امل��دن��ي اخ�ت�ت�م��ت «ال� ��دورة
السادسة عشر» للدفاع املدني للمتطوعني
وامل�ت�ط��وع��ات وال�ت��ي ع�ق��دت خ�لال الفترة
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من  2010/4/25إلى  2010/5/6بإدارة
التدريب وشؤون املتطوعني باإلدارة العامة
للدفاع املدني ،وشارك فيها ( )21متطوعا
ومتطوعة.
وت �ه��دف ال � ��دورة إل ��ى ت��دري��ب املشاركني

ب��ال��دورة من املتطوعني واملتطوعات على
أع�م��ال وإج� ��راءات ال��دف��اع امل��دن��ي وكيفية
التصرف عند حدوث أي طارئ.

حماضرة دينية لطلبة مدرسة الشرطة
ضمن البرنامج الثقافي ملدرسة الشرطة

ألقى فضيلة الشيخ /بدر مبارك احلجرف
محاضرة دينية أكد فيها أهمية احلفاظ
ع�ل��ى ال �ص�لاة ك��ون�ه��ا ع�م��اد ال��دي��ن وذروة
سنامه ،حيث أنها احد مقومات املسلم التي

تدعم أخالقه ،واهمية العدل واملساواة بني

الناس وعدم الظلم وعمل ما يرضى الله،
مؤكدا أن ذلك يساعد على التفوق والتميز
في أداء العمل.

وشدد فضيلته على ضرورة التحلي باجلد

واالجتهاد والصبر ألنه زاد املؤمن طوال

حياته ،مشيرا بذلك إلى أهمية احلفاظ
على املرافق العامة ألنها تخدم اجلميع،
واحلفاظ عليها واجب على كل مواطن.

وقد أجاب على األسئلة االستفسارات التي
طرحها طلبة مدرسة الشرطة والتي تعلقت
في مجملها مبوضوعات احملاضرة.

وفي اخلتام مت توزيع العديد من الهدايا
عى بعض الطلبة الذين حضروا وتفاعلوا
مع احملاضرة.

نظمتها جمعية ال�شريعة

وأخرى  ..عن االزدحامات املرورية يف كلية الشريعة
نظمت جمعية الشريعة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة الكويت ن��دوة حول «دور وزارة الداخلية في احلد من
احلوادث واالزدحامات املرورية» حاضر فيها رئيس قسم التوعية
املرورية بإدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية الرائد /عبداالله
العبدالسالم ورئيس اللجنة الطالبية بجمعية الشريعة سعد
العصفور وعدد كبير من الطلبة.
حيث أكد أن احلوادث املرورية على الطرق نتيجة لعدم الوعي
امل��روري لدي بعض قائدي املركبات رغم ال��دور التوعوي الذي
تقوم به إدارة اإلعالم األمني عبر وسائل اإلعالم املختلفة من
احمل��اض��رات وال �ن��دوات باإلضافة إل��ى التصريحات الصحفية
وكذلك البرامج اإلذاعية والتلفزيونية واملطبوعات والنداءات
واملناشدات التوعوية التي تقوم بها.
مشيرا إل��ى أن ه��ذه الفئة تتسبب في الكثير من االزدحامات

املروري وتعيق حركة السير على الطرق التي غالبا ما يكون أيضا
من أسبابه عدم االنتباه نتيجة استخدام الهاتف النقال أثناء
القيادة أو انشغاله بأمور أخرى قد تؤدي إلى ماال يحمد عقباه.
وأشار الرائد /العبدالسالم إلى أن قانون املرور وضع من أجل
حماية أرواح مستخدمي الطريق ،داعيا إلى ضرورة التعاون مع
رج��ال امل��رور وتطبيق القانون وإتباع تعليماتهم من أجل احلد
من اإلزدح��ام��ات املرورية على الطرق ومساعدتهم في إفساح
الطريق للدوريات وسيارات االسعاف واإلطفاء في حال وجود
أي حادث مروري وعدم االزدحام في مكان احلادث حتى يتمكنوا
من الوصول إلى مكان احل��ادث إلسعاف املصابني ونقلهم إلى
املستشفى.
وفي نهاية احملاضرة أج��اب الرائد/العبدالسالم على األسئلة
واالستفسارات املقدمة من احلضور.
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داعية �إىل وقفة مو�ضوعية ..للبحث والتحليل

اإلعالم األمني :نحن بحاجة لرؤية شاملة
حلادث مدرسة عبداهلل الروضان تشارك فيها
جميع اجلهات املعنية
مطلوب إعادة التوازن إلى شخصية أبنائنا
العنف طارئ على مجتمعنا الكويتي
أكدت إدارة اإلعالم األمني أن العنف هو إنحراف سلوكي عدواني وذك��رت أن هنك بالفعل دراس��ات عن أسباب اجلنوح إلى اإلجرام
طارئ على متمعنا الكويتي املعروف بتواده وتراحمه ومتاسكه والتزامه والعنف بني الشباب والناشئة ،وميكن تصنيفها إل��ى مجموعات..
املجموعة األولى وتضم الظروف األسرية مثل طالق الوالدين ،غياب
بالقيم األخالقية العربية واالسالمية الرفيعة.
وأعربت عن أسفها الشديد للحادث الذي راح ضحيته طالب أمس األب ،إرتفاع املصروف اليومي ،عمل األم وغيابها عن املنزل ،وتعدد
األول في منطقة مبارك الكبير التعليمية بعد مشاجرة مع زميل له الزوجات ،واملجموعة الثانية وتشمل أساليب التنشئة االجتماعية
مبدرسة عبدالله الروضان ،مؤكدة أن املجتمع الكويتي لم يعرف مثل مثل اإلهمال والالمباالة ،ضعف الوازع الديني ،عدم االهتمام بتوعية
هذه احل��وادث العنيفة في املاضي وأننا بحاجة إلى نظرة فاحصة األصدقاء ،وعدم رقابة الوالدين على استخدام االنترنت والفيديو،
موضوعية تستند إلى العلم لتحليل األسباب الداعية لوقوع مثل هذه والقسوة في املعاملة ،وأضافت أن املجموعة الثالثة تضم العوامل
امل��درس�ي��ة وتشمل مخالفة رف�ق��اء السوء،
اجلرائم بني الشباب والناشئة.
ال �ه��روب م��ن امل��درس��ة ،ع��دم ت�ع��اون البيت
وأوضحت أن مسؤولية القضاء على هذه
يجب أن تتكامل أدوار
مع امل��درس��ة ،الغياب املتكرر عن املدرسة
احلوادث وطرح احللول ملواجهتها ينبغي أن
وامل �ج �م��وع��ة ال ��راب� �ع ��ة وت �ش �م��ل العوامل
ترتكز إلى أسس علمة منهجية تشارك فيها
األسرة والمدرسة
اإلعالمية مثل ع��دم وج��ود برامج تربوية
وزارة التربية واجلامعات ووزارة الشؤون
هادفة ،تأثير القنوات الفضائية االجنبية،
والمسجد والمخفر معا
االجتماعية والعمل ،ووزارة الداخلية ووزارة
امل��وض��وع��ات وال �ص��ور املثيرة بالصحافة،
األوقاف والشؤون االسالمية ،وأيضا الهيئة
مشاهدة أفالم العنف.
العامة للشباب والرياضة.
وأحملت إدارة اإلعالم األمني إلى أن هناك أيضا العوامل الذاتية التي
ودع��ت إلى تضافر جهود جميع اجلهات املعنية لوضع رؤي��ة شاملة
تشمل ضعف الوازع األخالقي ،ضعف اإلرادة ،امليول العدوانية ،عدم
من أجل إعادة التوازن إلى شخصية أبنائنا وبناتنا وإحداث التغيير التمييز بني اخلطأ والصواب ،واإلحساس بالنقص.
النفسي واالجتماعي املنشود في هذه الفئة من أبناء املجتمع.
ودعت إلى ضرورة أن يكون ما حدث مبنطقة مبارك الكبير التعليمية
وأش ��ارت إل��ى أن��ه ميكن ال�ب��دء بوضع ب��رام��ج ف��وري��ة للتوعية داخل نقطة حتول في تفكيرنا وإهتمامنا ،وليس مجرد حادث يثير جزعنا
امل���دارس بجميع مراحلها ت�ش��ارك فيها ه��ذه اجل �ه��ات ،م��ن خالل وميضي ،منوهة بأن هناك دوراً ينبغي أن يقوم به كل من األسرة
احللقات النقاشية والندوات واحملاضرات على م��دار العام ،والتي واملدرسة واملسجد واملخفر ولكن بصورة متكاملة.
يشارك فيها نخبة من أب��رز املتخصصني إجتماعيا ونفسيا وأمنيا وأعرب عن خالص تعازيها ألسرة الطالب الفقيد ضارعة إلى املولى
وتربويا.
عز وجل أن ينزله فسيح جناته ،ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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ندوة مرورية بثانوية ابرق خيطان

حملة مرورية لضبط متجاوزي السرعة
ضمن اجلهود التوعوية التي تقوم بها إدارة
اإلع �ل�ام األم �ن��ي ب� ��وزارة ال��داخ �ل��ة مل��زي��د من
األم ��ن امل� ��روري وت��أم�ين س�لام��ة مستخدمي
الطريق واكبت احلملة املرورية التي قام بها
قسم تنظيم حركة السير مبحافظة حولي
وقادها رئيس القسم الرائد /سعد الرجيب
بشارع عبدالكرمي اخلطابي لضبط مخالفي
القيادة بسرعة ف��وق امل�ع��دل ،وال��ذي أك��د أن
احلملة تهدف إلى احلد من القيادة بسرعة
فوق املعدل ،مشيرا بذلك إلى أن هذه احلملة
إحدى احلمالت املستمرة التي يقوم بها قسم
السير بشكل مستمر ومفاجئ.
وذك��ر أن العديد من احل��وادث امل��روري��ة التي
تقع في محافظة حولي تكون بسبب السرعة

فوق املعدل مما ينتج عنها خسائر في األرواح
واملمتلكات.
وأسفرت احلملة عن حترير ( )145مخالفة
ال �س��رع��ة ف ��وق امل �ع��دل وح �ج��ز ( )5مركبات
وضبط ( )3أشخاص يقودون مركبات من دون
احلصول على رخصة سوق..ومت رصد سيارة
تسير بسرعة ( )190ك��م رغ��م أن السرعة
املقررة ( )80كم.
وت�ه�ي��ب إدارة اإلع �ل�ام األم �ن��ي مبستخدمي
ال �ط��ري��ق االل� �ت ��زام ب �ق��واع��د وآداب امل� ��رور،
وخاصة االلتزام بالسرعة املقررة وعدم جتاوز
اإلشارة الضوئية احلمراء حفاظا على سالمة
املجتمع.

لقطات
< ب��دأت احلملة في متام السابعة
صباحا واستمرت حتى التاسعة
وال�� �ن�� �ص� ��ف وح� � �ص � ��د ()145
مخالفة.
< ش��ارك ف��ي احلملة امل�ل�ازم أول/
علي فيصل العريفان ،واملالزم
أول /بدر خالد اخللفة من قسم
تنظيم حركة السير مبحافظة
حولي.
< كانت هنك حالة إنسانية لوجود
م ��ري ��ض ف ��ي إح � ��دى املركبات
املخالفة وتفهمها قائد احلملة
وقد أثنى قائد املركبة على رجال
املرور ودورهم اإلنساني.
< ح ��اوال ق��ائ��دا م��رك�ب�ت�ين الهرب
ومت ضبطهما وت�ب�ين أن�ه�م��ا ال
يحمالن رخصة قيادة ..إضافة
إلى أن احدهما سار عكس السير
ف��ي ط��ري��ق رئ�ي�س��ي ،ومت اتخاذ
اإلجراء الالزم حيالهما.
< رافق احلملة فريق إعالمي بقيادة
ضابط قسم اإلعالم مالزم أول/
عثمان محمد غريب.
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أخبار الوزارة

رجال مكافحة اخملدرات
يضبطون « »500زجاجة خمر
ضربات متالحقة ..وحتركات متسارعة ..وضبطيات متواصلة
تقوم بها اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات في مالحقة جتار
ومتعاطي املخدرات واملسكرات بشتى أنواعها.
حيث متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة املدير
اعام اللواء الشيخ /أحمد العبدالله اخلليفة الصباح ،ومتابعة
وتنسيق مساعد املدير العام العميد /صالح الغنام من ضبط
كمية كبيرة من اخلمور بعد دخولها البالد من احد املنافذ البرية

حيث وصلت معلومات تفيد وصول كمية من اخلمور تقدر «»500
زجاجة إلى داخل البالد مت إخفائها بطريقة مبتكرة في روالت
ورق مجوفة من قبل بعض املهربني.
وعلى الفور مت تشكيل فريق عمل من ضباط وأفراد إدارة
املكافحة احمللية.
ومت رصد الشحنة فور خروجها من املنطقة اجلمركية وضبطها
ومازال البحث جاريا عن املسئولني عن تهريب شحنة اخلمور.

مباحث الهجرة ت�ضبط �أوغندي يزيف العمالت اخلليجية

نصف مليون درهم إماراتي مزيفة مع املتهم
متكنت اإلدارة العامة ملباحث الهجرة من ضبط وافد أوغندي
يقوم بعمليات تزييف للعملة ..وكانت املعلومات الواردة من املصادر
السرية لإلدارة قد كشفت عن وجود بعض األفارقة يقومون بتزييف
العمالت وبعد التأكد من صحة املعلومات اصدر اللواء /عبدالله
خليفة الراشد مدير عام اإلدارة العامة ملباحث الهجرة أوامره
بتكثيف التحريات لضبط املشتبه به.
وبالفعل متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة من ضبط املتهم
بشقته مبنطقة حولي وعثر بحوزته على حقيبة حتتوي على مبلغ
( )500ألف درهم إماراتي مزيف أي ما يعادل ( )42000دينار
كويتي ..كما عثر معه أيضا على حقيبة بها ( )23رزمة معدة
للتزييف تقدر بحوالي ( )23000ورقة.
ومت احالة املتهم واملضبوطات إلى جهة االختصاص.
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القبض على شخصني بحوزتهم مواد مسكرة
في إطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها
وزارة الداخلية في سبيل فرض السيطرة
األمنية .وبناء على تعليمات مدير عام
مديرية امن محافظة االحمدي اللواء/
عبدالفتاح العلي ،ومن خالل احلملة
التفتيشية متكنت الفرقة األمنية التابعة
للمديرية من إلقاء القبض على شخصني
من اجلنسية اآلسيوية وبحوزتهم «»60
قنينة حتتوي علي مواد سائلة يشتبه
بأنها مواد مسكرة.
وقد متت إحالة املتهمني واملضبوطات
إلى جهات االختصاص التخاذ الالزم.

قام ب�سرقة �سيارتني

القبض على لص الهواتف يف أقل من  24ساعة
متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث
اجلنائية  -إدارة مباحث محافظة حولي
 من إلقاء القبض على أحد الوافدينمن جنسية عربية من أرباب السوابق
«سرقات».
فقد قام أحد املواطنني بتسجيل قضية
(سرقة عن طريق الكسر) حيث قام مجهول
بسرقة  23هاتف نقال من مختلف األنواع
ومبلغ  680دينار من محل بيع الهواتف
الذي ميلكه.
وعلى الفور مت جمع املعلومات واالستدالالت
وتكثيف التحريات لتحديد املشتبه بهم
وفي أقل من  24ساعة مت التوصل إلى
أن املذكور هو من نفذ عملية السرقة ،ومت
القبض عليه ومبواجهته مبا نسب إليه
أعترف أنه قام بارتكاب العديد من قضايا
السرقات وأرشد عن وجود  16هاتف

نقال تقدر قيمتها السوقية مببلغ ()4000

جرائمه وتبني أنها مسروقة ،باالضافة إلى

أربعة أالف دينار وذكر أنه قام ببيع بعض

سيارة أخرى قام بسرقتها أيضا وتبني أنه

املسروقات في منطقة حولي.

مطلوب لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام

كما مت ضبط السيارة املستخدمة في كافة

وصادر بحقه «إلقاء قبض».
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تحقيق
�أجرى التحقيق /م�.أ عثمان غريب

الإعالم الأمني زار �إدارة وثائق ال�سفر

العقيد احلقان :جاهزون ملوسم الصيف
وعلى املواطن املراجعة قبل انتهاء
صالحية وثيقة السفر بوقت كاف
ضمن زيارات إدارة اإلعالم األمني لكافة قطاعات وزارة الداخلية
ذات العالقة باجلمهور.
قام فريق إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية بزيارة إلى اإلدارة
العامة للجنسية ووثائق السفر وكان في استقباله مساعد مدير
عام اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد/عبدالرحمن
احلقان وقد رافقهم في إدارة وثائق السفر كما مت االلتقاء بعض
رؤساء االقسام واملوظفني وعدد من املواطنني.

48

في البداية أكد مساعد مدير عام اإلدارة العامة للجنسية ووثائق
السفر العقيد /عبدالرحمن احلقان جاهزية اإلدارة استعداداً
ملوسم السفر في سرعة اجن��از كافة املعامالت املتعلقة بوثائق
السفر في أسرع وقت وذلك من خالل تبسيط االجراءات وتسهيل
تنفيذ املعامالت وذلك حسب آلية عمل جديدة للحد من االزدحام
وخاصة مع مطلع شهور الصيف.

بامكانها تسليم اجلواز في خالل  3أيام.

وأوضح إمكانية جتديد جوازات السفر من خالل اإلدارة العامة

وش��دد علي أن ج��واز السفر وثيقة رسمية ذات أهمية ويجب
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ملراكز اخلدمة ،وإداراتها املنتشرة في معظم مناطق البالد ،والتي

يمكن تجديد وثائق السفر من خالل جميع مراكز الخدمة
النقيب/العمهوج :طباعة الوثائق تتطلب التأكد من صحة المعلومات ووضوحها
احلفاظ عليها حتى ال تتعرض للسرقة أو التلف ،مشيراً إلى أنه
ميكن جتديد اجلواز ملدة  5سنوات أو عشر سنوات.
ودعا العقيد /احلقان املواطنني إلى املبادرة واإلسراع في جتديد
وثائق السفر قبل موعدها بوقت كاف حتى ميكن القضاء على
االزدحام والذي يحدث عادة فور بدء العطلة الصيفية وحتي نهاية
شهر سبتمبر.
وأشار إلى أن جميع موظفي إدارة وثائق السفر على دراية تامة
باجناز كافة املعامالت التي تقوم عليها اإلدارة ويطلق عليهم
جميعا «املوظف الشامل».

وهذا أيضاً يساعد على اجناز املعاملة في زمن قياسي إضافة
إلى راحة املواطن وعدم مراجعة اكثر من موظف إلنهاء معاملة
واحدة.
وذكر أن املستندات املطلوبة إلنهاء املعامالت داخل إدارة وثائق
السفر الكويتية عند استخراج جواز سفر أول مرة هي- :
 عدد ( )4صور شخصية ( )6*4حديثة. صورة البطاقة املدنية للطفل ،وصور شهادة امليالد للطفل. ص��ورة عن آخر شهادة دراسية (إذا كان عمره 7سنوات فمافوق).
 حضور املمثل القانوني والبطاقة املدنية. وثيقة السفر االضطرارية إذا كان املولود خارج البالد. سداد رسوم ( )3دنانير ملدة خمس سنوات.وعند تقدمي طلبات جتديد جواز سفر فوق السن القانوني 21
سنة.
 إحضار ( )4صور شخصية مقاس ( )6*4حديثة خلفية زرقاء. إحضار جواز السفر. سداد رسوم ( )3دنانير ملدة خمس سنوات و ( )6دنانير ملدةعشر سنوات من  30سنة وما فوق.

العقيد/عبدالرحمن احلقان

مشاري ناصر املويزري

 عدد ( )4صور شخصية مقاس ( )6*4حديثة. رسوم ( )3دنانير.واضاف أنه في حالة إضافة أو شطب طفل باجلواز ينبغي.
 إحضار ص��ورة شهادة امليالد للطفل وص��ورة البطاقة املدنيةللطفل.
 ال يزيد السن املضاف عن ( )7سنوات. حضور املمثل القانوني وإحضار جواز السفر. سداد رسوم نصف دينار للطفل الواحد.وفي قسم طباعة وثائق السفر أكد رئيس القسم النقيب /عبدالله
العمهوج أنه ميكن جتديد وثائق السفر قبل انتهاء صالحيتها مبدة
سنة ميالدية كاملة ،وهذه فترة كافية للتجديد حسب املدة املقررة
وبذلك ميكن القضاء على الزحام في أوقات الذروة وفور االنتهاء
من االمتحانات.
وذك��ر أن طباعة وث��ائ��ق السفر تتطلب التأكد م��ن صحة كافة
املعلومات ووضوحها ،مشيرا إلى أهمية ذلك لعدم الوقوع في
أي خطأ.
وأوضح إن القسم يقوم باالنتهاء من كافة الطلبات التي تصله أوالً

وأوضح إنه عن تقدمي طلبات جتديد جواز سفر للقاصرين.

بأول لتسليمها في املوعد احملدد.

 -جواز السفر األصلي املراد جتديده.

ومن جانبه قال ضابط قسم اجلوازات املالزم /محمد الظفيري
إن القسم يستقبل يومياً معامالت كثيرة في األوقات العادية في

 -حضور املمثل القانوني وإحضار البطاقة املدنية.
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تحقيق
غير أشهر الصيف ،ويتم اجنازها ،وأشار
إلى أن هناك مكاناً مخصصاً لكبار السن
وذوي االحتياجات اخل��اص��ة ،حيث تقوم
إح ��دى امل��وظ �ف��ات باستقبالهم واستالم
أوراقهم وإنهاء كافة االجراءات بتسليمهم
االي �ص��االت دون أي ع�ن��اء أو حت��رك من
قبلهم ،وك��ذل��ك ف��ي ح��ال��ة إن �ه��اء املعاملة
وتسليم وثيقة السفر.
ودع��ا املواطنني إلى سرعة جتديد وثائق
ال �س �ف��ر ب� ��دالً م��ن االن �ت �ظ��ار إل ��ى أوق ��ات
ال ��ذروة حتى ال ي�ك��ون ه�ن��اك أي تأخير،
م��ؤك��داً استعداد القسم الستعجال كافة
الطلبات املكتملة وإن �ه��اء املعاملة خالل
زمن قياسي.
وبدوره أكد رئيس قسم بدل فاقد وتالف
 /سليمان املشعل ان القسم يقوم بتجديد
أو استخراج وثائق السفر حسب األصول
املرعية وبعد التأكد م��ن سبب الفقدان
أو التلف حتى ال يكون اإلهمال من قبل
البعض سبباً ف��ي زي ��ادة امل �ت��رددي��ن على
ال�ق�س��م ،علماً ب��أن وثيقة السفر وثيقة
رسمية يجب احلفاظ عليها وعدم اإلهمال
حتى ال تتعرض للتلف ،مشيراً إلى أن بعض
املواطنني ال يهتم باحلفاظ عليها في مكان
آمن مما يعرضها للسرقة أو التلف.
وم��ن جانبه أوض��ح رئيس قسم التوزيع/
عبدالله الشطي إن استالم وثائق السفر
بعد االنتهاء منها يتطلب حضور صاحب
ال�ع�لاق��ة شخيصاً أو م��ن ي�ن��وب عنه في
القرابة من الدرجة األولى ،مشيراً إلى أنه
في حالة ضياع أو تلف وثيقة السفر في
اخل��ارج ميكن للمواطن استخراج وثيقة
سفر «اضطرارية» صاحلة لسفرة واحدة
من البعثة الدبلوماسية في اخلارج للعودة
إلى البالد وفور عودته يتقدم إلى اإلدارة
العامة للجنسية ووثائق السفر (إدارة وثائق
السفر) الستخراج بدل فاقد أو تالف.
وقد قامت إدارة اإلعالم األمني باستطالع
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أراء بعض املراجعني حيث قال املواطن/
مشاري ناصر املويزري الطالب في معهد
التكنولوجيا إن إدارة وث��ائ��ق السفر من
أفضل إدارات اخلدمات للمواطن الكويتي
م ��ن ح �ي��ث ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل ��دم ��ات في
سهولة ويسر ألن العالقات العامة تقوم
بتوجيه املواطنني وإعطاء أرقام للمراجع
وكذلك توضيح كافة الطلبات قبل البدء
في إجراءات املعاملة حتى ال تكون هناك
أوراق ن��اق�ص��ة أو م�ع�ل��وم��ات غ�ي��ر كافية
ومتنى وج��ود عدد أكبر من املوظفني في
أوق��ات ال ��ذروة للحد من االزدح ��ام الذي
يحدث في مطلع الصيف.
وبدوره أكد /بدر مطلق املطيري أنه راجع
إدارة وثائق السفر كثيراً وفي كل مراجعة
يجد ت �ط��وراً ملحوظاً وآل �ي��ة ج��دي��دة في

العمل وحسن استقبال من كافة موظفي
اإلدارة ،ك�م��ا أن�ه��م جميعاً ل��دي�ه��م خبرة
كافية بكافة املعامالت مما يساعد على
إجنازها بسهولة ويسر ،وأشاد بالقائمني
على اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
متميناً لهم التوفيق والسداد.
وأش��اد /فهاد مطلق بجهود إدارة وثائق
السفر حيث أن�ه��ا تعمل وف��ق آل�ي��ة عمل
متكاملة للعمل على راحة املواطنني .مؤكداً
على املواطنني أيضاً ضرورة تفهم طبيعة
عمل إدارة اجلنسية وع��دم إهمال وثائق
السفر أو تعريضها للتلف ،وكذلك مراجعة
اإلدارة بوقت كاف إلنهاء كافة املعامالت
بدالً من الزحم والذي يكون بسبب املواطن
ويزيد من األعباء على العاملني ،وقد يكون
ذلك سبباً في إرباك العمل.

منظومة من االجنازات
يف قطاع أمن احلدود خالل عام 2009
احلدود الشمالية- :
< السياج التحديدي بطول احلدود ملسافة  465كليو متر.
< استالم مصفحات الهامر وتركيب رشاش.
< تشغيل عربة األرجو في مركز أم قصر.
< استالم احلوامة.
أش��ارت إدارة اإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية
إلى أن قطاع أمن احلدود يشهد نهضة حقيقية
في مجال تنفيذ املشروعات اجلاري اجنازها
لتطوير عجلة العمل األمني.
وأضافت أن هذه النهضة تأتي في إطار عملية
التحديث واسعة النطاق التي تقوم بها القيادة
العليا ل��وزارة الداخلية في جميع القطاعات
ممثلة مبعالي وزير الداخلية الفريق الركن .م
الشيخ /جابر خالد الصباح ويتابعها عن كثب
وكيل وزارة الداخلية الفرق /أحمد عبداللطيف
الرجيب.
وأوضحت أن اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية
والقيادات التابعة لها شهدت اجنازات ملموسة
خالل عام 2009م.
وذك��رت إدارة اإلع�لام األمني إن��ه مت اإلنتهاء
من مبنى التوسعة اجلديد باإلدارة العامة ألمن
احلدود البرية ،وإنشاء واجناز مخزن للسالح
وال��ذخ �ي��رة ،وورش ��ة لقسم اخل��دم��ات العامة،
باالضافة إل��ى إن�ش��اء صالة رياضية لتدريب
القوة وبالنسبة إلدارة احلدود الشمالية جرى
تركيب السياج التحديدي على ط��ول احلدود
مب �س��اف��ة  465ك�ل�ي��و م �ت��ر واس� �ت�ل�ام احلوامة
وجاري التدريب عليها ،وتشغيل عربة األرجو
في مركز أم قصر بقطاع العبدلي ،باإلضافة
إلى استالم مصفحات الهامر وتركيب رشاش
عيار « »FN 50عليها.
وبالنسبة إلدارة احلدود اجلنوبية ،جرت إزالة
12مزرعة متجاوزة والقريبة من خط احلدود،
واجناز مبنى إدارة احلدود اجلنوبية مبنقة كبد
«العبدلية» ،وإنشاء طريق أسفلتي على طول

احلدود اجلنوبية- :
< إزالة 12مزرعة متجاوزة.
< اجناز مبنى اإلدارة في كبد.
< إنشاء طريق أسفلتي بطول احلدود اجلنوبية.
< تركيب كاميرات حرارية وضبط العديد من املتسللني.

احلدود اجلنوبية وإنشاء فرعية اسفلتية تربط
بني مراكز القطاعات.
كما مت وضع أربع بوابات لنقاط أمنية لدخول
وخ � ��روج ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة احملظورة،
وتركيب ك��ام�ي��رات ح��راري��ة ف��ي بعض املراكز
وبرج النمرتني ،واإلنتهاء من عمل ربط لنظام
م��راق �ب��ة احل ��رس اخل ��اص ب�ح��رك��ة الدوريات
لثالث قطاعات متهيداً لربطها بإدارة العمليات
للبدء بها وضبط العديد من املتسللني أثناء
محاوالتهم الدخول واخلروج من البالد بصورة
غير م�ش��روع��ة ،وإن �ش��اء معبر ال��ردي�ف��ة لعبور
احل�لال ورع��اة األغ�ن��ام واالب��ل وتركيب ثالثة
أجهزة حاسب آلي لتشغيل املعبر بشكل رسمي
بعد توفير املوظفني م��ن قبل اإلدارة العامة
للمنافذ.
ك�م��ا ق��ام��ت إدارة العمليات بتشغيل ع��دد 4
سيارات مراقبة و 10كاميرات حرارية وتشغيل
نظام مراقبة احلرس وتوفير خدمة االتصال
والربط ألجهزة مراقبة احلرس.
ومتكنت إدارة األمن البري من ضبط العديد
من املتسللني أثناء محاوالتهم الدخول واخلروج
من البالد بصورة غير مشروعة وإحالة وترحيل
العديد م��ن املتسللني وامل�ه��رب�ين إل��ى اجلهات
املختصة.
وأجنز عقد لصيانة السياج التحديدي بطول
احل��دود ملسافة  465كيلو متر ،وعقد صيانة
السياج األمني الكهربائي بطول احلدود ،وعقد
ص�ي��ان��ة للخندق األم��ام��ي واخل�ل�ف��ي للحدود
الشمالية وطرح مناقصة توريد وتركيب وتسليم
وض �م��ان سلك ش��ائ��ك منفاخي على احلدود

بطول  930كيلو متر على احل��دود الشمالية
واجلنوبية وط��رح مناقصة لتوفير 33كاميرا
حرارية على احلدود الشمالية وجلنوبية.
وأوضحت إدارة اإلعالم األمني أن هناك العديد
من املشروعات حتت التنفيذ ومن بينها بالنسبة
إلدارة احلدود الشمالية جاري تركيب  16موتور
لبوابات النظام األمني وج��اري تنظيف وإزالة
األتربة املتراكمة داخل النظام األمني ،والعمل
على تركيب أسالك شائكة على شكل حرفV
ملسافة ثمانية كيلو مترات.
وبالنسبة إلدارة احلدود اجلنوبية جاري العمل
ع�ل��ى اجن ��از ط��ري��ق اسفلتي داخ ��ل العمليات
املشتركة ملسافة  11.5كيلو متر ،والعمل على
اجن ��از ط��ري��ق امل�ن��اق�ي��ش ليصل م��ا ب�ين إدارة
احلدود اجلنوبية (كبد) ومركز الرديفة مبسافة
 35كيلو متر ،وعمل ساحات اسفلتية ملواقف
السيارات ،والعمل على تطوير برمج االنظمة
االدارية واجهزة احلاسب اآللي ،وربط املراكز
اجلنوبية مببنى اإلدارة (العبدلية) من خالل
كيبل األلياف الضوئية.
بالنسبة إلدارة العمليات ج��اري العمل على
تطوير ال�ن�ظ��ام األم �ن��ي للتطبيقات ،وتطوير
النظام األم�ن��ي للشبكات ،وتركيب 16موتور
للبوابات الرئيسية على طول احلدود.
واختتمت إدارة اإلع�لام األمني موضحة انه
بالنسبة إلدارة األمن البري جاري العمل على
إصدار أمر عمل النشاء ثالثة مكاتب لرؤساء
االقسام والضباط واالحوال ،والبدء في توسعة
استراحة كبار الزوار ،وإصدار أمر عمل لتركيب
مولد كهربائي.
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�إحتياطات �ضرورية ..قبل ال�سفر

العميد /الصرب :حمل حقائب تخص آخرين
قد يعرضك للمساءلة القانونية
المستجدات األمنية في المنطقة تتطلب اليقظة واالنتباه
دفتر التربتيك وثيقة هامة ينبغي الحفاظ عليها
صرح مدير إدارة االعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية
العميد /محمد هاشم الصبر بأن هناك الكثير من االحتياطات التي
ينبغي اتخاذها واإلرشادات التي يتعني االلتزام بها .مع حلول فصل
الصيف وقرب بدء موسم االجازات والعطالت .واستعداد الكثيرين
حلزم أمتعتهم استعداداً للسفر.
وأوضح أنه ينبغي اغالق أبواب ونوافد البيت بإحكام ،وقطع مصادر
املياه والغاز والتيار الكهربائي ونقل األشياء
الثمينة إل��ى خ��زان��ة ب��أح��د ال�ب�ن��وك أو إلى
خزانة محكمة داخل البيت ،واب�لاغ املخفر
عن مدة السفر.
وأضاف أنه يتعني على املواطن اختيار جهة
السفر ومعرفة تقاليد البلد ال��ذي يقصده
وقيمه وأع��راف��ه حتى ال يتعرض إل��ى ما ال
حتمد عقباه من مشاكل نتيجة سوء الفهم
وتبادين اخللفيات الثقافية.
وذكر أنه في املطار يتعني على املسافر عدم
حمل الكثير من األمتعة التي ال داعي لها،
وعدم نقل أية أمتعة للغير ،حتى ال يتعرض
للمساءلة القانونية ف��ي حالة اح�ت��واء تلك
األمتعة على أية ممنوعات أو مواد وسوائل
خطيرة .وذك��ر أن املستجدات األمنية في املنطقة تتطلب اليقظة
والوعي واالنتباه من كل مواطن أو مقيم.
وحث على عدم اصطحاب عدد كبير من ألهل واألصدقاء في املطار
لضمان سيولة وسهولة االج��راءات وع��دم خلق ازدح��ام��ات ال مبرر
لها ،واحلفاظ على الوثائق املهمة مثل ج��وازات السفر والبطاقات
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املدنية وضرورة االحتفاظ بصور لها حتى ميكن جتديدها في حالة
فقدانها.
ودع��ا إل��ى التعاون م��ع رج��ال اجل ��وازات واإلدارة العامة للجمارك
لإلسراع في اتخاذ إجراءات السفر كسباً للوقت.
ونصح العميد/الصبر املواطنني واملواطنات املغادرين لقضاء عطلة
الصيف خارج البالد بضرورة التقيد بأنظمة وقوانني البالد املتوجهني
إليها حتى يكونوا س�ف��راء ل��دول��ة الكويت،
مؤكداً على أهمية تواصلهم مع السفارات
والقنصليات الكويتية وت��رك كافة بياناتهم
حتى ميكنهم احلصول على املساعدة عند
مواجهة أي��ة مشكلة حفاظاً على سالمتهم
وراحتهم.
وح ��ذر م��ن ح�م��ل امل �ب��ال��غ ال�ن�ق��دي��ة الكبيرة
داعياً إلى التعامل بالشيكات املصرفية أو
البطاقات املصرفية حتى ال يكونوا عرضة
ملطامع اللصوص ،ووضع املقتنيات الثمينة
في خزانات الفنادق التي ينزلون بها.
ونصح العميد /الصبر املواطنني املسافرين
مبراقبة أبنائهم وعدم تركهم مبفردهم في
دور املالهي أو أماكن الترفيه حفاظاً عليهم
حتى ال يتعرضوا للضياع أو وقوع حوادث لهم.
وشدد على أنه يتعني على املواطنة أال تتزين بكل ما لديها من حلى
ومجوهرات ألن هناك عصابات في اخل��ارج متخصصة في سرقة
احل�ل��ى وحقائب ال�ي��د واالس�ت�ي�لاء على م��ا حتتويه م��ن مجوهرات
ومبالغ نقدية ،وكذلك عدم مغاالة األمهات في تزيني الفتيات باحللى

تأمين المنزل بإغالق مداخله ومخارجه
قطع مصادر المياه والغاز والتيار الكهربائي
واملجوهرات حتى ال جنعل من بناتنا هدفاً سه ً
ال ألي طامع يعرض
حياتهم للخطر.

وطالب العميد /الصبر بضرورة فحص جميع أجهزة السيارة قبيل
السفر للتأكد من سالمتها وانتظام عملها ،وأخذ بعض قطع الغيارات
قد يحتاجها املسافر أثناء سفره ،باإلضافة إلى عدم حمل عدد ركاب
يزيد عن العدد املسموح به للسيارة.

وذكر العميد الصبر أنه في حالة السفر بالسيارة يتعني على املسافر
أن يتذكر دوماً أن دفتر املرور اجلمركي «التربتيك» هو وثيقة سفر
بالغة األهمية يجب احملافظة عليها من التلف أو الضياع ،وأن يتأكد
قبيل مغادرته للبالد التي مير بها أن السلطات اجلمركية قد أكملت
عملية التوقي واخلتم على الدفتر ،وإال س��وف يضطر إل��ى العودة
لنفس املركز اجلمركي إلمتام العملية.

ودعا إلى ربط األمتعة باحكام حتى ال تكون عرضة للسقوط ،وعدم
جلوس األطفال في املقاعد األمامية ومنعهم من إخ��راج أيديهم أو
رؤوسهم من نوافذ السيارة حفاظاً على سالمتهم وضرورة ربط حزام
األمان.

وأضاف أنه ينبغي التقيد بتعليمات رجال املرور وأنظمة السير في
اخلارج حتى ال يتعرض املسافر ألية مشكالت من أي نوع.

ومتنى العميد /الصبر للمسافرين م��ن مواطنني ومقيمني إجازة
سعيدة.

النقيب الديحاين يحاضر عن عواقب السلوكيات
اخلاطئة مبتوسطة عبداهلل بن الزبري
في إطار التعاون والتنسيق املستمر بني وزارة
الداخلية ووزارة التربية في مجال توعية
وتنوير الطلبة.
قامت إدارة اإلعالم األمني ممثلة بالنقيب/
فيصل الديحاني باملشاركة ف��ي املهرجان
الثقافي الترفيهي ال��ذي أقيم على مستوى
منطقة األحمدي التعليمية مبدرسة عبدالله
بن الزبير املتوسطة بنني حتت إشراف مدير
إدارة األن�ش�ط��ة االس��ت��اذة /عائشة البحر
واالستاذة /بيبي رمضان مراقب اخلدمات
االجتماعية والنفسية مبنطقة االحمدي
التعليمية.
وقد اشتمل املهرجان على العديد من الفقرات
العلمية والثقافية والتوعوية التعليمية ..كان
من بينها احملاضرة اإلرشادية التي ألقاها
ال�ن�ق�ي��ب ف�ي�ص��ل ال��دي �ح��ان��ي ع��ن سلوكيات

ال �ش �ب��اب اخل��اط �ئ��ة وم �خ��اط��ره��ا وكيفية
جتنبها.
وق � ��د ت� �ط ��رق ال� �ن� �ق� �ي ��ب /ال ��دي� �ح ��ان ��ي في
محاضرته العديد من السلوكيات اخلاطئة
ومن بينها اإلدمان على املخدرات ،واللجوء
إل��ى العنف ،واالستهتار في قيادة السيارة
وعدم االلتزام بقواعد املرور ،ورفقاء السوء
والسهر خصوصا أثناء اإلجازة الصيفية وان
وزارة الداخلية دائ�م��ا واب ��دأ حت��رص على
شباب املستقبل ألن الشباب هم الركيزة
األس��اس �ي��ة ل�ب�ن��اء ال��وط��ن وت �ن��اول النقيب/
الديحاني أيضاً إلى طاعة الوالدين وما لها
من واجبات واحترام الكبير ،مشيرا إلى أن
طاقات الشباب ينبغي توجيهها في املسارات
الصحيحة مبا يخدم الوطن ويدعم القدرات
الرياضية والثقافية للشباب.

وفي نهاية املهرجان مت تكرمي املشاركني في
املهرجان من وزارة الداخلية وكذلك تكرمي
املتميزين في االنشطة املختلفة من املدارس
املشاركة.
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ندوة مرورية بثانوية ابرق خيطان

شارك فيها الرائد العبدالسالم واملالزم أول اخللف
نصائح وارشادات مهمة قدمها المحاضران للطالبات وهيئة التدريس
في إطار اجلهود التوعوية التي تقوم بها إدارة
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية لنشر الثقافة
املرورية وترسيخ األمن على الطريق.
أقيمت ن��دوة للتوعية امل��روري��ة بثانوية ابرق
خيطان بنات شارك فيها رئيس قسم التوعية
املرورية الرائد /عبداالله العبدالسالم ومالزم
أول /هبه اخللف.
وقد بدأت الندورة بنشيد وطني ثم آيات بينات
من القرآن الكرمي ..وألقت مدرسة التوعية
املروية األستاذة ماجي يوسف كلمة ترحيبية
أعربت عن تقديرها العميق للدور الذي تقوم
به إدارة اإلعالم األمني ومساهماتها في نشر
التوعية املرورية مبختلف املراحل الدراسية.
وأوض�ح��ت أهية التوعية امل��روري في إرشاد
أب �ن��اء املجتمع لتالفي احل���وادث واملخاطر
املرورية.
ث��م أل �ق��ى ال ��رائ ��د /ع �ب��داالل��ه العبدالسالم
محاضرة تناول فيها أسباب احلوادث املرورية
وعلى رأسها االنشغال بغير الطريق ألسباب
متعددة ،ومن أهمه استخدام الهاتف النقال
أثناء القيادة وجتاوز اإلشارة احلمراء وجتاوز
حدود السرعة املقررة.
وت �ن��اول ب�ص��ورة تفصيلية إج�م��ال املخالفات
امل��روري��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ووف �ي��ات احل ��وادث
امل��روري��ة التي بلغت  407قتيال خ�لال العام
املاضي  2009وش��رح ال��رائ��د /العبدالسالم
خصائص السالمة املرورية وأهمية االلتزام
ب �ق��واع��د األم� ��ن وامل��ت��ان��ة ،وك�ي�ف�ي��ة مواجهة
األع�ط��ال الطارئة للمركبة وأخ�ي��را األسباب
احلقيقية وراء ح��االت االزدح��ام امل��روري .ثم
قام بعرض بعض صور احلوادث املرورية.
كما ألقت امل�لازم أول/هبة اخللف محاضرة

54

يونيو  2010 -العــدد ()543

تناولت فيها أشهر األخ�ط��اء التي يقع فيها
الشباب عند القيادة وعلى رأسها عدم االنتباه
بسبب استخدام الهاتف النقال أو األكل.

حتتوي على األكياس الهوائية ،وكذلك االبتعاد
ع��ن وض��ع ال�ط�ف��ل ع�ل��ى ساقيها ع�ن��د قيادة
السيارة حتى ال يتشتت انتباه قائدة املركبة
ويؤدي إلى وقوع ماال يحمد عقباه.

وأشارت إلى أخطاء بعض السيدات في هذا
املجال والتي قد تسفر عن وقع حوادث ومن
بينها إصالح املاكياج أو التلهي بطالء األظافر
أثناء القيادة.

وأكدت املالزم أول /هبه اخللف على أهمية
رب��ط ح��زام األم��ان ال��ذي ك��ان سببا في جناة
الكثيرين.

ونصحت ال�ط��ال�ب��ات وال �س �ي��دات ب�ع��دم حمل
أعداد كبيرة من الصديقات في السيارة تفوق
حمولتها امل�ق��ررة ،وع��دم جلوس األطفال في
املقاعد األمامية خاصة في السيارات التي

واختتمت ال �ن��دوة بتكرمي ال��رائ��د /عبداالله
العبدالسالم وامل�ل�ازم أول /هبه اخللف،مع
ج��ول��ة ح� ��رة ف ��ي ورش � ��ة ال �ت��وع �ي��ة املرورية
باملدرسة.

�ضمن الأ�سبوع الثقايف للمعهد الديني

املالزم أول غريب :األمن يحمي أخالق اجملتمع
أق ��ام معهد قرطبة ال��دي�ن��ي ب�ين  -ث��ان��وي -
األس��ب��وع ال�ث�ق��اف��ي «ب��أخ�لاق �ن��ا ن�ت�م�ي��ز» وقد
شاركت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية
في فعاليات هذا األسبوع حيث ألقى ضباط
ق�س��م اإلع �ل�ام امل �ل�ازم أول /ع�ث�م��ان محمد
غ��ري��ب م �ح��ارة ب�ع�ن��وان «األخ �ل�اق واملجتمع»
تطرق فيها إلى دور األمن في حماية أخالق
املجتمع واحل �ف��اظ على ال �ع��ادات والتقاليد
احلميدة ،مشيرا بذلك إلى تقدم املجتمع ال
يكون إال بحسن اخللق ،ومؤكدا على أن األمن
واالستقرار دافعاً لكل عمل مبدع خالق.
وأوض��ح أن املشاجرات التي تقع بني الطلبة
ت��ؤث��ر ف��ي ال �ع�لاق��ات والب ��د أن ي �ك��ون هناك
تسامح وت��راح��م فيما بينهم وان تتميز هذه

العالقة باإلخوة والصحبة الصاحلة.
وت �ط��رق إل��ى اجل��ان��ب امل� ��روري ،مشيرا إلى
أهمية االلتزام بقانون املرور وان القيادة «فن..
وذوق ..وأخ�لاق» ،وأن قانون امل��رور ما وضع
إال لسالمة جميع مستخدمي الطريق موضحا
خطورة القيادة من دون احلصول على رخصة
سوق حيث أنه يعرض من يفعل ذلك للمساءلة
القانونية.
م�ش�ي��را ب��ذل��ك إل��ى أن رج ��ال األم ��ن حمادة
القانون وان انتشارهم في الشوارع والطرق
الرئيسية لتأمني سالمة كل مواطن ومقيم.
وفي ختام محاضرته أكد املالزم أول /عثمان
غريب على أهمية الثقافة املرورية واألمنية،
وضرورة املعرفة واإلملام ببعض املعلومات في

هذا الشأن لعدم الوقوع في أخطاء يحاسب
عليها القانون.

اإلعالم األمني 20 :حالة وفاة يف شهر مايو
بسب حوادث املرور

ذكرت اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامة
لألدلة اجلنائية حلاالت الوفيات غير اجلنائية
حوادث املركبات» أن الفترة من 2010/5/30-1
شهدت  20حالة وفاة في جميع احملافظات من

بينهم  9من املواطنني و 11وافداً.
وتناشد إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية
مستخدمي الطريق االل�ت��زام بالقيادة اآلمنة
محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا عن

الفترات السابقة ،مشيرة بذلك إلى ما تتكبده
الدولة من اخلسائر واآلث��ار السيئة والسلبية
على املجتمع بأسره متمنية للجميع السالمة
على الطريق.
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شخصيات خالدة

�إعداد� :أحمد جمال

الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح
تاريخ مضئ  ..وسيرة عطرة
نشأته

ولد في الكويت في قصر دسمان ،تلقى تعليمه في املدرسة املباركية واملدرسة األحمدي واملدرسة الشرقية ،وهو االبن الثالث من الذكور للشيخ
أحمد اجلابر الصباح حاكم الكويت العاشر ،والدته الشيخة بيبي السالم الصباح ابنة حاكم الكويت التاسع سالم املبارك الصباح.

تعليمه

تلقى تعليمه في املدرس� � ��ة املباركية واألحمدية والش� � ��رقية ،وكان سموه مثاال للطالب املجتهد ،احلريص في تصرفاته ،واخللوق مع
زمالئه من الطلبة  ...وإلى جانب تواضعه في عالقاته مع أقرانه من التالميذ كانت تربطه عالقة احترام وود بأساتذته.
ونظرا ألن التعليم في الكويت آنذاك لم تكن قد اكتملت مراحله املتقدمة ،فقد أتاح له والده الشيخ أحمد اجلابر الصباح الفرصة
الن يتتلمذ على يد عدد من األساتذة املتخصصني في مجاالت مختلفة ومتعددة من املعرفة.
وقد ساعده ذلك كثيرا في حياته العملية فكان دائما على مستوى احلدث ،سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا،
كما أتاح له الفرصة لزيارة العديد من بلدان العالم التي بدأت تخطو خطوات واس� � ��عة وس� � ��ريعة في نهضتها ،حيث
رأى س� � ��موه عن كثب أحوال تلك املجتمعات وحياة شعوبها احلضارية ،وما وصلت إليه من تقدم وتطور شامل
في شتى مجاالت احلياة وميادينها ،واألخذ بأسباب التكنولوجيا اجلديدة والتقنية احلديثة.

قيادته

كان سمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح قياديا حكيما في إدارة شؤون البالد ،وقد استمد
س� � ��موه تلك احلكمة م� � ��ن املخزون النضالي العظيم الذي خلفه اآلب� � ��اء واألجداد الذين ركبوا
الصعاب واعتركوا املخاطر بش� � ��تى ألوانها ،ليحموا الكويت ،ويحافظوا على اس� � ��تقاللها،
ويكرسوا سيادتها  ،وهي نعمة تتفيأ ظلها.
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حياته السياسية

بدأ حياته السياس� � ��ية بعام  1949عندما عني رئيس � � �اً لألمن العام في محافظة األحمدي وهو مبثابة محافظ
للمحافظ� � ��ة ،وظ� � ��ل بهذا املنصب لغاية عام  1957حيث عني رئيس � � �اً للدائرة املالية وذلك حتى تغير اس� � ��مها

بتاريخ  17يناير  1962عند صدور املرسوم األميري بتشكيل أول حكومة بالكويت حيث أصبحت وزارة املالية
االقتصاد وعني وزيراً لوزارة املالية واالقتصاد ،وكان بذلك أول وزيراً للوزارة منذ تشكيلها .وباإلضافه لهذه
ال� � ��وزارة ع� �ي��ن بعام  1964وزيراً للتجارة والصناعة وذلك باإلضافة إل� � ��ى كونه وزيراً للمالية .وظل على رأس
هذه الوزارات لغاية  30نوفمبر  1965عندما عني رئيساً للوزراء .وبتاريخ  31مايو  1966صدر مرسوم أميري
بتعينية ولياً للعهد وذلك بعد مبايعته باإلجماع مبجلس األمة .وقام بتشكيل  4حكومات طوال فترة توليه مهمه
رئيس الوزراء.

توليه رئاسه الدولة

بويع صاحب الس� � ��مو الش� � ��يخ جابر األحمد اجلابر الصباح أميرا لدولة الكويت في  31ديس� � ��مبر  ،1977وذلك على أثر وفاه الشيخ صباح السالم
الصب� � ��اح أمي� � ��ر الكويت ،وذلك كونه ولياً للعهد .وبذلك أصبح األمير الثالث عش� � ��ر للكويت ،وثالث أمير لدولة الكويت منذ اس� � ��تقاللها .وكإجراء
دس� � ��توري قام صاحب الس� � ��مو بأداء اليمني الدس� � ��توري في اليوم التالي في اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر املسيلة برئاسة رئيس الوزراء
بالنيابة وزير اإلعالم الشيخ جابر العلي السالم الصباح .وذلك كون مجلس األمه كان منح ً
ال بذلك الوقت.

أهم إنجازاته بكل المناصب التي توالها

أثناء توليه الدائرة املالية أنشأ مجلس النقد الكويتي وهي حاليا التي يطلق عليها البنك املركزي ،وهي املؤسسة التي تشرف على إصدار أوراق
النقد واملس� � ��كوكات في الكويت .وذلك بعد أن قرر أن يتم إصدار نقد كويتي الس� � ��تخدامه في التداول ،بدال من النقد الهندي (الروبية) بغية عدم
االرتباط بعملة دولة أخرى ،وذلك ما قد يؤثر بشكل سلبي في كيان الدولة.
< إنشاء بنك االئتمان وذلك لتيسير االئتمان العقاري والزراعي والصناعي ،من أجل زيادة دخل كل من الدولة واملواطنني من حصيلة قيام األفراد
بإنشاء صناعات ،ومشروعات زراعية وعقارية ،وتأسيس الشركات املختلفة واملساهمة في رأسمالها.
< قام بدعم القضية الفلسطينية ،حيث نشأت حركة فتح في الكويت .كما إن الكويت أحتضنت
< قام بانش� � ��اء الصندوق الكويت� � ��ي للتنمية االقتصادية العربية عندما كان وزيرا للمالي� � ��ة .وذلك مبباركة من األمير
آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح.
< صاحب فكرة حساب إحتياطي األجيال القادمة.
< صاحب فكرة إنش� � ��اء مجلس التعاون لدول اخلليج العربية .والذي وقع على إنش� � ��اءه في أبوظبي عاصمة دولة
اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ  25مايو .1981
< قام بانشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وترأس مجلس إدارتها حتى وفاته.
< قام بالتوسط في توحيد اليمن الشمالي و اجلنوبي والذي مت مبايو .1990
< قام بإلغاء الديون الكويتية على ما يسمى بالدول النامية.

وفاته:

توفى رحمه الل� � ��ه في يناير عام  2006وكانت وفاته صدمة للعالم بجامعه وخاصة
للمواطنني واملقيمني بدولة الكويت حيث كان اجلميع يعتبرونه مبثابة األب الصدوق
احلنون الذي ضحى بكل ما ميلك من جهد ووقت ومال حتى يعيش اجلميع باطمئنان
ورخاء عى ارض الكويت كان احلزن يس� � ��يد على وجه كل مواطن ومقيم وهذا دليل
على محبتهم له ودليل على ذلك ظل اجلميع يدعو له بالرحمة واملغفرة في املساجد
وخاصة في شهررمضاناملبارك بعد وفاه بسنوات لوم ينسى ولنينسى بإذن الله
الناسمه محفور في كل قلب كويتي ومقيم على أرض الكوت الطيبة.
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األمن في العالم

�إ عداد� :أحمد حجاب

بصمة العني أدق تقنية للتعرف احليوي

قام العديد من أجهزة الشرطة في العالم
بتركيب نظام خاص بصمة العني ويعتمد
ه��ذا ال�ن�ظ��ام على تقنية تصوير قزحية
ال �ع�ين وال��ت��ي ت�ع�ت�ب��ر األدق ب�ي�ن تقنيات
التعرف احليوي ،وذلك لعدة أسباب أهمها
أن قزحية عني اإلنسان تبقى ثابتة بدون
أي تغيير منذ بلوغه عامه األول وحتى
وفاته.
يقوم النظام بالتقاط صورة للعني وتخزينها

في أقل من ثانيتني ثم يكون هناك رموز
مشفرة لقزحية العني ال ميكن تقليدها أو
العبث بها ،ويضبط النظام احلركة اليومية
عند الدخول أو اخلروج من املنافذ أيضا
كما يقوم النظام أيضا بطباعة التقارير
ال�لازم��ة للحركة ال�ي��وم�ي��ة ويعتبر نظام
ق��زح�ي��ة ال�ع�ين م��ن األن�ظ�م��ة اآلم �ن��ة جدا
ألنه ال يتأثر بالعمليات اجلراحية أو لون
العدسات والعدسات الالصقة وهو آمن
صحيا ل�لاس�ت�خ��دام م��ن دون اشعاعات
ض � ��ارة وي �ت �م �ي��ز ه� ��ذا ال��ن��ظ��ام بسهولة
استخدامه ودق�ت��ه املتناهية ف��ي التعرف
على األشخاص وقد مت تركيب النظام في
جميع مراكز االبعاد ومنافذ الدولة البرية
والبحرية واجلوية.
وت�ق�ن�ي��ة بصمة ال �ع�ين ل�ه��ا م��زاي��ا عديدة
وفريدة تتثمل في:
حيث ال ي��وج��د شخصني ف��ي العالم لهم
نفس بصم القزحية.

قزحية العني اليمنى تختلف عن اليسرى
في الشخص الواحد غنية في املعلومات
اجل�ي�ن�ي��ة أف �ض��ل م��ن احل��ام��ض النوويني
 DNAمطالبة  ٪ 100ويكون ناجت البحث
شخص واحد وليس قائمة تستوعب جميع
سكان األرض بدون تضارب مطلقا.
ك�م��ا أن �ه��ا ال ت�ت��أث��ر بالعمر أو العمليات
اجل��راح �ي��ة أو ل ��ون ال �ع �ي �ن�ين ،العدسات
الالصقة النظارات الطبية أو الشمسية
أو عوامل الطبيعة ال تهتريء مثل البصمة
ألن �ه��ا محمية م��ن ال�ق��رن�ي��ة وه��ي سريعة
جدا أكثر من  500.000مضاهاة بالثانية
الواحدة وآمنة صحيا لالستخدام حسب
الدراسات العلمية وتستخدم تقنية الفيديو
ال��ع��ادي ب���دون أي إش �ع��اع��ات ض���ارة وال
تتطلب اللمس وال يكمن انتقال األمراض
بني مستخدميها وال ميكن خداعها وحتتاج
لعني حية لن تنجح الصور الفوتوغرافية أو
صور الفيديو.

نظام االستعالم اآليل يحرر اخملالفات
توصل الباحثون إى ما يعرف بنظام االستعالم اآللي وهو عبارة
عن جهاز كمبيوتر يتم تركيبه في سيارة أو دراج��ة امل��رور متكن
الشرطي من االستعالم عن املركبات من حيث املعلومات اخلاصة
بها أو من حيث الطلب أو املخالفات.

كما ميكنه اجلهاز من حترير مخالفات فورية ترسل السلكيا عن
طريق خدمة الـ (  )GPRS - GSMعلى ملف املركبة.
وهذه اخلدمة هي التي متكن شرطي املرور من االستعالم عن أي
معلومة تخص املركبة دون اللجوء إلى العمليات املركزية.

نظام جديد لتفجري األلغام عن بعد
ط ��ورت مجموعة ال�ع�م��ل الفنية املساندة
للحكومة األمريكية ن�ظ��ام TRAP 250
لتفجير األلغام عن بعد من مسافات آمنية
والنظام مثبت على بلدوزر يسمح بعمليات
ت�ف�ج�ي��ر األل� �غ ��ام وال �ت �خ �ل��ص م��ن األسلحة
واملتفجرات التي تشكل خطرا على البشرية
والعاملني على إزالة األلغام وقد مت تطوير
النظام لصالح القوات اجلوية األمريكية.
ويستخدم في العمليات التكتيكية التي تتطلب
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إزال ��ة األل �غ��ام امل �ض��ادة ل�لأف��راد والذخائر
بسرعة كما تستخدم في وقت السلم لتطهير
األراضي من األلغام التي لم تنفجر بعد ويتم
التحكم في النظام عن بعد بواسطة مشغلني
على مرمى خ��ط البصر وميكن أن يركب
على ال�ن�ظ��ام رش��اش للمساعدة ومختلف
اجهزة الرؤية التي تسمح بإجراء عمليات
التخلص من األلغام والذخائر عن بعد من
مسافات بعيدة وآمنة.

وفاة ألفني وستمائة شخص سنويا
بسبب التحدث باجلوال أثناء القيادة
أظ�ه��رت أح��دث دراس��ة ظهرت ف��ي واشنطن
أن الهاتف احملمول يتسبب في وقوع العديد
م��ن ح���وادث امل���رور وف��ي إزه���اق الكثير من
األرواح فقد وجد باحثون من جامعة هارفارد
أن حوالي  2600سخصا يلقون حتفهم في
ح ��وادث م ��رورة وي�ك��ون اخلطأ عليهم بسبب
انشغالهم باستخدام الهاتف احمل�م��ول أثناء

قيادتهم ل�ل�س�ي��ارات وك��ان��ت ه��ذه النسبة في
السنوات السابقة ال تتجاوز وفاة  100سخصا
في العام إال أن الزيادة في عدد الوفيات اآلن
أصبحت متثل حوالي  ٪ 6من حاالت الوفيات
املرتبطة بحوادث املرور التي تقع في الواليات
املتحدة كما ذكرت الدراسة أن هناك  570ألف
شخص يصابون في مثل هذه احلوادث سنويا.

جهاز استغاثة عند وقوع احلوادث
استطاع باحثون اوروب�ي��ون من التوصل إلى جهاز يسمى E-Mflge
ميكنه أن يشعر اتوماتيكيا أن السيارة املوجودة بها وقعت في حادث
وعلى الفور يرسل اجلهاز رسالة بلغة املنطقة التي وقع فيها احلادث
إلى الشرطة ويتكون اجلهاز من وحدة تليفون مواصلة باجلهاز اخلاص
بالوسادة الهوائية التي تعمل على حماية السائق عند وقوع حادث كما
يحتوي على ميكرفون وسماعة وخريطة الكترونية لتحدد بدقة مكان
السيارة أما السماعة وامليكرفون فهما إلبالغ الشرطة مبكان احلادث
بواسطة قائد السيارة الذي يحدد بنفسه املكان املوجود فيه أما إذا كان
قائد السيارة فاقدا للوعي فإن اجلهاز يقوم بنفسه بإبالغ عنه وعن
مكان احلادث ومواصفات السيارة ولونها ونوعها وموديلها ورقم اللوحة
املوجودة عليها مما يسهل على الشرطة الوصول إليها ويوفر كثيرا
من الوقت الذي كان يضيع في البحث عنها ولقد متت جتربة اجلهاز
التجديد بالفعل على سيارات الشرطة في بريطانيا وأملانيا والسويد
ونيوزيلندا وايطاليا وأثبت جناحه ولكن النسخ املتاحة منه حتى اآلن
تتحدث بلغة واحدة وتأمل منظمة  ERTICOوهي منظمة متخصصة

في بحوث وسائل النقل أن ميول االحتاد األوروب��ي إنتاج هذا اجلهاز
وهذا ما سيجعله متوفرا باألسواق بحلول عام  2008ويتوقع الباحثون
أن يحقق اجلهاز اجلديد نتائج مفيدة في حماية األرواح وتقليل عدد
ضحايات احل��وادث وهذا ما تشير إليه إحدى الدراسات التي قامت
بها إح��دى الشركات املصنعة للسيارات على هذا اجلهاز والتي تنبأ
ب��أن ينفذ ه��ذا اجلهاز من  6آالف إل��ى  40أل��ف شخص ميوتون كل
عام في أوروب��ا بسبب ح��وادث السيارات وأن يحمي ع��ددا ممثال من
خطر اإلصابات وتشير نفس الدراسة التي قامت بها الشركة املصنعة
لسيارات أنه في حالة تركيب هذا الجهاز في كل سيارة في أوروبا
فإن ذلك سيوفر  150مليون يورو كل عام وجدير بالذكر أن تكاليف
اخلدمات الصحية التي يتم تقدميها للمصابني في حوادث السيارات
باإلضافة إلى خسائر شركات التأمني وتكاليف خسائر أيام العمل التي
تضع بسب إصابة هؤالء األشخاص في احلوادث والتي تصل في كل
دول أوروبا حوالي  150بليون يورو سنويا.

استخدام أحزمة األمان لركاب املقاعد اخللفية
تقلل من وفيات املقاعد األمامية
كشفت دراس��ة يابانية حديثة أنه مين تفادي
 ٪ 80من وفيات رك��اب املقاعد األمامية في
السيارات التي تتعرض حلوادث تصادم عنيفة
اذا ما وضع ركاب املقاعد اخلفية أحزمة األمان
وق��د ادت ال��دراس��ة التي نشرتها مجلة «زي
النست» الطبية البريطانية أن ركاب املقاعد
اخللفية الذين ال يضعون احزمة األمان ميكن
أن يصطدموا بعنف بركاب املقاعد األمامية
مما يزيد من فرصة إصابتهم وقد وضعت هذه
الدراسة استنادا إلى دراسة أكثر من  100ألف

حادث تصادم لسيارات في الفترة من عامي
 1995وحتى  1999وتبني من هذه الدراسة
أن هنك شخص واحد على األقل يصاب من
األشخاص الذين يجلسون في املقاعد اخللفية
وال يستخدمون أحزمة األمان وقد أدت هذه
احلوادث إلى وفاة أكثر من  211سائقا و173
راكبا ممن كانوا يجلسون في املقاعد األمامية
وكانت وفاتهم نتيجة تطاير واصطدام أجسام
ال��رك��اب اجلالسني ف��ي املقاعد اخللفية بهم
بقوة وعنف.
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عالم األسرة

�إعداد :عذاري �أحمد
نبذه عن التفاح األخضر

التفاح من الفواكة الهامة في الوقاية والعالج وبالنسبة إلى طعمه فهو
على ثالث أنواع «احللو ,املر ,احلامض» وجاء في املثل الشائع (تفاحة
واحدة كل صباح تغنيك عن الطبيب).
التفاح في الطب النبوي
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (كلوا التفاح على الريق
فإنه نضوح املعدة).
نضوح املعدة :أي يطيبها أو يغسلها أو ينظفها.

مزايا التفاح األخضر

من مزايا التفاح األخضر أنه ال يفسد بسرعة
وميكن أن يبرد  6أشهر دون أن يفسد.

بعض الفوائد عامة عن التفاح
األخضر

 - 1يغسل األسنان و يقوي اللثة الحتوائه على
حامض األوكساليك.
 - 2يحارب اآلث��ار السيئة مل��ادة الكولسترول
الذي يتجمع في شرايني اجلسم.
 - 3يخلص جسم اإلنسان من السموم ألن ثمرة
التفاح لها خاصية مهاجمة الفيروسات.
 - 4يعالج اإلمساك واإلسهال الشديد.
 - 5يهدئ السعال ويسهل إفراز البلغم.

فوائد التفاح األخضر

 - 6يساعد على تفتيت حصى املرارة.
 - 7مضاد الحتماالت إصابة العظم بالهشاشة
الحتوائه على مادة البورون.
 - 8يقوي عمل الرئتني ويقلل من احتماالت
سرطان الرئة.
 - 9يحتوي على األلياف الغنية بالبكتريا التي
تساعد على نضارة البشرة.

بعض األسباب لتأكل تفاحة
يوميًا:

أو ًال  :غ��ذاء صحي التفاح سهل األك��ل ولذيذ
وميدك بالطاقة من غير أن يحتوي أية دهون.
ثانياً :ملعدتك ألنه يحتوي على خمسة ألياف
ضرورية لتنظيف اجلهاز الهضمي.

استخدام التفاح في العالج

 - 1لعالج التقيؤ :ش��رب عصير التفاح مع
ملعقة زي��ت زيتون وذل��ك قبل األك��ل قدر
كوب.
 - 2لتنظيف صفار األسنان :يؤخذ من قشرة
التفاح وتدلك بها األسنان.
 - 3للروماتيزم وإدرار البول والنقرس :يغلى
 30جرام من قشر التفاح في حوالي ربع
لتر من املاء ملدة ربع ساعة و يشرب من
هذا املغلي  4أقداح يومياً.
 - 4لعالج السعال :يؤكل التفاح املمزوج مع
سكر النبات والينسون.
 - 5لعالج اإلسهال :خلط التفاح املبشور مع
الزبادي يكون عالجاً مساعداً لإلسهال.

مالبس يتغير لونها عند ارتفاع حرارة الطفل
لندن  -جنح بريطاني في اختراع مالبس أطفال يتغير لونها عند تغير
حرارة الطفل الذي يرتديها.
وذك��رت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان كريس إيبيجر أمضى 6
سنوات في عمله ،و حقق جناحاً اآلن ووقع عقداً بقيمة  20.4مليون
دوالر مع مصنع مالبس ينوي إط�لاق هذا االختراع ال��ذي يحمل اسم
«بايبي غلو» عاملياً.
ولفتت الصحيفة إلى ان لون املالبس يتغير ما
يعني ان األهل سيتمكنون بسهولة من مالحظة
ارتفاع ح��رارة طفلهم وبالتالي تفادي إصابته
بأمراض .
وق ��ال إيبيجر ال ��ذي يقيم م��ع زوج �ت��ه جاين
وابنه آرون « 17سنة» في مقاطعة سوفولك
البريطانية ان «احلرارة شيء غير مرئي ولكن
ه��ذه امل�لاب��س تغير ال��وض��ع وجتعلها مرئية،
ما يعني انها تتواصل مع الوالدة في وقت ال
يستطيع الطفل ذلك».
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وأشارت الصحيفة إلى ان إيبيجر ،الذي خطرت على باله فكرة تطوير
هذه املالبس عند مشاهدة وثائقي عن األطفال ،أمضى  6سنوات في
العمل مع العلماء وأنفق  1.1مليون دوالر من أجل تطوير مادة ملونة يتم
إدخالها في مالبس األطفال القطنية.
وأوض�ح��ت ان ل��ون املالبس اجل��دي��دة زه��ري أو أزرق أو أخضر فاحت،
ولكنها تتحول إلى اللون األبيض ما أن تتعدى
حرارة الطفل ال 37درجة مئوية.
وستطرح هذه املالبس في األسواق في تشرين
األول/أكتوبر املقبل على أن تباع بحوالي 33
دوالر.
يشار إلى ان إيبيجر وقع عقود بيع املالبس مع
«كواليتي وركوير  4يو» على أن تباع في العديد
من الدول ومن بينها الواليات املتحدة.
وق��ال إيبيجر ان ه��ذا االخ�ت��راع «سيطر على
حياتي ولكنني متحمس جداً وأظن انه سينقذ
حياة» الكثيرين.

برياين الدجاج واخلضار
	• 1حبة كبيرة بصل ،شرائح
	• 3/4ملعقة صغيرة زجنبيل ،مهروس
	• 2ح �ب��ة م �ت��وس �ط��ة ك���وس���ة ،مقطعة
مكعبات
	•2حبة متوسطة جزر ،مقطعة مكعبات
	• 1كوب بازيالء
	• 3ملعقة صغيرة ملح
	• 1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود
	• 1ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
	• 2ملعقة صغيرة كركم
	• 2ملعقة كبيرة سمن
املقادير:
	• 3كوب أرز الوليمة
	• 1/3كوب ماء الورد
	• 1ملعقة صغيرة زعفران
	• 1/4كوب زيت
	• 3ق�ط��ع فيليه ال��دج��اج ،مقطعة الى
مكعبات

طريقة التحضير:
1.1انقعي األرز باملاء اململح ملدة  30دقيقة
على األقل.
2.2انقعي الزعفران في ماء الورد ،أتركيه
جانباً.
3.3ضعي  8-6كوب من املاء في قدر كبير،
أضيفي ملعقة كبيرة ملح و  2ملعقة

الكي املثايل
نصائح ومعلومات

ك�ب�ي��رة زي���ت ،دع ��ي امل���اء ي�غ�ل��ي بقوة،
اضيفي ال��رز ،دعيه يغلي  9-7دقيقة
إلى ان يتضاعف حجم حبة األرز ولكن
تبقى يابسة بعض الشيئ .صفيه من
املاء واحتفظي به جانبا.
4.4ضعي الزيت ،اضيفي الدجاج واطبخي
إلى ان يصبح ذهبي اللون.
5.5اضيفي البصل ،اطبخ إل��ى ان يصبح
ذهبي اللون ،اضيفي الثوم والزجنبيل،
اطبخي ملدة دقيقة.
6.6اضيفي ال�ك��وس��ة ،البطاطس ،اجلزر
والبازيال ،قلبي إلى ان يذبل.
7.7اض �ي �ف��ي امل� �ل ��ح ،ال �ف �ل �ف��ل ،البهارات،
الكركم ،قلبي جيدا ،أتركيه جانباً.
8.8وزع��ي األرز ف��وق اخل �ض��روات ،انثري
عليه خليط ال��زع �ف��ران وم ��اء الورد،
صبي فوقه السمن.
9.9غطي القدر بأحكام ،أتركيه على نار
هادئة  30-25دقيقة الى أن ينضج

1.1تصنيف املالبس بحسب خامتها حتى نتمكن من معاجلة كل
ال جن��د أن امل�لاب��س اجل��اف��ة جداً
نوعية منها على ح��دة فمث ً
(كتلك املصنوعة من القطن) ال تكوى بسهولة وال تكون النتائج
جيدة,وللتغلب على هذه املشكلة يكون علينا رش بعض املاء
عليها قبل كيها حتى تتخلل الرطوبة كل طبقات أنسجتها,
وللحصول على أفضل النتائج يكون علينا تنفيذ هذه الوصفة
قبل الكي بنحو ساعة على األقل.
2.2بعد ذلك نصنف املالبس املراد كيها إلى مجموعات طبقاً لدرجة
احلرارة التي حتتاجها كل مجموعة ,والتي تكون موجودة على
البطاقات املثبتة على امللبوسات واملنسوجات.
3.3نبدأ أوالً بكي املالبس واألقمشة التي حتتاج إلى درجات حرارة
منخفضة ,بعد ذلك نقوم بكي املالبس التي حتتاج لدرجات
حرارة مرتفعة وذلك بهدف عدم إضاعة الوقت في انتظار أن
تبرد املكواة فض ً
ال عن حتاشي حرق املالبس.
4.4يجب علينا اختبار درجة حرارة املكواة في البداية ,وذلك بكي
جزء داخلي من املالبس حتى نتأكد من مالئمة درجة حرارة
املكواة  ,وفي حال علقت املكواة بقطعة املالبس أو القماش فإن
هذا يعني أن درجة احلرارة أعلى مما هو مطلوب.
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انترنت

�إعداد :وفاء الغريب

موجات إلكرتونية
تأتينا شركة «جوجل» بتقنية جديدة ،ميكن أن تُغير نهائياً
الشكل التقليدي للبريد اإللكتروني ،والرسائل النصية
التي نتبادلها بالهواتف النقالة ،واحلوارات الكتابية التي
تستخدمها برامج مثل « »MSNو «ياهوماسنجر» ،وعلى
الرغم من أن األدوات اجل��دي��دة لن تصل األس��واق قبل
نهاية العام ،لكننا نستطيع االط�لاع على عرض لها في
املوقع التاليhttp://wave.google.com :

يدافع عن أدوات الخصوصية والحماية الخاصة به
طمأن موقع  Facebookع�م�لاءه ح��ول حماية وخصوصية
اخلدمة التي يقدمها .وقال القائمون عليه إن أنظمتهم التلقائية
تكتشف وتقضي على آالف احلسابات الوهمية أو اخلبيثة كل
أسبوع.
بالرغم من كل ذلك ،أظهرت اإلحصائيات التي نشرتها شركة
كالودمارك في أكتوبر املاضي أن  ٪ 20إلى  ٪ 40من احلسابات
اجلديدة على  Facebookهي حسابات وهمية .ومما يزيد

م��ن صعوبة مواجهة  Facebookل��ذل��ك ،أن��ه عند غلق هذه
احلسابات ،ينتقل أصحابها إلى حسابات احتياطية!
جدير بالذكر أن  Facebookتعرض لنقد شديد في األسابيع
األخيرة بسبب بعض املسائل املتعلقة باحلماية واخلصوصية،
مبا في ذلك استغالل الهاكرز حلسابات  Facebookواجلدل
الذي أثارته البنود والشروط اجلديدة.

هاردسك السلكي من Imation
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة « »Imationع��ن طرحها
ل �ق��رص ص �ل��ب ج��دي��د ()Hard Drive
يتصل بالكمبيوتر السلكيا عند إيصال قطعة
خاصة شبيهة بالذاكرة احملمولة بالكمبيوتر.
()USB
ومن خالل هذه القطعة باالمكان استخدام
القرص وكأنه متصل بسلك ولكن السلكيا
وعلى بعد  10أمتار.
www.imation.com
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موبايل يفصل إىل قسمني
كشفت شركة  Fujitsuعن الهاتف اجلوال  ،Separate Keitaiوالذي
ميكن فصله إل��ى قسمني :قسم خ��اص بلوحة املفاتيح والقسم اآلخر
خاص بالشاشة.
وميتاز الهاتف اجلوال  Separate Keitaiبشاشة قياس  3.4بوصة،
وكاميرا  12.2ميجا بيكسل وكاميرا داخلية ،ونظام استشعار ودوران
تلقائي باإلضافة إلى خاصية تسجيل مقاطع الفيديو ،بجودة البلو راي
واحملفظة االلكترونية.
وزودت الشركة ه��ذا الهاتف بلوحة مفاتيح كاملة ،ون�ظ��ام استشعار
لالقتران بالشاشة عن طريق البلوتوث ،كما ميكن حتويل لوحة املفاتيح
جلهاز حتكم لأللعاب عن بعد ،ووضع الشاشة على بعد عشرة أمتار عن
لوحة املفاتيح للتغلب على مشكلة ضعف اإلشارة.
ومتتاز بطارية الهاتف اجل��وال  Separate Keitaiبإمكانية العمل
بوضعية االستعداد ملدة  2000ساعة ،فيما تكفي البطارية ملدة 500
دقيقة ،وتنوي الشركة طرح الهاتف في األسواق بسعر  660دوالر ،مع
بيع عدة إكسسوارات مثل تقنية البروجكتر التي يتم التحكم بها عن
طريق لوحة املفاتيح عن طريق البلوتوث.

Fujitsu
Separate Keitai

أوبرا Opera 10.10
برنامج للتصفح على االنترنت برنامج
جميل ورائ ��ع وب��ه ال�ع��دي��د م��ن املميزات
ويعتبر مطورة من أفضل املطورين حيث
انهم ه��م م��ن ابتكر ع��دة مم�ي��زات مهمة
اليوم في عالم االنترنت أوب��را ال يدعم
اللغة العربية.

وس��د احلماية ض��د االحتيال واكتشاف
وف�ح��ص امل��واق��ع ال �ض��ارة وم��دي��ر حتميل
ودع ��م تقنية ال�ت��ورن��ت الداع ��ي لبرنامج

آخر صرعات
الفالش
ميموري
ت��ورن��ت (وش� ��روط ال�ب�ح��ث واخلالصات
 feedوي��أت��ي م��ع ب��ري��د ال�ك�ت��رون��ي أيضا
متوافق مع Windows 7

تقول شركة أوب��را ان متصفحها اسرع
م �ت �ص �ف��ح ع��ل��ى وج� ��ه األرض واثبتت
اخ� �ت� �ب ��ارات ال��س��رع��ة ب ��ان ��ه م ��ن أس ��رع
امل�ت�ص�ف�ح��ات امل ��وج ��ودة وأوب� ��را يتضمن
االستعراض املبرم منع االعالنات املنبثة
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الداخلية  ..والتنمية
الشاملة
المؤسسة األمنية جزء ال يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي ،ومكون

أساسي من مكوناته هذه المقولة التي تردد كثيراً هي حقيقة واقعة
بقلم:

العميد/محمد هاشم الصبر
moispokesman@moi.gov.kw

وقد جاء انعقاد الندوة العلمية األولي تحت عنوان «دور األمن في
التنمية والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً برعاية

وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد عبداللطيف الرجيب ..تجسيداً
جديداً على صحة ذلك.

فوزارة الداخلية مشارك استراتيجي في دعم التنمية االقتصادية
وغيرها من توجهات األمن الشامل من خالل االهتمام بإثراء البحث
العلمي لخدمة منظومة األمن الوطني ،والتي تسعي لتنمية المهارات
االبتكارية واالبداعية للقيادات األمنية واكتساب وتبادل الخبرات
وتطوير المفاهيم األمنية ودراسة االتجاهات التي ترقى بأساليب
التخطيط االستراتيجي وتنمية االجراءات التنفيذية للتعامل كافة
السياسات واألنشطة الخاصة بالدولة وأفرادها من منظور أمني.
إن دور أجهزة األمن محوري في التنمية االقتصادية والمالية
والتجارية ورؤيتها المستقبلية حول االستراتيجية األمنية التي
تساند تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري تلبية للرؤية االستراتيجية
األميرية السامية ،بحيث تعمل على إنجاحها وبلوغ أهدافها.
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