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رئيس األركان يبحث مع وزيرة الدفاع 
الهندية التعاون املشترك 

بــرعــايــة وحــضــور وكــيــل وزارة الداخلية املــســاعــد لشؤون 
املــؤســســات اإلصــالحــيــة وتنفيذ األحــكــام الــلــواء عبدالله املهنا 
وبحضور مدير عام اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية باإلنابة 
العميد عادل اإلبراهيم، ومدير إدارة مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام العميد عبد العزيز التورة، 
وعــدد من قيادات قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام.. 
أقيم تكرمي اجلهات املشاركة من مؤسسات وهيئات الدولة في دعم 

وتأهيل نزالء املؤسسات اإلصالحية.
وفي بداية احلفل رحب اللواء املهنا باحلضور ونقل إليهم حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وأشاد بالدور 
الذي قامت به هذه املؤسسات في تقومي وتأهيل النزالء من خالل 
البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية وتقدمي الدعم واملساعدة لهم 

وإعادة دمجهم في املجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.
كما أشاد بــإدارة التأهيل والتقومي بــوزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية وجمعية الهالل األحمر الكويتي لدورها في دعمها املادي 

واملعنوي للنزالء.
كما أثنى اللواء املهنا على دور الشهيد الدكتور وليد العلي 
إمام وخطيب املسجد الكبير أثناء مشاركته في املجال اإلصالحي 

والتوعوي للنزالء.
وفي نهاية احلفل قام اللواء املهنا بتوزيع الــدروع التذكارية 
وشهادات التقدير على اجلهات املشاركة، ومت إهداء درعا تذكارية 

اللواء عبدالله املهنا يكرم أحد املشاركنيباسم الشهيد الدكتور وليد العلي تسلمها جنله. 

2243 بالغا املهنا يكرم اجلهات املشاركة في دعم وتأهيل نزالء املؤسسات اإلصالحية  الصايغ: بدالة الطوارئ تلقت 
خالل األسبوع األول من العام الدراسي اجلديد 

 بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتي 
الفريق محمود الدوسري أمس االثنني 
مع سفير جمهورية الصني الشعبية 
لــدى دولــة الكويت وانــغ دي التعاون 

املشترك.
وقالت ادارة االعــالم االمني بــوزارة 
الداخلية في بيان صحافي انه مت خالل 
اللقاء مناقشة التعاون باملجاالت االمنية 
لالستفادة من اخلبرات والتقنيات األمنية 
الصينية خاصة مبجال مكافحة اإلرهاب 

واملخدرات واجلرائم اإللكترونية.
وأشــاد الفريق الدوسري بالعالقات 
التاريخية املتميزة بني البلدين على كافة 
األصعدة السيما األمنية منها امال باملزيد 

من التعاون مبا يخدم الطرفني.
ـــغ دي  ــن جــانــبــه أكـــد السفير وان م
عمق العالقة بــني البلدين الصديقني 
وتقدم بشكره وتقديره لدولة الكويت 
على حسن رعايتها للجالية الصينية 
املتواجدة على أرضها مشيدا بدورها 

الفريق محمود الدوسري يلتقي سفير جمهورية الصني الشعبية وانغ دياإلنساني االقليمي والعاملي.

وكيل »الداخلية« يبحث مع السفير 
الصيني التعاون املشترك 

جانب من اللقاء

بحث رئيس األركــان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الــركــن محمد اخلضر أمــس االثــنــني مع 
وزيرة الدفاع جلمهورية الهند الصديقة نيرماال 
سيتارمان التعاون املشترك. وقــالــت مديرية 
ــوزارة  التوجيه املعنوي والــعــالقــات العامة ب
الدفاع في بيان صحافي ان االجتماع يأتي ضمن 

ــارة الفريق الركن محمد اخلضر جلمهورية  زي
الهند الصديقة حيث مت خالل اللقاء مناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تعزيرها 
وتطويرها. كما بحث الفريق اخلضر مع رئيس 
أركـــان الــقــوات البرية ورئــيــس أركـــان القوات 

البحرية الهندية التعاون املشترك باالمور املتعلقة 
في اجلوانب التدريب والتمارين املشتركة بني 
البلدين الصديقني. حضر اإلجتماع كل من رئيس 
هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور املزيدي 
ومعاون رئيس األركان لهيئة العمليات واخلطط 

العميد الركن محمد الكندري والوفد املرافق له.

أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
اللواء جمال الصايغ أن قطاع العمليات قام بتنفيذ اخلطة 
التى وضعتها وزارة الداخلية الستقبال العام الدراسي 
اجلديد لتسهيل احلركة املرورية والعمل على مساندة 

قطاع املرور في تخفيف االختناقات املرورية.
ــار إلــى أن اخلطة التي تشمل عموم محافظات  وأش
البالد تركز على التنسيق املستمر بني كافة اإلدارات 
التابعة للقطاع )العمليات شرطة النجدة الدفاع املدني -
جناح طيران الشرطة( ملتابعة احلالة األمنية املصاحبة 
ــداث  للعام الــدراســي اجلــديــد والتعامل مــع كافة األح
واملعطيات منذ اليوم األول وحتى نهاية العام الدراسي، 
والــتــعــاون املستمر واملباشر بــني قطاعات الداخلية 
امليدانية املعنية وتكثيف تواجد الدوريات حول عموم 

املدارس والشوارع املؤدية لها في جميع مناطق البالد.
وذكر أن إدارة العمليات تقوم باستقبال كافة البالغات 
ـــواردة إلــى هاتف الطوارئ)112( والتعامل معها  ال
فور ورودهــا ومتريرها للجهات املعنية للتعامل معها 
وفق اخلطة املوضوعة، مشيرا إلى أن كافة البالغات 
يتم التعامل معها بكل جدية دون تأجيل لتقدمي الدعم 

واملساعدة للمواطنني واملقيمني.
وأشــار اللواء الصايغ إلى أن هاتف الطوارئ 112 

تعامل مع 2243 بالغا منها 189 اختناقا مروريا خالل 
األسبوع األول من بداية العام الدراسي اجلديد.

وقال إن اخلطة تهدف إلى معاجلة جميع االختناقات 
املرورية التي تصاحب بداية اليوم الدراسي والذي 
يتزامن مع أوقــات الــدوام الرسمي لألجهزة احلكومية 
وبعض شــركــات القطاع اخلـــاص، حيث يتم توزيع 
دوريات اإلدارة العامة لشرطة النجدة الثابتة واملتحركة 
على الــطــرق والتقاطعات الرئيسية ملراقبة ورصــد 
احلركة املرورية ونقل املعلومات عن احلالة األمنية 
واملرورية إلى غرفة العمليات للتعامل الفوري مع جميع 
البالغات الـــواردة والتي حتتاج إلــى تدخل من رجال 
األمــن باإلضافة إلى تقدمي كافة املساعدات اإلنسانية 

ملرتادي الطريق.
وأوضــح أن اإلدارة العامة لشرطة النجدة لها دور 
وقائي وإنساني في املقام األول حيث انها تعمل على 

التواجد املستمر لتقدمي اخلدمة بأسرع وقت ممكن.
وأشاد اللواء الصايغ بدور أولياء األمور من مواطنني 
ومقيمني بحسن تعاونهم مع رجــال األمــن والتزامهم 
باخلطوط األرضية واللوحات اإلرشــاديــة مما يسهم 
ــد من االزدحــام  في انسيابية احلركة املــروريــة واحل

واالختناقات على الطريق، مؤكدا انهم القدوة لألبناء. 


