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أمير البالد يهنئ رئيس جمهورية 
جيبوتي بالعيد الوطني لبالده

ــاد  ــب ــو أمــيــر ال ــم ــس ــث صــاحــب ال ــع  ب
الشيخ صباح األحــمــد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ــبــاده، متمنيا ســمــوه لفخامته موفور  ل
الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.

ــي العهد   وبعث سمو نائب األمير وول
الشيخ نــواف األحــمــد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 

نائب األمير يشكر املهنئني مبناسبة عيد الفطر 

خالل جولة تفقدية ملنفذ العبدلي وبعض املراكز احلدودية البرية 

 الدوسري:  املستجدات األمنية في املنطقة  تفرض 
علينا مواصلة اليقظة واحلذر واملثابرة

تأكيداً على التواصل والــروابــط الوثيقة 
التي جتمع املؤسسة األمنية قيادة وضباطاً 
وضباط صف وأفـــراداً ومدنيني، وبناء على 
ــراح نائب رئيس  تعليمات الشيخ خالد اجل
مجلس الـــوزراء ووزيــر الداخلية، قــام وكيل 
وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أمس 
الثاثاء ثالث أيام عيد الفطر السعيد يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن 
احلدود الفريق الشيخ محمد اليوسف ، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
ــام اإلدارة  الــلــواء جــمــال الــصــايــغ، ومــديــر ع
العامة للعاقات واإلعام األمني العميد عادل 
احلشاش، بجولة تفقدية باحلدود الشمالية 
تتضمن زيارة قطاع العبدلي وعدد من املراكز 

احلدودية التابعة له.
وقد وصل الفريق الدوسري ومرافقوه على 
منت طائرة عمودية الى مركز البحيث احلدودي 
ــام اإلدارة  ــان فــي استقباله مــديــر ع حيث ك
العامة ألمن احلدود البرية اللواء فؤاد األثري، 
ومساعده الــلــواء فيصل العيسى، ومديرو 

اإلدارات ومساعدوهم.
وقد نقل الفريق الدوسري حتيات وتهنئة 
ـــراح نــائــب رئــيــس مجلس  الشيخ خــالــد اجل
الــوزراء وزيــر الداخلية مبناسبة عيد الفطر 
ــال أمــن احلـــدود، مثنياً على  السعيد إلــى رج
جهودهم وتضحياتهم ومشيداً بتواجدهم على 
رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم رغم عطلة 
العيد. واستهل الفريق الدوسري جولته في 
مركز البحيث احلدودي بتفقد غرفة العمليات 
حيث استمع لشرح مفصل عن اآلليات املوجودة 
ومدى اجلاهزية لتأمني احلــدود وآلية العمل 
واملشاريع احلالية للتطوير وخطط الصيانة 
والتحديث. كما اطلع على العديد من اآلليات 
احلديثة املستخدمة وعلى الوحدات العاملة 
واملهام األمنية املنوطة بها خاصة في مجال 
املراقبة املتطورة مبا يهدف الى زيــادة كفاءة 
األداء. ثم قام الفريق الدوسري يرافقه الفريق 
الشيخ محمد اليوسف ، واللواء فؤاد األثري 
بجولة حدودية على عدد من املراكز احلدودية 
التقى خالها الضباط وضباط الصف واألفراد 
وبارك لهم مبناسبة عيد الفطر السعيد ونقل 
إليهم حتيات وتهنئة الشيخ خالد اجلراح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحثهم 
الفريق الدوسري على مواصلة العمل مبزيد 
من اليقظة واالنتباه من أجل حماية أمن كويتنا 
الغالية. واطمأن على احلالة األمنية بطول 
احلــدود الشمالية ومــدى جاهزية رجــال أمن 

احلدود واستعدادهم وفقا للخطط املوضوعة.

وأبدى الفريق الدوسري بعض املاحظات 
لزيادة كفاءة ولدعم تأمني وجاهزية املراكز 
على طول احلدود، مؤكداً على أهمية مضاعفة 
اليقظة واحلــذر واستخدام األنظمة احلديثة 
الذكية في مجال تأمني احلدود، مؤكداً أن رجال 
ــدود العيون الساهرة التي تضحي  أمــن احل
بالغالي والنفيس وال تتوقف عــن العطاء 
للوطن الذي يستحق منا الكثير، مشدداً على 
أنــه ال مجال ألي تهاون حينما يتعلق األمر 

باملصالح العليا لدولة الكويت.
وأكد أن الثقة األميرية الغالية التي نالها 
الفريق الشيخ محمد اليوسف ، جاءت تتويجاً 
ــل الشكر لقادتكم  جلــهــوده وجــهــودكــم، وك
باحلدود البرية أو البحرية ولكم جميعاً فنحن 
نفخر بكم وبقادتكم الذين مترسوا وتشبعوا 
بالعمل األمني، ونفخر بقيامكم بتأسيس مركز 

التدريب التخصصي فأنتم تواصلون مسيرة 
من سبقوكم وسبقونا.

وأعــرب الفريق الشيخ محمد اليوسف عن 
عميق الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح ، 
وللفريق الدوسري على دعمهما ومساندتهما 
لقطاع امن احلــدود وتوفير أحــدث االساليب 
املتطورة ملواجهة املستجدات األمنية وأي 
فرضيات، مؤكدا أن رجال امن احلــدود نذروا 

أنفسهم خلدمة الوطن وحمايته.
ثم قام الفريق الدوسري ومرافقوه بزيارة 
لإلدارة العامة ألمن املنافذ البرية حيث كان في 
استقبالهم مدير عام اإلدارة العميد إياد احلداد 
وعدد من القيادات حيث استمع إلى إيجاز من 
العميد إياد احلداد عن الهيكل التنظيمي لإلدارة 

واملهام املنوطة بها.

ثم توجه الفريق الدوسري ومرافقوه إلى 
ــدود الشمالية حيث  منفذ العبدلي على احل
اطلع على مهام ونظام العمل في املنفذ وآلياته 
واجــراءات التفتيش والتعاون والتنسيق مع 
اجلهات املساندة واملعاونة لــوزارة الداخلية 
واستمع إلى شرح ملا يتميز به العمل من دقة 
وسرعة التي تعكس حرص املؤسسة األمنية 
على تقدمي أفضل اخلدمات بكل سهولة مع 
احلــرص على رفع كفاءة العناصر البشرية 

بالتدريب واإلعداد والتأهيل املستمر.
وتفقد إجراءات التفتيش والتدقيق املتبعة 
ـــروج املــســافــريــن وتــبــادل  أثــنــاء دخـــول وخ
ــدد منهم واطــلــع على آرائهم  احلــديــث مــع ع
ومقترحاتهم كما اطلع على احلركة التجارية 
للشاحنات وآلية دخولها وتفتيشها من قبل 
رجال اإلدارة العامة للجمارك وكيفية الربط 
والتنسيق مع املنافذ البرية األخرى وجاهزيتها 
الستقبال القادمني واملغادرين، منوهاً باجلهود 

املبذولة في هذا الصدد.
ــاه  ــن رض ــــرب الــفــريــق الـــدوســـري ع وأع
وارتــيــاحــه ملــا شــاهــده مــن جــاهــزيــة، مشيراً 
إلــى أهمية مواصلة اليقظة واملثابرة نظراً 

للمستجدات األمنية في املنطقة.
ونـــوه بــأهــمــيــة دور رجـــال أمـــن املنافذ 
باعتبارهم الواجهة احلضارية وخط الدفاع 
األول ضد اجلرمية، مؤكداً ثقته في قدرتهم 
ــارئ والتعامل مــع كافة  على مواجهة أي ط

الفرضيات بكفاءة واقتدار.
وتوجه الفريق الدوسري بالدعاء أن يحفظ 

الله الكويت أميراً وشعباً.

العوضي تفقد سير العمل في مطار الكويت الدولي  
في إطــار اجلــوالت التفقدية املستمرة لقيادات وزارة الداخلية 
وجتسيداً للتواصل الدائم مع رجال األمن،  قام وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي يرافقه اللواء 
وليد الصالح مدير عام اإلدارة العامة ألمن املطار بجولة ميدانية 

مبناسبة عيد الفطر السعيد في مطار الكويت الدولي .

وقد نقل اللواء العوضي حتيات وتهاني نائب رئيس مجلس 
ــراح ، ووكيــل وزارة  ــر الداخلية الشيخ خالد اجل الـــوزراء ووزي
الداخلية الفريق محمود الدوسري مبناسبة عيد الفطر السعيد إلى 
رجال أمن املطار مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم 
وذويهم. وأشاد اللواء العوضي برجال أمن املطار ومبا شاهده من 

حرص وتواجد رجــال األمــن على مــدار الساعة حلفظ األمــن وعلى 
جاهزيتهم باستقبال املسافرين على مدار الساعة.

وطالب اللواء منصور العوضي من قيادات قطاع املنافذ بزيارة 
قطاعاتهم البرية والبحرية لاطاع على سير العمل خال فترة 

العيد الفطر .

 وجه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد كلمة شكر وتقدير وثناء إلى 
كافة إخــوانــه املواطنني الــكــرام داخــل الباد 
وخارجها وإلــى املقيمني األوفياء على ارض 
دولة الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص 
تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة 
التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد من خال 
برقيات التهاني أو االتصاالت الهاتفية أو كافة 
أشكال التعبير األخرى بهذه املناسبة املباركة 
علينا جميعا سائا املولى العلي القدير أن 
يعيدها على الوطن الغالي وعلى املواطنني 
الكرام واملقيمني األوفياء بوافر اخلير واليمن 
ــدمي على اجلميع موفور  والــبــركــات وأن ي
الصحة والعافية وأن يسدد اخلطى لكل ما فيه 
خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة حتت ظل 
القيادة احلكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو الشيخ صباح األحــمــد أمير 
الباد حفظه الله ورعــاه ذخــرا للباد وقائدا 

للعمل اإلنساني.

احلداد يشيد بيقظة وجاهزية رجال املنافذ البرية 
أكد مدير عام االدارة العامة ألمن املنافذ البرية العميد 
ــداد أن رجــال األمــن هم العيون الساهرة على  إيــاد احل
أمن الباد، مؤكداً ثقته فيهم وبالتنسيق والتعاون بني 
قيادات وضباط وأفراد قطاع أمن املنافذ ملواجهة أي طارئ 

والتعامل معه بكفاءة واقتدار.
ــداد خــال جولته التفقدية ملنافذ  ــاد العميد احل وأش
الساملي والعبدلي والنويصيب في اليوم الثاني من 
أيام عيد الفطر السعيد برجال أمن املنافذ وذلك في إطار 
ــوالت التفقدية املستمرة لقيادات وزارة الداخلية  اجل
ــاع األمنية  وجتسيداً للتواصل الدائم ومتابعة األوض
بوجود رجال أمن املنافذ على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم 
وذويهم خال أيام العيد، معربا عن ارتياحه ملا شاهده من 

يقظة وجاهزية للقوات املوجودة ونقاط املراقبة. 
ونقل العميد احلداد حتيات وتهاني نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ خالد اجلــراح ، ووكيل 
الوزارة الفريق محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية 

املساعد لشؤون أمــن املنافذ الــلــواء منصور العوضي 
مبناسبة عيد الفطر السعيد الى رجال أمن املنافذ.

وأشــاد العميد احلــداد مبا ملسه من اجنـــازات أمنية 
وتقنية على مستوى عــال حتققت على أرض الواقع 
بسواعد أبناء الكويت املخلصني مؤكداً دعــم القيادات 
االمنية لكل اجلهود املبذولة في قطاع املنافذ مثمنا دور 

العاملني فيها.
ومن جانبهم أعرب العاملون باملنافذ عن سعادتهم ملثل 

هذه الزيارات ملا لها من آثار ايجابية في نفوسهم.
وأشاروا الى أن هذه الزيارات تكون دائما حافزا ودافعا 
للعمل املبدع اخلاق ليكون العمل االمني متميزا وعلى 

أعلى مستوى.
وشكرالعميد احلداد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ا، ووكيل الــوزارة الفريق 
محمود الدوسري، ملا يقدمانه من دعم ومساندة لرجال 

جانب من تفقد أحد املنافذاألمن بصفه عامة وقطاع املنافذ بصفة خاصة.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
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جانب من تفقد أحد املراكز

الفريق محمود الدوسري في لقطة جماعية في منفذ العبدلي

خال زيارة مركز البحيث

مدير اجلمارك يتفقد ميدانيًا 
منفذ الساملي اجلمركي 

ــام االدارة الــعــامــة للجمارك  ــام مــديــر ع ق
املستشار جمال اجلاوي، بجولة ميدانية ملنفذ 
الساملي اجلمركي لاطاع على سير العمل 
وتهنئة رجال اجلمارك   مبناسبة عيد الفطر 

السعيد.
وقد رافقه مدير إدارة اجلمرك البري مشعان 
السعيدي وكــان في استقباله لــدى وصوله 
مراقب مركز الساملي ماطر الضفيري وكافة 

املسؤولني باملركز واملوظفني.
وقــد نقل املستشار اجلــاوي إلــى إخوانه 

منتسبي اجلمارك حتيات وتهاني نائب رئيس 
ــر املالية أنــس الصالح  ـــوزراء وزي مجلس ال
مبناسبة عيد الفطر السعيد مشيداً بتواجدهم 

على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم.
وأعــرب عن سعادته ملا شاهده من تواجد 
وجاهزية مشيدا باجلهود الكبيرة التي يقوم 
بها العاملني في هذه املراكز مثمناً دور وجهود 
رجــال اجلمارك في مواجهة املهربني وجتار 
املمنوعات، وباعتبارهم خط الدفاع األول عن 

دولة الكويت.

جانب من اجلولة التفقدية


