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خالل تكرميه من »أمن احلدود البرية«

الدوسري: الفريق محمد اليوسف عمل بشجاعة واحترافية
برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الــدوســري، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشئون أمن احلدود الفريق 
ــل وزارة  ــي الــشــيــخ محمد الــيــوســف، ووك
الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء 
جــمــال الــصــايــغ، ووكــيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اخلاص باإلنابة اللواء 
شكري النجار، ومدير عــام اإلدارة العامة 
للتدريب اللواء أنــور البرجس، ومدير عام 
ــدود البرية اللواء  اإلدارة العامة ألمــن احل
فيصل العيسي، ومساعد آمر القوة البرية 
باجليش الكويتي العميد غــازي الظفيري، 
ومدير عام اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

األمني العميد عادل احلشاش.
قامت اإلدارة العامة ألمن احلــدود البرية 
بتكرمي الوكيل املساعد لشؤون أمن احلدود 
الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، 
وتخريج مجتازي الـــدورات املنعقدة لدى 
مركز التدريب التخصصي التابع لــإدارة 

العامة ألمن احلدود البرية.
وقد أعــرب وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود الدوسري، عن تقديره العميق لوكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن احلدود 
الفريق الشيخ محمد اليوسف، ملا شاهده منه 
من تضحيات وشجاعة وإقــدام في العمل، 
وأضاف: لقد زاملت الفريق اليوسف على مدار 
40 عاما وشاهدت احترافيته في العمل فله 
مني كل التقدير واالحترام وهذه سنة احلياة 
جيل يسلم جيال، فالشيخ اليوسف مكسب 

كبير لدولتنا احلبيبة الكويت في أي موقع.
وأضاف أنه على الرغم من حزمه وحسمه 
في العمل ولكن يقبع خلف هــذا احلــزم قلب 
حنون وله كثير من املواقف الطيبة واإلنسانية 

جتاه كثير من عملوا معه في الوزارة.
وفــي النهاية أمتنى لــه كــل التوفيق في 
حياته املدنية املقبلة حيث إننا نفتخر بأنه ابن 

من أبناء وزارة الداخلية.
وفي كلمة لوكيل وزارة الداخلية املساعد 
ــدود الفريق الشيخ محمد  لشؤون أمــن احل
اليوسف، قــال: أتقدم بجزيل الشكر إلى كل 

أبنائي في وزارة الداخلية وأخــص بالشكر 
كل من عمل معي على مدار خدمتي التي امتدت 
إلــى أكثر من نصف قــرن وهنا يقف لساني 
عاجزا عن التعبير باحساسي الداخلي ولكن 
أوصيكم على بلدنا احلبيبة الكويت، وأن 
ال يدخر أحــدا منكم جهدا في خدمة الــوزارة 
حيث أنتم أمل الكويت.. فحافظوا عليها مثل ما 

حافظنا عليها.
وفي النهاية ال يسعني إال أن أقول لكم لي 
كل الشرف أن أظل بجانبكم على كل األصعدة 
وســأخــدم الكويت فــي أي مــوقــع أكــلــف له، 
وسوف تظل بدلتي العسكرية شرف لي طوال 

حياتي حتى لو تقاعدت.
وختاما: لقد بذلت كل ما في وسعي من 
أجل خدمة الكويت احلبيبة وأمتنى مزيدا من 

التقدم واالزدهار لوزارتنا احلبيبة، ومجتازي 
هذه الدورات التي نحن بصدد تكرميهم.

ــام اإلدارة العامة ألمن  وأعـــرب مــديــر ع
احلـــدود البرية الــلــواء فيصل العيسي عن 
ترحيبه بوكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الــدوســري ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون أمن احلــدود الفريق الشيخ محمود 
يوسف الصباح والوكالء والوكالء املساعدون 
واحلضور، لتخريج مجتازي هذه الــدورات 
لرفع مستوى الكفاءة القتالية ملنتسبي اإلدارة 

العامة ألمن احلدود البرية.
وتقدم بالشكر للوكيل املساعد ألمن احلدود 
الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح على 
ــع الكفاءة  ــم على رف ــدائ دعــمــه وحــرصــه ال
التدريبية واخلــبــرة املعلوماتية ملنتسبي 

اإلدارة العامة للحدود البرية للحفاظ على 
امن وسالمة احلدود لدولة الكويت.

كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إجناح 
هــذه الـــدورات من اجليش الكويتي ووزارة 
الصحة وقطاعات وإدارات وزارة الداخلية، 

وإدارة الطوارئ الطبية.
واختتم الــلــواء العيسى كلمته بإعالن 
ــاإلدارة العامة  تسمية الصالة الرياضية ب
ألمــن احلـــدود البرية باسم صالة الفريق 
أول متقاعد الشيخ محمد اليوسف الصباح 
تخليدا لعمله وجهده الالمحدود لهذا القطاع. 
وقبل حفل التكرمي مت عرض فيلم وثائقي 
من إعداد اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني يوضح الدورات التي مت االنتهاء منها 
وعرض مع الفيلم جزء من التاريخ احلافل 

الـــذي يحمل إجنــــازات الــفــريــق اليوسف، 
حيث أكــدت جميع القيادات بأمن احلــدود 
على حرصه الدائم ودعمه على رفع الكفاءة 
التدريبية للحفاظ على أمن وسالمة احلدود 

لدولتنا احلبيبة.
وقد مت تكرمي مجتازي الدورة التأسيسية 
ألمن احلدود البرية رقم )4( ودورة السيجال 
للدفاع عن النفس رقم )7( ودورة الضبط 
 ( M16 ( والتفتيش ودورة فك وتركيب
ودورة عمليات امن احلدود البرية رقم ) 1، 
2، 3، 4، 5 ( كما مت تكرمي الفائزين بالبطولة 
 M16 األولــى ألمن احلــدود البرية لبندقية

مسدس جلوك.
وخالل احلفل قام وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أمن احلدود الفريق الشيخ 

محمد اليوسف بتقدمي درع تذكارية لوكيل 
وزارة الــداخــلــيــة الــفــريــق مــحــمــود محمد 
الــدوســري وخــالل احلفل مت تكرمي الفريق 

الشيخ محمد اليوسف مبناسبة تقاعده.
وقـــام وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة املساعد 
لشؤون العمليات الــلــواء جمال الصايغ، 
بتقدمي درع تذكارية للفريق اليوسف كما 
قــدم مدير عــام أمــن احلـــدود البرية اللواء 
ــا تذكارية نيابة عن  فيصل العيسى درع
جميع منتسبي اإلدارة العامة ألمن احلدود 
البرية للفريق الشيخ محمد اليوسف كما قدم 
عدد من قادة اإلدارة دروعا شخصية للفريق 

اليوسف.
وفي اخلتام مت تكرمي القطاعات املشاركة 

في إعداد وتنظيم الدورات.

»احلرس الوطني« بحث مع مؤسسة التأمينات  سبل الربط اآللي وسرعة إجناز املعامالت
عقد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي اجتماعا مع نائب مدير املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية خالد الفضالة ملتابعة جهود الربط اآللي بني 
اجلانبني لتسهيل إجراءات العمل وتسريع إجناز املعامالت 

اليومية للحرس الوطني مع املؤسسة.
ــاع انــســجــامــا مــع أهــــداف الوثيقة  ــم ــت ويــأتــي االج
االستراتيجية للحرس الوطني 2020 »األمـــن أوال«، 
بالتواصل مع اجلهات احلكومية ومؤسسات الدولة لبناء 
جسور التعاون من اجل تطبيق أحدث األنظمة التي تساهم 

في تقدمي أفضل خدمة ملنتسبي احلرس الوطني.
وحضر االجتماع من احلــرس الوطني قائد العمليات 
واخلطط اللواء الركن فالح شجاع فالح، ومدير مديرية 
نظم املعلومات العميد مهندس نــاصــر نــاصــر، ومدير 
مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبداللطيف، ورئيس 
فرع الرواتب العقيد محمد عبد احملسن عــزاره، كما حضر 
االجتماع مــن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
جمال الوسمي، وسعود حسني، وسلمان الشمالن، وسناء 

شهيبي. 

»الداخلية« حتبط محاولة تهريب شحنة 
300 ألف دينار  مخدرات بقيمة 

 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمــس االثنني 
إحباطها محاولة تهريب شحنة من مادة احلشيش 
املخدرة قادمة إلى البالد من إحدى الدول املجاورة 
عن طريق البحر بقيمة 300 ألف دينار )نحو مليون 

دوالر أمريكي(.
وقالت الــوزارة في بيان صحفي لــالدارة العامة 
ــال قطاع األمــن  للعالقات واإلعـــالم األمــنــي إن رج
اجلنائي ممثال في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
متكنوا من ضبط املتهم في هذه القضية وهو غير 
كويتي اجلنسية وبحوزته 150 كيلوغراما من مادة 

احلشيش املخدرة.
وأضافت أن ضبط املتهم مت إثر تكثيف التحريات 

وجمع االســتــدالالت ملــدة شهر إذ وردت معلومات 
من أحد املصادر تفيد بوجود شخص غير كويتي 
من أرباب السوابق في االجتار باملخدرات سيجلب 
كميات كبيرة من مادة احلشيش املخدرة إلى البالد 

عن طريق البحر من إحدى الدول املجاورة.
وذكرت أن املتهم اعترف أثناء التحقيق معه بأنه 
اعتاد على جلب كميات كبيرة من املواد املخدرة مع 
شريك له خارج البالد وأنه تعرف عليه أثناء تنفيذ 

حكم صادر بحقهما في السجن املركزي.
وأشارت إلى أنه متت إحالة املتهم واملضبوطات 
ــداد مذكرة للمتهم  إلــى جهة االختصاص وجــار إع

املوجود خارج البالد.

شحنة املخدرات

لقطة جماعية للمشاركني في حفل التكرميالفريق محمود الدوسري يقدم درعا للفريق الشيخ محمد اليوسف

»2018 بدء التحضير النطالق مترين »لؤلؤة الغرب 

ــس بهيئة العمليات واخلطط   عقد صــبــاح أم
اإلجتماع التخطيطي األول لتمرين ) لؤلؤة الغرب 
2018 ( برئاسة مدير التدريب بهيئة العمليات 
واخلطط العميد الركن خالد اجلطيلي من اجلانب 
الكويتي ومساعد مدير التمرين العقيد الركن كلوب 
دانييل من اجلانب الفرنسي، والذي تستمر فعالياته 

من 20 إلى 23 نوفمبر اجلاري. 
 وتأتي هذه اإلجتماعات التخطيطية بهدف اإلعداد 
والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين والذي سوف 
تنفذ فعالياته في نوفمبر 2018، إلى جانب توحيد 
مفاهيم العمليات العسكرية املشتركة لرفع قدرة 

االستجابة للمشاركني وتعزيز التعاون العسكري 
املشترك وتطويره وإكتساب املزيد من اخلبرات 
ــى رؤيـــة مــوحــدة للتنسيق والتعاون  وصـــوال إل

املشترك في مختلف العمليات العسكرية.
 واجلدير بالذكر أن مترين لؤلؤة الغرب يتشكل 
من سلسلة متعددة من التمارين املشتركة برية 
وجوية وبحرية بالتعاون بني اجلانبني الكويتي 
والفرنسي، وقد إنطلق التمرين األول بني الطرفني 
في عام 2004، حتت نفس املسمى وفقا للمعاهدة 

املوقعة بني البلدين.
 حضر اإلجتماع عدد من كبار ضباط اجليش.

»اخلدمة الوطنية العسكرية« تستقبل الدفعة األولى من املكلفني
قامت هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية 
صباح أمــس باستقبال الدفعة االولــى من 
املكلفني باخلدمة الوطنية العسكرية، وذلك 
إلستكمال بياناتهم واجــراءات الفحوصات 
الطبية الــالزمــة واطــالعــهــم بالتعليمات 
والــتــوجــيــهــات لتنفيذ اخلــدمــة الوطنية 

العسكرية. 
ــة الوطنية  ــدم ــذت هيئة اخل ــخ وقـــد ات
العسكرية جميع الترتيبات الضرورية 
واالستعدادات الالزمة لهذه العملية، وكان 
ــالل مواعيد يتم  حــضــور املتقدمني مــن خ

إرسالها لهم عبر البريد اإللكتروني.
 واجلــديــر بالذكر أن اإلستدعاء يشمل 
ــة الوطنية  ــدم الــدفــعــه االولــــى ألداء اخل
العسكرية العسكرية من مواليد 10 مايو 
ولغاية 6 نوفمبر 1999، وتهيب رئاسة 
ــان العامة للجيش املكلفني باخلدمة  األرك
اإللــتــزام والتقيد مبراجعة هيئة اخلدمة 
ــي معسكرات  الــوطــنــيــة الــعــســكــريــة - ف

املباركية.

حمالت أمنية لألمن العام تسفر 
ع�����ن ض���ب���ط م���ط���ل���وب���ني ج��ن��ائ��ي��ا 

ومخالفني لقانون اإلقامة 
ضمن جهود قطاع األمــن الــعــام حلفظ األمــن 
والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون ملنع وقوع 
اجلرمية والوقاية منها وضبط مرتكبيها بإشراف 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون األمن العام 
باإلنابة اللواء ابراهيم الطراح نفذت مديريات االمن 

عدة حمالت أمنية مفاجئة.
ــذه احلــمــالت عــن ضبط )20(  ــد أســفــرت ه وق
مطلوب جنائي ومــدنــي جلــهــات امنيه مختلفة 
باإلضافة إلى )3( مخالفني لقانون اإلقامة وبدون 
أثبات، باإلضافة إلى ضبط )7( قضايا مخدرات 

ومصنع خمور باإلضافة إلى مخالفات أخري.
وتؤكد االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني 
على استمرارية احلمالت االمنية على مدار الساعة 
وفي كافة املناطق للعمل على تطبيق القانون واحلد 

من السلوكيات اخلاطئة لتحقيق األمن.

الفريق هاشم الرفاعي يقدم درعا خلالد الفضالة

 جانب من االجتماع

 جانب من عملية االستقبال

تتمات

»الشؤون«
واكــدت العدواني اهمية تلك االجتماعات من اجل التنسيق 
والتعاون بني اجلهات املعنية في ضوء هذه الظروف االستثنائية 

التي تتطلب االستعدادات والتجهيزات الالزمة.
مــن جانبه اكــد الــعــنــزي فــي تصريح ممــاثــل اهمية عقد 
االجتماعات الدورية بني اجلانبني بهدف توفير السلع الضرورية 
في البالد وعدم إشعار املواطن بأي نقص فيها عبر توفيرها من 

املخزون وطرحها في منافذ البيع باجلمعيات التعاونية.

إيران
من جهة أخــرى، زعمت اخلارجية اإليرانية أن السعودية 
قامت باستصدار بيان مــن اجلامعة العربية يحتوي على 
“أكاذيب”، مطالبة إياها بوقف ضغوطها على قطر ولبنان 
ووقف تدخلها العسكري في البحرين.= من جانبه، أبلغ  رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون أمني عام جامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط ان “لبنان ليس مسؤوالً عن الصراعات العربية 
او االقليمية التي تشهدها دول عربية وهو لم يعتِد على أحد وال 
يجوز بالتالي ان يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره األمني 
والسياسي”. وقال خالل لقائه أبو الغيط: “لبنان ال ميكن أن 
يقبل اإليحاء بأّن احلكومة اللبنانية شريكة في اعمال ارهابية 

واملوقف الذي اتخذه مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية 
باألمس يعّبر عن ارادة وطنية جامعة”.

وأشار الرئيس عون الى ان “لبنان واجه اإلعتداءات املستمرة 
منذ العام 1978 وحّتى العام 2006 واستطاع حترير أرضه 
واإلستهداف االسرائيلي ال يزال مستمراً ومن حق اللبنانيني ان 

يقاوموه ويحبطوا مخططاته بكل الوسائل املتاحة”.

إحالة »املرئي واملسموع«
وبينما قررت اللجنة الصحية البرملانية تأجيل اقرار قانوني 
التأمني الصحي للمواطنني وحــقــوق املــريــض حلــني حضور 
وزير الصحة الجتماع مقبل للجنة بعدما يتم تشكيل احلكومة 
اجلديدة ، ناقشت اللجنة التشريعية البرملانية أمس مقترحني 
ــالم املرئي  بتعديل قانون رقــم )61( لسنة 2007 بشأن اإلع
واملسموع وناقشت اقتراحات بقوانني بشأن مكافحة العنف 
األسري بحضور رئيس جلنة املرأة بجمعية احملامني الكويتية 
احملامية عذراء الرفاعي ومت تأجيل إقرار العنف االسري حلني 

تشكيل احلكومة اجلديدة الستطالع رأي وزير العدل املقبل.
وأكد اخلبراء القانونيني في اللجنة في تقرير لهم أن املقترحني 
اللذين ناقشتهما اللجنة بتعديل قانون اإلعالم املرئي واملسموع 
تشوب بعض نصوصهما شبهة عدم الدستورية والبعض االخر 
مما تتضمنه املقترحان محقق بالفعل في القواعد العامة اجلزائية 

. واالقتراح األول يتضمن وضع رسم أو كفالة بقيمة 500 دينار 
عند تقدمي شكاوى جرائم املرئي واملسموع كما هو احلال في 
قانون احملكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار 

للتأكد من اجلدية وعدم إرهاق احملكمة في الكثير من القضايا. 
واالقتراح الثاني الــذي ناقشته اللجنة يقضي بأال يتحمل 
املعد واملذيع واملخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء 
مباشرة، وقررت اللجنة إحالة التعديالت الى جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية ملناقشة اجلهات املختصة بالتحقيقات في 

املقترحني  .
وأكد اخلبراء وجود شبهة عدم الدستورية في االقتراح األول 
في الفقرة اخلاصة بإلزام الشاكي بتقدمي كفالة مالية قدرها 500 
دينار عند تقدمي بالغه أو شكواه وذلك باملخالفة للمادة )45( 
من الدستور الكويتي والتي تنص على “لكل فرد أن يخاطب 
السلطات العامة كتابة وبتوقيعه فضال عن شبهة مخالفة املادة 
)166( من الدستور والتي تنص على أن : “ حق التقاضي مكفول 
للناس ، ويبني القانون اإلجــراءات واألوضــاع الالزمة ملمارسة 
هــذا احلــق “ . ومــن ثم فال يجوز أن يعطل النص الدستوري 
بفرض أية قيود على مخاطبة السلطات العامة .وينبغي عدم 
املغاالة في القيود الواردة على حق التقاضي املكفول دستورياً 
وتكون املغاالة حني يتطلب املشرع إجــراءات أو رسوم يصعب 
على الشخص العادي اتخاذها ومنها فرض رسوم أو كفاالت 

مغاالة فيها .

تتمات


