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مبناسبة يوم الرشطة العربية

الشيخ خالد الجراح الصباح:

ال ننيس ابدًا شهداءنا 

من رجال الرشطة الذين ضحوا بأرواحهم
وجه نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

التهنئ�������ة والتربي�������كات اإىل منت�صب�������ي وزارة الداخلي�������ة مبنا�صبة ي�������وم ال�صرطة 

العربية وبهذه املنا�صبة وجه معالية كلمة قال فيها:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

» رجال �صدقوا ما عاهدو ا اهلل عليه «      

                       �صدق اهلل العظيم

يف ه�������ذه  املنا�صبة العزيزة علي قلوبنا جميعًا ، اأوجه كلمتي  هذه اإىل اإخواين 

و اأبنائي من منت�صبي وزارة الداخلية . 

       فف�������ي الثام�������ن ع�صر من �صه�������ر دي�صمرب من  كل  عام  تتالق�������ى اإرادة  قادة 

ال�صرطة والأمن العرب علي توطيد م�صرية العمل الأمني امل�صرتك.

م�ص�������رية حافل�������ة بالعط�������اء ، وزاخرة بالتع�������اون والتن�صي�������ق ، واأن�صئ�������ت اأجهزة 

عدي�������دة بهدف تطوي�������ر العمل الإقليمي العربي ، وحتقق�������ت خاللها اجنازات 

عظيمة ، ومت توقيع العديد من التفاقيات الأمنية ، واأعدت خطط مرحلية 

اإ�صرتاتيجية ، قامت على اأ�ص�س علمية واأمنية مدرو�صة ، كان لها عظيم الأثر 

يف مكافحة اجلرمية . 

   ويف ه�������ذه املنا�صب�������ة ، ن�صتذكر جميعًا جهود اإخواين واأبنائي رجال الأمن  يف 

�صبيل احلف�������اظ علي اأمن الوطن، و�صاء اهلل اأن تكونوا دائمًا يف ال�صف الأول، 

تواجه�������ون ب�صدوركم الأخطار ، ون�������ذرمت اأنف�صكم حلماي�������ة الوطن،  وكل من 

يعي��������س علي اأر�صه الطيبة ، ولقد كنتم علي قدر امل�صئولية، يف مواطن كثرية، 

اأهمه�������ا ك�صف اأك�������رب اجلرائم، و�صب�������ط مرتكبيها، و�صب�������ط املطلوبني تنفيذًا 

لأح�������كام الق�صاء ، ف�صاًل عن ال�صرب�������ات الإ�صتباقية ، التي حتمي الوطن من 

اجلرمي�������ة قب�������ل وقوعها ، ورغم كل ذل�������ك، اأدعوكم ملزيد م�������ن اليقظة واحلذر، 

ملواجهة التهديدات املحيطة بنا، واإنني اقدر مراعاتكم املحافظة علي حقوق 

الإن�صان، اأثناء ممار�صتكم عملكم ، والتزامكم باأق�صي درجات �صبط النف�س. 

ومتر علينا هذه املنا�صبة، يف ظل ظروٍفِ اإقليمية     وعربية ، بالغة  ال�صعوبة 

، نتيج�������ة ال�صطرابات ال�صيا�صية ، وال�صراعات الطائفية، والنزاعات الأمنية 

ببع��������س الب�������الد، و الت�������ي اأدت اإيل �صعف قب�صته�������ا الأمني�������ة، و توؤثر بال �صك، 

عل�������ي اأمن  الدول املج�������اورة ، وت�صاعف العبء علي اأجهزة ال�صرطة ، يف تاأمني 

حدودها ، ومكافحتها للجرمية ب�صتى اأنواعها واأ�صكالها واأمناطها.

اإن وزارة الداخلي�������ة ، ل تدخر جهدُا يف التن�صيق مع الأجهزة الأمنية العربية 

ال�صقيقة ، ملواجهة كافة التهديدات، والت�صدي ملختلف التحديات.

ختامًا اأتق�������دم بال�صكر والتقدير...  جلميع منت�صب�������ي وزارة الداخلية، بدولة 

الكوي�������ت عل�������ي اخت�������الف مواقعه�������م وتخ�ص�صاته�������م ، عل�������ي م�������ا يبذلونه من 

ت�صحيات، للحفاظ علي اأمن وا�صتقرار الوطن ، ول نن�صي اأبدًا �صهداءنا، من 

رجال ال�صرطة الذين �صحوا باأرواحهم يف �صبيل الواجب ، والتحية والتقدير 

لأهلهم وذويهم ، وال�صكر مو�صول جلميع اأجهزة الأمن العربي، علي التعاون 

امل�صرتك ، واجلهد الذي يبذلونه يف �صبيل حتقيق  الأمن وال�صتقرار.

واأج�������دد يف ه�������ذه املنا�صبة الكرمي�������ة، با�صمكم جميعًا، عهدن�������ا ل�صيدي ح�صرة 

�صاحب ال�صمو اأمري البالد املفدى ، و�صيدي �صمو ويل عهده  الأمني ، و�صيدي 

�صم�������و رئي�س جمل�س الوزراء ) حفظهم اهلل ورعاهم ( باأن نكون اأوفياء للعهد، 

والعني ال�صاهرة حلفظ الأمن والأمان  لكل مواطن ومقيم. 

          وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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استقباالت الشيخ خالد الجراح الصباح

استقباالت

ا�صتقبل معايل الفريق م. ال�صيخ 

خال�������د اجل�������راح ال�صب�������اح نائ�������ب 

ووزير  ال�������وزراء  رئي��������س جمل��������س 

الداخلية، الأم�������ني العام ملجل�س 

الدكتور  الع�������رب  الداخلية  وزراء 

حمم�������د بن عل�������ي كوم�������ان الذي 

يقوم بزيارة ر�صمي�������ة اإىل البالد، 

بح�صور مدير عام الإدارة العامة 

ملتابعة �ص�������وؤون املجال�س واللجان 

الوزارية اللواء ماجد املاجد.

ب�صيف�������ه  معالي�������ه  رح�������ب  وق�������د 

معربًا عن �صعادت�������ه بهذه الزيارة 

متمنيًا له طي�������ب الإقامة بدولة 

الكوي�������ت وق�������د مت خ�������الل اللقاء 

تب�������ادل الأحاديث الودية ومناق�صة عدد م�������ن املو�صوعات ذات الهتمام 

امل�صرتك.

وقدم د. كوم�������ان خالل اللقاء ملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلي�������ة دعوة حل�ص�������ور الجتماع املقب�������ل ملجل��������س وزراء الداخلية 

العرب، واملقرر عقده يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 

ال�صقيقة يف مار�س القادم.

وا�صتعر�س معاليه مع الدكتور كومان جدول الأعمال واأبرز املو�صوعات 

التي �صيت�������م طرحها ومناق�صتها م�������ع اأ�صحاب ال�صم�������و واملعايل وزراء 

الداخلية العرب يف الدورة القادمة.

واطلع معالي�������ه على اجلهود التي تبذلها الأمانة العامة ملجل�س وزراء 

الداخلي�������ة العرب يف تطوير م�ص�������رية العمل العربي امل�صرتك يف املجال 

الأمن�������ي، ومتابعة تنفي�������ذ ق�������رارات وزراء الداخلية الع�������رب معربًا عن 

تقديره العميق لهذه اجلهود.

من جانبه اأع�������رب الأمني العام للمجل�س عن �صكره ملعايل نائب رئي�س 

الوزراء ووزير الداخلية على كرم 

الوف�������ادة منذ  ال�صياف�������ة وح�صن 

و�صول�������ه اإىل دول�������ة الكوي�������ت، وملا 

اأبداه معاليه م�������ن مرئيات حول 

تطوير التن�صيق والتعاون الأمني 

امل�صرتك، م�صيدًا بجهود  العربي 

دول�������ة الكوي�������ت وم�������دى التزامها 

بدعم م�صرية التعاون العربي يف 

كافة املجالت.

ويف خت�������ام اللقاء اأه�������دى معايل 

وزراء  ملجل��������س  الع�������ام  الأم�������ني 

الداخلي�������ة الع�������رب د. حممد بن 

علي كوم�������ان درعًا تذكاريه ملعايل 

الفري�������ق م. ال�صيخ خالد اجلراح 

ال�صباح نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بهذه املنا�صبة.

كم�������ا ا�صتقبل معايل الفري�������ق م. ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية، يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية، 

�صع�������ادة كري�صتيان نخله �صفري جمهوري�������ة فرن�صا لدى البالد مبنا�صبة 

انتهاء مهام عمله ك�صفري معتمد لدى دولة الكويت.

ويف بداي�������ة اللقاء رحب اجلراح ب�صيفه ومت تب�������ادل الأحاديث الودية، 

واأك�������د معاليه على عمق العالقات بني البلدين ال�صديقني، معربًا عن 

تقدي�������ره للجهد الكبري الذي بذله �صع�������ادة ال�صفري الفرن�صي يف تعزيز 

التعاون بني البلدين طيلة فرتة عمله يف الكويت، ومتمنيًا له النجاح 

والتوفيق.

م�������ن جانبه، توجه ال�صفري الفرن�ص�������ي بال�صكر والتقدير لدولة الكويت 

عل�������ى ك�������رم ال�صيافة وح�صن الوف�������ادة وم�صاعر الود الت�������ي مل�صها خالل 

عمله يف البالد، موؤك�������دا عن تقديره لدور دولة الكويت يف دعم ال�صالم 

والأمن يف املنطقة.
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الشيخ خالد الجراح الصباح 
يشكر القائد الميداني العام وقادة القيادات 

العسكرية واألمنية والوحدات المشاركة
بعث برقية �صكر وتقدير معايل نائب رئي�س 

جمل�س ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلي�������ة ال�صيخ 

خال�������د اجل�������راح ال�صب�������اح، اإىل وكي�������ل وزارة 

الداخلي�������ة القائ�������د امليداين الع�������ام الفريق 

حممود الدو�صري وقادة القيادات الع�صكرية 

والأمنية والوحدات امل�صاركة بتاأمني موؤمتر 

قمة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

الدورة )38(.. هذا ن�صها:

يطيب يل اأن اأعرب لكم عن �صكري وتقديري 

لعملكم واآدائكم الرائع وفريق عمل العمليات 

الأمني�������ة امليداني�������ة ، يف تنفي�������ذ واجباتك�������م 

الأمنية ب�������كل تفان واإخال��������س والعمل بروح 

الفري�������ق الواح�������د وال�������ذي جتل�������ي وا�صح�������ا 

بتعاونكم الوثيق م�������ع وزارة الدفاع واحلر�س 

المريي واحلر�س الوطن�������ي والإطفاء العام 

والط�������وارئ الطبية وكافة اجله�������ات املنبثقة 

عن اللجنة التح�صريي�������ة العليا ملوؤمتر قمة 

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

الدورة ) 38 ( الذى ا�صت�صافته دولة الكويت 

يف الفرتة من 5-6 دي�صمرب 2017.

واأود اأن اأنق�������ل اإليكم حتيات وتقدير القيادة 

الأمني�������ة املختلفة ، وحتمل اأمانة امل�صئولية 

بكل تفاٍن واإخال�س .

فلكم جميعا ثقت�������ي وتقديري لإخال�صكم 

وعطائكم وتفانيك�������م يف اأداء مهامكم دامت 

عزميتك�������م وجهودكم حلماي�������ة اأمن الوطن 

و�صالمة مواطنيه .

ال�صيا�صية العليا وعلى راأ�صها �صيدي ح�صرة 

�صاح�������ب ال�صمو اأمري البالد املفدى و�صيدي 

�صمو ويل عهده الأمني و�صيدي �صمو رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

لقد بذلتم جه�������ودا خمل�صة وكنتم قمة يف 

العطاء والأداء ، والتعاون ما بني القطاعات 

الفريق حممود الدو�صري ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح

بعث نائ�������ب رئي�س جمل��������س الوزراء ووزي�������ر الداخلي�������ة ال�صيخ خالد 

اجل�������راح ال�صباح برقية �صكر واعتزاز وثناء اإىل وكيل وزارة الداخلية 

الفريق حممود حمم�������د الدو�صري ورئي�س اللجنة المنية للبطولة 

والقي�������ادات الأمنية امليداني�������ة وال�صباط و�صباط ال�ص�������ف والأفراد 

واملدنيني على جهودهم الأمنية مبنا�صبة تاأمني بطولة كاأ�س اخلليج 

العربي لكرة القدم 23 والت�������ي اأقيمت برعاية �صامية، والتي متيزت 

بح�صن التنظيم والتن�صيق والإعداد لالإجراءات الأمنية.

فيما يلي ن�س الربقية: 

يطي�������ب يل اأن اأ�صكرك�������م واأعرب لكم عن تقدي�������ري وثنائي واعتزازي 

�صخ�صي�������ا على اجلهود التي بذلت يف بطول�������ة كاأ�س اخلليج العربي 

23 والتي اقيمت برعاية �صامية.

وه�������و ما اأظهرها ب�صورة جميلة ورائع�������ة مثمنني كل اجلهود لرئي�س 

اللجنة المني�������ة للبطولة والقادة امل�صرفني والقائمني وعموم القوة 

امل�صارك�������ة من ع�صكريني ومدنيني )رجال ون�صاء(، وملا عربمت عنه من 

الولء والوف�������اء للوطن الغايل بتاأمني وترتي�������ب الإجراءات الأمنية 

للبطولة، اإذ نثمن ما قمتم به من جهد وتعاون داعني املوىل القدير 

اأن يوفق اجلميع ملا في�������ه م�صلحة وطننا الغايل.. وفقنا اهلل واإياكم 

مل�������ا فيه خري واأمن كويتنا الغالية حتت قيادة �صيدي ح�صرة �صاحب 

ال�صمو اأم�������ري البالد املفدى ال�صيخ �صباح الأحم�������د اجلابر ال�صباح، 

و�صي�������دي �صم�������و ويل عهده الأم�������ني ال�صيخ ن�������واف الأحم�������د اجلابر 

ال�صب�������اح، و�صمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�صي�������خ جابر املبارك احلمد 

ال�صباح ... حفظهم اهلل ورعاهم .

  خالد الجراح ملنتسبي الداخلية: 

أعتز بجهودكم يف تأمني »خليجي 23 «
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استقباالت

باقات من الورود والزهور ملعايل الشيخ خالد الجراح 

من أشبال وزهرات منطقة مبارك الكبري التعليمية 

مبناسبة يوم الرشطة العربية

ا�صتقب�������ل معايل الفريق م. ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الداخلية يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية، ، اأ�صبال وزهرات منطقة 

مبارك الكبري التعليمية، ب�صحبة املوجه�������ني واملوجهات وامل�صرفني وامل�صرفات 

الذين ا�صطحبوا اأبناءهم وبناتهم لتقدمي التهنئة للقيادات الأمنية مبنا�صبة 

يوم ال�صرط�������ة العربية. واأعرب مع�������ايل ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح لأبنائه 

اأ�صب�������ال وزهرات منطقة مب�������ارك الكبري التعليمية عن م�صاع�������ر ال�صعادة لهذه 

اللفت�������ة الطيبة التي تاأتي يف وقت يحتاج في�������ه الوطن لت�صافر وترابط جهود 

اأبنائه للحفاظ على وحدة الوطن ومكت�صبات املواطنني.

واأك�������د معاليه على �ص�������رورة دعم رجال الأم�������ن يف القي�������ام مب�صئولياتهم بعدم 

خمالفة القوانني واللتزام بتعليماتهم التي تهدف اإىل حماية الأمن والأمان 

والرواح واملمتل�������كات، موؤكدا على اأن الأمن م�صئولية جمتمعية ي�صارك فيه كل 

ف�������رد. وقال ان رجال ال�صرطة هم عماد الأوط�������ان والعني ال�صاهرة على حماية 

ال�صع�������ب واملجتمع لفت�������ا اإىل ان التاريخ �صي�صطر باأحرف م�������ن نور البطولت 

امل�صرفة التي يج�صده�������ا رجال الأمن. وقدم اأ�صبال وزهرات املدار�س اإىل معايل 

ال�صي�������خ خالد اجلراح ال�صباح باقات الزهور والورود تعبريا عن خال�س ال�صكر 

وعميق التقدير لدور معاليه وجهود رجال الأمن يف تعزيز الأمان وال�صتقرار 

على ه�������ذه الأر�س الطيبة. وقام الأ�صبال والزه�������رات باإلقاء عدد من الأنا�صيد 

الوطنية احتفال بيوم ال�صرطة العربية تقديرا لدور رجل الأمن الكويتي. 
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ا�صتقبل وكي�������ل وزارة الداخلية الفريق حممود 

حمم�������د الدو�صري مبكتبه مبقر وزارة الداخلية  

بح�ص�������ور مدير ع�������ام الإدارة العام�������ة للعالقات 

والعالم الأمني العميد عادل اأحمد احل�صا�س، 

وفودًا من اأ�صبال وزهرات مدار�س منطقة مبارك 

الكبري التعليمية بح�ص�������ور موجهي وموجهات 

وم�صريف وم�صرفات املنطقة التعليمية لتقدمي 

التهنئ�������ة للفري�������ق الدو�ص�������ري ورج�������ال الأم�������ن 

الكويتي مبنا�صبة يوم ال�صرطة العربية.

وقد عربوا عن تقديرهم واعتزازهم وفخرهم 

برجال ال�صرطة الكويتي�������ة وما ي�صطرونه من 

بطولت م�صرفة م�صحيني بالغايل والنفي�س 

يف �صبيل حتقيق الأمن والأمان، وثمن الفريق 

الدو�ص�������ري تل�������ك اللفت�������ة الطيبة م�������ن اأبنائه 

وبناته زه�������رات واأ�صبال مدار�س منطقة مبارك 

الكب�������ري التعليمي�������ة، موؤك�������دًا اأن تلك اخلطوة 

تاأت�������ي يف ظل حتدي�������ات اأمنية ك�������ربى تقت�صي 

تعزي�������ز اللحمة الوطني�������ة وال�صطفاف �صفًا 

واح�������دًا ملواجه�������ة اأي حماول�������ة للما�س بوحدة 

الوطن ومكت�صبات املواطنني.

واأ�ص�������اد بالت�صحي�������ات الكبرية الت�������ي يقدمها 

رج�������ال ال�صرطة لأداء مهامه�������م وم�صوؤولياتهم 

�صمانًا لأمن الوطن واملواطن.

واأكد على اأن حتقيق املنظومة الأمنية الكاملة 

يتطلب تعاون اجلميع من مواطنني ووافدين 

مع رجال الأم�������ن، وتلك العيون ال�صاهرة على 

حفظ اأمن وطننا الكويت.

اجله�������ود  عل�������ى  الدو�ص�������ري  الفري�������ق  و�ص�������دد 

الكبرية واملثمرة الت�������ي يبذلها معايل الفريق  

م.ال�صي�������خ خالد اجلراح ال�صب�������اح نائب رئي�س 

جمل��������س ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلي�������ة ل�صمان 

ا�صتم�������رار تطوي�������ر الأداء الأمن�������ي وفق اأحدث 

التقني�������ات العاملية ملواكبة التط�������ور الكبري يف 

عامل اجلرمية، موؤكدًا عل�������ى ا�صتمرار امل�صرية 

امل�صيئة لرجال ال�صرطة من اأجل هذه الأر�س 

الطيبة.

وم�������ن جانب�������ه عرب مدي�������ر ع�������ام الإدارة العامة 

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

احل�صا��������س عل�������ى تقدي�������ره البال�������غ للمناطق 

التعليمية بوزارة الرتبية واللفتة الطيبة التي 

ع�������ربوا من خالله�������ا عن اعتزازه�������م وفخرهم 

وتقديرهم لرجال ال�صرطة الكويتية.

وق�������ال العمي�������د احل�صا��������س: اإن ي�������وم ال�صرطة 

العربي�������ة يع�������د ترجم�������ة حقيقي�������ة للمالحم 

البطولية التي قام به�������ا رجال ال�صرطة طيلة 

ال�صن�������وات املا�صي�������ة، حي�������ث اأثبت�������وا اأنهم دروع 

اأمنية �صجاعة تواج�������ه بب�صالة واأمانة و�صمري 

وطني من اأي حماولة للم�صا�س مبقدرات هذا 

الوطن العطاء.

واأ�ص�������اف اأتق�������دم يف ه�������ذه املنا�صب�������ة بعظي�������م 

التقدير لإخ�������واين وزمالئي واأبنائي منت�صبي 

وزارة الداخلي�������ة، موؤك�������دًا اأن م�ص�������رية العطاء 

م�صتمرة من اأجل تاأمني وا�صتقرار اأمن الوطن 

واملواطن�������ني واملقيمني وحفاظ�������ًا على الأرواح 

واملمتلكات.

.. وزهور وأشبال منطقة مبارك الكبري التعليمية 

يقدمون باقات الزهور واألناشيد الوطنية لوكيل وزارة الداخلية

الفريق الدوسري: 
لفتة ترسخ تقدير وفخر 
الشعب لرجال الشرطة 

الكويتية

العميد الحشاش: 
الشرطة الكويتية أثبتت 
طيلة السنوات الماضية 
أنها الدرع الواقي للوطن
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ق�������ام مع�������ايل الفري�������ق .م ال�صيخ  خال�������د اجلراح 

ال�صب�������اح ، نائ�������ب رئي��������س جمل�س ال�������وزراء ووزير 

الداخلية ، يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية )مبني 

ن�������واف الحمد ( ، وبح�صور وكيل وزارة الداخلية 

الفري�������ق حممود حممد الدو�ص�������ري ووكالء وزارة 

الداخلية امل�صاعدين بتقليد رتبة الفريق لرئي�س 

جهاز اأمن الدول�������ة الداخلي اللواء  ع�صام �صامل 

النهام ، وفقًا للمر�صوم الذي �صادق عليه ح�صرة 

�صاح�������ب ال�صمو اأمري الب�������الد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه بن�������اء على عر�س من مع�������ايل نائب رئي�س 

جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلي�������ة وبعد موافقة 

جمل�س الوزراء املوقر .

وقد هناأ مع�������ايل الفريق .م ال�صيخ خالد اجلراح 

ال�صباح ، الفريق ع�صام النهام ، ونقل اإليه حتيات 

وتهاين القي�������ادة ال�صيا�صية العلي�������ا على ترقيته 

الت�������ي مل تاأت من فراغ ، ولكن جاءت انطالقًا من 

الثقة التي اأولته�������ا اإياه القيادة ال�صيا�صية العليا 

وقيادة وزارة الداخلية .

ورف�������ع معاليه اىل مقام ح�ص�������رة �صاحب ال�صمو 

اأم�������ري الب�������الد القائ�������د الأعلى للق�������وات امل�صلحة 

ال�صيخ  �صب�������اح الأحمد اجلاب�������ر ال�صباح اأ�صمى 

اآيات التقدير والمتن�������ان لتف�صل �صموه حفظه 

اهلل ورع�������اه بالت�صدي�������ق عل�������ى مر�ص�������وم الرتقية، 

معربًا عن اعتزاز �صموه و�صمو ويل العهد الأمني 

ال�صيخ  ن�������واف الحمد اجلاب�������ر ال�صباح ، و�صمو 

رئي��������س جمل��������س ال�������وزراء ال�صيخ  جاب�������ر املبارك 

احلمد ال�صباح ، باأبنائهم قيادات وزارة الداخلية 

واميانهم باأهمية دعم قدرات الأجهزة الأمنية .

واأبرز معالي�������ه اأن الوطن منحنا الكثري ولن نبخل 

عليه باأي عطاء و�صرورة حتم�������ل امل�صئوليات بكل 

كف�������اءة ويقظة واقت�������دار. وتوجه معالي�������ه للفريق  

ع�صام النهام م�صددا على اأنه اأهل لهذه امل�صئولية 

ومتمني�������ا له النج�������اح والتوفيق م�������ن اأجل خدمة 

الوطن يف ظل قيادة �صيدي ح�صرة �صاحب ال�صمو 

امري البالد املفدى و�صمو ويل العهد الأمني و�صمو 

رئي��������س جمل��������س ال�������وزراء حفظه�������م اهلل ورعاهم . 

وم�������ن جانبه ، توجه وكي�������ل وزارة الداخلية الفريق  

حممود حممد الدو�ص�������ري باأ�صمى م�صاعر الولء 

والنتماء والوفاء للوطن و�صمو امري البالد معربا 

عن عميق العت�������زاز بالثقة الغالي�������ة التي اأولتها 

القي�������ادة ال�صيا�صية العليا وقيادة املوؤ�ص�صة الأمنية 

للفريق  ع�صام �صامل النهام ، منوها باأنه ي�صتحق 

هذه الرتقية عن جدارة .. م�صريًا اإىل اأن توجيهات 

معايل الفري�������ق.م ال�صيخ  خالد اجل�������راح ال�صباح 

�صتظ�������ل دائما املنار ال�������ذي يقود خط�������ى املوؤ�ص�صة 

الأمنية لرت�صيخ الأم�������ن والأمان يف  ربوع الكويت 

الغالية.

كما تطل�������ع الفريق ع�صام النه�������ام اإىل اأن يعينه 

املوىل عز وج�������ل على حمل الأمان�������ة مبا ير�صي 

اهلل ثم الوط�������ن والأمري .. واأن يقوم مب�صئولياته 

وا�صعًا ن�ص�������ب عينيه خمافة اهلل وحمبة الوطن 

والخال�س للقيادة العليا .

واختت�������م معرب�������ًا ع�������ن عمي�������ق امتنان�������ه للقيادة 

ال�صيا�صي�������ة العليا وملعايل نائ�������ب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الداخلية على الثقة الغالية.

الجراح: أسمى آيات التقدير للقيادة السياسية 

العليا عىل دعمها للمؤسسة األمنية 

  خالل تقليد اللواء عصام النهام رتبة الفريق

اخبارنا
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الشيخ خالد الجراح: تنسيق عىل أعىل مستوى 

يف كل املجاالت األمنية

بعد اجرائه مباحثات مع أخيه وزير الداخلية السعودي 

وق�������د مت خالل الجتم�������اع بحث جممل 

الأو�ص�������اع الأمني�������ة يف املنطق�������ة و�صبل 

تفعيل التن�صيق والتعاون امل�صرتك بني 

الأجهزة الأمنية يف البلدين ال�صقيقني 

الأمنية  واخل�������ربات  املعلومات  وتب�������ادل 

خا�ص�������ة ملواجه�������ة الإره�������اب واجلرمي�������ة 

امل�صتحدث�������ة  واجلرائ�������م  املنظم�������ة 

واملخ�������درات، ويف جمال احل�������دود الربية 

والبحرية.

و�صدد اجلراح على موقف دولة الكويت 

الثاب�������ت والدائم ب�صاأن دع�������م العالقات 

الثنائية بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخللي�������ج العربية، معربا عن تطلعه لن 

حتق�������ق اململكة كل التق�������دم والتطور يف 

ظل قيادة خ�������ادم احلرم�������ني ال�صريفني 

امللك �صلمان بن عب�������د العزيز اآل �صعود 

عقد معايل الفريق م. الشيخ خالد اجلراح 
الصباح نائب رئيس جملس الوزراء ووزير 
الداخلية، اجتماعًا مع أخيه صاحب السمو 
امللكي األمري عبد العزيز بن سعود

 بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير 
داخلية اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق حممود حممد الدوسري والوفد 
الرسمي األمني من كال اجلانبني. ويف 
بداية املباحثات رحب معايل  الفريق  
م.الشيخ خالد اجلراح الصباح بضيفه 
والوفد األمني املرافق له يف بلدهم 
الثاين دولة الكويت مؤكدًا على رسوخ 
العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني، 
مؤكدًا حرص القيادة السياسية يف 
الدولتني على تذليل كافة الصعاب لدعم 
هذه الروابط وتوحيد الرؤى حول كافة 
املستجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية.

زيارات
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وزير الداخلية السعودي: توافق يف الرؤى 

بني الجانبني واملباحثات كانت مثمرة وبناءة

حفظ�������ه اهلل ورع�������اه و�صم�������و وىل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن 

�صلمان بن عبد العزيز.

النجاحات  اجل�������راح مب�صت�������وى  واأ�ص�������اد 

التي حتققت يف اإط�������ار تعزيز التن�صيق 

والتعاون وتبادل اخلربات بني الأجهزة 

الأمني�������ة يف البلدين وتطاب�������ق وجهات 

النظ�������ر جت�������اه كل الق�صاي�������ا الإقليمية 

والدولية، موؤكدا اأن الزيارة تاأتي تتويجا 

لالأ�ص��������س التي ار�صاه�������ا اأ�صحاب ال�صمو 

قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي�������ة لدع�������م وتعزي�������ز الروابط بني 

الدول اخلليجية ال�صقيقة.

ومن جانبه اأعرب �صاحب ال�صمو امللكي 

وزير داخلية ال�صعودية عن عميق �صكره 

معالي الشيخ الجراح: 
القيادة السياسية 

في البلدين تحرص على 
تذليل كافة الصعاب 

لدعم الروابط

وحدة الهدف 
والمصير تربط دول 

مجلس التعاون الخليجي

عالقات تاريخية 
تجمعنا 
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وامتنان�������ه لدول�������ة الكويت عل�������ى حفاوة 

ال�صتقب�������ال وح�صن الوف�������ادة، وارتياحه 

العميق ملباحثاته مع اأخيه معايل نائب 

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

الفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

موؤكدًا اأنها كانت عميقة وبناءة ومثمرة 

روؤى  ب�������ني  كام�������اًل  توافق�������ًا  هن�������اك  واأن 

اجلانبني عربيًا واإقليميًا ودوليًا. 

كم�������ا قام معايل الفريق م. ال�صيخ خالد 

اجلراح ال�صب�������اح نائ�������ب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الداخلية، يرافقه �صاحب 

ال�صمو امللك�������ي الأمري عب�������د العزيز بن 

�صعود بن نايف بن عبد العزيز اآل �صعود 

وزير داخلية اململكة العربية ال�صعودية 

ال�صقيق�������ة بجول�������ة داخ�������ل مرك�������ز جابر 

الأحم�������د الثق�������ايف وكان يف ا�صتقبالهما 

مع�������ايل ال�صيخ حممد العبداهلل املبارك 

ال�صب�������اح نائ�������ب وزي�������ر �ص�������وؤون الديوان 

الم�������ريي و�صعادة ال�صي�������خ ثامر اجلابر 

ال�صب�������اح �صف�������ري دول�������ة الكوي�������ت ل�������دى 

اململك�������ة العربي�������ة ال�صعودي�������ة ال�صقيقة 

و�صعادة الدكتور عبدالعزيز بن اإبراهيم 

الفايز �صفري اململكة العربية ال�صعودية 

لدى دول�������ة الكويت ومعايل عبد العزيز 

�صع�������ود ا�صحق رئي��������س ال�ص�������وؤون املالية 

والإداري�������ة ورئي��������س اللجن�������ة التنفيذية 

للمراك�������ز الثقافية بالدي�������وان الأمريي، 

وق�������د �صملت اجلول�������ة امل�ص�������رح الوطني 

وم�صرح الدراما ومركز املو�صيقى ومركز 

املوؤمت�������رات، وال�صاح�������ات اخلارجية التي 

تع�������د من املع�������امل ال�صياحية واجلمالية 

يف دولة الكويت.

وق�������د ق�������دم معايل عب�������د العزي�������ز �صعود 

ا�صحق م�ص�������رف اجلولة درع�������ًا تذكارية 

لل�صيف ال�صعودي بهذه املنا�صبة.

كم�������ا اأقام اجلراح يف وق�������ت لحق ماأدبة 

ع�ص�������اء تكرميا ل�صاح�������ب ال�صمو امللكي 

الأمري عبد العزي�������ز بن �صعود بن نايف 

ب�������ن عبد العزي�������ز والوف�������د الأمني رفيع 

امل�صتوى املراف�������ق له بح�صور وكيل وزارة 

الداخل������ي�������ة الفري�������ق حمم�����������ود حممد 

الدو�ص��������������ري ووكالء وزارة الداخلي����������������ة 

امل�صاعدين.

من جه����������ة اخرى �صهد مع�������ايل الفريق 

ال�صب�������اح  اجل�������راح  خال�������د  ال�صي����������خ  م. 

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

الداخلية و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

زيارات
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ال�صخ�صي�������ات حول مه�������ارات التخل�س 

م�������ن الكمائ�������ن والت�صدي له�������ا وحماية 

ال�صيف تخلله عر��������س عملي مب�صاركة 

عنا�صر رجالية ون�صائية.

اأعق�������ب ذل�������ك عر��������س عمل�������ي لالأم�������ن 

وال�صيط�������رة لنق�������ل وتاأم�������ني م�صاج�������ني 

خطرين، ث�������م دخل�������ت الق�������وة الب�صرية 

ملكافح�������ة ال�صغ�������ب والم�������ن وال�صيطرة 

وحماية ال�صخ�صيات اإىل �صاحة العر�س 

حيث عربوا اأمام املن�صة الرئي�صية.

وتال ذلك ا�صتعرا��������س لالآليات امل�صاركة 

يف التمرين اأمام املن�صة وحلقت طائرتا 

هيلوكوبرت حمملتني بعلم دولة الكويت 

واململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف 

�صماء العر�س.

وا�صطحب مع�������ايل الفري�������ق م. ال�صيخ 

خال�������د اجلراح ال�صب�������اح �صيفه �صاحب 

ال�صمو امللك�������ي الأمري عب�������د العزيز بن 

�صعود بن نايف بن عبد العزيز اآل �صعود 

والوفد املرافق ل�صموه اإىل املوقع الثاين 

للعر��������س الع�صكري حي�������ث �صهد تدريب 

عمل�������ي للوح�������دات ودروع الأم�������ن عل�������ى 

عملي�������ة املداهم�������ة وتخلي��������س الرهائن 

و�صبط الإرهابيني.

وخ�������الل فعاليات العر��������س قدمت اإدارة 

عب�������د العزي�������ز بن �صع�������ود ب�������ن نايف بن 

عبد العزي�������ز اآل �صعود وزي�������ر الداخلية 

باململك�������ة العربية ال�صعودي�������ة ال�صقيقة 

والوف�������د الأمني رفيع امل�صت�������وى املرافق 

ل�صم�������وه عر�صًا ع�صكريًا يف مبنى الإدارة 

العام�������ة لقوات المن اخلا�صة مبنطقة 

ال�صليبية.

وكان يف ا�صتقب�������ال اجلراح و�صيفه وزير 

الداخلي�������ة ال�صعودي�������ة ل�������دى و�صولهما 

اإىل مع�صك�������ر الق�������وات اخلا�ص�������ة وكي�������ل 

وزارة الداخلي�������ة الفريق حممود حممد 

الداخلي�������ة  وزارة  ووكالء  الدو�ص�������ري 

امل�صاعدون، ثم األقى وكيل وزارة الداخلية 

امل�صاعد ل�صوؤون المن اخلا�س بالإنابة 

اللواء �صكري النج�������ار كلمة رحب فيها 

باحل�ص�������ور موؤكدًا عل�������ى عمق العالقات 

الخوية ب�������ني دول�������ة الكوي�������ت واململكة 

العربية ال�صعودي�������ة ال�صقيقة، ثم األقى 

اأحد منت�صبي الداخلية ق�صيدة �صعرية 

ا�صتعر��������س فيه�������ا ق�������وة الرتاب�������ط ب�������ني 

البلدين ال�صقيقني.

وب�������داأ العر��������س ب�صرح ع�������ن اإدارة حماية 
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التعاون لدول اخلليج العربية.

وقد اأعرب �صاحب ال�صم�������و امللكي الأمري 

عب�������د العزيز بن �صعود ب�������ن نايف بن عبد 

العزي�������ز اآل �صع�������ود وزير داخلي�������ة اململكة 

العربي�������ة ال�صعودي�������ة ع�������ن اأن م�������ا ي�صهده 

يربز ق�������درة وكفاءة وجاهزية رجال الإدارة 

العامة لقوات الأمن اخلا�صة ملواجهة اأية 

فر�صيات، واأن دولة الكويت تخطو خطوات 

وا�صعة على طريق التطور الأمني.

ويف ختام العر��������س الع�صكري اأقام معايل 

الفريق م. ال�صي�������خ خالد اجلراح ال�صباح 

املتفج�������رات تطبيقًا عمليًا للتعامل مع 

اإرهاب�������ي يحم�������ل حزامًا نا�صف�������ًا، و�صهد 

لالأ�صلح�������ة  نظري�������ًا  عر�ص�������ًا  احل�ص�������ور 

امل�صاركة يف التمرين.

وراف�������ق معايل الفري�������ق م. ال�صيخ خالد 

اجلراح ال�صباح �صيف�������ه والوفد املرافق 

اإىل مبنى جم�صم الطائرة، وخالل ذلك 

قام�������ت عنا�صر اإدارة حماي�������ة الطائرات 

بتقدمي عدة عرو�س لفر�صيات اأظهرت 

كفاءته�������م ومهارته�������م وقدراته�������م مم�������ا 

يرتجم م�������ا تلقوه م�������ن تدريبات خا�صة 

والحتم�������الت  الظ�������روف  كل  ملواجه�������ة 

حلماية اأمن الوطن واملواطن والت�صدي 

لكل من يريد به �صرًا.

ويف خت�������ام العر��������س الع�صك�������ري قامت 

عنا�صر رجالي�������ة ون�صائية من منت�صبي 

ال�������وزارة بتقدمي عر��������س للرماية داخل 

امليدان املغط�������ى، تخلله رماي�������ة كرا�صي 

الطائرات.

وق�������د اأكد معايل الفري�������ق م. ال�صيخ خالد 

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

الوزراء ووزير الداخلي�������ة اأن دولة الكويت 

واململك�������ة العربي�������ة ال�صعودي�������ة ال�صقيقة 

جتمعهما عالقات تاريخية، موؤكدًا وحدة 

الهدف وامل�صري التي تربط بدول جمل�س 

ماأدبة غ�������داء على �ص�������رف �صاحب ال�صمو 

امللك�������ي الأمري عبد العزيز ب�������ن �صعود بن 

ناي�������ف بن عب�������د العزي�������ز اآل �صع�������ود وزير 

ال�صعودي�������ة  العربي�������ة  اململك�������ة  داخلي�������ة 

ال�صقيق�������ة والوفد الأمن�������ي رفيع امل�صتوى 

املرافق ل�صموه.

وقد غ�������ادر �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

عبد العزيز بن �صعود بن نايف بن عبد 

العزي�������ز وزي�������ر داخلية اململك�������ة العربية 

ال�صعودي�������ة ال�صقيق�������ة والوف�������د الأمني 

رفيع امل�صتوى املرافق له البالد بعد زيارة 

زيارات
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وزير داخلية المملكة:
العرض يجسد كفاءة 

وقدرة وجاهزية وحدات 
األمن الخاص

دولة الكويت 
تخطو خطوات 

واسعة على طريق 
التطوير األمني

ر�صمية لدول�������ة الكويت ا�صتغرقت ثالثة 

اأي�������ام اأجرى خالله�������ا مباحث�������ات اأمنية 

م�صرتك�������ة وناجحة مع مع�������ايل الفريق 

م. ال�صيخ  خال�������د اجلراح ال�صباح نائب 

رئي�س جمل��������س الوزراء ووزير الداخلية، 

تناولت �صبل تدعيم التعاون الأمني بني 

البلدين ال�صقيقني.

وكان يف وداع ال�صي�������ف والوف�������د الأمن�������ي 

املرافق له على اأر�س مطار الكويت الدويل 

معايل الفري�������ق م ال�صي�������خ خالد اجلراح 

ال�صب�������اح نائ�������ب رئي��������س جمل�س ال�������وزراء 

ووزي�������ر الداخلية وال�صي�������خ حممد العبد 

اهلل املب�������ارك ال�صب�������اح نائب وزي�������ر �صوؤون 

الديوان الأمريي ووكي�������ل وزارة الداخلية 

الفريق حممود حممد الدو�صري و�صعادة 

ال�صيخ ثام�������ر اجلابر ال�صباح �صفري دولة 

الكويت لدى اململك�������ة العربية ال�صعودية 

ال�صقيق�������ة و�صعادة الدكت�������ور عبد العزيز 

بن اإبراهيم الفايز �صفري اململكة العربية 

ال�صعودية لدى دولة الكويت ووكالء وزارة 

الداخلي�������ة امل�صاع�������دون، وكب�������ار القيادات 

الأمنية بالوزارة.
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«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)

«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)

قام مع�������ايل الفريق م ال�صيخ خالد اجلراح 

ال�صب�������اح نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلي�������ة، يرافقه وكي�������ل وزارة الداخلية 

الفريق حمم�������ود حممد الدو�صري، بجولة 

تفقدي�������ة ميدانية لإ�صت�������اد جابر الريا�صي 

ال�������دويل واملنطق�������ة املحيط�������ة ب�������ه وكان يف 

ا�صتقب�������ال معالي�������ه ل�������دى و�صول�������ه رئي�س 

اللجن�������ة الأمني�������ة اللواء جم�������ال ال�صايغ، 

وروؤ�صاء اللجان والقيادات الأمنية امليدانية 

املخت�صة. 

وقد ا�صتعر�س معايل ال�صيخ خالد اجلراح 

ال�صب�������اح عل�������ى اأر��������س الواقع خط�������ة وزارة 

الداخلي�������ة واجله�������ات املعاون�������ة وامل�صان�������دة 

ه�������ذه الحتفالية  لتاأمني  وال�صتع�������دادات 

الريا�صية اخلليجية.

وا�صتم�������ع معالي�������ه اإىل اإيج�������از م�������ن اللواء 

جم�������ال ال�صاي�������غ واآم�������ري الوح�������دات ع�������ن 

اخلطة والإج�������راءات املتبعة وال�صتعدادات 

م�ص�������ريا اإىل حماور خطة التاأمني وحتديد 

امله�������ام والواجبات املنوطة ل�������كل وحدة من 

الوح�������دات العامل�������ة ودور كل منها يف اإطار 

التن�صي�������ق والعم�������ل املي�������داين امل�صرتك مع 

كافة الأجهزة املخت�صة بالدولة.

كم�������ا مت عر��������س �ص�������رح تف�صيل�������ي للخطة 

امليداني�������ة للقطاع�������ات الأمني�������ة املختلفة 

املنوط�������ة به�������م كل فيم�������ا يخ�ص�������ه وامله�������ام 

املوكل�������ة والواجب�������ات املق�������ررة والإج�������راءات 

الوقائي�������ة والحرتازي�������ة الت�������ي مت اتخاذها 

جولة ميدانية تفقدية
ملعايل وزير الداخلية يف استاد جابر الريايض 

الدويل واملنطقة املحيطة به

تأكيدا على اجلاهزية واالستعداد 
النطالق افتتاح بطولة كأس اخلليج 
لكرة القدم )خليجي 23( والتي 
تستضيفها دولة الكويت برعاية 
سامية من حضرة صاحب السمو 
أمري البالد املفدى الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه، ويف ترجمة عملية 
لتوجيهاته من اجل استكمال كافة 
الرتتيبات األمنية واملرورية وتوفري 
الكوادر البشرية واإلمكانات الفنية.

يف ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو أمري البالد املفدى الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

18



19

«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)

«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)

لتنفيذ ذل�������ك �صواء امني�������ا اأو مروريا على 

ار��������س الواق�������ع ومن بينها خط�������وط ال�صري 

يف املنطقة التي ت�صه�������د الفعاليات اإ�صافة 

اإىل الط�������رق الرئي�صي�������ة والفرعية والطرق 

البديلة ومواقف انتظار املركبات، ومت �صرح 

عملية نقل اجلمهور من مواقف النتظار 

اخلارجي�������ة اإىل ال�صت�������اد وكيفي�������ة تاأم�������ني 

مواقف النتظار.

ويف نهاي�������ة اجلول�������ة امليداني�������ة وجه معاىل 

ال�صي�������خ خال�������د اجلراح ال�صب�������اح عددا من 

التوجيه�������ات واملالحظ�������ات ل�صتيفاء كافة 

جوانب اخلطة الأمنية واملرورية وتنفيذها 

على اكمل وجه، معربا عن تقديره العميق 

للجهود احلثيثة لرج�������ال الأمن وارتياحه 

لال�صتع�������دادات الت�������ي مت اتخاذها من قبل 

الأجهزة الأمني�������ة وكذلك اجلهات املعاونة 

وامل�صان�������دة، م�صددا على اأهمي�������ة التن�صيق 

بني كافة اجلهات امل�صاركة يف الدولة بتلك 

الحتفالي�������ة الريا�صية الكربى التي تعني 

الكث�������ري بالن�صب�������ة للكويتي�������ني والأ�صق�������اء 

اخلليجي�������ني حت�������ى تنطل�������ق مب�������ا  يتف�������ق 

ومكانة دولة الكويت احل�صارية والريا�صية  

اإقليميا ودوليا خا�صة وانها برعاية �صامية 

من القيادة ال�صيا�صة العليا احلكيمة  .

واأك�������د معالي�������ه عل�������ى اأهمية العم�������ل بروح 

الفريق الواحد واللتزام بال�صبط والربط 

الع�صك�������ري واحلر��������س على  والن�صب�������اط 

ح�ص�������ن املظهر والتحل�������ي ب�صعة ال�صدر مع 

اجلمهور مع اللتزام بتنفيذ الأوامر وفقا 

للخطط املع�������دة والتي�صري على املواطنني 

واملقيمني مبا ل يخل بالإجراءات والنظم 

الأمنية املعمول بها.

واختت�������م مع�������ايل ال�صي�������خ خال�������د اجلراح 

ال�صباح معربا عن �صعوره بالفخر والعتزاز 

للجه�������ود املميزة لرج�������ال الأمن الذين هم 

بحق ال�صواعد الفتية للوطن.

معالي الشيخ خالد الجراح: 
زيارتي اليوم ألشكركم 

على عطائكم  وتعبيرًا عن 
شعورنا  بالفخر واالعتزاز 

لجهودكم المميزة

رجال األمن 
هم بحق السواعد 

الفتية للوطن

الجراح استعرض الخطة 
األمنية والمرورية وإجراءات 

التأمين على أرض الواقع 
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تابع معايل الفريق م ال�صيخ خالد اجلراح 

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

الداخلية ووكي�������ل وزارة الداخلية الفريق 

حممود الدو�ص�������ري عن كثب حادث تدافع 

بع�س اجلماه�������ري والذي ا�صفر عن انهيار 

حاج�������ز زجاج�������ي با�صتاد جاب�������ر الريا�صي 

الدويل يبل�������غ ارتفاعه مرتان ون�صف املرت 

بطول خم�صني مرتا خالل املبارة النهائية 

خلليجي 23 .

واو�ص�������ح�������ت الدارة العام�������ة للعالق�����������ات 

اللجن�������ة  رئي�������������س  ان  المن�������ي  والع�������الم 

المني�������ة للبطولة اللواء جم�������ال ال�صايغ 

ا�صدر تعليماته باتخ�������اذ كافة الجراءات 

الفوري�������ة لتامني خ�������روج اجلماهريب�صالم 

من ال�صتاد. وقد قام رجال الدارة العامة 

لقوات المن اخلا�صة بفر�س طوق امني 

حول احلاج�������ز الزجاجي املنه�������ار حماية 

للجماه�������ري ، كما اتخ�������ذت الدارة العامة 

للدف�������اع امل�������دين وغريه�������ا م�������ن الجه�������زة 

المنية املخت�صة كافة التدابري املقررة.

وذك�������رت الدارة انه مت نق�������ل امل�صابني اىل 

م�صت�صفي�������ات الفروانية وال�صباح والعدان 

ا�صاباتها ترتاوح بني الطفيفة واملتو�صطة 

وت�صمل ك�صور او ا�صابات بالظهر او جروح 

ور�صو�س باجل�صم.

الجراح والدوسري 
تابعا عن كثب تطورات 

حادث استاد جابر الدولي
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واأ�ص�������اف ان هن�������اك توجيه�������ات وا�صح�������ة م�������ن 

الفري�������ق م.ال�صيخ خال�������د اجلراح نائ�������ب رئي�س 

جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلي�������ة، والتي يتابع 

تنفيذها على اأر�س الواقع وكيل وزارة الداخلية 

الفري�������ق حمم�������ود الدو�صري، من اأج�������ل اكتمال 

كل ال�صتعدادات الأمني�������ة واملرورية والإمكانات 

الفنية والب�صرية.

واأو�ص�������ح ان رج�������ال الأمن جاه�������زون يف خمتلف 

القطاعات للتعامل مع كل الأحداث والفعاليات 

من اأجل احلفاظ على الأم�������ن والنظام وتاأمني 

اخلدم�������ات الأمني�������ة وت�صهيل احلرك�������ة املرورية 

وتقدمي الت�صهيالت للزائرين.

واأبرز ان الأجهزة الأمنية لديها اخلربة الكافية 

واملق�������درة العالي�������ة لأداء اأي عمل ي�صن�������د اإليها، 

مبينا ان مثل هذه الأح�������داث الريا�صية حتظى 

بح�ص�������ور جماهريي كبري. واأ�ص�������ار اإىل ان جميع 

القطاع�������ات الأمني�������ة امليداني�������ة ذات العالقة قد 

كر�ص�������ت كل اإمكاناتها لإجن�������اح هذا احلدث وهي 

على توا�ص�������ل دائم مع اللجن�������ة املنظمة حلفل 

الفتت�������اح بغية تفعي�������ل الدور الأمن�������ي واملرورية 

على جميع املح�������اور الرئي�صي�������ة وتوفري الكوادر 

الب�صرية والآليات حلفظ الأمن والنظام.

واو�ص�������ح ان مه�������ام الإدارة العامة للم�������رور ت�صيري 

الدوريات املرورية وتكثيفها يف الطرق والتقاطعات 

الإ�ص�������ارات  يف  والتحك�������م  والفرعي�������ة  الرئي�صي�������ة 

ال�صوئي�������ة عن طريق غرفة التحك�������م املركزي، واأن 

الإدارة العام�������ة لدوري�������ات �صرط�������ة النج�������دة تقوم 

بتنفيذ اخلط�������ط التف�صيلية اخلا�صة بال�صيطرة 

الأمنية على مداخل وخمارج اأماكن البطولة التي 

تق�������ام فيها املباري�������ات وتقدمي الع�������ون وامل�صاعدات 

الإن�صانية للمواطنني واملقيمني.

واأمل�������ح العمي�������د ع�������ادل احل�صا��������س اىل اأن عملي�������ة 

التحك�������م وال�صيط�������رة الأمني�������ة على ا�صت�������اد جابر 

الدويل وجميع البوابات تقع يف نطاق اخت�صا�س 

قط�������اع الأمن اخلا��������س، م�صيف�������ا ان اإدارة الإعالم 

الأمن�������ي تعم�������ل على تنفي�������ذ اخلط�������ة الإعالمية 

التوعوي�������ة الالزمة للجمهور مب�������ا ينا�صب احلالة 

الأمني�������ة مبنا�صبة خليجي 23، وتق�������وم بالإعالن 

والتوجي�������ه من خ�������الل و�صائل الع�������الم املختلفة 

املرئي�������ة وامل�صموع�������ة واملق�������روءة وكذل�������ك مواق�������ع 

«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)
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توجيهات من الجراح وتعليامت من الفريق الدورسي

بتكريس كل اإلمكانات إلنجاح الحدث الريايض الكبري

الداخلية: 

صرح مدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية العميد عادل احلشاش 
بأن املؤسسة األمنية اتخذت 
جميع االستعدادات والتدابري 
األمنية يف جميع قطاعات 
وأجهزة وزارة الداخلية ومت اكتمال 
اإلجراءات الوقائية واالحرتازية 
واملرورية الالزمة إلجناح وتأمني 
بطولة كأس اخلليج برعاية صاحب 
السمو األمري الشيخ صباح األحمد.
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التوا�ص�������ل الجتماع�������ي. واأك�������د ان اأجه�������زة الأمن 

املعنية �صتتخذ جميع الإجراءات الرادعة الفورية 

جت�������اه ال�صلوكيات التي تنت�������ج عنها ظواهر �صلبية 

وال�صتهت�������ار والرعون�������ة عل�������ى الطرق�������ات. واأهاب 

العميد ع�������ادل احل�صا�س باملواطنني واملقيمني اإىل 

التعاون مع رج�������ال الأمن واملرور واتباع الإر�صادات 

والتوجيه�������ات ال�ص�������ادرة منهم والت�������ي تهدف اىل 

احلف�������اظ على �صالم�������ة اجلمي�������ع وت�صهيل عملية 

الدخ�������ول واخلروج من اأجل ق�ص�������اء اأوقات ممتعة 

خالل البطولة.

واأ�ص�������اف ان قط�������اع امل�������رور و�ص�������ع خط�������ة مرورية 

لت�صهيل حركة ال�صري على جميع الطرق الرئي�صية 

والفرعية املوؤدي�������ة اإىل موقع �صتاد جابر الريا�صي 

واحلد من الزدحامات املرورية، كما اأن قطاع الأمن 

العام و�صع خطة حمكم�������ة لتاأمني �صالمة الرواد. 

و�ص�������دد العميد احل�صا�س على ان قطاع العمليات 

ممثال بالإدارة العام�������ة املركزية للعمليات يحدد 

مدى احلاج�������ة اإىل النت�صار الأمني يف مثل هذه 

املنا�صب�������ات، م�صيفا ان اجلهات الأمنية املخت�صة 

تب�������ذل كل م�������ا يف و�صعها من اأج�������ل اأن يخرج هذا 

الحتف�������ال يف اأروع �صورة ومبا يتوافق مع املكانة 

احل�صارية والريادية للكويت اإقليميا ودوليا.

وقال اإن الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني 

تتوا�صل مع اجلمهور لإي�صاح اجلوانب التوعوية 

املرورية والأمنية لهم حتى يوم انطالق البطولة، 

واإن ذل�������ك يت�������م ع�������رب و�صائ�������ل الإع�������الم املقروءة 

وامل�صموعة واملرئية.

واأمل�������ح اإىل اأن ذل�������ك ياأت�������ي بتن�صي�������ق م�صتمر من 

اجله�������ات املعني�������ة والقطاع�������ات التابع�������ة ل�������وزارة 

الداخلية يف اإطار اخلطط الأمنية املواكبة لكافة 

الفعاليات والأحداث املهمة التي ت�صهدها البالد، 

ا�صتن�������ادا اإىل املهام املنوط�������ة باملوؤ�ص�ص�������ة الأمنية 

لتوف�������ري التغطية الأمني�������ة والتنظيم املروري يف 

مثل هذه الأحداث.

دوريات مرورية
وذكر العميد احل�صا�س ان قطاع املرور اأفرز دوريات 

مروري�������ة لتنظيم عملية دخول اجلمهور اإىل �صتاد 

جاب�������ر الريا�صي وخروجه منه بعد الحتفال، واأن 

البوابة رقم )9( خم�ص�صة لدخول جمهور الكويت 

م�������ن العائ�������الت، والبواب�������ات  )6، 7، 8( لدخ�������ول 

ال�صباب، وبوابة رق�������م )4( جلمهور فريق ال�صيف، 

وبوابة )5( لذوي الحتياجات اخلا�صة، اأما بوابة 

رقم )10( فلالإعالميني واملتطوعني واخلدمات.

واختت�������م احل�صا�س، موؤك�������دا ان املوؤ�ص�ص�������ة الأمنية 

�صتظ�������ل كالعهد بها دائم�������ا يف خدمة هذا الوطن، 

توؤدي املهام املنوطة بها بكل كفاءة واإخال�س.

الممنوعات
احل�������ادة  الآلت   - الهوات�������ف  �صح�������ن  بطاري�������ات 

باأنواعها - الألعاب الناري�������ة باأنواعها - ال�صيجارة 

الإلكرتوني�������ة - ال�صعارات والالفت�������ات ال�صيا�صية - 

طائرات الت�صوير الال�صلكية - قلم الليزر باأنواعه 

- الع�ص�������ي اخلا�ص�������ة بالأعالم، متن�������ع جميعها ما 

ع�������دا بايب�������ات البال�صتي�������ك - جميع عب�������وات املياه 

والع�صائر.

المسموحات
العب�������وات املنزوع�������ة الغط�������اء مثال اأك�������واب الفلني، 

والآلت املو�صيقية لروابط امل�صجعني امل�صرح لها.

«خليجي٢٣»
كأس اخلليج العربي لكرة القدم

الكويت  (٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٥ يناير ٢٠١٨)
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توفري ثالثة مواقف محددة النتظار مركبات الجمهور 
املوقف األول: 

الساحة الرتابية املقابلة 

ملستشفى الفروانية

عىل امتداد الدائري السادس 

املوقف الثالث: 

الساحة الرتابية املقابلة 

ملقهى الفروانية الشعبي

املوقف الثاين: 

الساحة الرتابية مقابل كلية الرتبية 

األساسية وامتداد شارع محمد بن 

القاسم املقابلة ملنطقة الرحاب
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وا�صتم�������ع الفريق الدو�ص�������ري من القادة 

املعني�������ني كل يف اخت�صا�ص�������ه اإىل �ص�������رح 

عن اخلط�������ط الأمني�������ة التف�صيلية من 

قب�������ل اأجه�������زة وزارة الداخلية من خالل 

الإجراءات الأمني�������ة واملرورية ومت �صرح 

التح�ص�������ريات وال�صتع�������دادات املتخ�������ذة 

لتاأمني املوؤمتر.

جولت�������ه  الدو�ص�������ري  الفري�������ق  ووا�ص�������ل 

التفقدية على عدد من مراكز العمليات 

والنق�������اط الأمنية ومق�������ار اإقامة الوفود 

امل�صاركة حي�������ث اطلع عل�������ى اآلية تاأمني 

الفن�������ادق التي يتواجد بها �صيوف دولة 

الكوي�������ت امل�صاركني باملوؤمت�������ر والتن�صيق 

بينها وبني اجلهات الأمنية الأخرى. 

رجال اإلعالم
كما زار وحدة الت�صاريح واملركز الإعالمي 

والتق�������ي جمموع�������ة م�������ن الإعالمي�������ني 

وتع�������رف على مدى جاهزية تلك املواقع 

لإداء مهامها لتمكني رجال الإعالم من 

القيام باملهام املنوط بهم .  

وا�صتعر�س اخلطط التف�صيلية املتعلقة 

بخطة التاأمي������ن واخل�����طط الحت�����رازية 

والأ�صراف امليداين على اخلطط املرورية 

ومناطق توزيع الدوري�������ات واآلية عملها 

لت�صهي�������ل حرك�������ة ال�ص�������ري. ور ف�������ع وكيل 

وكيل وزارة الداخلية:

القمة الخليجية الثامنة والثالثني خطوة مباركة 

وجمع طيب مببادرة من صاحب السمو أمري البالد

قام وكيل وزارة الداخلية 
رئيس اللجنة األمنية واملشرف العام 
الفريق حممود الدوسري بجولة تفقدية 
للنقاط األمنية وغرف العمليات املفروزة 
استعدادا النعقاد مؤمتر القمة اخلليجي 
الثامن والثالثني ألصحاب اجلاللة والسمو 
ملوك ورؤساء دول جملس التعاون 
اخلليجي لدول اخلليج العربية يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون 
العمليات قائد قيادة العمليات اللواء 
جمال الصايغ.

أخبارنا
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وزارة الداخلي�������ة الفري�������ق حممود حممد 

الدو�صري ا�صمي اآيات التهاين والتربيكات 

حل�ص�������رة �صاح�������ب ال�صم�������و اأم�������ري البالد 

ال�صي�������خ �صب�������اح الأحمد اجلاب�������ر ال�صباح 

حفظة اهلل ورعاة عل�������ى دعوة اإخوانه قادة 

دول جم�س التعاون لدول اخلليج العربية 

حل�صور القمة الثامن�������ة والثالثني موؤكدا 

اأنها خطوة مباركة وجمع طيب.

المؤسسة األمنية
واأو�ص�������ح الفريق الدو�ص�������ري اأننا نبذل كل 

طاقتن�������ا يف املوؤ�ص�صة الأمني�������ة ون�صخرها 

خلدمة �صيف �صمو اأمري البالد املفدى 

منوه�������ا بانن�������ا عل�������ى اأمت ال�صتع�������داد 

لتلبي�������ة اأي احتياج�������ات و�صمان امن 

الكب�������ار  الكوي�������ت  �صي�������وف  و�صالم�������ة 

وت�صهيل و�صولهم وانتقالتهم.

وق�������د اأ�صاد مبا �صاهده من ا�صتعدادات 

وجتهي�������زات متكامل�������ة وروح التع�������اون 

امل�صرتك�������ة معربا ع�������ن تقديره جلهود 

رج�������ال الأم�������ن امل�صارك�������ني يف اخلطة 

وكفاءته�������م وقدراته�������م عل�������ى تنفي�������ذ 

به�������م،  املنوط�������ة  والواجب�������ات  امله�������ام 

م�صددًا على �ص�������رورة التزام احلر�س 

واحل�������ذر واليقظة و كم�������ا ابدى بع�س 

املالحظات من اأج�������ل دعم الإجراءات 

الأمنية الرتقاء بالعمل.

واك�������د على اأن رج�������ال الأمن �صيظلون 

اأوفي�������اء لهذ الوط�������ن، كم�������ا عهدتهم 

الكوي�������ت ويظل امن الوط�������ن غايتهم 

و�صالم�������ة املواط�������ن واملقي�������م ر�صالتهم 

واأنهم �صيكونون اأهاًل لهذه الثقة.
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تراأ�س وكيل وزارة الداخلي��ة الفري��ق حمم��ود 

حمم�د الدو�صري، اجتماعًا �صم وكيل وزارة 

العدل عبداللطي�������ف �صريع ال�صريع، ومدير 

ع�������ام الهيئ�������ة العام�������ة للمعلوم�������ات املدنية 

م�صاع�������د حمم�������ود الع�صعو�ص�������ي، والوكي�������ل 

امل�صاعد ل�صوؤون اجلن�صية واجلوازات اللواء 

ال�صي�������خ م�������ازن اجل�������راح ال�صب�������اح، والوكيل 

امل�صاع�������د ل�صوؤون امل�������رور بالإنابة اللواء فهد 

�صامل ال�صويع ووكيل وزارة ال�صحة امل�صاعد 

لل�صوؤون القانونية �صلمان علي الهيفي.. يف 

مقر وزارة الداخلية مبنطقة �صبحان.

ويف بداية الجتماع رحب الفريق الدو�صري 

باحل�صور ونقل اإليهم حتيات معايل الفريق 

م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح نائب رئي�س 

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

لهم بالنجاح والتوفيق.

وتط�������رق الفري�������ق الدو�صري م�������ع احل�صور 

اإىل �صرورة توحي�������د اجلهود وت�صافرها بني 

اجله�������ات احلكومية وزي�������ادة التن�صيق فيما 

بينها يف اإطار عمل ا�صرتاتيجي وفق املعايري 

والأنظم�������ة املعلوماتي�������ة احلديث�������ة ل�صمان 

ج�������ودة اخلدم�������ات يف القط�������اع احلكوم�������ي 

وجتنب ال�صلبيات.

المشكلة المرورية
ويف اإطار توجيهات معايل الفريق م. ال�صيخ 

خال�������د اجلراح ال�صباح نائ�������ب رئي�س جمل�س 

ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلي�������ة ب�ص�������رورة اإيجاد 

حل�������ول جذرية علمي�������ة وعملي�������ة للتخفيف 

م�������ن ح�������دة امل�صكل�������ة املرورية، عق�������د املجل�س 

الأعلى للم�������رور اجتماعًا برئا�صة وكيل وزارة 

الداخلية ورئي��������س املجل�س الأعل�������ى للمرور 

الفري�������ق حممود حمم�������د الدو�ص�������ري ووكيل 

وزارة الأ�صغ�������ال العام�������ة م. عواط�������ف الغنيم 

ووكي�������ل وزارة الرتبية د. هيثم الأثري ومدير 

ع�������ام بلدي�������ة الكوي�������ت م. اأحم�������د املنفوح�������ي 

والوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املرور بالإنابة اللواء 

فهد �صامل ال�صويع ومدير عام الإدارة العامة 

لل�ص�������وؤون القانونية بالوكال�������ة عقيد بدر بن 

جنم واأمني �صر املجل�س املقدم حقوقي خالد 

الع�������دواين و د. فه�������د الركيب�������ي مدي�������ر مركز 

النق�������ل وال�صالمة املرورية وب�������در املطر رئي�س 

اجلمعية الكويتية لل�صالمة املرورية. وخالل 

الجتم�������اع مت عر�س بنود حم�صر الجتماع 

ال�صاب�������ق الثاين ع�صر ومتابعة ما مت التفاق 

الفريق الدورسي يرتأس اجتامعًا تنسيقيًا 

مع املسئولني واملعنيني بالداخلية

خالل اجتامعه باملجلس األعىل للمرور إليجاد حلول جذرية للمشكلة املرورية

أخبارنا
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عليه وعر�س راأي اللجن�������ة الفنية املخت�صة 

وامل�صكلة من وزارة ال�صغ�������ال والإدارة العامة 

للمرور وبلدي�������ة الكوي�������ت بالدرا�صة املقدمة 

م�������ن د. فهد الركيبي املتعلقة بحل امل�صكالت 

املرورية والزدحامات على التقاطعات، وقد 

اأ�ص�������اد الأع�صاء باملق�������رتح واإمكانية تطبيقه 

يف دولة الكويت مل�������ا �صيكون له اأكرب الأثر يف 

احلد من احلوادث املرورية وتقلي�س الوفيات 

الناجمة عنها.

كم�������ا مت مناق�صة القرتاح�������ات املقدمة من 

وزارة ال�صغال )اللجنة التن�صيقية ملعاجلة 

الختناق�������ات املروري�������ة على الط�������رق( حيث 

مت عر�س تل�������ك املقرتحات من خالل كتيب 

مت توزيعه على اأع�ص�������اء املجل�س ويت�صمن 

امل�صاري�������ع امل�صتقبلية املعتم�������دة من اللجنة 

والتي ت�صاهم يف تخفيف الزدحام املروري. 

وخ�������الل الجتم�������اع مت مناق�ص�������ة الق�������رتاح 

املق�������دم م�������ن وزارة الرتبي�������ة ب�ص�������اأن حمالت 

التوعي�������ة املرورية لكاف�������ة ال�صرائح العمرية 

م�������ن ريا�س الأطف�������ال حت�������ى اجلامعة وما 

له�������ذه احلم�������الت م�������ن تاأث�������ري اإيجاب�������ي يف 

اللت�������زام بالقواعد املروري�������ة والتعرف على 

قانون املرور واملخالفات املرورية.

وقامت بلدي�������ة الكويت بعر�س ال�صرتاطات 

والق�������رارات التي حددته�������ا ملواقف ال�صيارات 

يف املجمع�������ات ومراك�������ز الت�صوي�������ق التي من 

�صاأنه�������ا احلد م�������ن الزدحام�������ات املرورية يف 

هذه الماكن.

وقدم د. بدر املط�������ر رئي�س جمعية ال�صالمة 

املروري�������ة مذك�������رة للتن�صي�������ق م�������ع ال�صف�������ارة 

الهولندي�������ة والطالع على جتربتها الرائدة 

يف معاجل�������ة امل�صكلة املروري�������ة وجناحها يف 

احلد من وفيات احلوادث باعتبارها الأوىل 

اوربي�������ًا والرابعة عاملي�������ًا يف تقلي�س الوفيات 

الناجم�������ة ع�������ن احل�������وادث املروري�������ة، كما مت 

عر�س فك�������رة اإقامة ور�س عم�������ل مرتقبة يف 

مار�س املقبل ب�������ني جمعية ال�صالمة املرورية 

وال�صف�������ارة الهولندية بع�������د عر�س املو�صوع 

عل�������ى مع�������ايل الفري�������ق م. ال�صي�������خ خال�������د 

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

ووزير الداخلية ب�صفت�������ه الرئي�س الفخري 

جلمعي�������ة ال�صالمة املروري�������ة. و�صيتم عر�س 

ج�������دول اأعم�������ال اجتم�������اع املجل��������س الأعلى 

للم�������رور الثالث ع�صر وم�������ا مت التو�صل اإليه 

م�������ن تو�صيات وقرارات لعر�صها علي معايل 

الفري�������ق م. ال�صي�������خ خالد اجل�������راح ال�صباح 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية 

لعتمادها.

تمت مناقشة 
االقتراحات المقدمة 

من وزارة االشغال

حمالت توعوية 
مرورية لكافة الشرائح 

العمرية من رياض 
األطفال حتى الجامعة

المقترح يمكن
 تطبيقه في دولة 

الكويت



30

استقباالت الفريق الدوسري
ا�ص��تق���ب�������ل وكي�������ل وزارة الداخلي�������ة الفري�������ق حمم�������ود حمم�������د 

الدو�ص�������ري، يف مق�������ر وزارة الداخلي�������ة، �صعادة �صف�������ري الوليات 

املتح�������دة الأمريكي�������ة ل�������دى دول�������ة الكوي�������ت لوران��������س روب�������رت 

�صيلفرمان.

وق�������د رحب معاليه ب�صيفه، موؤك�������دًا عمق عالقات التعاون بني 

البلدين ال�صديقني ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية 

وبحث املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

من جانبه اأعرب �صعادة ال�صفري �صيلفرمان عن تقديره لدولة 

الكويت ودورها يف دعم ال�صالم والأمن يف املنطقة.

كم�������ا التقي الفريق حممود حممد الدو�صري �صفري اجلمهورية 

التون�صية ال�صقيقة يف دولة الكويت �صعادة اأحمد بن ال�صغري.

وقد تطرق اللقاء لبحث بع�س املو�صوعات اخلا�صة باجلالية 

التون�صي�������ة وما حتظى به من رعاية واهتمام كما تطرق ل�صبل 

تعزيز العالقات بني البلدين ال�صقيقتني.

واأ�ص�������اد الفريق الدو�صري بالعالق�������ات املتميزة التي جتمع بني 

البلدين ال�صقيقني، متمنيا للجمهورية التون�صية كل التقدم 

والزدهار وال�صتقرار.

من جهته توج�������ه �صفري اجلمهورية التون�صية يف دولة الكويت 

�صعادة اأحمد ب�������ن ال�صغري بال�صكر والتقدي�������ر لدولة الكويت، 

مثمنا الرعاية الكرمية التي حتظى بها اجلالية التون�صية يف 

بلدها الثاين الكويت.

ح�ص�������ر اللقاء مدير ع�������ام الإدارة العامة ملكت�������ب الوكيل اللواء 

وائ�������ل الرومي ومدير ع�������ام الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم 

الأمني العميد عادل احمد احل�صا�س.

كم�������ا ا�صتقبل �صف�������ري جمهورية ال�ص�������ودان ال�صقيقة لدى دولة 

الكويت �صعادة حمي الدين �صامل والوفد املرافق له.

وق�������د رحب الفريق الدو�صري ب�صيف�������ه ومرافقيه منوها بعمق 

عالقات التعاون والتن�صيق بني البلدين ال�صقيقني م�صريا اإىل 

توافق الروؤى بينهما ب�ص�������اأن كافة الق�صايا واأهمية تعزيز هذه 

الروابط مبا يخدم م�صالح الدولتني.

ومت خ�������الل اللق�������اء تب�������ادل الأحاديث الودية وبح�������ث عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك يف املجالت الأمنية.

من جانبه اأع�������رب �صعادة ال�صفري حمي الدين �صامل عن �صكره 

وتقدي�������ره لدول�������ة الكويت عل�������ى رعايتها للجالي�������ة ال�صودانية 

موؤكدا دور الكويت البارز يف تعزيز الأمن وال�صالم يف املنطقة.

كما ا�صتقبل الفريق  حممود حممد الدو�صري يف مكتبة مبقر 

وزارة الداخلية الفريق ركن مانويل كوتو القائد العام للحر�س 

الوطني للجمهورية الربتغالية بح�صور وكيل احلر�س الوطني 

الفريق ركن مهند�س ها�صم عبد الرزاق الرفاعي.

ورحب الفريق الدو�صري ب�صيف�������ة ومرافقه، موؤكدا على عمق 

عالقات التعاون بني دولة الكويت وجمهورية الربتغال.

ومت خ�������الل اللق�������اء تب�������ادل الأحاديث الودية وبح�������ث عدد من 

املو�صوعات الأمنية و�صبل تعزيزها بني البلدين ال�صديقني.

ومن جهته اأعرب الفريق ركن مانويل كوتو عن �صكره وتقديره 

حلف�������اوة ال�صتقبال ولل�������دور الكويت�������ي البارز لتعزي�������ز الأمن 

وال�صتقرار على امل�صتوى الإقليمي والعاملي.

أخبارنا



31

يف اإط�������ار دور ال�������وزارة املجتمع�������ي والتعاون 

والتن�صي�������ق بينه�������ا وب�������ني وزارات وهيئ�������ات 

الدول�������ة، وحتت رعاية وكيل وزارة الداخلية 

الفريق حممود حممد الدو�صري.

انطلقت ال�������دورة التدريبية الثالثة لتعزيز 

الهوية الوطني�������ة للقي�������ادات ال�صبابية مع 

اجلهات الع�صكرية والت�������ي تنظمها الهيئة 

العام�������ة لل�صباب بال�صراك�������ة املجتمعية مع 

وزارتي الداخلية والدفاع واحلر�س الوطني 

والإدارة العام�������ة لالإطفاء وجامعة الكويت 

مبع�صكر الإدارة العامة للقوات اخلا�صة.

وذك�������رت الدارة العام�������ة للعالقات والعالم 

المني  ان ال�������دورة  تتكون من عدة حماور 

منها درا�صة الهوية يف اإطار معريف والهوية 

الوطني�������ة يف ع�������امل متغ�������ري وق�������وة الهوية 

وهويتنا الوطنية وجود وخلود.

واأ�صارت اأن الدورة تت�صمن مفاهيم ت�صاهم 

يف ت�صكي�������ل �صخ�صي�������ة ال�صب�������اب ملواجه�������ة 

املتغ�������ريات والظ�������روف املحيط�������ة، لفته اأن 

ال�������دورة تلق�������ى ال�صوء على ثقاف�������ة العمل 

التطوعي املتاأ�صلة يف املجتمع الكويتي.

واأو�صح�������ت اأن م�������ن النقاط الب�������ارزة التي 

ي�صمله�������ا برنام�������ج الدورة مو�ص�������وع الرتاث 

ال�صعبي الذي ميثل عب�������ق املا�صي املتجذر 

يف كوي�������ت احلا�ص�������ر، ودور املجتم�������ع املدين 

باعتباره كيان مميز لهويتنا الوطنية.

واأو�صح�������ت الإدارة اأن ال�������دورة ته�������دف اإىل 

تعزيز روح الولء والنتماء للوطن تاأ�صي�صًا 

على قيمن�������ا الروحية والثقافي�������ة وهويتنا 

احل�صارية.

كما تهدف اإىل ربط هويتنا بتاريخ الكويت 

ورم�������وزه وقيادات�������ه واإجنازاته�������م يف املا�ص�������ي 

وارتباطها باحلا�صر وغر�س مبادئ املواطنة 

الت�������ي تعك��������س �ص�������دق الإح�صا��������س بالهوية 

الوطني�������ة لل�صب�������اط والع�صكريني والتوحد 

مع رموز الوطن وقياداته وتقدير جهودهم.

املرج�������وة  الأه�������داف  م�������ن  اأن  اإىل  ونوه�������ت 

العت�������زاز ب�صالب�������ة ال�صخ�صي�������ة الكويتية 

واأ�صالته�������ا وكفاءته�������ا واعت�������زاز باإجنازاتها 

وحتقيق الوعي لدى ال�صباط والع�صكريني 

باأهمي�������ة اأن يك�������ون ق�������دوة ومث�������ال متمي�������ز 

ينعك�س على طلبتهم يف الكليات الع�صكرية 

والأكادميية.

موؤك�������دًا اأن ت�������رك اأثر كبري ل�������دى ال�صباط 

والع�صكريني وجهاته�������م بالعمل واجلد يف 

روح املواطنة والولء وحب الوطن وقياداته 

م�������ن اأهم الأه�������داف الت�������ي ت�صع�������ى الدورة 

لرت�صيخها.

  مبشاركة الداخلية والدفاع والحرس الوطني واإلطفاء وهيئة الشباب: 

 بدء الدورة التدريبية الثالثة لتعزيز الهوية الوطنية 

للقيادات الشبابية مع الجهات العسكريـــة
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حيث و�صل�������ت الطائ����������رة اإىل قاع��دة نواف 

الأحم���د اجلوي��ة بقي��ادة عقي��د طيار ب�صار 

امل�صيليم بع�������د رحلة ا�صتغرق�������ت اأربعة اأيام 

قادمة من مار�صيليا بجنوب فرن�صا.

وذك�������ر اللواء /ال�صاي�������غ اإن الطائرة الثانية 

تاأتي �صم�������ن عقد �صراء اربع طائرات كبرية 

احلجم H225 وعدد )2( طائرة متو�صطة 

احلج�������م AS-365N3(( يف �صمن عملية 

التحدي�������ث ال�صامل�������ة امل�صتم�������رة للموؤ�ص�صة 

الأمني�������ة الت�������ي يقودها مع�������اىل الفريق م. 

ال�صيخ خالد اجل�������راح ال�صباح نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية والتي تاأتي 

يف اإط�������ار الدعم امل�صتمر للموؤ�ص�صة الأمنية 

للقيام مب�صوؤولياتها على اكمل وجه وذلك 

نتيج�������ة للتط�������ورات وامل�صتج�������دات الأمنية 

اجلارية والتي تتطلب مزيدا من اجلاهزية 

واليقظة. 

واأبرز اللواء ال�صايغ اأن من مميزات طائرة 

الدولفني )AS-365N3( مراقبة الطرق 

ومتابع�������ة املركب�������ات ع�������ن بعد ثالث�������ة كيلو 

مرتات وتقوم بالكثري من املهام يف م�صاندة 

عمل رجال الم�������ن باإ�صافة اإىل ذلك الدور 

الإن�ص�������اين يف عملي�������ات الإنق�������اذ وامل�صاعدة  

وب�������دوره اأ�ص�������ار مدي�������ر اإدارة جن�������اح ط�������ريان 

ال�صرط�������ة العقي�������د طي�������ار �ص�������امل ال�صهاب 

.. اىل ان الطائ�������رة تعت�������رب ه�������ي الأح�������دث 

تكنولوجي�������ًا والت�������ي تق�������وم باإنتاجها �صركة 

)ايربا�س الفرن�صي�������ة( مبوا�صفاتها الفنية 

العملي��ات  لش��ؤون  املس��اعد  الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  ش��هد 
اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  يرافق��ه  الصاي��غ،  ح��امت  جم��ال  الل��واء 
العقيدعب��داهلل  باإلناب��ة  للعملي����ات  املركزي�����ة  العام��ة 
ط��ريان  جن��اح  إدارة  مدي��ر  وبحض��ور  العتيق��ي  أحم��د 
الش��رطة العقيد طيار س��امل جاس��م الش��هاب، وقائ��ع وصول 
إىل لتنض��م  الثاني��ة   )AS-365N3( الدولف��ني  طائ��رة 

 أسطول الطائرات التابع إلدارة جناح طريان الشرطة.

أخبارنا

اللواء جمال ال�صايغ

بعد انضامم دولفني)2( 

إىل أسطول طائرات جناح الرشطة

اللواء جامل الصايغ:

طائرة الدولفني 
هي األحدث تكنولوجيًا مبواصفاتها الفنية
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وهي مكملة ل�صرب الطائرات التي متتلكها 

وزارة الداخلي�������ة كما زودت الطائرة بكامريا 

حرارية مع اإمكانية البث املبا�صر اإىل غرفة 

العملي�������ات وتوجي�������ه الق�������وات الأر�صية عن 

طريق جه�������از الت�ص�������ال اخلا��������س بالوزارة 

وم�صان�������دة القطاعات الأمني���������ة كافة، وق��د 

جه�������زت بت�صلي�������ح خا��������س يق�������وم بعملي��ات 

الإ�صن��اد لالأمن اخلا�س. 

واأكد العقيد طي�������ار ال�صهاب اأن من مهامها 

اأي�صًا م�صان�������دة الإدارة العامة لالإطفاء من 

خ�������الل اإطف�������اء احلرائ�������ق من عل�������و مرتفع 

وتتمي�������ز الطائ�������رة بدقة عملي�������ات البحث 

والإنقاذ بالتقنيات احلديثة للمالحة التي 

ت�صاعد الطيار على اأداء مهامه بكل �صهولة 

وي�ص�������ر، حيث تق�������وم بتق�������دمي امل�صاندة لكل 

موؤ�ص�صات الدولة.

واختت�������م باأن جناح طريان ال�صرطة يحظى 

باهتم�������ام ومتابعة القيادات الأمنية للعمل 

عل�������ى احداث نقلة نوعي�������ة لدعم اخلدمات 

الأمني�������ة اجلوي�������ة املناط�������ة باأجه�������زة وزارة 

الداخلي�������ة. �صه�������د وقائع و�ص�������ول الطائرة 

وا�صتالمه�������ا العقي�������د خالد عب�������د اللطيف 

الها�صل مدير اإدارة اخلطط واأوامر اخلدمة 

بالإدارة العامة املركزية للعمليات والعقيد 

طيار ح�ص�������ني را�صد الدخم�������ي رئي�س ق�صم 

العملي�������ات والعقي�������د حممد عب�������د اجلادر 

م�صاعد مدي�������ر اإدارة جناح طريان ال�صرطة 

وعدد من �صباط الإدارة. 

اللواء جمال الصايغ:
دور إنساني للطائرة 
في عمليات اإلنقاذ 

والمساعدة

العقيد الشهاب:
الكاميرات الحرارية 

للطائرة تمكنها 
من البث المباشر إلى 

غرفة العمليات 
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وت�صمن املعر�س جمموعة كبرية من الأعمال 

اليدوية التي ق�������ام ب�صناعتها نزلء املوؤ�ص�صات 

الإ�صالحية بكفاءة وجودة عالية والتي تعك�س 

اجلان�������ب الإيجابي م�������ن اإ�صغال اأوق�������ات الفراغ 

للنزلء مب�������ا هو مفي�������د ومثمر، كم�������ا اأطلعوا 

على معر�س الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي الذي ت�صمن العدي�������د من املطبوعات 

والبو�ص�������رتات والربو�ص�������ورات التوعوي�������ة به�������ذا 

ال�صاأن.

وقد اأعرب احل�صور عن �صعادتهم بهذه اجلهود 

الت�������ي تبذله�������ا وزارة الداخلية ممثل�������ة بقطاع 

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

�صبي�������ل التعريف بقدرات الن�������زلء والن�صاطات 

الت�������ي �صخرته�������ا ال�������وزارة له�������م خ�������الل ف�������رتة 

حمب�صهم.

ويف بداي�������ة كلمته ق�������دم اللواء عب�������د اهلل املهنا 

ال�صكر للفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائب رئي��������س جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية 

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء عبد اهلل املهنا 
وبحضور مدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني العميد 
عادل احمد احلشاش و مدير عام 
اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 
باإلنابة العميد عادل اإلبراهيم  ومدير 
إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام العميد 
عبد العزيز التورة وعدد من قيادات 
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام مت افتتاح معرض املشغوالت 
احلرفية واليدوية لنزالء املؤسسات 
اإلصالحية "صنع أيدينا" والذي يقام 
للمرة السادسة بسوق شرق.

أخبارنا

اللواء عبد الله املهنا: نسعى لرؤية اسرتاتيجية 

هدفها مستقبل أفضل لنزالء املؤسسات اإلصالحية

نقل إليهم تحيات معايل الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وتقدير الفريق الدورسي 
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ووكي�������ل وزارة الداخلية الفريق حممود حممد 

الدو�صري على دعمهم�������ا لإقامة فعاليات هذا 

املعر�س وظهوره بهذه ال�صورة احل�صارية، كما 

قدم ال�صكر لإدارة �ص�������وق �صرق وجميع النزلء 

الذين قاموا باأعمال واأن�صطة داخل املوؤ�ص�صات 

الإ�صالحية نتج عنها هذه امل�صغولت املتنوعة 

ذات اجلودة العالية.

واأ�ص�������اف: اأن املعر�س ي�ص�������م العديد املنتجات 

الفاخرة عالية اجلودة رفيع�������ة امل�صتوى والتي 

يت�������م عر�صها ال�صناع�������ات التقليدية الكويتية 

من �صفن �صراعية وبواب�������ات خ�صبية و�صناديق 

بالإ�صافة اإىل اأعم�ال الديكور والزخرفة والتي 

�صهدت تطورًا ملحوظًا واإقباًل �صديدًا من رواد 

املعار�س ال�صابقة.

املوؤ�ص�ص�������ات  قط�������اع  اأن  املهن�������ا  الل�������واء  واأك�������د 

الإ�صالحي�������ة وتنفي�������ذ الأحكام تعم�������ل جاهدًا 

لتهيئة النزلء مبا يتوافق مع املبادئ الأ�صا�صية 

حلقوق الإن�صان حت�������ى يعود النزلء �صاحلني 

لالنخ�������راط يف املجتمع وامل�صاهمة يف عمليات 

البن�������اء لتحقيق الزدهار للجمي�������ع، موؤكدًا اأن 

ذلك مرحلة اأوىل من العملية الإ�صالحية. 

وذك�������ر اأن النقلة النوعي�������ة املقدمة يف خدمات 

ن�������زلء املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحي�������ة تعت�������رب دلياًل 

عل�������ى اأن الإ�ص�������الح اأ�صبح منهاج�������ًا بدياًل عن 

العقوبة.

واأ�صاف اأن ن�صاط املوؤ�ص�صات الإ�صالحية لي�س 

مق�صورًا عل�������ى م�صتوى املعر��������س ولكن هناك 

العدي�������د من الفعالي�������ات والأن�صط�������ة للرتويج 

ع�������ن الن�������زلء مث�������ل املخي�������م الربيع�������ي واإقامة 

العدي�������د من الأن�صطة الريا�صية والجتماعية 

لإح�صا�س النزلء بتعاملهم املبا�صر مع الأهل 

والأ�صدقاء اأثناء الزيارة.

م�صيدًا بدور الإدارة العامة للعالقات والإعالم 

الأمن�������ي يف التوعية باملعر�س من خالل حملة 

توعوي�������ة حلث املواطن�������ني واملقيمني على زيارة 

املعر�س وعم�������ل الربو�ص�������ورات لتحديد موعد 

ومكان اإقامة املعر�س.

ويف اخلتام وجه اللواء املهنا الدعوة اإىل جميع 

املواطنني واملقيم�������ني لزيارة املعر�س والطالع 

عن قرب عل�������ى امل�صغولت والت�������ي �صوف تكون 

مبتناول اليد وباأ�صعار تناف�صية.

م�������ن جهت�������ه اأك�������د  مدي�������ر ع�������ام الإدارة العامة 

للعالقات والإعالم الأمني العميد عادل احمد 

احل�صا�س اإن هناك العديد من املبادرات العلمية 

واحلرفية والقائمة واملوجهة لنزلء املوؤ�ص�صات 

الإ�صالحية لتحقق لهم بعد خروجهم املكانة 

العلمي�������ة واحلرفي�������ة والت�������ي توؤهله�������م للعودة 

على ذويهم واملجتم�������ع كاأع�صاء فاعلني وذلك 

حتقيق�������ًا للروؤية الإن�صانية لدى القيادة العليا 

الأمني�������ة يف وزارة الداخلي�������ة، م�ص�������ريًا اإىل اأن 

التطبيقات الجتماعي�������ة وال�صحية املختلفة 

داخل املوؤ�ص�صات الإ�صالحية الكويتية اأ�صبحت 

منوذج�������ًا يحت�������ذى ب�������ه يف املحاف�������ل الدولي�������ة، 

وخا�ص�������ة فيم�������ا يتعلق باجلان�������ب الجتماعي 

يف حياة النزلء، حي�������ث اإنها تقدم العديد من 

الأن�صط�������ة والفعالي�������ات العلمي�������ة للعمل على 

اإيجاد الإن�صان ال�صوي.

واأ�ص�������اد العمي�������د احل�صا��������س بو�صائ�������ل الإعالم 

املختلف�������ة امل�صموعة واملقروءة واملرئية وو�صائل 

التوا�صل الجتماعي عل�������ى دورها امل�صتمر يف 

دعم وتغطية هذا املعر�س واملعار�س ال�صابقة” 

�صنع اأيدينا". 
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اللواء الشيخ سامل نواف الصباح 

يتسلم رسالة الدكتوراه من الرائد  د. العالطي   

أخبارنا

أعرب عن أمله أن تسهم رسالة الدكتوراه يف دفع عجلة العمل بقطاع الشؤون اإلدارية

استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
للشؤون اإلدارية اللواء الشيخ سامل 
نواف األحمد الصباح يف مكتبه مببنى 
وزارة الداخلية )مبنطقة صبحان (، 
الرائد د. جالل فالح عبد اهلل  العالطي 
مراقب التدريب والبعثات يف قطاع 
الشؤون اإلدارية حيث قدم له نسخة 
من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها  
بعنوان ) تقييم فاعلية الرقابة املالية 
الداخلية يف ترشيد اإلنفاق احلكومي(  
- )دراسة ميدانية يف وزارة الداخلية 
بدولة الكويت( –من جامعة العلوم 
اإلسالمية العاملية باململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة .

اأ�ص�������اد الل�������واء �صامل نواف الأحم�������د ال�صباح 

بجه�������وده يف البح�������ث العلم�������ي متمني�������ًا له 

التوفيق، وموؤك�������دًا على اأن القيادات الأمنية 

ت�������ويل البح�������ث العلم�������ي والباحث�������ني م�������ن 

منت�صبيه�������ا ج�������ل الهتمام خلدم�������ة ق�صايا 

املجتمع.

واأعرب عن اأمله اأن ت�صه�������م ر�صالة الدكتوراه 

يف دفع عجلة العمل بقطاع ال�صوؤون الإدارية 

قدمًا اإىل الأمام.

ح�ص�������ر ال�صتقبال مدير اإدارة مكتب الوكيل 

امل�صاع�������د لل�صوؤون الإداري�������ة العقيد هيثم بو 

غيث، وم�صاعدة املقدم ب�صار امل�صلم والنقيب                   

عبدالطيف العبد الرزاق.

م�������ن جهة اخ�������ري اأو�ص�������ح الرائ�������د د. جالل  

العالط�������ي اأن هدف هذه الدرا�صة اىل تقييم 

فاعلية الرقابة املالي�������ة الداخلية يف تر�صيد 
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الداخلي�������ة  وزارة  يف  احلكوم�������ي  الإنف�������اق 

بدول�������ة الكوي�������ت، حي�������ث مت درا�ص�������ة ابع�������اد  

الهيكل التنظيم�������ي، والكفاءات ،واخلربات، 

واملعايري املهنية، و مه�������ام وحدات الرقابة ،و 

امل�صتحدث�������ات التكنولوجي�������ة ، والت�صريعات 

ال�صل�������وك  و معاي�������ري   ، الرقابي�������ة  البيئ�������ة   ،

الأخالقي كابع�������اد للرقابة املالية الداخلية، 

وحتديدعالقتهم برت�صيد النفاق احلكومي 

يف الوزارة.

مت جمع البيانات الولية للدرا�صة من خالل 

ا�صتبي�������ان الدرا�ص�������ة اع�������د خ�صي�ص�������ا ح�صب 

اهداف الدرا�صة . 

تو�صل�������ت الدرا�ص�������ة اىل ع�������دة نتائ�������ج اهمها 

ان�������ه تتوف�������ر ابع�������اد فاعلي�������ة الرقاب�������ة املالية 

الكويتي�������ة  الداخلي�������ة  وزارة  يف  الداخلي�������ة 

جمتمع�������ة وبدرج�������ة متو�صطة ب�ص�������كل عام، 

ال ان هن�������اك تف�������اوت من حي�������ث درجة توفر 

كل بع�������د من ه�������ذه البعاد، حي�������ث  كان بعد 

الت�صريعات والنظ�������م والتعليمات هو الكرث 

توفرا وبدرجة مرتفعة  ثم تاله بعد معايري 

ال�صلوك الخالق�������ي وبدرجة مرتفعة اي�صا، 

وكان تواف�������ر كل م�������ن  ابعاد املعاي�������ري املهنية 

للرقاب�������ة املالية الداخلي�������ة ، و امل�صتحدثات 

التكنولوجية، و البيئ�������ة الرقابية، و الهيكل 

التنظيمي لوحدات الرقابة املالية الداخلية، 

و مه�������ام وحدات الرقابة املالي�������ة الداخلية و 

الكفاءات واخلربات الفنية كل منها بدرجة 

متو�صطة وتنازليا ح�صب الرتتيب، كما بينت 

نتائ�������ج الدرا�ص�������ة ان هناك تف�������اوت يف درجة 

تاث�������ري كل بع�������د من ابع�������اد فاعلي�������ة الرقابة 

املالي�������ة الداخلي�������ة على تر�صي�������د النفاق يف 

وزارة الداخلي�������ة الكويتي�������ة، فق�������د كان بع�������د 

الهيكل التنظيمي لوح�������دات الرقابة املالية 

الداخلية الكرث تاأثريا على تر�صيد النفاق 

وج�������اء باملرتبة الثانية بعد  معايري ال�صلوك 

الخالق�������ي ، وباملرتب�������ة الثالث�������ة بع�������د مهام 

وح�������دات الرقابة املالي�������ة الداخلية وباملرتبة 

الرابعة بع�������د امل�صتحدث�������ات التكنولوجية ، 

وباملرتبة اخلام�صة جاء بعد البيئة الرقابية 

، وباملرتب�������ة ال�صاد�صة جاء بع�������د الت�صريعات 

والنظم والتعليمات ، وباملرتبة ال�صابعة بعد 

املعايري املهنية للرقابة املالية الداخلية ، اأما 

بالن�صب�������ة لبعد الكف�������اءات واخلربات الفنية 

فقد حل باملرتبة الثامنة والأخرية وكان غري 

دال اإح�صائي�������ا كما اأو�ص�������ت الدرا�صة باحلث 

عل�������ى ت�صجي�������ع اللت�������زام باملعاي�������ري املهنية 

للرقابة املالية الداخلية وو�صع برنامج زمني  

لتقيي�������م التكنولوجي�������ا امل�صتخدمة والعمل 

عل�������ى حت�ص�������ني البيئ�������ة الرقابي�������ة و حت�صني 

فاعلية الهيكل التنظيمي لوحدات الرقابة 

املالية الداخلية وال�صعب والأق�صام الرقابية 

التابع�������ة ل�������وزارة الداخلية املنت�ص�������رة يف كل 

الكويت وحتليل طبيعة املهام  ل�صمان جودة 

الأداء الرقاب�������ي وتطوير الكفاءات واخلربات 

الفنية. والعمل عل�������ى درا�صة اإمكانيه اإن�صاء 

اإدارة تدقي�������ق ورقاب�������ة مالي�������ة داخلي�������ة تتبع 

مبا�ص�������رة اإىل معايل وزي�������ر الداخلية �صمن 

الهي�������كل التنظيمي لل�������وزارة، ولي�س كما هو 

معمول ب�������ه الآن حيث تتبع للوكيل امل�صاعد 

لل�صوؤون املالية، وذلك ل�صمان ال�صتقاللية 

املهنية ب�صورة اف�صل.
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الع�������ام  املدي�������ر  نائ�������ب  وح�ص�������ور  برعاي�������ة 

ل�صوؤون التدريب بالهيئ�������ة العامة للتعليم 

التطبيقي املهند�س طارق يو�صف العمريي 

ووكيل الوزارة امل�صاع�������د ل�صوؤون اأمن املنافذ 

الل�������واء من�ص�������ور العو�ص�������ي ونائ�������ب املدير 

العام لل�صوؤون املالي�������ة والإدارية م. حجرف 

احلج�������رف  ومدير عام الإدارة العامة لأمن 

املط�������ار اللواء ولي�������د ال�صال�������ح ومدير عام 

بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

اللواء العويض:
برنامج »تفتيش أمن املطار« ترسيخ لسياسة التعاون 

وتبادل الخربات مع كافة قطاعات الدولة 

تكربم

يف إطار اسرتاتيجية وزارة 
الداخلية للتعاون وتبادل اخلربات 
مع كافة قطاعات الدولة ومن 
منطلق التفاعل مع احتياجات 
سوق العمل، خاصة يف اجملاالت 
األمنية، مت تخريج الدفعة األويل 
من " برنامج تفتيش أمن املطار 
" بالتعاون مع املعهد العايل 
لالتصاالت واملالحة التابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي وذلك
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الإدارة العامة للعالق�������ات والعالم الأمني 

العميد عادل اأحم�������د احل�صا�س ومدير عام 

الإدارة العام�������ة لالأنظم�������ة الأمنية العميد 

اإ�صماعي�������ل را�ص�������د اليا�صني ومدي�������ر املعهد 

العايل للخدمات الإدارية د. اأحمد العازمي 

وعدد من القيادات الأمنية.

وقال�������ت الإدارة العام�������ة للعالقات والعالم 

الأمني ان�������ه مت التفاق بني وزارة الداخلية 

والهيئ�������ة العامة للتعلي�������م التطبيقي على 

عقد دورات تدريبية واإحل�������اق كوادر ب�صرية 

فيها بهدف تاأهيله�������م ل�صوق العمل، لفته 

على اأن عدد املتدرب�������ني قيد الدرا�صة 660 

متدرب ومتدربة و�صوف يلتحقون بوظائف 

مبا�صرة عقب تخرجهم دون انتظار لقائمة 

ديوان اخلدمة املدني�������ة، حيث يتم تعينهم 

على الدرجة اخلام�صة ب 3 عالوات.

وم�������ن جانبه اأو�صح اللواء العو�صي اأن عدد 

املتدربني يف ه�������ذا الف�صل الدرا�صي » 155 

متدرب�������ًا «، مت التحاقه�������م بتدريب ميداين 

مبطار الكويت الدويل ال�صيف املا�صي وقد 

اأدوا املهام املوكلة اإليهم خالل التدريب بكل 

كفاءة والتزام، مر�صخ�������ني الهدف الأ�صمى 

وه�������و اإظهار ال�ص�������ورة احل�صاري�������ة امل�صرفة 

لدول�������ة الكوي�������ت، منوه�������ًا اإيل اأن  املتدربني 

اللواء العوضي:
 نحتفل بتخريج الدفعة 

األولي )155 متدربًا( 
من برنامج تفتيش 

أمن المطار
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عملوا وفق نظام املناوبات حتت اإدارة قطاع 

اأمن املنافذ مبطار الكويت.

واأف�������اد باأن امل�������واد الدرا�صية الت�������ي يتلقاها 

الثقاف�������ات  ومتع�������ددة  متنوع�������ة  املت�������درب 

واملعارف وامله�������ارات بالإ�صافة اإىل مقررات 

تخ�ص�صي�������ة مث�������ل )مه�������ارات التعامل مع 

الأخري�������ن – اأمن ال�صح�������ن واملواد اخلطرة 

-اإجراءات التعامل م�������ع البعثات والهيئات 

الدبلوما�صي�������ة – والإج�������راءات الأمني�������ة – 

والتفتي��������س الأمني – واأنظم�������ة املطارات( 

بالإ�صاف�������ة اإىل املقررات م�������ن املواد الإدارية 

التابعة لإدارة اأمن املطار والطريان املدين.

واأك�������د الل�������واء العو�صي ب�������اأن �صيا�صة وزارة 

الداخلية اخلا�صة بالتدريب تاأتي �صمن 

روؤية وتوجيهات معايل الفريق م. ال�صيخ 

خالد اجلراح ال�صباح نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزي�������ر الداخلية التي تنطلق من 

ع�������دة حماور تنط�������وي عل�������ى امل�صاهمة يف 

توف�������ري كوادر وطنية مدرب�������ة ومتخ�ص�صة 

تخ�������دم �ص�������وق العمل للم�صاهم�������ة يف دفع 

عجلة التنمية يف البالد، اإ�صافة اإىل ثقل 

خرباته�������م وتاأهيلهم للعم�������ل يف قطاعات 

ال�������وزارة، م�������ن منطل�������ق الإمي�������ان الكامل 

باأهمية العن�ص�������ر الب�صري و�صرورة تنمية 

عدد المتدربين 
 660 متدربًا ومتدربة 
.. والمتدرب يلتحق 
بوظيفة عقب 
تخرجه مباشرة

تكربم
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مهاراته وقدراته.

واختتم بالقول اإن املرحلة الراهنة تتطلب 

الدف�������ع بالك�������وادر الب�صري�������ة الوطني�������ة من 

ال�صباب اإىل �صوق العمل لتحقيق التنمية 

ال�صاملة والزدهار والتقدم.

واأ�صاد بالتعاون والتن�صيق مع املعهد العايل 

للخدمات الإدارية التابعة للهيئة

العامة للتعلي�������م التطبيقي والذي جت�صد 

يف تنفيذ دورة برنامج تفتي�س املطار

واأثمرت عن تخري�������ج 155 متدرب بكفاءة 

واأداء متميز. 

وفى نهاي�������ة احلفل ق�������ام الل�������واء العو�صي 

واملهند�س العمريي بتوزيع �صهادات التخرج 

عل�������ى املتدربني، وحثهم عل�������ى بذل اجلهد 

والأداء املتمي�������ز لإبراز ال�ص�������ورة احل�صارية 

لدولتنا الكويت.

وع�������رب اخلريج�������ون عن خال��������س تقديرهم 

و�صكره�������م ل�������وزارة الداخلي�������ة على منحهم 

فر�صة التدريب واكت�ص�������اب املهارة واخلربة 

للقي�������ام بدوره�������م وامل�صاهم�������ة يف منظومة 

العمل، معاهدين اجلميع على ال�صطالع 

مب�صوؤولياته�������م واإظه�������ار ال�ص�������ورة امل�صرفة 

ملط�������ار الكوي�������ت ال�������دويل الواجه�������ة الأويل 

لوطننا الغايل. 

استراتيجية الوزارة 
تنطلق من رؤية معالي 
الفريق م. الشيخ خالد 
الجراح الصباح لتوفير 

كوادر وطنية تخدم 
سوق العمل
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يف اإطار توجيهات معايل الفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائ�������ب رئي�س جمل��������س ال�������وزراء ووزي�������ر الداخلية امل�ص�������رف العام 

للقي�������ادة التن�صيقية، وتنفي�������ذًا لتعليمات وكي�������ل الداخلية قائد 

القي�������ادة التن�صيقي�������ة الفريق حممود حمم�������د الدو�صري لتعزيز 

العم�������ل الأمني امل�صرتك بني وزارت�������ي الداخلية والدفاع واحلر�س 

الوطن�������ي والإدارة العام�������ة لالإطفاء، اختت�������م  الربنامج التدريبي 

)التدريب والتماري�������ن املكتبية وامليدانية "2"( حتت رعاية مدير 

عام مديرية عمليات القيادة التن�صيقية حلماية الأمن الداخلي 

الل�������واء ركن د. حممد رافع الديح�������اين والذي عقد خالل الفرتة 

من 10-2017/12/14 مبقر القيادة التن�صيقية حلماية الأمن 

الداخلي مب�صاركة "17" �صابط من القطاعات ذات الخت�صا�س 

منهم "12" �صاب�������ط من قطاع�������ات وزارة الداخلية و�صابط من 

وزارة الدف�������اع و�صابط�������ني من احلر��������س الوطن�������ي و�صابطني من 

الإدارة العامة لالإطفاء.

وقال اللواء لديحاين اأن الربنامج التدريبي ياأتي يف �صياق �صيا�صة 

التع�������اون وتبادل اخلربات التي تنتهجها وزارة الداخلية مع كافة 

قطاعات الدولة بهدف ثقل منت�صبيها باخلربات الالزمة لإجناز 

املهام والأعمال املوكلة اإليهم بالكفاءة وال�صرعة الالزمة.

ويف خت�������ام الدورة قام اللواء رك�������ن د. الديحاين بتوزيع ال�صهادات 

على امل�صاركني بالربنامج التدريبي.

مبشاركة ضباط من وزارة الداخلية والحرس الوطني واالطفاء

القيادة التنسيقية لحامية األمن الداخيل تختتم 

دورة التدريب والتامرين املكتبية وامليدانية

أخبارنا



43



44

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

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

الل�������واء عب�������د اهلل املهن�������ا ومدي�������ر ع�������ام الإدارة 

العامة للموؤ�ص�صات الإ�صالحية العميد عادل 

الإبراهي�������م وقي�������ادات القط�������اع وم�صاعديه�������م 

انطلق فعالي�������ات الأن�صطة الريا�صية واملخيم 

الربيع�������ي ال�صن�������وي لن�������زلء ونزي�������الت قطاع 

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

بال�صجن املركزي.

وق�������د تخلل حفل الفتت�������اح ن�صاطات ريا�صية 

وترفيهي�������ة واجتماعي�������ة، �صارك فيه�������ا النزلء 

وذويه�������م، وقد اأقيم�������ت على هام��������س فعاليات 

الفتتاح نهائ�������ي دورة كرة الطائرة وكرة القدم 

بح�صور اأهايل النزلء بحكام دوليني وقد فاز 

فريق النزلء.

اللواء عبد الله املهنا:
قطاع املؤسسات اإلصالحية يعمل جاهدًا لتهيئة النزالء 

مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان

أخبارنا
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وفى بداية كلمته قدم الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون 

املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية الل�������واء عبد اهلل املهنا 

ال�صكر للفريق م. ال�صيخ خالد اجلراح ال�صباح 

نائ�������ب رئي�س جمل�س ال�������وزراء ووزير الداخلية 

ووكيل وزارة الداخلية الفريق حممود حممد 

الدو�ص�������ري عل�������ى دعمهم�������ا لإقام�������ة فعاليات 

املخي�������م وظهوره بهذه ال�صورة احل�صارية، كما 

قدم ال�صكر لحتاد ال�صرطة الريا�صي والهالل 

الأحمر الكويتي وال�صليب الأحمر مل�صاركتهم 

الفعالة يف هذه الفعالية.

املوؤ�ص�ص�������ات  قط�������اع  اأن  املهن�������ا  الل�������واء  واأك�������د 

الإ�صالحي�������ة وتنفيذ الأحكام يعم�������ل جاهدًا 

لتهيئ�������ة الن�������زلء مب�������ا يتواف�������ق م�������ع املب�������ادئ 

الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان حتى يعود النزلء 

�صاحل�������ني لالنخراط يف املجتم�������ع وامل�صاهمة 

يف عمليات البناء لتحقيق الزدهار للجميع، 

موؤك�������دًا اأن ذل�������ك مرحل�������ة اأوىل م�������ن العملية 

الإ�صالحية.

وذك�������ر اأن النقل�������ة النوعية يف خدم�������ات نزلء 

املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية تعترب دلي�������اًل على اأن 

الإ�صالح اأ�صبح منهاج�������ًا بدياًل عن العقوبة. 

واأ�صاف اأن ن�صاط املوؤ�ص�صات الإ�صالحية لي�س 

مق�صورًا على م�صتوى املخيم الربيعي وهناك 
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الروح الجتماعية فيهم. واأ�صاف اأن املوؤ�ص�صات 

الإ�صالحي�������ة ت�صعى جاه�������دة اإىل تطبيق كافة 

املعاي�������ري الدولي�������ة يف تقدمي خدم�������ات مميزة 

للنزلء وذلك ح�صب توجيهات القيادة العليا 

لوزارة الداخلي�������ة. واأ�صار اإىل اأن اإدارات واأق�صام 

قطاع املوؤ�ص�ص�������ات الإ�صالحية يف توا�صل دائم 

ومتابع�������ة م�صتم�������رة لالرتق�������اء مبنه�������ج رعاية 

الن�������زلء ومد ي�������د العون لهم لإع�������ادة دجمهم 

العدي�������د م�������ن الفعاليات والأن�صط�������ة للرتويج 

ع�������ن الن�������زلء بتعامله�������م املبا�صر م�������ع الأهل 

والأ�صدقاء اأثناء الزيارة.

م�صيدًا بدور العالقات والإعالم الأمني يف دعم 

احلمالت التعريفية بالدور الإيجابي اخلا�س 

باملوؤ�ص�صات الإ�صالحي�������ة وخا�صة يف املجالت 

الجتماعية وال�صحية املختلفة.

وبدوره اأكد مدير عام الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 

الإ�صالحية العميد عادل الإبراهيم اأن افتتاح 

املخيم الربيعي ومعر�س م�صغولت النزيالت 

ما هو اإل امتداد طبيعي لالأن�صطة الجتماعية 

التي تقدمها املوؤ�ص�صات الإ�صالحية مبختلف 

�صجونه�������ا، ملا فيه من تق�������ومي ل�صلوك النزلء 

وكذل�������ك حتقي�������ق م�صم�������ون قوان�������ني تنظيم 

ال�صج�������ون واإظه�������ار اجلوان�������ب الإن�صانية التي 

تنتهجه�������ا املوؤ�ص�صات الإ�صالحي�������ة من خالل 

تطبيقاتها الجتماعية لتاأهيل النزلء وغر�س 

اللواء عبد الله املهنا: دور توعوي للعالقات واإلعالم األمني 

يف دعم الحمالت التعريفية بالدور اإليجايب للمؤسسات اإلصالحية

أخبارنا
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يف املجتم�������ع. ث�������م ق�������ام وكي�������ل وزارة الداخلية 

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

الأح�������كام الل�������واء عب�������د اهلل املهن�������ا ومدير عام 

الإدارة العامة للموؤ�ص�صات الإ�صالحية العميد 

ع�������ادل الإبراهيم بافتت�������اح معر�س امل�صغولت 

احلرفي�������ة واليدوي�������ة للنزيالت ال�������ذي ت�صمن 

جمموع�������ة كبرية من الأعم�������ال اليدوية والتي 

قام ب�صناعتها نزيالت املوؤ�ص�صات الإ�صالحية 

بكفاءة وج�������ودة عالية والت�������ي تعك�س اجلانب 

الإيجابي م�������ن اإ�صغال وقت فراغ النزيالت مبا 

هو مفيد ومثمر، ومت توزيع اجلوائز والهدايا 

التذكاري�������ة و�صهادات التك�������رمي على امل�صاركني 

وامل�صاركات يف املعر�س.

وق�������ام اله�������الل الأحم�������ر الكويت�������ي ممث�������اًل يف 

الأ�صتاذ يو�صف املعراج بتكرمي الوكيل امل�صاعد 

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

الل�������واء عب�������د اهلل املهن�������ا ومدي�������ر ع�������ام الإدارة 

العامة للموؤ�ص�صات الإ�صالحية العميد عادل 

الإبراهي�������م واملميزين واملمي�������زات من النزلء 

والنزيالت واأبنائهم.

ا�ص�������رتك يف املعر��������س كل م�������ن وزارة الأوق�������اف 

ومركز مب�������ارك احل�ص�������اوي للعل�������وم ال�صرعية 

واخلدمات العامة ب�������وزارة الداخلية وجمعية 

الهالل احلمر الكويتي وفريق عمل اإن�صانيون 

بال حدود للعمل الإن�صاين.

العميد عادل اإلبراهيم: فعاليات األنشطة الرياضية 

تعكس الجانب االجتامعي يف رعاية النزالء
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من�������ذ اأن ت�صلمت�������م من�صبك�������م يف الإدارة العام�������ة 

ل�صوؤون الإقامة ما اأبرز الإجنازات التي تو�صلتم 

اإليها حتى الآن؟

- نح�������ن يف الإدارة العامة ل�ص�������وؤون الإقامة نعمل 

كفريق واحد م�������ع املدير العام وم�������دراء الإدارات 

حتت اإ�صراف الوكيل امل�صاع�������د ل�صوؤون اجلن�صية 

واجلوازات وقد اأ�صفر هذا التعاون عن الآتي:

1 - تفعيل القانون ب�صاأن ربط �صالحية الإقامة 
ب�صالحية ج�������واز ال�صفر والذي مت العمل به مع 

بداية ع�������ام 2016 ونو�صح يف ه�������ذا ال�صدد باأن 

الإدارة العام�������ة ل�صوؤون الإقامة قامت اعتبارا من 

2016/1/1 بتطبي�������ق الإجراء املتمثل يف عدم 
جتاوز مدة الإقامة الت�������ي متنح لالأجنبي املقيم 

بدول�������ة الكويت ع�������ن مدة �صالحية ج�������واز �صفره 

وذلك تفعيال للمادة 12 م�������ن املر�صوم بالقانون 

اللواء عبدالله الهاجري:

مساعد مدير عام اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة

ال يجوز أن تزيد مدة اإلقامة التي متنح 

لألجنبي عن مدة صالحية جواز سفره

يف بادرة إنسانية من وزير الداخلية متديد سامت الدخول 

للزيارة العائلية والسياحية للمنتمني للجنسية السورية

تدشني العمل بالتأشرية اإللكرتونية لعدد 52 دولة إضافـــــــة إىل بعض املقيمني يف بلدان مجلس التعاون الخليجي

لقاء

أك��د مس��اعد مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة لش��ؤون اإلقام��ة اللواء عب��داهلل الهاجري أنه نظ��را لزيادة ع��دد األجانب احلاصل��ني على إقامة 
التح��اق بعائ��ل بدول��ة الكويت فق��د طال��ب اإلدارة العامة بضرورة رفع احل��د األدنى لراتب العائل وقد أس��فرت اجله��ود يف هذا الصدد 
برفع احلد األدنى من 250 إىل 450 دينارا كويتيا. وأش��ار اللواء الهاجري إىل أنه مت التنس��يق مع اإلدارة العامة لنظم املعلومات بش��أن 
إمت��ام الرب��ط اآليل ب��ني نظ��ام اإلدارة العامة لش��ؤون اإلقامة وش��ركات القطاع اخل��اص والفنادق الك��ربى ملنح صالحية إصدار س��مات 
دخ��ول للزي��ارة وفق��ًا لآللية التي حددها القانون رقم 2014/20  يف ش��أن املعامالت اإللكرتونية. وذكر أنه مت تدش��ني العمل بالتأش��رية 
اإللكرتوني��ة لع��دد 52 دول��ة إضاف��ة إىل بعض املقيم��ني يف بلدان جمل��س التع��اون اخلليجي، باإلضاف��ة إىل ربط إقام��ة املرافقني 
وامللحق��ني بعائ��ل بإقام��ة مكفوله��م، كما مت تس��هيل أم��ور املعاقني واملس��نني، كم��ا مت معاجلة ح��االت التغيب يف القط��اع األهلي 
بتش��كيل جلن��ة حل��ني الفصل يف بالغ��ات التغيب، وحتديد س��مات الدخ��ول للزي��ارة العائلية والس��ياحية للمنتمني للجنس��ية الس��ورية 

من قبل إدارة شؤون اإلقامة باحملافظات، جاء ذلك خالل لقاء أجرته معه جملة الداخلية هذا نصه:

اجرى الحوار: مالزم أول
طالل سليم الحوتري ـ نصر عطية
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رق�������م 1959/17 بقانون اإقام�������ة الأجانب والتي 

ن�صت عل�������ى »يج�������وز لالأجنب�������ي اأن يح�صل على 

ترخي�س بالإقام�������ة العادية مدة ل جتاوز خم�س 

�صن�������وات ب�ص�������رط اأن يظ�������ل جواز �صف�������ره �صاحلا 

للعمل به«.

وكذلك م�������ا قررته املادة 15 مك�������رر من الالئحة 

التنفيذية بقانون اقام�������ة الأجانب والتي ن�صت 

عل�������ى »اأنه ل يج�������وز اأن تزيد م�������دة الإقامة التي 

متنح لالأجنبي عن مدة �صالحية جواز �صفره«.

2 - �ص�������دور كال م�������ن القانون رق�������م 2015/68 
ب�ص�������اأن العمالة املنزلي�������ة، وكذل�������ك القانون رقم 

م�صاهم�������ة  �صرك�������ة  اإن�ص�������اء  ب�ص�������اأن   2015/69
ل�صتقدام وت�صغيل العمالة املنزلية.

-3 قامت الإدارة العامة ل�صوؤون الإقامة بت�صكيل 

جلنة لإعداد م�صروع الالئحة التنفيذية لقانون 

العمال�������ة املنزلية اجلديد رق�������م 2015/68 وقد 

قام�������ت اللجنة �صالفة الذكر باإعداد م�صروع تلك 

الالئح�������ة ومن ث�������م رفعها لقيادة ال�������وزارة، حيث 

�ص�������درت الالئح�������ة التنفيذية لقان�������ون العمالة 

املنزلي�������ة مبوج�������ب القراري�������ن الوزاري�������ني رقمي 

ال�صادري�������ن   2016/2302  ،2016/2194
بتاريخ 2016/6/27، 2016/7/10.

4 - نظ�������را لزي�������ادة ع�������دد الأجان�������ب احلا�صلني 
على اإقام�������ة التحاق بعائل بدول�������ة الكويت فقد 

طالب�������ت الإدارة العامة ل�ص�������وؤون الإقامة ب�صرورة 

رف�������ع احلد الأدنى لراتب العائ�������ل وذلك بتعديل 

القرار الوزاري رقم 1993/502 وتعديالته وقد 

ا�صف�������رت جه�������ود الإدارة العامة ل�ص�������وؤون الإقامة 

يف هذا ال�ص�������دد عن �صدور الق�������رار الوزاري رقم 

2016/3384 بتاري�������خ 2016/10/12 والذي 

رفع احلد الأدنى لرات�������ب العائل الذي يرغب يف 

ا�صتق�������دام زوجته واأبنائ�������ه مبوجب �صمات دخول 

التحاق بعائل ومنحهم اإقامة بكفالته من 250 

د.ك اإىل 450 د.ك.

الإقام�������ة  ل�ص�������وؤون  العام�������ة  الإدارة  قام�������ت   -  5
بالتن�صيق م�������ع الإدارة العامة لنظ�������م املعلومات 

ب�ص�������اأن اإمت�������ام الرب�������ط الآيل ب�������ني نظ�������ام الإدارة 

العامة ل�صوؤون الإقامة و�صركات القطاع اخلا�س 

والفن�������ادق الكربى بحيث يت�������م منحها �صالحية 

اإ�صدار �صمات دخ�������ول للزيارة وذلك وفقًا لالآلية 

الت�������ي حددها القانون رق�������م 20 ل�صنة 2014 يف 

�صاأن املعامالت الإلكرتونية.

-6 معاجل�������ة حالت التغي�������ب يف القطاع الأهلي 

وفق امل�������ادة 18 حي�������ث �صكلت جلن�������ة الف�صل يف 

بالغ�������ات التغي�������ب واملكون�������ة من ممثل�������ي الهيئة 

تدشني العمل بالتأشرية اإللكرتونية لعدد 52 دولة إضافـــــــة إىل بعض املقيمني يف بلدان مجلس التعاون الخليجي
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العامة للق�������وى العامل�������ة والإدارة العامة ل�صوؤون 

الإقامة، حي�������ث ا�صفرت اجتماع�������ات اللجنة عن 

الف�ص�������ل يف ع�������دد كبري م�������ن ح�������الت التغيب يف 

القطاع الهلي.

7 - تد�ص�������ني العمل بالتاأ�صرية الإلكرتونية لعدد 
52 دول�������ة اإ�صافة اإىل بع��������س املقيمني يف بلدان 

جمل�س التعاون اخلليجي.

8 - رب�������ط اإقام�������ة املرافق�������ني وامللحق�������ني بعائل 
باإقامة مكفوليهم.

9 - من�������ع ا�صتقب�������ال اجل�������وازات املكتوب�������ة يدويًا، 
واجلوازات الت�������ي عليها مرافقني، واإعادة برجمة 

النظام بحيث يتطلب جواز م�صتقل لكل �صخ�س 

على حدة.

10 - مت موؤخ�������رًا ت�صهيل اأم�������ور املعاقني تنفيذا 
للقان�������ون رق�������م 2010/8 وكذل�������ك ت�صهيل امور 

امل�صنني تنفيذا للقانون رقم 2016/18.

هناك الكثري م�������ن ال�صوابط التي مت و�صعها يف 

الإدارة العامة ل�صوؤون الإقامة ما هي؟

- قام�������ت الإدارة العام�������ة ل�ص�������وؤون الإقامة بو�صع 

العدي�������د م�������ن ال�صواب�������ط املنظمة لآلي�������ة العمل 

ب�������اإدارات �صوؤون الإقام�������ة باملحافظات نذكر منها 

على �صبيل املثال:

- تقت�ص�������ر الزي�������ارات ال�صياحي�������ة عل�������ى الزوجة 

والأولد فق�������ط، اأم�������ا م�������ا عداهم فيت�������م منحهم 

�صمات دخول زيارة عائلية.

- يتم منح اإقام�������ة موؤقتة ملدة ثالثة �صهور وذلك 

للعمال�������ة حملة الإقامة وفق امل�������ادة 18 املنتهية 

اقاماته�������م وذلك لتعدي�������ل او�صاعهم بالبالد ويف 

حال�������ة انتهاء تلك املدة يج�������وز ملدير الإدارة منح 

ال�صخ��������س �صه�������ر اإ�صايف يف حالة تق�������دم �صاحب 

العمل بالطلب �صخ�صيا.

- يف حال�������ة قيام الزوج املقي�������م بالبالد با�صتقدام 

زوجته من اخلارج ومنحها اإقامة التحاق بعائل 

وبعد فرتة يرغ�������ب الزوج يف حتويل اإقامة زوجته 

اإىل اإقامة عمل مادة 18 وكانت العالقة الزوجية 

بينهما قائم�������ة يتم املوافقة عل�������ى حتويل اإقامة 

الزوجة.

اأم�������ا يف حالة طالق الزوج�������ة الأجنبية التي قام 

زوجها با�صتقدامها من اخلارج اأو يف حالة وجود 

خالف�������ات زوجي�������ة بينهم�������ا ل يت�������م املوافقة على 

حتويل اإقام�������ة الزوجة اإىل اإقامة عمل وفق املادة 

18 عمل اهلي.
- يف حال�������ة طلب اإ�ص�������دار �صمة دخ�������ول التحاق 

بعائ�������ل او حتوي�������ل الزي�������ارة اىل التح�������اق بعائل 

فيتع�������ني التاأك�������د من ان �ص�������ن الأبن�������اء �صواء من 

الذكور او الناث ل يزيد عن 15 �صنة.

- يتم جتديد اإقامات الأبناء الذكور بعد �صن 21 

�صنة ملدة �صنة واحدة متى ما قدم �صهادة درا�صية 

تتوافق م�������ع عمره وميلك مدير الإدارة �صالحية 

تقديرية للتجديد ملدة �صنة واحدة يف حالة عدم 

وجود ال�صهادة الدرا�صية.

- يت�������م منح ابناء الكويتي�������ة اقامة بكفالتها دون 

ا�صرتاط ال�صن بالن�صبة للذكور والإناث عدا ابناء 

الكويتية احلا�صلة على اجلن�صية الكويتية وفقا 

للم�������ادة الثامنة فيمن�������ح ابناءها الذك�������ور اقامة 

بكفالتها حتى �صن 26 �صنة.

- ال�صخا��������س الذي�������ن يطلب�������ون منحه�������م اإقامة 

موؤقت�������ة حلني جتدي�������د ج�������وازات �صفره�������م، يتم 

منحه�������م اإقامة موؤقتة وفق امل�������ادة 14 ملدة ثالثة 

اأ�صه�������ر وميكن متديدها ملدد اخرى حلني جتديد 

جوازات �صفرهم او متديده�������ا للمدة التي يراها 

مدير الإدارة.

احل�������الت الت�������ي يت�������م املوافق�������ة عل�������ى احالته�������ا 

للتحقيق هي كالتايل:

- مكفويل رب الأ�صرة الكويتي )الزوج – الزوجة 

– البناء – العمالة املنزلية ومن يف حكمهم(.
- الكفيل اخلليجي املتزوج من كويتية.

- املقيم�������ة احلا�صل�������ة على اإقامة وف�������ق املادة 24 

والدة وحا�صنة لأطفال كويتيني.

ما هي احل�������الت التي ميكن فيها حتويل الزيارة 

اإىل اإقام�������ة؟ وما هي عدد املرات التي ميكن فيها 

جتدي�������د الزي�������ارة؟ وهل يتم اخذ ر�ص�������وم لالإقامة 

اخلا�صة بكارت الزيارة؟

- قام�������ت الإدارة بق�صر حتويل الزيارة اإىل اإقامة 

عمل على حالت حمدودة تتمثل يف التايل:

- الزي�������ارات احلكومي�������ة: )للتخ�ص�ص�������ات النادرة 

واملهمة(.

- اللتح�������اق بعائل: زوجة املواطن الكويتي وزوج 

الكويتي وزوج املواطن�������ة الكويتية واأبناوؤها ممن 

يحملون �صمة زيارة.

- العمالة املنزلية للمواطنني.

ما هي الإجراءات التي اتخذمتوها حلل م�صكلة 

خمالف�������ي الإقامة، وه�������ل هناك اآلي�������ة ميكن من 

خاللها معرف�������ة ه�������وؤلء املخالف�������ني وعناوينهم 

بالتعاون م�������ع هيئة املعلوم�������ات املدنية ومباحث 

�صوؤون الإقامة للقب��������س عليهم واإبعادهم؟ وماذا 

ب�ص�������اأن اآلية الرب�������ط الآيل اخلا�س باملبعدين من 

العمالة املنزلية؟

- الإدارة العام�������ة ل�ص�������وؤون الإقام�������ة ق�������د اتخذت 

العديد م�������ن الإج�������راءات بهدف تعدي�������ل او�صاع 

املخالفني لقان�������ون اقامة الأجانب نذكر منها ما 

يلي:

-1 معاجل�������ة حالت التغي�������ب يف القطاع الأهلي 

وفق امل�������ادة 18 حي�������ث �صكلت جلن�������ة الف�صل يف 

بالغ�������ات التغي�������ب واملكون�������ة من ممثل�������ي الهيئة 

العامة للق�������وى العامل�������ة والإدارة العامة ل�صوؤون 

الإقامة، حي�������ث اأ�صفرت اجتماع�������ات اللجنة عن 

الف�ص�������ل يف ع�������دد كبري م�������ن ح�������الت التغيب يف 

القطاع الأهلي.

-2 تعديل اأو�ص�������اع املخالفني يف البالد بعد دفع 

الغرامات املرتتبة عليهم جراء خمالفتهم قانون 

اقامة الجانب.

-3 بالن�صب�������ة للمخالفني من مكفويل املواطنني 

الكويتيني ومن يف حكمهم ممن يحملون الإقامة 

وفقا للم�������واد 20، 22 يت�������م اإحالتهم للتحقيق 

ومن ثم طب�������ع الإقامة خالل م�������دة اق�صاها 48 

معالجة حاالت التغيب بتشكيل لجنة الفصل في بالغات 
التغيب .. الزيارات السياحية على الزوجة واألوالد فقط

لقاء
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�صاعة م�������ن تاريخ ت�صجيل الق�صي�������ة لدى الإدارة 

العامة للتحقيقات.

4 - اتخ�������ذت الإدارة خطوات وا�صعة نحو ت�صهيل 
اخ�������راج العمالة املنزلي�������ة )الت�صف�������ري الطوعي( 

وذلك من خالل التن�صيق م�������ع �صفارات بلدانهم 

يف الكوي�������ت، مما ينعك�س اإيجابي�������ا على عالقات 

دولة الكويت مع دولهم.

علما باأن اجلهات املعني�������ة بالوزارة تقوم وب�صفة 

م�صتم�������رة بحمالت تفتي�صية بكاف�������ة املحافظات 

ل�صب�������ط الأ�صخا��������س املخالفني لقان�������ون اقامة 

الأجانب ومن ث�������م احالتهم للجه�������ات املخت�صة 

لتخ�������اذ الإج�������راءات الالزمة نح�������و ابعادهم عن 

البالد.

-5 الإخوة ال�صوريني الذين دخلوا البالد مبوجب 

زي�������ارات عائلية يتم منحهم )ثالثة ا�صهر( وذلك 

بتوجيهات علي�������ا من معايل نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الداخلية.

ب�ص�������اأن اآلية الرب�������ط الآيل اخلا�س باملبعدين من 

العمالة املنزلية.

يتع�������ني على الكفيل امل�صج�������ل ب�صاأنه قيود امنية 

)منع تاأ�ص�������ريات، منع كفالت( التوجه اىل مركز 

خدمة العار�صية ال�صكنية او مركز خدمة ال�صالم، 

حيث يتم رفع املنع امل�صجل ب�صاأن الكفيل مبا�صرة 

من قبل اأي منهما بعد قيامه بدفع قيمة تذكرة 

�صفر العامل املنزيل املبعد.

ما ه�������ي �صواب�������ط اللتحاق بعائ�������ل، وهل هناك 

جديد حول هذا املو�صوع؟

- يج�������وز لالأجنب�������ي ال�������ذي يحمل اقام�������ة عادية 

بالبالد ا�صتقدام زوجت�������ه واأبنائه مبوجب �صمات 

دخ�������ول التحاق بعائ�������ل �صريطة ال يق�������ل براتبه 

ال�صهري عن 450 د.ك.

كم�������ا اأن الق�������رار ال�������وزاري رق�������م 2016/3384 

ال�ص�������ادر بتاريخ 2016/10/12 خول ملدير عام 

الإدارة العامة ل�صوؤون الإقامة ا�صتثناء املوجودين 

او املولودين داخل البالد ب�صرط الراتب.

ب�صاأن اللتح�������اق بعائل لغري الزوج�������ة والأبناء، 

في�صرتط ملنح او جتدي�������د القامة وفق املادة 22 

التح�������اق بعائل لكل م�������ن )الوالدين – الخوة – 

الخ�������وات( توفري وثيقة تاأمني �صادرة عن احدى 

�ص�������ركات التاأمني تغطي نفق�������ات عالج ال�صخ�س 

باإح�������دى امل�صت�صفي�������ات اخلا�ص�������ة للموافقة على 

منحه اقامة التحاق بعائل اأو جتديد اإقامته.

ما مدى �صالحية مدراء اإدارات �صوؤون الإقامة يف 

اتخاذ قراراتهم املتعلقة ب�صاأن اللتحاق بعائل؟

- مت منح مدراء اإدارات �صوؤون الإقامة باملحافظات 

املختلفة جمي�������ع ال�صالحيات نذك�������ر منها على 

�صبيل املثال ما يلي:

اأ- اإ�صدار �صمات الدخول للزيارة وكذلك متديد 

الزي�������ارات )العائلي�������ة، ال�صياحي�������ة( مب�������ا فيه�������م 

املواطنني ال�صوريني.

ب- يت�������م املوافقة على جتديد اإقام�������ة الأبناء اذا 

كان�������ت الم خ�������ارج الب�������الد طامل�������ا مل مي�صي على 

مغادرته�������ا 3 �صه�������ور ويف حالة جت�������اوز تلك املدة 

تكون ملدير الإدارة املخت�ص�������ة �صالحية تقديرية 

للبت يف احلالة املعرو�صة عليه.

ج- يك�������ون ملدراء اإدارات �ص�������وؤون الإقامة �صالحية 

تقديرية لتجديد اإقامة البناء الذكور بعد بلوغ 

البن �صن 21 �صنة ملدة �صنة واحدة يف حالة عدم 

تقدمي �صهادة درا�صية.

ما هي اأ�صباب من�������ع املقيمني من مراجعة مراكز 

اخلدمة؟

- مت اإن�ص�������اء الإدارة العام�������ة ملراك�������ز اخلدمة وما 

يتبعه�������ا باملحافظات من مراك�������ز خدمة املواطن 

بهدف اجناز كافة املعامالت التي تخ�س املواطنني 

الكويتيني �صواء معامالت )الإدارة العامة للمرور 

– اجلن�صي�������ة ووثائق ال�صف�������ر – معامالت الإدارة 
العام�������ة ل�صوؤون الإقامة( وذل�������ك بهدف التي�صري 

والت�صهي�������ل عل�������ى املواطنني الكويتي�������ني و�صرعة 

اجناز معامالتهم.

ما هي الدول التي ميك�������ن ملواطنيها دخول دولة 

الكويت بدون تاأ�صرية؟

- ل يت�������م ال�صماح ملواطني كاف�������ة الدول بدخول 

دول�������ة الكوي�������ت اإل اإذا كان ال�صخ�س يحمل �صمة 

دخول جتيز له دخول البالد وي�صتطيع ال�صخ�س 

دخول دولة الكويت وفقا لالآتي:

- مبوج�������ب �صمة دخ�������ول ت�صدر ل�������ه م�صبقا قبل 

قدومه للبالد.

- مبوج�������ب تاأ�صرية الكرتوني�������ة ت�صدر عن طريق 

دخول ال�صخ�س على موقع وزارة الداخلية على 

�صبك�������ة الإنرتنت واإدخال بيانات�������ه ويف حال عدم 

وجود مالحظات اأمنية يتم املوافقة على اإ�صدار 

التاأ�صرية.

- مبوج�������ب �صم�������ة دخ�������ول ت�ص�������در له م�������ن منفذ 

الدخ�������ول مبا�ص�������رة ح�������ال و�صوله الب�������الد وتلك 

ال�صمة ت�صدر ملواطني ع�������دد 52 دولة واملقيمني 

بدول جمل�س التع�������اون اخلليجي من ذوي املهن 

املرموقة.

يف �صه�������ر ماي�������و 2006 اتخ�������ذت وزارة الداخلية 

تعليمات بت�صهيل دخول وانتقال املقيمني بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي؟ فهل هذه التعليمات 

والتوجيهات مازال�������ت �صارية املفعول؟ وهل يحق 

للمقيمني بدولة الكويت مغادرة البالد اىل دولة 

خليجية ب�������دون تاأ�صرية؟ ومل�������اذا مل تقوم اململكة 

العربية ال�صعودية باملعاملة باملثل؟

- الق�������رار ال�������وزاري رق�������م 2030 ل�صن�������ة 2008 

ال�صادر بتاري�������خ 2008/8/13 اأج�������از لالأجنبي 

املقي�������م باإحدى دول جمل��������س التعاون ممن لديه 

اقامة �صاحلة ل تقل عن �صتة ا�صهر دخول دولة 

الكويت مبوجب �صمة دخول لل�صياحة متنح من 

املنف�������ذ مبا�ص�������رة اإذا كان ال�صخ�س من ذوي املهن 

ال�������واردة باجل�������دول املرفق بالق�������رار �صالف الذكر 

ومها: الأطباء وال�صيادلة، املحامون، املهند�صون، 

امل�صت�صاري�������ون، الق�صاة، اأع�ص�������اء النيابة العامة، 

الأ�صاتذة اجلامعني، ال�صحافيون، والإعالميون، 

منع استقبال الجوازات المكتوبة يدويًا والجوازات التي عليها 
مرافقين وربط إقامة المرافقين والملحقين بعائل بإقامة مكفوليهم
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الطيارون، حمللي النظم ومربجمي الكمبيوتر، 

امل�������دراء، رجال الأعمال احلا�صلني على موؤهالت 

جامعية.

اأم�������ا ب�صاأن ال�صتف�صار ع�������ن املقيم بدولة الكويت 

وه�������ل يح�������ق ل�������ه دخ�������ول دول�������ة خليجي�������ة بدون 

تاأ�ص�������رية: يجوز للمقي�������م بدولة الكوي�������ت ال�صفر 

لدول�������ة خليجي�������ة اخ�������رى اذا كانت تل�������ك الدولة 

جتيز للمقيمني ب�������دول جمل�س التعاون بدخول 

ارا�صيها مبوجب تاأ�صريات ت�صرف لهم من املنفذ 

الدخول.

اأما ب�صاأن عدم �صم�������اح اململكة العربية ال�صعودية 

للمقيمني بدول جمل�س التعاون بدخول اأرا�صيها 

مبوجب تاأ�صريات ت�صرف لهم من منافذ الدخول 

مبا�صرة، فاإن هذا الأvمر يتعلق باململكة العربية 

ال�صعودي�������ة فهي التي تتخذ ما تراه منا�صبًا بهذا 

ال�صاأن وفق�������ًا ملا يحقق امل�صلحة العامة ويحفظ 

الأمن العام وال�صتقرار بها.

ا�صت�صافت دولة الكويت عدد من املوؤمترات ملدراء 

اإدارات �صوؤون الإقامة بدول جمل�س التعاون؟ هل 

م�������ن تو�صيات جديدة تخ�������دم املواطن واملقيم يف 

املرحلة املقبلة؟

- يتم عقد اجتماعات املديرين العامني للجوازات 

والإقامة بدول جمل�س التعاون اخلليجي �صنويا 

بالتناوب بني كاف�������ة دول جمل�س التعاون وبتلك 

الجتماع�������ات يت�������م مناق�صة كاف�������ة املوا�صيع ذات 

الهتم�������ام امل�صرتك ب�������ني دول املجل�س، حيث يتم 

بحثه�������ا والتفاق على التو�صي�������ات املنا�صبة التي 

ت�ص�������ب يف م�صلح�������ة املواطن�������ني واملقيمني بدول 

املجل�س.

علم�������ا باأن اله�������دف من عقد تل�������ك الجتماعات 

ب�صكل �صنوي هو تعزيز م�صرية العمل اخلليجي 

امل�صرتك وتعزيز التعاون يف كافة املجالت وتبادل 

املعلومات واخلربات يف جمال اجلوازات بني كافة 

دول جمل�س التعاون.

اأث�������ري يف بع��������س ال�صح�������ف عن اإجن�������از معامالت 

بالوا�صط�������ة باأخذ ل مان�������ع يف الوقت الذي تقدم 

فيه معام�������الت ويتم رف�صها؟ فم�������ا هو تعليقكم 

بهذا ال�صاأن؟

- الدعاءات املتعلقة باإجناز معامالت بالوا�صطة 

ل اأ�صا�س لها من ال�صحة حيث اإن الإدارة العامة 

ل�صوؤون الإقامة والإدارات التابعة لها باملحافظات 

املختلفة تقوم باإجناز كافة املعامالت التي تقدم 

اإليها مبا يتفق مع اأحكام ن�صو�س قانون الإقامة 

الأجانب رقم 1959/17 ولئحته التنفيذية.

واإذا ما تبني اأن اإجن�������از املعاملة يخالف ن�صو�س 

قانون الإقام�������ة ولئحته التنفيذي�������ة يتم رف�س 

اإجناز املعاملة.

وهناك رقابة �صارمة من قب�������ل مدير عام الإدارة 

العامة ل�صوؤون الإقامة على الإدارات باملحافظات 

للتاأك�������د من اأن اإجناز كافة املعامالت يتم وفقا ملا 

قرره قانون اإقام�������ة الأجانب ولئحته التنفيذية 

وفقا لل�صوابط والتعليمات املعمول بها.

بع�س الكف�������الء ل يوافقون على حتويل الإقامة 

لكفي�������ل اآخر ولك�������ن يفاج�������اأ املقيم اأثن�������اء اإنهاء 

معامالته ب�������اأن كفيله قام باإب�������الغ املخفر ومركز 

اخلدم�������ة ع�������ن تغيبه عنوة، فهل هن�������اك حل ملثل 

هذه الأمور؟ وم�������اذا اإذا قام الكفيل بالتظلم من 

�ص�������دور اإذن عمل ب�������دون معرفته فهل القانون يف 

�صاحله اأم ل؟

- ي�صتطي�������ع العامل املن�������زيل امل�صجل ب�صاأنه بالغ 

تغيب م�������ن قبل �صاح�������ب العمل ب�ص�������ورة كيدية 

التوجه بطلب للوكيل امل�صاعد ل�صوؤون اجلن�صية 

واجل�������وازات لرفع واقعة التغيب، حيث يتم بحث 

احلال�������ة واإذا ما تب�������ني ان بالغ التغي�������ب امل�صجل 

ب�صاأن�������ه كيدي يت�������م رفع واقعة التغي�������ب وتعديل 

و�صع العامل.

اأم�������ا ال�صق الثاين م�������ن ال�ص�������وؤال فيتعلق بحملة 

الإقامة وفق املادة 18 ويف حالة �صدور اإذن عمل 

للعام�������ل دون عل�������م الكفي�������ل، حي�������ث يعترب ذلك 

خمالفا للقانون ويجوز ل�صاحب العمل التقدم 

ب�صكوى اىل الهيئة العامة للقوى العاملة )اإدارة 

العمل املخت�ص�������ة( امل�ص�������درة لإذن العمل لطلب 

الغ�������اء اذن العمل ال�صادر م�������ن قبلها كونه �صدر 

دون علمه الأمر الذي يعترب خمالفا للقانون.

ماذا عن حجز جوازات ال�صفر للمكفولني والذي 

يت�صب�������ب يف الكثري م�������ن امل�صاكل ل�������دى جمعيات 

حق�������وق الإن�ص�������ان ومنها انته�������اء الإقام�������ة؟ فما 

تعليقكم؟

- ج�������واز �صف�������ر ال�صخ��������س يع�������د مبثاب�������ة وثيقة 

�صخ�صي�������ة ل�صيق�������ة ب�صخ��������س �صاحب�������ه ل غنى 

عنه يف حل�������ه وترحاله، ول يجوز لأي من كان ان 

يحجز جواز ال�صفر اخلا�س بال�صخ�س وحرمانه 

منه حيث يعد ذلك عمل خمالفا للقانون.

و�صبق ملعايل وزير ال�ص�������وؤون الجتماعية والعمل 

وان ا�صدر ق�������راره الذي يت�صمن باأنه يتعني على 

العام�������ل ان يحتف�������ظ بج�������واز �صف�������ره ول يجوز 

ل�صاحب العم�������ل حرمان العامل من جواز �صفره 

لأي �صبب من الأ�صباب هذا من ناحية.

وم�������ن ناحية اخ�������رى فاإن امل�������ادة 12 م�������ن قانون 

العمال�������ة املنزلي�������ة رق�������م 2015/68 ن�صت على 

اأنه:

يحظ�������ر عل�������ى �صاحب العم�������ل الحتف�������اظ باأي 

م�صتن�������دات او وثائ�������ق �صخ�صي�������ة للعامل املنزيل 

لديه مثل جواز ال�صف�������ر، او البطاقة املدنية( اإل 

بناء على موافقة العامل املنزيل.

كما ن�صت امل�������ادة 18 من ذات القانون قررت باأنه 

»ل يجوز لأ�صحاب العمل اإحلاق العمالة املنزلية 

بالعم�������ل لديه�������م اإل مبوج�������ب عق�������ود ا�صتق�������دام 

)ثنائي�������ة – ثالثية ح�صب الأح�������وال( �صادرة عن 

اإدارة العمالة املنزلية«.

كما اأنه وفقا للم�������ادة 22 من ذات القانون يجب 

اأن تت�صم�������ن عقود ال�صتقدام الت�������ي تعدها اإدارة 

العمالة املنزلية العديد من البيانات منها الن�س 

�صراحة على ان جواز �صفر العامل املنزيل وثيقة 

�صخ�صية يحق للعامل الحتفاظ بها ول يجوز 

ل�صاحب العمل حجز جواز �صفر العامل املنزيل 

وحرمانه من الحتفاظ به.

ويف حالة خمالفة العامل لقانون اإقامة الأجانب 

وترت�������ب عليه غرامات ب�صبب قيام �صاحب العمل 

إنشاء شركة مساهمة الستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
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باحتجاز جواز �صف�������ره ي�صتطيع العامل اللجوء 

للق�صاء ملطالبة �صاحب العمل بقيمة الغرامات 

املرتتبة عليه.

اإذا كان املقي�������م لدي�������ه اإقامة �صاحل�������ة بالبالد اأيًا 

كان مدته�������ا ه�������ل ميكن التغا�صي ع�������ن فرتة ال� 6 

�صهور خارج البالد وع�������دم اإلغاء الإقامة لوجوده 

باخلارج اأكرث من تلك املدة وبالتايل �صوف تخف 

حدة الزدحام بالبالد؟

- الأجنبي ال�������ذي لديه اإقامة عادي�������ة بالبالد ل 

يجوز له يف حال �صفره الغياب خارج البالد اكرث 

م�������ن �صتة ا�صهر، حي�������ث ان بق�������اء الجنبي خارج 

الب�������الد ملدة تزيد عل�������ى �صتة ا�صه�������ر يرتتب عليه 

�صق�������وط اقامت�������ه بق�������وة القانون م�������ا مل يكن قد 

ح�ص�������ل قبل �صفره او قبل انتهاء اقامته على اذن 

بالغياب، والذي مينح يف حالت حددها القانون 

على �صبيل احل�صر.

هناك من يقوم من اأ�صحاب ال�صلطة با�صتغاللها 

ويقوم�������ون بعمل من�������ع �صفر اأو تغي�������ب للعاملني 

لديه�������م ب�������دون ذن�������ب عن�������د املطالب�������ة بحقوقهم 

ويفاجاأون باإبعادهم اإداريا؟

- يف ح�������ال قيام �صاحب العم�������ل بعمل منع �صفر 

اأو الإبالغ ع�������ن تغيب العامل امل�صم�������ول بكفالته 

لإجب�������ار العامل املنزيل التن�������ازل عن م�صتحقاته 

العمالي�������ة ي�صتطي�������ع العام�������ل التق�������دم ب�صكوى 

للهيئ�������ة العامة للقوى العامل�������ة مرفقا بها كافة 

امل�صتندات التي توؤك�������د �صحتها واإذا ثبت للهيئة 

العام�������ة للقوى العاملة كيدية بالغ التغيب تقوم 

مبخاطبة الإدارة العام�������ة ل�صوؤون الإقامة بكتاب 

ر�صمي يت�صمن الطلب منه�������ا اتخاذ الالزم نحو 

رف�������ع بالغ التغيب وتعديل و�صع ال�صخ�س، حيث 

يتم ذلك وفقا لل�صوابط املتفق عليها �صلفا.

اأما ب�صاأن العمالة املنزلية فيمكن للعامل املنزيل 

التقدم او الت�صال باإدارة العاملة املنزلية لتقدمي 

�صكواه ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

التي تكفل للعامل املنزيل جميع حقوقه.

ما هي اجلهة الت�������ي يجوز التظلم اإليها يف حال 

وجود �صدور قرار باإبعاد احد املقيمني عن البالد 

ويرغب يف العودة مرة اخرى؟

- قررت املادة 19 من قانون اقامة الجانب والتي 

قررت باأن�������ه »ل يجوز لالأجنبي الذي �صبق اإبعاده 

الع�������ودة اإىل الكوي�������ت اإل ب�������اإذن خا��������س من وزير 

الداخلية«.

ما هي ا�صتعداداتكم ملو�صم احلج وعيد الأ�صحى 

املبارك؟

- تقوم اإدارات �صوؤون الإقامة باملحافظات املختلفة 

با�صتقب�������ال كاف�������ة املعامالت املتعلق�������ة بالأجانب 

املقيمني بالبالد والراغبني يف الذهاب لالأرا�صي 

املقد�صة لأداء فري�صة احل�������ج وجتديد اقاماتهم 

ب�صهول�������ة وي�ص�������ر وفق�������ا لالإج�������راءات وال�صوابط 

املتبعة حتى يتمكنوا من اأداء فري�صة احلج.

الإدارة العام�������ة للعالقات والإعالم الأمني قامت 

بحمل�������ة اإعالمية مبنا�صبة مو�ص�������م احلج ما هي 

روؤيتك�������م لأبعاد هذه احلملة وكيف يتم التن�صيق 

بني الإدارتني؟

- هن�������اك تن�صيق كامل بني كال من الإدارة العامة 

للعالق�������ات  العام�������ة  والإدارة  الإقام�������ة  ل�ص�������وؤون 

والإعالم الأمن�������ي ب�صاأن كافة احلمالت التوعوية 

التي تقوم بها يف كاف�������ة و�صائل الإعالم املختلفة 

لتوعي�������ة املواطنني واملقيمني بدولة الكويت على 

حد �صواء.

معاناة املراجعني منذ ال�صباح والتاأخري يف اإجناز 

معامالتهم؟

- من�������ذ افتتاح املب�������اين اجلدي�������دة لإدارات �صوؤون 

الإقامة باملحافظات فقد مت تزويد كافة الإدارات 

بكاف�������ة �صبل الراح�������ة الالزم�������ة للمراجعني، ومل 

يتبق اإل اإدارت�������ي )العا�صم�������ة، الفروانية(، حيث 

ان الخ�������رية �ص�������وف تنتق�������ل اىل مبناها اجلديد 

خالل ال�صه�������ر القريبة القادم�������ة و�صوف يرتتب 

عل�������ى ذل�������ك �صرعة اجن�������از معام�������الت املراجعني 

وتخفي�������ف العبء على كاه�������ل املوظفني بها. كما 

ان كافة ادارات �صوؤون الإقامة ت�صتقبل املراجعني 

اعتبارا م�������ن ال�صاعة ال�صابع�������ة والن�صف �صباحا 

لإجناز معامالتهم. ونظرا لكرثة عدد املراجعني 

املرتددين على ادارات �صوؤون الإقامة، حيث يقوم 

موظ�������ف ال�صتقبال املخت�س اعطاء املراجع رقم 

انتظار لالنتظار يف الأماكن املخت�صة للمراجعني 

حل�������ني اجناز معاملت�������ه وهناك تعليم�������ات ملدراء 

اإدارات �ص�������وؤون الإقام�������ة ب�صرعة اجن�������از معامالت 

كافة املراجعني ب�صهولة وي�صر.

التجديد لل�صوريني يت�������م من قبل معايل الوزير 

ون�صره موؤخرا يف ال�صحف ان التجديد للجميع 

فيما تعليقكم على ذلك؟

- بن�������اء على تعليمات قيادة الوزارة بت�صهيل امور 

املواطنني ال�صوريني الذين دخلوا البالد مبوجب 

�صم�������ات دخول زي�������ارة نظرا لالأو�ص�������اع والظروف 

التي متر به�������ا بالدهم فاإنه تق�������رر متديد �صمات 

الدخ�������ول للزيارة )عائلي�������ة، �صياحية( للمنتمني 

للجن�صية ال�صورية من قبل اإدارات �صوؤون الإقامة 

باملحافظات.

ه�������ل مت فتح اللتح�������اق بعائ�������ل لل�صوريني؟ وما 

تعليقك�������م ب�صاأن م�������ا ن�صر بال�صحف ب�������اأن هناك 

تعليم�������ات ب�صاأن ع�������دم جتديد الإقام�������ة التحاق 

بعائل لالأبناء؟

- املواطن ال�صوري الذي يرغب يف احل�صول على 

اإقامة التحاق بعائل يتعني عليه احل�صول على 

موافق�������ة القي�������ادة العليا ب�������وزارة الداخلية وبعد 

املوافقة يتم منح ال�صخ�س اإقامة التحاق بعائل 

بعد توفري ال�صرتاطات املطلوبة.

اأما ب�صاأن الأبناء امللحق�������ني بعائل فيتم جتديد 

اإقامة البنت بكفالة الأب حلني زواجها وبالن�صبة 

لالب�������ن فيتم جتديد اإقامته حتى بلوغه �صن 21 

�صنة وبعدها يطلب م�������ن البن البحث عن عمل 

وحتوي�������ل اقامت�������ه اىل )اقامة عم�������ل( ما مل يكن 

طالب�������ا يف املرحل�������ة الدرا�صية الت�������ي تتوافق مع 

عمره.

قصـر تحويـل الزيـارة إلى إقامـة عمل علـى حـاالت محدودة
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يف اإط�������ار امل�صوؤولية املجتمعية لوزارة الداخلية، وحتت 

رعاي�������ة مدير ع�������ام الإدارة العام�������ة للتحقيقات اللواء 

حقوق�������ي  د. فه�������د اإبراهيم الدو�ص�������ري وبح�صور نائب 

مدير عام الإدارة العام�������ة للتحقيقات اللواء حقوقي 

د. اأ�صعد الرويح ونائ�������ب املدير العام ل�صئون التحقيق 

جمال الري�س، اأطلق�������ت الإدارة حملة للتربع بالدم يف 

موقعها الكائن بال�صاملية.

واأو�صح اللواء الدكتور اأ�صعد الرويح اأن اإطالق الإدارة 

العامة للتحقيقات حلملة التربع بالدم واجب وطني 

وعم�������ل اإن�صاين نابع من امل�صئولي�������ة املجتمعية م�صريا 

اإىل تفاعل جميع منت�صبي الإدارة.

ويف اخلتام اأ�ص�������اد اللواء الرويح بهذه البادرة واجلهود 

التطوعية للمتربع�������ني من منت�صب�������ي الإدارة متمنيًا 

للجميع التميز الدائم يف اجلانب الن�صاين.

اإلدارة العامة 

للتحقيقات تطلق حملة

التربع بالدم

أخبارنا

54
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برعاية وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد ل�صوؤون التعليم والتدريب اللواء ال�صيخ  

في�صل ن�������واف الأحمد ال�صباح وبح�صور مدير ع�������ام الإدارة العامة للتدريب 

الل�������واء اأن�������ور عبد اللطي�������ف الربج�س ومدي�������ر معهد تدريب �صب�������اط ال�صف 

والف�������راد العقي�������د اأ�صامة ظاهر ال�صم�������ري، اختتم�������ت دورات )احل�س الأمني 

الأوىل الإ�صعاف�������ات الأولي�������ة ال�صابع�������ة �صكرتارية واإدارة مكات�������ب 11 التمييز 

الوظيف�������ي الأوىل ماأموري ل�صلكي ال�صابع�������ة( مبعهد تدريب �صباط ال�صف 

والأفراد التابع لالإدارة العامة للتدريب.

ويف كلم�������ة له بهذه املنا�صبة رحب مدير معهد تدريب �صباط ال�صف والأفراد 

العقيد اأ�صامة ظاهر ال�صمري باحل�صور ومبنت�صبي الدورات مباركًا ملجتازي 

الدورات ح�صولهم على مهارات علمية وعملية توؤهلهم للقيام مب�صوؤولياتهم 

بكف�������اءة وجناح، معرب�������ًا عن �صكره وتقديره لكل من �صاه�������م يف تنفيذ واإجناز 

برام�������ج الدورات ل�صيم�������ًا مدير عام الإدارة العامة للتدري�������ب اللواء اأنور عبد 

اللطي�������ف الربج�س ال�������ذي اأوىل اهتمام�������ه بتنفيذ الربامج املع�������دة للدورات 

التدريبي�������ة وتذليل كل العقبات التي ت�صادف تنفيذها ودعمه لكل ما ي�صبو 

اإلي�������ه الواج�������ب العلمي وامل�صتج�������دات الأمنية التي ت�صتوج�������ب عقد الدورات 

التدريبي�������ة �صمن املو�صم التدريب�������ي ومبا يتما�صى مع امل�صتج�������دات الأمنية 

واأمن الوطن يف �صبيل رفع كفاءة رجال ال�صرطة ومهاراتهم العملية والعلمية 

للو�صول للهدف املرجو.

ويف اخلتام مت توزيع ال�صهادات على جمتازي الدورة.

ح�ص�������ر حفل اخلت�������ام م�صاعد مدير معه�������د تدريب �صباط ال�ص�������ف والأفراد 

العقيد نواف �صامل الدع�صان ورئي�س ق�صم التدريب العام املقدم ثامر عو�س 

العنزي وم�صرف الدورة النقيب مهدي جا�صم ح�صن.

برعاية اللواء الشيخ فيصل نواف األحمد الصباح

اختتام عدة دورات يف معهد تدريب 

ضباط الصف واالفراد 
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األدلة الجنائية
تنسيق خبيرة جنائية: زين العتيبي 

يق��وم عل��م حتلي��ل أمناط انتش��ار البق��ع الدموي��ة يف جوه��ره على التقس��يم العلم��ي للبقع 
الدموي��ة اخملتلف��ة بن��اء عل��ى خصائصه��ا الفيزيائية وش��كلها وحجمه��ا وطريقة انتش��ارها 
واألس��باب يف ح��دوث ه��ذه البق��ع. نش��أ ه��ذا العل��م م��ن قب��ل قراب��ة املئ��ة ع��ام حي��ث يعود 
تاري��خ أول نش��ر لدراس��ة علمية يف عل��م حتليل أمناط انتش��ار البق��ع الدموية للع��ام 1895م، 
تلته��ا القلي��ل م��ن الدراس��ات والبح��وث يف ه��ذا اجمل��ال وف��رتة م��ن الرك��ود حل��ني إنع��اش 
1971م  الع��ام  يف  ماكدون��ل  لي��ون  هريب��ريت  األمريك��ي  الربوفيس��ور  قب��ل  م��ن  العل��م  ه��ذا 

 دراسة وتحليل 

أمناط انتشار البقع 
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د. فهد عبداللطيف احلشاش

السيرة الذاتية
ال�صم:  د. فهد عبداللطيف اأحمد احل�صا�س

كويتي اجلن�صية: 

املهن�������ة: اخت�صا�ص�������ي اأول خمت�������رب طب�������ي يف 

اإدارة م�ص�������رح اجلرمية / الإدارة العامة لالأدلة 

اجلنائية/ وزارة الداخلية 

dr.fahad. الإلك�������رتوين:  الربي�������د 

 alhashash@gmail.com

المؤهالت العلمية
حا�صل عل�������ى املاج�صتري والدكتوراة يف العلوم 

البيولوجي�������ة اجلزيئية من جامعة نوتنجهام 

ترن�������ت يف اململكة املتحدة بامتي�������از مع مرتبة 

ال�صرف.

الخبرات الوظيفية
حما�ص�������ر يف الإدارة العام�������ة لالأدلة اجلنائية 

تدريبي�������ة  دورات  وعم�������ل   2008 ع�������ام  من�������ذ 

نظري�������ة وعملية يف معاين�������ة م�صرح اجلرمية، 

ودرا�ص�������ة الأمناط ودللت بقع الدم يف م�صرح 

اجلرمي�������ة، ورفع الالآث�������ار البيولوجي�������ة، ورفع 

ومعاينة حوادث اإط�������الق النار، ورفع ومعاينة 

اآثار احلرائق واملتفجرات.

ع�صو يف فريق الالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

للبحث عن الأ�صرى واملفقودين الكويتيني يف 

العراق والكويت.

ع�صو يف فريق جرائ�������م النف�س التابع لالإدارة 

م�صرح اجلرمية منذ عام 2003 .

وال�������ذي ن�ص�������ر اأول كتاب علم�������ي متخ�ص�س يف علم حتلي�������ل اأمناط انت�ص�������ار البقع 

الدموي�������ة، و�ص�������ع فيه املب�������ادئ الأ�صا�صية لهذا العل�������م عن طريق اإثب�������ات النظريات 

بالتجارب العلمية يف املخترب والتي جنح فيها يف اإعادة تكوين نف�س البقع الدموية 

التي وجدها يف م�صرح احلادث ملختلف اجلرائم. ويف اأحد جرائم القتل والتي كان 

له�������ا اإهتمام اإعالمي كبري متكن الربوفي�صور هريب�������ريت ماكدونل من اإثبات الرباءة 

للمتهم م�صتدل فقط على نتائج حتليل اأمناط انت�صار البقع الدموية حيث اأثبت 

اأن ه�������ذه البق�������ع الدموية ل ميك�������ن اأن حتدث اإل عن طريق الطع�������ن باليد الي�صرى 

يف ح�������ني اأن املته�������م كان �صخ�س ي�صتخ�������دم يده اليمنى، ومن هن�������ا كانت النطالقة 

احلقيقي�������ة لعلم حتلي�������ل اأمناط انت�ص�������ار البقع الدموية وال�������ذي حظي بالهتمام 

العلمي والإعالمي يف العقود الثالثة الأخرية.     

ي�صتند عل�������م حتليل اأمناط انت�صار البقع الدموية للو�صول اإىل النتائج على ثالث 

عل�������وم رئي�صية هي علم البيولوج�������ي اأو الأحياء وعلم الفيزي�������اء وعلم الريا�صيات، 

بالإ�صاف�������ة اإىل ال�صتعان�������ة بالعلوم الأخرى يف جمال العل�������وم اجلنائية مثل الطب 

ال�صرع�������ي وال�صالح والت�صنيف اجلين�������ي وغريه من الأدلة املادي�������ة التي يتم العثور 

عليه�������ا يف مكان احلادث. يعترب الهدف الرئي�صي من حتليل اأمناط البقع الدموية 

ه�������و اإعادة بناء م�ص�������رح اجلرمية والذي من دوره اأن ي�صاعد يف الإجابة على الأ�صئلة 

الرئي�صي�������ة التي تكمل التحقيق والتحليل اجلنائي النهائي للق�صايا قبل عر�صها 

على الق�صاء.

 - هل ارتكب جرمية؟     - كيف ارتكب اجلرمية؟      - من قام بارتكاب اجلرمية؟

 وت�صمل هذه الأ�صئلة على �صبيل الذكر ولي�س احل�صر، ماهي اجلرمية؟ اأين حدثت 

اجلرمية؟ مت�������ى حدثت وكيف تتابعت اأحداث اجلرمي�������ة؟ من اجلاين ومن املجني 

علي�������ه؟ م�������اذا حدث وما هو م�������ن غري املمكن اأنه ح�������دث؟ و�صوف نعر��������س فيما يلي 

باخت�صار كيف ميك�������ن حتليل اأمناط انت�صار البقع الدموي�������ة ودللتها يف الإجابة 

على هذه الأ�صئلة.

ال�������دم ه�������و الدليل املادي الأه�������م والأكرث وج�������ودا يف ق�صايا العن�������ف وجرائم القتل، 

وبالتاأكي�������د فاإن ال�������دم هو العن�صر الأ�صا�ص�������ي يف علم حتليل اأمن�������اط انت�صار البقع 

الدموية. وبناء عليه ف�������اإن درا�صة اخل�صائ�س الفيزيائية للدم مثل خا�صية التوتر 

ال�صطح�������ي جعلت من املمكن ترجيح ن�������وع الأداة امل�صتخدمة يف اجلرمية، حيث اأن 

خا�صي�������ة التوت�������ر ال�صطحي حتدد حجم قطرة الدم املتكون�������ة وبالتايل حجم بقعة 

)2( بقعة دم �صقطت بزاوية واجتاه من اأعلى اإىل اأ�صفل)1( بقعة دم �صقطت ب�صكل عامودي
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ال�������دم عندما ت�صقط على الأر�س من �صطح 

مبلل بالدم مثل اأداة اجلرمية. لذلك جند 

وبالتج�������ارب العملية اأن حج�������م بقعة الدم 

الناجت�������ة من اأداة غري مدبب�������ة مثل الع�صى 

يكون اأكرب م�������ن حجم بقعة ال�������دم الناجتة 

م�������ن اأداة مدببة مثل ال�صك�������ني. وكذلك فاإن 

حجم بقعة الدم عند �صقوطها على الأر�س 

يتغ�������ري بتغيري امل�صافة الت�������ي �صقطت منها 

قط�������رة ال�������دم بالت�������ايل من املمك�������ن حتديد 

امل�صاف�������ة بني البق�������ع الدموي�������ة وم�صدرها. 

واأخ�������ريا ولي��������س اآخرا فاإن �ص�������كل بقعة الدم 

الت�������ي ت�صقط ب�صكل عام�������ودي تكون دائرية 

)�ص�������ورة رقم 1( يف حني اأنها عندما ت�صقط 

بزاوية تكون البقعة الدموية بي�صاوية وذات 

نت�������وءات تدل على اجت�������اه �صقوطها )�صورة 

رق�������م 2(، ومبعادلة ريا�صي�������ة ب�صيطة ممكن 

ح�صاب زاوي�������ة ال�صقوط ون�صتدل منها على 

م�صدر هذه البقع�������ة الدموية. اخل�صائ�س 

الف�صيولوجي�������ة للدم كذلك مث�������ل خا�صية 

التجلط ميكن ال�صتف�������ادة منها يف حتليل 

اأمناط البق�������ع الدموية. فبح�ص�������اب الوقت 

امل�صتغرق لتجل�������ط الدم من املمكن حتديد 

وقت ح�������دوث اجلرمي�������ة التي ح�ص�������ل فيها 

ن�������زف ال�������دم اأو حتديد تتابع اأح�������داث وقوع 

اجلرمي�������ة. من اخل�صائ��������س الف�صيولوجية 

للدم امل�صتفاد منها اأي�صا هي اأن كمية الدم 

يف اجل�ص�������م حم�������ددة وبالتايل ف�������اإن ح�صاب 

كمي�������ة ال�������دم املوج�������ودة يف البق�������ع وال�������ربك 

الدموية حتدد وتوؤك�������د وقوع جرمية قتل اأو 

حالة وفاة يف هذا املكان حتى يف حالة عدم 

وجود جثة.

نوع اآخر م�������ن اأمناط انت�صار البقع الدموية 

ينت�������ج من تعر��������س ال�������دم للقذف م�������ن اإثر 

التاأث�������ري علي�������ه بق�������وة خارجي�������ة غ�������ري قوة 

اجلاذبي�������ة الأر�صي�������ة ويطل�������ق علي�������ه منط 

الدم املق�������ذوف. من اأبرز اأنواع الدم املقذوف 

هو م�������ا ي�صم�������ى بالتدفق ال�صري�������اين، وتدل 

اأمن�������اط انت�صار بقع الدم للتدفق ال�صرياين 

عل�������ى قطع يف اأحد ال�صراي�������ني الرئي�صية يف 

اجل�صم مثل ال�صري�������ان ال�صباتي يف الرقبة، 

حيث يقذف الدم من اجلرح بفعل قوة �صخ 

القل�������ب ويكون من�������ط انت�صار بق�������ع الدم يف 

منط التدف�������ق ال�صرياين مميزا بكرب حجم 

بق�������ع ال�������دم وتواترها تبعا لنب�ص�������ات القلب 

واللون الأحمر الفاحت للدم )�صورة رقم 3(. 

ولعل من اأهم اأنواع اأمناط الدم املقذوف هي 

اأمناط انت�ص�������ار البقع الدموية الناجتة من 

تعر�س الدم لل�صرب باأداة ب�صرعة متو�صطة 

وت�������دل عل�������ى ال�ص�������رب بع�صى اأو �صك�������ني، اأو 

الناجتة م�������ن ال�صرب ب�صرع�������ة عالية وتدل 

على اإطالق النار. تكون اأمناط انت�صار بقع 

الدم الناجتة م�������ن ال�صرب بع�صى او �صكني 

�صغ�������رية احلج�������م ومنت�ص�������رة بح�صب اجتاه 

ال�صرب)�صورة رقم 4(، ويرتبط بهذه البقع 

نوع اآخر من اأمناط الدم املقذوف وهي تنتج 

من حركة الأداة املبللة بالدم يف الهواء اأثناء 

عملية ال�صرب وت�صمى بالدم املنثور. وتكون 

اأمناط انت�صار ال�������دم املنثور على �صكل خط 

يتبع حرك�������ة الأداة يف الهواء وي�صتدل منها 

على عدد ال�صرب�������ات ومكان حدوث ال�صرب 

)�صورة رقم 5(. اأما بالن�صبة لأمناط انت�صار 

البقع الدموي�������ة الناجتة م�������ن اإطالق النار 

فاإنها تك�������ون مميزة ب�صغر حجمها ال�صديد 

ويف بع�س احلالت قد ل ميكن تفرقة البقع 

ال�صغرية عن بع�صها بالعني املجردة مكونة 

م�������ا يطلق عليه من�������ط النت�ص�������ار ال�صبابي 

)�ص�������ورة رق�������م 6(. بالإ�صاف�������ة اإىل اأن منط 

انت�صار البق�������ع الدموية الناجتة عن اإطالق 

الن�������ار يرافقها انت�ص�������ار اأمام�������ي لبقع الدم 

يكون بنف�س اجتاه حركة املقذوف وي�صاحب 

فتحة خروج املقذوف من ج�صم امل�صاب، ويف 

نف�س الوقت هناك انت�صار رجعي لبقع الدم 

يك�������ون بعك�س اجتاه حرك�������ة املقذوف وينتج 

من فتحة دخول املق�������ذوف جل�صم امل�صاب. 

م�������ن املمكن العث�������ور على اأمن�������اط النت�صار 

الرجعي للبقع الدموية الناجتة من اإطالق 

النار على ال�ص�������الح امل�صتخدم اأو يد اجلاين 

وتدل على قرب اإطالق النار. يتبني لنا من 

عر�س الأمناط ال�صالفة الذكر والعديد من 

الأمن�������اط الأخرى لنت�ص�������ار البقع الدموية 

والت�������ي مل يت�������م ذكرها الأهمي�������ة البالغة يف 

اإع�������ادة بن�������اء م�ص�������رح اجلرمي�������ة ودورهه يف 

ال�صتدلل والتحقيق اجلنائي.

وق�������د اأول�������ت اإدارة م�صرح اجلرمي�������ة التابعة 

ل�������الإدارة العام�������ة لالأدلة اجلنائي�������ة يف دولة 

الكوي�������ت اهتمام�������ا كب�������ريا باأمن�������اط انت�صار 

البق�������ع الدموي�������ة بالتاأكي�������د عل�������ى �ص�������رورة 

التوثي�������ق الدقيق للبق�������ع الدموية بال�صور 

الفوتوغرافية حيث متت ال�صتعانة بتحليل 

اأمناط انت�صار البقع الدموية وبالتعاون مع 

اإدارة الطب ال�صرع�������ي واإدارة ال�صتعراف يف 

ك�ص�������ف الغمو��������س يف بع�س ق�صاي�������ا جرائم 

)3( منط التدفق ال�صرياين

)5( منط انت�صار الدم املنثور من اأداة اجلرمية 

على احلائط على �صكل خط متجه اإىل الأعلى

األدلة الجنائية
تنسيق خبيرة جنائية: زين العتيبي 
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النف�س. حي�������ث مت ال�صت�������دلل من حتليل 

اأمناط انت�ص�������ار البقع الدموي�������ة اأن جرمية 

القتل نتجت م�������ن �صرب اجلاين لبن عمه 

بال�ص�������الح على راأ�صه عدة م�������رات ولي�س عن 

طري�������ق اإطالق النار عل�������ى راأ�صه. ويف ق�صية 

اأخ�������رى مت ال�صتدلل على كيفي�������ة انتحار 

مواط�������ن بطعنه لنف�صه ونفي كونها جرمية 

قت�������ل. وكذلك مت ال�صت�������دلل على طريقة 

انتح�������ار خادمه وافده ونف�������ي كونها جرمية 

قتل عن طريق قطعها ليدها بنف�صها ومتت 

اإعادة بن�������اء م�صرح اجلرمية وتتبع الأحداث 

بالرجوع اإىل اأمناط انت�صار البقع الدموية 

يف مكان احلادث )�صورة رقم 7(. ويف ق�صية 

اأخرى مت التعرف عل�������ى اجلاين يف جرمية 

قتل من خالل طبعة قدمه املدممة يف مكان 

اجلرمية حيث ات�صح ان قدمه الي�صرى كان 

بها عيب خلقي ما ي�صمى بالقدم امل�صطحة 

الفالت فوت )�صورة رقم 8(.          

ولأهمية علم حتليل اأمن�������اط انت�صار البقع 

الدموي�������ة الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية يف 

دولة الكويت على ابتعاث منت�صبيها من ذوي 

الإخت�صا�س اإىل هولندا والوليات املتحدة 

الأمريكية لتاأهيلهم للتدريب والوقوف على 

اأحدث الدرا�ص�������ات والتقنيات يف جمال علم 

حتليل البقع الدموية. وبعد ابتعاثي يف هذه 

ال�������دورات كانت بداية اهتمام�������ي ال�صخ�صي 

يف ه�������ذا املجال مل�������دى اأهميت�������ه يف الو�صول 

اإىل ك�ص�������ف احلقيق�������ة والغمو�س يف العديد 

من اجلرائم م�صتن�������دا يف ذلك على الأ�ص�س 

والنظريات العلمية. وبناء عليه نقوم حاليا 

اأنا ونخبة م�������ن اأف�صل املدرب�������ني اجلنائيني 

ذوي اخل�������ربة والكفاءة واملوؤه�������الت العلمية 

بعم�������ل دورات تدريبي�������ة ودوري�������ة متقدمة يف 

حتليل اأمن�������اط انت�صار البقع الدموية حتت 

اإ�صراف اإدارة م�صرح اجلرمية ممثلة بالإدارة 

العام�������ة لالأدلة اجلنائي�������ة يف دولة الكويت. 

يقوم املتدرب من خالل هذه الدورة بالتعرف 

عل�������ى جميع اأمناط انت�ص�������ار البقع الدموية 

وكيفي�������ة حتليله�������ا نظريا وعملي�������ا لتطوير 

وتفعيل ه�������ذه املهارة اجلنائي�������ة املهمة. وقد 

لقت هذه ال�������دورات جناحا واإقبال من قبل 

منت�صب�������ي الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية يف 

الكوي�������ت وخارج الكويت من قبل الأ�صقاء يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

)6( منط انت�صار البقع الدموية الناجت عن اإطالق النار 

ونالحظ منط النت�صار ال�صبابي

)7( �صورة لنمط انت�صار البقع الدموية يف ق�صية 

انتحار خادمه وافده

)8( �صورة لنمط انت�صار البقع الدموية 

وطبعة قدم اجلاين يف ق�صية جرمية قتل

)4( منط انت�صار بقع دموية عن طريق ال�صرب ونالحظ اأن كمية الدم تدل على جرمية قتل

األدلة الجنائية:
ضرورة التوثيق الدقيق 

للبقع الدموية بالصور 
الفوتوغرافية

الهدف الرئيسي 
من تحليل أنماط البقع 
الدموية هو إعادة بناء 

مسرح الجريمة
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الدفاع المدني
إعداد المهندسة: سناء العبيدان

يف الرب
يتوج�������ه يف مو�صم ال�صتاء والربي�������ع الكثري من املواطنني واملقيمني 

اإىل ال�������رب لغر��������س الرتفيه والتنزه ع�������ن طريق اإقام�������ة املخيمات ، 

وعلى الرغم من اأهمية الرتفيه اإل ان هناك العديد من املمار�صات 

اخلاطئة يف التخيي�������م نراها خالل املو�صم ، وتوؤدي اإىل اآثار �صلبيه 

عام�������ة ، ومن ه�������ذا املنطلق ومن �صمن ا�صرتاتيجي�������ة جلنة الدفاع 

امل�������دين للعام الثالث على الت�������وايل اأطلق حملة توعوي�������ة اإر�صادية 

ملو�صم الرب )املخيمات( ، وذلك من خالل توزيع برو�صورات وكتيبات 

به�������دف توعوية املواطن�������ني واملقيمني باإجراءات الأم�������ن وال�صالمة 

والإ�صعاف�������ات الأولية حتت اإ�صراف مدير عام الإدارة العامة للدفاع 

املدين حيث اأن احلملة يت�������م تنفيذها على ثالث مراحل انطلقت 

الأوىل منها يوم ال�صبت املوافق 2017/12/9 وا�صتهدفت منطقة 

�صمال الكوي�������ت مبحافظة اجلهراء بفريق عمل مكون من قوة من 

الدف�������اع املدين . و املرحلة الثانية ت�صته�������دف املناطق اجلنوبية يف 

حمافظ�������ة الأحمدي يف ح�������ني ت�صتهدف املرحل�������ة الثالثة املنطقة 

الو�صطى مبنطقة كبد. اذ اأن هذه احلملة تواكبت مع بداية مو�صم 

ال�������رب يف كافة املناطق الت�������ي ت�صهد تواجد العائ�������الت يف املخيمات 

وال�صاليه�������ات للمزيد م�������ن التوعوية والإر�صاد عم�������ال على راحتهم 

و�صالمته�������م اأثناء مو�صم ال�������رب. حيث اأ�صاد مرت�������ادي الرب بح�صور 

وتواجد رج�������ال الإدارة العامة للدفاع املدين وبالدور الهام واجلهد 

الذي تقوم به لتوعيتهم ولقت ه�������ذه احلمالت التوعوية اإقبالهم 

واإ�صتح�صانهم.

ونا�صدت الدارة العامة للدفاع املدين من خالل هذه احلملة الأخوة 

املواطن�������ني واملقيمني بع�������دم اإقامة املخيمات بالق�������رب من املن�صاأت 

الع�صكرية والنفطية واأعمدة ال�صغط العايل اأوبالقرب من الطرق 

العامة بالإ�صافة اإىل الأماكن التي و�صع عليها عالمات منع اإقامة 

املخيم�������ات اأو التواجد بالقرب منها حفاظ�������ًا على �صالمة اجلميع 

وجتنبًا للم�صاءلة القانونية.

عزي�������زي املواطن واملقيم من اجل �صالمتك يف الرب اتبع التعليمات 

التالية :

من أجل سالمتك
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ــرص عىل ع��دم التواج��د أو إقام��ة مخيامت  اح

الرب بالقرب من األماكن العس��كرية منعا للمس��اءلة 
القانونية .

ــدم إقامة مخيامت الرب بالقرب من املنش��آت  ع

النفطية حفاظًا عىل منشآتنا الوطنية .

يحظر إقامة مخيامت الرب أو التواجد بالقرب من 

أعمدة خطوط الكهرباء منعا للصواعق واإلشعاعات 
الضارة .

اختيار املكان املناسب لوضع الخيمة يف مكان 

آمن يخلو من الحرشات الضارة والزواحف السامة .

ــل املدفأة ) ال��دوه ( إىل الخيمة إال بعد  ال تدخ

ان يتح��ول الفح��م إىل جمرة ... خوفا م��ن االختناق 
بغاز أول أكس��يد الكربون وإخراجها من الخيمة قبل 

النوم.

احرص عىل توفري طفاية حريق يدوية متعددة 

األغراض .. الستعاملها عند الطوارئ .

ــن التدخني عن��د تعبئة وفح��ص املولد  ــع ع امتن

الكهربايئ .

تجنب اللعب باأللعاب النارية يف املناطق التي 

تجتم��ع به��ا املخيامت والن��اس ، فاأللع��اب النارية 
خطر الناس والخيام ومس��بب أول للحرائق والجروح 

الجسدية .

ــالمتك .. ض��ع الخيم��ة بعي��دًا ع��ن األماك��ن  لس

املنحدرة حتى تتجنب مياه األمطار .

إبعاد خيمة الطبخ مبس��افة كافي��ة من الخيام 

لتجنب اشتعال النريان ال قدر الله.

ــة املصابي��ح الكهربائية لقامش  ــب مالمس تجن

قابل��ة  م������واد  أي  أو  وأعمدته������ا  الخيم����������ة 
لالشتع����ال .

ــد من س��المة التوصي��الت الكهربائي��ة داخل  تأك

الخيم��ة .. وال تس��تعمل أس��الكا مكش��وفة حت��ى ال 
تسبب متاسًا كهربائيا .

مينع منعا باتا استعامل أسلحة الصيد املرخصة 

وغري املرخصة يف أماكن التخييم .

ال تحاول العبث بأي أجس��ام غريب��ة أو االقرتاب 

منها واإلبالغ عنها فورا .
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عالم االنترنت
إعداد: وفاء الغريب

مايكروسوفت
تطلق تحديثا لنظام ويندوز 10 

موبايل لكل مستخدميها

بعد كوريا الجنوبية.. الواليات املتحدة 

تحذر من االستثامر ىف العمالت اإللكرتونية

املتح�������دة  الولي�������ات  ف�������ى  املنظم�������ون  ان�ص�������م 

للتحذي�������رات الت�������ى اأطلقته�������ا ع�������دد م�������ن دول 

العامل حول �صالم�������ة ال�صتثمارات فى العمالت 

الإلكرتوني�������ة مث�������ل بيتكوي�������ن، اإذ ك�ص�������ف تقرير 

اأطلق�������ت �صرك�������ة مايكرو�صوف�������ت حتديث جديد 

لنظام الت�صغيل وين�������دوز 10 موبايل ذى البناء 

الرتاكم�������ى cumulative جلمي�������ع الهوات�������ف 

الذكية الت�������ى تعمل بنظام وين�������دوز �صواء كانوا 

�صمن برنامج Insider التجريبى اأم ل.

تحديث ويندوز 10 موبايل
 mspoweruser موق�������ع  ن�ص�������ره  مل�������ا  ووفق�������ا 

الأمريك�������ى، ف�������اإن التحديث يعت�������رب حتديث اأمنى 

 Spectre ملعاجلة كافة امل�ص�������اكل املتعلقة بثغرات

وMeltdown حي�������ث تق�������ول مايكرو�صوف�������ت اأن 

حتديث البناء اجلديد يت�صمن كافة التح�صينات 

KB4056891 والت�������ى توف�������ر حتديث�������ات اأمنية 
 Microsoftو اك�صبلول�������ر  اإنرتن�������ت  ملت�صف�������ح 

اإي�������دج،  ومايكرو�صوف�������ت   Scripting Engine
وويندوز جرافيك، ونواة ويندوز، .

ويندوز 10 موبايل 
ولع�������ل ه�������ذا التحدي�������ث اجلدي�������د ياأت�������ى كرد 

على ا�صتف�ص�������ار الكثريين حول م�������ا اإذا كانت 

اأمني�������ة  مايكرو�صوف�������ت �صتطل�������ق حتديث�������ات 

مل�صتخدم�������ى ويندوز 10 موباي�������ل �صد عيوب 

املعالج اجلديدة اأما ل.

 وميك�������ن للم�صتخدم�������ني حتمي�������ل التحديث 

اجلدي�������د من خ�������الل الذه�������اب اإىل الإعدادات 

ث�������م Update and Security على هاتف 

ويندوز 10.

حديث م�������ن موقع »اإندبندن�������ت« الربيطانى، اأن 

احلكوم�������ة الأمريكية تريد املزي�������د من الو�صوح 

قبل تاأيي�������د الأموال التى ت�صتثم�������ر ب�صكل كبري 

فى العمالت الفرتا�صية.

وكتبت »دالي�������ا بال�س«، مديرة ق�ص�������م ال�صتثمار 

فى جلنة ال�صتثم�������ارات والبور�صات الأمريكية، 

اأن هن�������اك حاجة ملزيد من الو�صوح حول كيفية 

متويل �صناديق ال�صتثمار وال�صناديق املتداولة 

ف�������ى البور�صة وحماية الأ�ص�������ول والأ�صعار التى 

تعتمد على العمالت الإلكرتونية.

وت�صاءل�������ت: »م�������ا ه�������ى اخلط�������وات الت�������ى يجب 

اتخاذها لال�صتثمار فى هذا النوع من العمالت 

ل�صم�������ان اأن يكون لديها اأ�ص�������ول �صائلة مبا فيه 

الكفاية لتلبية ال�ص�������رتدادات يوميا؟«، كما اأنها 

تثري ت�صاوؤلت حول قدرة امل�صتثمرين على فهم 

جميع املخاطر املتعلقة بالبيتكوين وغريها من 

العم�������الت. وارتفعت قيمة بيتكوين بن�صبة تزيد 

عن 1000 ف�������ى املائة فى الع�������ام املا�صى، ولكن 

تقلب�������ات الأ�صعار جعلتها تخ�صر اأكرث من ن�صف 

قيمتها، وهو ما اأثار العديد من املخاوف منها.

فى وق�������ت �صابق من ه�������ذا ال�صه�������ر اأعلنت كوريا 

اجلنوبي�������ة ع�������ن حظ�������ر التب�������ادلت بالعم�������الت 

الإلكرتوني�������ة، وه�������ذا ب�صبب املخاط�������ر املرتبطة 

بامل�صارب�������ة فيها، وبع�������د هذا الق�������رار انهار �صعر 

عمل�������ة البيتكوين ب�صكل كبري خا�صة مع اأهمية 

كوريا اجلنوبية لها.
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مستخدمو الهواتف 
الذكية أنفقوا 48 مليار دوالر عىل ألعاب 

املوبايل ىف2017

ك�ص�������ف اأحدث تقرير �صادر م�������ن �صركة الأبحاث 

ال�صوقي�������ة Sensor Tower اأن م�صتخدم�������ى 

الهوات�������ف الذكي�������ة اأنفقوا خالل الع�������ام املا�صى 

2017 اأك�������رث م�������ن 48 ملي�������ار دولر على العاب 
اإنف�������اق  من�������و  اإىل  ي�ص�������ري  م�������ا  وه�������و  املوباي�������ل، 

اللم�صتخدمني على تطبيقات الألعاب املدفوعة 

اأوالت�������ى حتتوى عل�������ى بع�س ملحق�������ات ال�صراء 

�صمنها.

إيرادات ألعاب الموبايل
اأن   Sensor Tower تقري�������ر  واأو�ص�������ح 

م�صتخدمى الهواتف الذكية اأنفقوا حواىل 

58.6 مليار دولر على تطبيقات اندرويد و
iOS املختلفة، متث�������ل فيها العاب املوبايل 
حواىل 48.3 مليار دولر مبا يعادل 82%، 

فيما ت�������رى �صركة الأبحاث ال�صوقية اأن هذه 

الأرقام متثل منو مبق�������دار %30 عن العام 

املا�ص�������ى، فيما كان متجر اأب�������ل ذو الن�صيب 

الأك�������رب حيث ح�ص�������ل على ن�صب�������ة عائدات 

بلغ�������ت 30 ملي�������ار دولر، ف�������ى ح�������ني اأنف�������ق 

م�صتخدم�������ى اندرويد على تطبيقات العاب 

املوبايل حواىل 18 مليار دولر فقط.

وفيم�������ا يتعل�������ق بالألع�������اب الأك�������رث حتقيقا 

 Monster لعب�������ة  اأن  جن�������د  لالأرب�������اح، 

Strike هى الأعلى م�������ن حيث الإيرادات، 
 Honor of Kings فيما ج�������اءت لعب�������ة

فى املركز الثانى من حيث العائدات، بينما 

 Candyو Clash Royale جاءت العاب

Crush Saga ف�������ى املركز الثالث والرابع 
على التواىل، مع مالحظة اأن العاب املوبايل 

تفوق�������ت على العاب الكمبيوت�������ر من ناحية 

العائدات خ�������الل العام املا�ص�������ى، كما حقق 

�ص�������وق �صناع�������ة الألعاب ب�صكل ع�������ام  116 

مليار دولر خالل العام املا�صى 2017.

اأعلن�������ت �صرك�������ة HP اأنها ا�صتدع�������ت 52 األف 

بطاري�������ة لب توب من الأ�ص�������واق، وهذا ب�صبب 

م�ص�������كالت ارتف�������اع درج�������ة احل�������رارة واحتمال 

الت�صب�������ب يف ان�������دلع احلرائ�������ق والتاأثري على 

�صالم�������ة امل�صتخدم�������ني، وقالت ال�صرك�������ة اإنها 

ب�������داأت عملية ال�صتدع�������اء الطوعى وبرنامج 

ا�صتب�������دال بطاريات اأجه�������زة لب توب التى مت 

ت�صمينها فى وحدات خمتارة تباع عامليا بني 

دي�صمرب 2015 ودي�صمرب 2017.

HP بطارية الب توب
تلقت ال�صركة ثمانية تقارير متعلقة مب�صكالت 

فى بطاري�������ات ليثيوم اأيون داخ�������ل اأجهزة لب 

ت�������وب من ت�صنيعها، وه�������ذه التقارير ت�صري اإىل 

اأن البطاري�������ات تتعر�س للذوب�������ان اأو التفحيم، 

مب�������ا فى ذلك ثالثة تقارير ع�������ن اأ�صرار حلقت 

باملمتلكات ت�صل اإىل 4500 دولر، واأدى حادث 

واح�������د اإىل اإ�صابة طفيف�������ة تنطوى على حرق 

من الدرجة الأوىل فى اليد.

HP الب توب
 HP املتاأثرة hp وت�صم�������ل اأجهزة لب ت�������وب 

 HPو ،G3 و G2 صل�صلة� Probook 64x
 HPو ،G3و G2 صل�صلة� ProBook 65x
 HPو  ،  HP x360 310و  Envy M6

.Pavilion x360
HP أزمة بطارية

ووفقا للجنة �صالم�������ة املنتجات ال�صتهالكية 

الأمريكي�������ة مت بيع اأجه�������زة لب توب hp فى 

منافذ البيع بالتجزئة ال�صهرية مبا فى ذلك 

اأم�������ازون، وBest Buy، HP.com وغريها 

من املواقع، ومت بي�������ع 50 األفا من البطاريات 

املت�ص�������ررة داخل الولي�������ات املتحدة، و2.600 

اأخرى فى كندا.

وق�������ال املتح�������دث با�ص�������م HP: "يتعل�������ق هذا 

الإج�������راء بنحو 0.1 % من اأنظمة HP التى 

تب�������اع عاملي�������ا على م�������دى العام�������ني املا�صيني، 

ه�������ذه  ملعاجل�������ة  فوري�������ة  اإج�������راءات  ونتخ�������ذ 

الق�صية".

HP تستدعى

 52 ألف بطارية 

الب توب من األسواق
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عالم االسرة
إعداد: عذاري أحمد

كيف تجعل طفلك مطيعًا 

االستماع لطفلك :
يج�������ب علي�������ك اأن تاأخ�������ذ  وقت�������ا لق�صائ�������ه م�������ع 

اأطفالك  وال�صتماع اإىل كل ما لديهم ليقولونه 

عن اأفكارهم، واآمالهم.

حفز طفلك:
حتفيزك لطفلك واإ�صادت�������ك باأعماله احل�صنة، 

�صتجعل�������ه يعمل بحما��������س ل�صتكم�������ال مهامه 

ب�صكل اأكرث كفاءة يف املرة القادمة.

توفير المعلومات والحقائق:
اإذا كان الأطفال يفعلون �صيئا خاطئا، بدل من 

اإعط�������اء الوالدين لالأوام�������ر ال�صارمة لالأطفال، 

فعلى الوالدين قول احلقائق والنتائج لالأ�صياء 

الت�������ي يفعله�������ا الأولد خط�������اأ، عل�������ى الوالدين 

اأن يهتم�������ا بتعلي�������م اأطفالهم النتائ�������ج ال�صلبية 

لأفعالهم اخلاطئة.

التحقق من طريقة تواصلك مع أطفالك:
التوا�ص�������ل م�������ع اأولدك ل يعني جم�������رد اإعطاء 

الأوام�������ر، اإذا كنت تود اأن ي�صغ�������ى اإليك اأولدك 

علي�������ك اأن تاأخذ بع�������ني العتبار  ن�������ربة ال�صوت 

والكلمات هذه الأمور �صوف جتعل طفلك يتبع 

الأوامر املعطاة من قبل والديه.

ال تقل )ال( دائما:
عليك اأن حتد من رف�صك لكل ما يطلبه اأبنك، 

ف�������الأولد يقلدون ت�صرفات الآباء، فاإذا كنت تود 

اأن يقول لك ولدك نعم وي�صتمع لك، عليك اأن 

تقل�������ل من قول ل له وتكرث م�������ن مناق�صته فيما 

يريد واملوافقة على طلباته املعقولة.

اجعل أوامرك بسيطة ودقيقة:
ل اأحد يحب املحا�صرات الكبرية واململة، �صواء 

كان من الأطفال اأو البالغني، لذلك ينبغي على 

الآباء ا�صتخدام كلمات ب�صيطة ودقيقة.

ال تقارن طفلك مع األطفال اآلخرين:
اأكرث �صيء يكرهه  الأطفال هو مقارنتها مع الأطفال 

الآخرين، كل طفل يختلف عن الآخر، من املهم جدا 

اأن  يفهم الآباء  هذه احلقيقة، واملقارنة لن ت�صاعدك 

اأن حت�صن م�������ن اأطفالك بل �صيزي�������د الفجوة بينكم، 

عو�صا عن ذلك ينبغ�������ي على الآباء اأن يفهموا ميول 

اأبنائهم وهواياتهم ويجب ت�صجيعهم.

التعبير عن مشاعرك وأحالمك لهم:
م�������ن املهم جدا اأن تعرب عن م�صاعرك واأحالمك 

لأطفال�������ك واأحالم�������ك اخلا�ص�������ة،  عندم�������ا ل 

يتح�������دث الآباء عن اأحالمهم، ف�������اإن الأطفال ل 

يعرفون م�������ا يج�������ب اأن يكونوا علي�������ه، وبالتايل 

يجب على الآباء م�صاركة م�صاعرهم وتوقعاتهم 

مع اأولدهم.

 ال تصرخ:
ال�ص�������راخ ل ي�صاع�������دك ف�������ى ح�������ل اأى م�صكلة 

وكذل�������ك توبي�������خ طفل�������ك لأ�صي�������اء �صغ�������رية  

�صيجعل�������ه ل�������ن ي�صتم�������ع اإليك، ب�������ل �صيجعله 

اأكرث عدوانية  واأكرث عن�������ادا، ينبغي للمرء اأن 

يتوا�ص�������ل بلهجة لينة وبطريق�������ة هادئة. و ل 

ينبغي اأن ن�صري اإىل اأخطاء اأطفالنا بطريقة 

�صاخرة.

تصرف مثل الطفل:
الأطف�������ال اأكرث تاأثرا بالذي�������ن ي�صاركونهم نف�س 

التفك�������ري كما لهم، لذلك ينبغي اأن تفهم وجهة 

نظ�������ر طفلك ويجب اأن تو�صح ل�������ه الأمور وفقا 

لذلك.

ويصغي إليك؟
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الفراولة والتوت

حتتوي الفراولة 

والتوت على م�صادات 

الفايتو وت�صمى حم�س الإيالجيك 

Ellagic، وهو م�صاد اأك�صدة مقاوم 
لل�صرطان بعدة طرق مبا يف ذلك 

تعطيل Acid املواد امل�صرطنة 

والعمل على بطء منو اخلاليا 

ال�صرطانية.

كان هناك رجل �صالح له جار يهودي

وكانا يك�������رثان من اجللو�س م�������ع بع�صهما وكان 

الرجل ال�صالح عندما يريد عمل �صي يقول:

ما تق�صى احلاجة ال بال�صالة على النبي.. 

كان�������ت ه�������ذه الكلم�������ة ل تف�������ارق كالم الرجل او 

عمله..

مما اثار ا�صتغراب اليهودي ف�صاأله ماذا ت�صتفيد 

من كرث ال�صالة على نبيك فقال الرجل ال�صالح 

يكفيني اأن الهم ل يقربني..

ف�������اأراد اليه�������ودي اأن يكيد على ج�������اره لي�صتهزئ 

بامل�صلمني.

ذهب اليهودي اىل الرجل وقال له:

خذ هذا اخلامت عن�������دك حتى اأرجع من ال�صفر 

فاأجابه الرج�������ل بقوله: ل تق�ص�������ى احلاجة ال 

بال�ص�������الة عل�������ى النبي وكانت اخل�������وامت يف ذاك 

الزم�������ان ممي�������زة ول يوج�������د لها �صبي�������ه لأن من 

ي�صنعها حريف ول ي�صنع لها �صبيه ابدا.

وراقب اليهودي بيت الرجل ال�صالح حتى خرج 

جميع من فيه ودخ�������ل وبحث عن اخلامت حتى 

وجده.

وكان يف ذل�������ك الزم�������ان ل يوج�������د اأث�������اث كث�������ري 

والأبواب ل تقف�������ل فمن ال�صهل �صرقة اأي �صيء، 

فذهب اليه�������ودي باخلامت اإىل بح�������ر قريب ويف 

و�صط البحر وهو على القارب األقى اخلامت.

ع�������اد اليهودي وذه�������ب اىل الرج�������ل ليطلب منه 

اخلامت فوجده عائد من عمله.

قال اليهودي:

اريد خامتي

قال الرجل ال�صالح:

ل تق�صى احلاجة ال بال�صالة على النبي

قال اليهودي:

»اريد خامتي الآن«

قال الرجل ال�صالح:

»اإين الي�������وم بال�صالة على النبي وفقني اهلل اإىل 

�صيد �صمكة كبرية«

واهلل م�������ا اأعطيك خامت�������ك ال اإذا تغديت معنا 

الي�������وم واأ�ص�������ر عليه حتى قب�������ل اليهودي فدخل 

ال�صمك�������ة  ال�صال�������ح زوجت�������ه  الرج�������ل  واأعط�������ى 

لتطهوه�������ا وبينما ه�������و جال�س م�������ع اليهودي اإذ 

نادته زوجته لرتيه ما وجدت يف بطن ال�صمكة. 

فلما راأى اخلامت �صعق وا�صفر لونه.

فقال الرجل ال�صالح:

»واهلل ان�������ه خلامت اليه�������ودي« وذه�������ب اىل مكان 

اخل�������امت يف خمبئ�������ه ومل يج�������ده وبينم�������ا هو يف 

حرية..

قال اليهودي:

»مل�������اذا ا�صف�������ر وجه�������ك اإن مل تعطن�������ي خامت�������ي 

لأ�صهدن عليك اليهود وامل�صلمني«

قال الرجل ال�صالح:

»ل تق�صى احلاجات اىل ب�صالة على النبي«

قال اليهودي:

»ل اأظنك �صوف ت�صلي على نبيك بعد اليوم اإن 

مل تعطني خامتي لأف�صح�������ن اأخالق امل�صلمني 

ب�������ك و�صتك�������ون اأنت مث�������ال ن�صكت ب�������ه امل�صلمني 

ونعايرهم به«

قال الرجل ال�صالح:

واهلل م�������ا حريت�������ي يف خامتك ولكن �ص�������يء اآخر 

حريين خذ هذا خامتك..

فتل�������ون وج�������ه اليه�������ودي وا�ص�������ودت �صفت�������اه وهو 

يفح�س اخلامت ويقول:

»اإن�������ه هو.. اإنه هو..« فا�صتغ�������رب الرجل ال�صالح 

وقال رفقا بنف�صك ماذا اأ�صابك؟

قال له اليهودي:

ا�صتحلفك بربك كيف و�صل اليك..

قال الرجل ال�صالح:

»لبد اأن عقلك قد ذهب اأمل تاأمني على خامتك 

حتى تعود من �صفرك..«

قال اليهودي:

»ا�صتحلفك بربك اأين وجدته«؟؟

قال الرجل ال�صالح:

»وجدت�������ه يف بط�������ن ال�صمكة« ف�صع�������ق اليهودي 

واأغم�������ي علي�������ه وبعد ان ع�������اد الي�������ه وعيه حكى 

للرجل ال�صالح ماذا فعل 

فقال الرجل ال�صالح:

»انت ا�صتطعت بكيدك اأن ت�صرق اخلامت وترميه 

يف البحر.. واهلل ا�صتطاع بقدرته اأن ينزل اخلامت 

يف بط�������ن �صمكة ا�صطدتها.. اأمل اقل لك اأنها ل 

تق�صى حوائجنا اإل بال�صالة على النبي..«.

فقال اليهودي:

»�صدق�������ت يا جاري واأنا اأ�صه�������د انه ل اإله اإل اهلل 

واأن حممدا ر�صول اهلل«.

اليهودي والصالة عىل النبي
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التوا�صل بني القيادة العليا للموؤ�ص�صة الأمنية ومنت�صبيها من قيادات 

و���ص��ب��اط و���ص��ب��اط ���ص��ف واأف�����راد يف قمته دائ���م���ًا وه���ذا ه��و ���ص��ر منظومة 

باأيدي رجال الأمن  الواقع ميدانيًا..  اأر�س  التي تتحقق على  النجاحات 

يف كل موقع ومكان.

وقد �صهدت الأ�صابيع الأمنية املا�صية �صل�صلة من النجاحات جتلت يف 

ما اأثبته رجال الأمن من كفاءة وقدرة وان�صباط وتعامل ح�صاري خالل 

ثم يف   ..»38« ال���دورة  العربية  ل��دول اخلليج  التعاون  تاأمني قمة جمل�س 

اجلهود الأمنية خالل فعاليات بطولة كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم.. 

عالوة على اجلهود اليومية يف حفظ الأمن يف ربوع الوطن.

و�صامًا على  الأمنية  للموؤ�ص�صة  العليا  ال�صيا�صية  القيادة  تقدير  وجاء 

اإىل القاعدة.. والتي بف�صل م�صاندتها  �صدر كل العاملني بها من القمة 

ودعمها لرجال الأمن حتقق ما حتقق.

نائب  ال�صباح  اجل��راح  ال�صيخ خالد  م.  الفريق  كلمات معايل  وج��اءت 

رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��وك��ي��ل ال�����وزارة ال��ف��ري��ق حممود 

الدو�صري ولإخوانه واأبنائه قيادات الوزارة لتلخ�س املوقف برمته حينما 

نقل اإليهم تقدير وحتيات القيادة ال�صيا�صية العليا ممثلة بح�صرة �صاحب 

ال�صمو اأمري البالد و�صمو ويل العهد الأمني و�صمو رئي�س جمل�س الوزراء 

اأنهم بذلوا جهودًا خمل�صة وكانوا قمة يف  حفظهم اهلل ورعاهم.. موؤكدًا 

العطاء والأداء وحتمل اأمانة امل�صوؤولية بكل تفان واإخال�س.

حفظ اهلل الكويت و�صعبها يف ظل قيادتها العليا احلكيمة.

همس
الوتر

عميد: عادل الحشاش

منظومة من النجاحات



67



68


