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أكد رفض الوزارة التأثير على أي قيادي بالتخلي عن امتيازات التقاعد أو طلب التقاعد القسري منه

الفهد لقيادات »الداخلية« قبل أيام من انتهاء مهلة التقاعد:
مقبلون على حركة تدوير ومن يرد االستمرار فعليه مواكبة التطوير

اخلدم���ة والعمل أو الرغبة 
املزايا  في احلصول عل���ى 
ول���كل حرية االختيار بناء 
على قناعات ذاتية دون أي 
ضغوط او توجيهات فالوقت 
مازال متاحا امام من يرغب 
في اي من الرغبتني الى نهاية 

العام احلالي.

لدينا كوادر أمنية مؤهلة على 
درجة عالية

وأضاف الفريق سليمان 
الفه���د ان حري���ة االختيار 
متاحة جلميع الضباط وبكل 
التقدير واالحترام لسنوات 
اخلدمة واجلهود التي بذلوها 
كذل���ك احلال ملن يرغب في 
االس���تمرار والبق���اء ف���ي 
اخلدمة، الفتا الى ان الوزارة 
تعمل وفق إطار مؤسس���ي 
ومنهجي قائم على االحالل 
والتبديل كما هو متبع في 
أعرق املؤسس���ات األمنية 
في العال���م، على اعتبار ان 
التقاعد سنة احلياة، لذلك 
ف���ان اس���تراتيجية العمل 
األمني تس���ير وفق خطط 
اع���داد وتدريب  وبرام���ج 
وتأهيل صفوف من القيادات 
العليا والوسطى والصغرى 
الكوادر األمنية  ولدينا من 
املؤهلة عل���ى درجة عالية 
من التخصص والتي متلك 
اخلبرات والتجارب العملية 
وامليدانية لتولي املناصب في 
مختلف املواقع بال حساسية 
فال يوجد لدينا ما يس���مى 
بالفراغ وال نت���رك األمور 
لظروف وليس هناك شيء 
دائم والكل يخضع حلركة 
التغير لألفضل واألصلح، 

كما ال يوجد أشخاص دائمون 
ف���دوام احلال م���ن احملال 
والكويت ه���ي الدائمة أبدا 

بإذن اهلل.

اإلجابة عن التساؤالت

وقد اجاب الفريق الفهد 
عن أسئلة واستفسارات عدد 
من الضباط لتوضيح بعض 
بالتقاعد  املتعلقة  اجلوانب 
واالستفادة من املزايا وانه 
ال عالقة مطلق���ا بني البقاء 
واالستمرار في اخلدمة وبني 
حرك���ة التدوير والتنقالت 
املقبلة، فرجل  والتعيينات 
األمن مؤهل وعلى استعداد 
دائ���م للعمل ف���ي مختلف 
املواقع وحت���ت اي ظروف 
امله���ام والواجبات  تطلبها 
األمنية وكرر شكره للقيادات 
مؤكدا لهم انهم أبناء الداخلية 
األوفياء وس���يظلون دائما 
وابدأ وبصماتهم وشواهد 
القلوب  عملهم راسخة في 
والوج���دان، وان الوزارة ال 
ميكن في يوم من األيام إال 
ان تستذكر باخلير كل من 
املتقاعدين  عملوا فيها من 

او في اخلدمة.
فما نحن اليوم اال امتداد 
من أسس ورس���خ القاعدة 
األمني���ة واألمل في إخوتنا 
مما سيحملون األمانة والعمل 
األمني ودفعه نحو مزيد من 
األمن واألم���ان لكل مواطن 

ومقيم.
وفي اخلتام اعرب الفريق 
الفهد عن تقديره ومتنياته 
التقاعد او  ملن يرغب ف���ي 
البقاء باملزي���د من النجاح 

والتوفيق.

الفريق سليمان  وأشار 
الفهد ال���ى ان نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
لديه توجه بإص���دار قرار 
بحركة تنقالت وتعيينات 
ف���ي مطل���ع الع���ام املقبل 
والداخلية مقبلة على تعديل 
التنظيمي لسد  في هيكلها 
الشواغر وتعديل وتسكني 
املناصب مب���ا يتواكب مع 
االحتياج���ات واملتطلبات 

الالزمة والضرورية.
وبني ان اخلالد ال يرغب 
ف���ي ان يش���عر اي ضابط 
بالضرر وان الوزارة تتعامل 
بكامل الشفافية دون تفرقة 
بني اجلميع ويحرص دائما 
على مكتسبات القادة الضباط 
ومن يرد االس���تمرار فالبد 
ان يواكب التطوير املستمر 
والتحديث واالستفادة من 
املتراكم���ة لدى  اخلب���رات 
القادة الضباط الذي يصب 

في مصلحة العمل.
وأشار الفريق الفهد الى 
ان الفرص���ة مازالت قائمة 
امام من يرغب في مواصلة 

هاني الظفيري

وزارة  وكي���ل  التق���ى 
الداخلية الفريق س���ليمان 
الفه���د باملديري���ن العامني 
ومس���اعديهم وع���دد من 
الضباط القادة ونقل اليهم 
حتيات وتقدير نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
واحترامه لرغبة أي منهم في 
التقاعد ومرحبا مبن يريد 
االستمرار بينهم حيث يقدر 
تفانيهم ف���ي خدمة الوطن 
قائال له���م: مكانتكم كبيرة 
في قلوبنا وتقدير عال من 
وزارتكم وال نقبل من يجادل 
او يشكك في ذلك ومن أراد 
االس���تفادة من االمتيازات 
ومكافأة نهاية اخلدمة فهذا 
قراره ونحترمه ولكن ال منلك 
ان نحيده عن ذلك، مؤكدا ان 
الوزير معني مبصلحة كل 
ضابط شرطة وانه ال أحد في 
الوزارة يقف حائال امام رغبة 
االستمرار او التقاعد ألي من 
قيادات وزارة الداخلية التي 
ال متارس أي شكل من اشكال 
الضغوط أيا كانت األسباب 
ان  الى  واملبررات، ومشيرا 
الوزارة ل���م تتطلب مطلقا 
من أي ضابط او تلمح الى 
التخل���ي عن اي من أبنائها 
الضباط حفاظا على هيبة 
وكرام���ة رجال األمن الذين 
ميثلون هيبة وكرامة الدولة 
مؤك���دا اننا ل���م نتعود ان 

نتعامل بهذا األسلوب.

الوزارة تتعامل بكامل 
الشفافية

الفريق سليمان الفهد

لدينا الكوادر 
القادرة على ملء 

أي فراغ ودوام 
احلال من احملال

واخلالد حريص 
على مكتسبات 

القادة الضباط

30 حبة فراولة 
أخفاها مصري في 

علبة سجائر

دخان كثيف انطلق في وجه رجال األمن من نافذة مركبة فقادهم إلى ضبط مخدرات وأدواتها

بالغ أب ميكّن األمن من ضبط مخدرات في غرفة االبن

دخان كثي���ف انبعث من 
داخ���ل مركبة خالل نقطة 
تفتي����ش في منطقة النزهة 
الى اكتش���اف رجال األمن 
مل���واد مخ������درة بحوزة 
شابني الى جان���ب ادوات 

تعاط.
وبحسب مصدر امني 
فإن نقط���ة تفتيش تتبع 
األمن العام أوقفت مركبة 
النزهة، فإذا  في منطق���ة 
بقائد املركبة يفتح النافذة 
لتنبعث رائحة السجائر 
امللغمة باحلش���يش ليتم 
تفتيش السيارة احترازيا 
والعثور على مواد مخدرة، 
ومتت إحالة الشابني وأرفق 
في محضر اإلحالة عدد 2 

اصبع حشيش.
كم���ا أس���فرت احلملة 

أقامها رجال  التي  الليلية 
أمن الفروانية مقابل إطفاء 
الفروانية عن ضبط وافد 
مصري عثر بحوزته على 

30 حبة ترامادول.
وقال مص���در أمني ان 
الوافد املص���ري بدا عليه 
االرتباك مبج���رد توقيفه 
م���ن رجال احلمل���ة ليتم 
تفتيشه والعثور على علبة 
سجائر أخفى بداخلها 30 
حبة ترامادول أو ما يعرف 

بالفراولة.
ه���ذا ومت احالة الوافد 
املصري الى االدارة العامة 
ملكامحة املخدرات للوقوف 
اليه  على هوية م���ن باع 
املضبوطات متهيدا لضبطه 
واحالته هو اآلخر الى جهة 

االختصاص.

والذي ام���ر بتوجه رجال 
البالغ،  الى موق���ع  االمن 
وسمح لهم االب بالدخول، 
ليعثروا ف���ي غرفة االبن 
على مواد مخدرة وخمور 

وادوات تعاط.
من جهة اخرى، تسبب 

محمد الجالهمة
عبداهلل قنيص

سجل بالغ ادمان بحق 
ش���اب كويتي، ورغم ان 
رجال االم���ن ضبطوا في 
الش���اب مخدرات  غرف���ة 
وخمور وادوات تعاط اال ان 
الشاب املبلغ عنه لم تسجل 
بحقه قضية تعاط ألن والده 

هو من ابلغ عنه.
امني،  وبحسب مصدر 
العقد  ف���ي  ف���إن مواطن 
السادس استنجد بعمليات 
ابنه  الداخلية لالبالغ عن 
الذي دأب عل���ى التعاطي 
داخل منزله، وعلى الفور مت 
ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام 
العلي  الل���واء عبدالفتاح 

مضبوطات حملة النزهة 

الوافد ضبط في حملة اإلطفاء باحلبوب املخدرة

املضبوطات التي عثر عليها في غرفة االبن اللواء عبدالفتاح العلي

اإلعالن الذي كان يوم اخلميس 
وأعاده له املواطن يوم اول من 
امس بعد ان ش���اهد اللوحة 
اإلعالنية وقام باالتصال على 
مالك الطائر وارجاع الكاسكو 

إليه.

لوحة إعالن أعادت »كاسكو« إلى صاحبه

حجز قوة مباحث األحمدي لنشر »األنباء«
خبر توعوي حول مكافحة املخدرات

هاني الظفيري

أعاد مواطن كاس���كو فقده 
مالكه في منطقة األندلس بعد 
أن طار من منزله ليقوم املالك 
بنشر لوحات اعالنية عن طائره 
الذي لم يدم غيابه طويال حتى 
وصله اتصال من مواطن ابلغه 
بأن طائره مت ضبطه فوق منزله 

مبنطقة غرناطة.
وقال املصدر إن مالك الطائر 
قام برصد مكافأة مجزية ملن 
يعثر على طائره الذي تقدر 
قيمته بنحو ٤00 دينار اال ان 
املواطن ال���ذي وجده وألقى 
القبض عليه رفض ان يأخذ 
اجلائزة التي مت رصدها من 
قبل مال���ك الطائر هذا، وقام 
عدد من املغردين بنشر صورة 

عبداهلل قنيص

أبلغ مصدر أمني »األنباء« 
أن مدي���ر مباحث األحمدي 
العقيد وليد الدريعي أصدر 
ق���رارا بحجز جميع ضباط 
مباحث األحمدي حجزا كليا 
وحجز ضباط الصف عقابا 
لهم على قيام »األنباء« بنشر 
خبر توع���وي حول تعميم 
ص���در ع���ن وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن اجلنائي لتحفيز قوة 
املباحث على مالحقة جتار 
املواد املخدرة والبحث عن 
مصادر جديدة ملنع استعمال 
املواد املخدرة بني أوس���اط 

الشباب.

اللوحة التي أعادت الطائر الى صاحبه 

صورة زنكوغرافية اثارت مدير مباحث االحمدي

موظف في »مبارك« أصاب عشرينية
بجرح قطعي وزميلتها بكدمات

احتجاز مدرس مصري بعد بالغ
من مغربي بقضية اعتداء

مجهوالن بصفة مباحث سلبا هنديًا
500 دينار بـ»كلبشة«

السكْر أفقد الشقيق األصغر صوابه

أمراض مزمنة أودت بحياة شاب »بدون« 

تربوي وموظف بـ »الكهرباء« تبادال السبّ

محمد الدشيش - هاني الظفيري

س���جلت فتاتان كويتيتان بالغا في مخفر 
اجلابرية حمل عنوان اعتداء بالضرب وإحلاق 
اذى بليغ، وبحسب افادات الفتاتني امام محقق 
مخفر اجلابرية فإن االصابات التي حلقت بهما 
احدثها موظف في مستشفى مبارك، وبحسب 
افادات الفتاتني ف���إن احداهما كانت مريضة 

وقامت االخرى مبرافقتها وحدث تالسن بينهما 
وبني احدى املوظفات في املستشفى وفوجئا 
باملوظف يندفع نحوهما حسب زعما، واعتدى 
عليهما بالضرب، وقد ارفقت الفتاتان تقريرين 
طبيني: االول يفيد بج���رح قطعي في الرأس 
اس���تدعى تدخال جراحيا وعمل غرز والفتاة 
االخرى تضمن تقريرها كدمات وسحجات في 

اجزاء متفرقة من جسدها.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

احتجز وافد مصري يعمل مدرس ألعاب في 
مدرسة اجنبية باجلهراء، وذلك بعد ان تقدم 
وافد مغربي وابلغ ع���ن ان املدرس صدر من 

قبله تصرف غير اخالقي بحق ابنته البالغة 
من العمر 5 سنوات، وارفق االب تقريرا طبيا 
صادرا عن طب نس���اء في ملف القضية، اما 
الوافد املدعى عليه فنفى ان يكون قد تعرض 

لطفلة املدعي.

أمير زكي

تقدم وافد هندي الى مخفر الظهر وسجل 
قضية حملت عنوان سلب بالقوة رقم 36/201٤ 
وجاءت اقواله انه فوجئ بشخصني ال يعرفهما 

وقد دخال ال���ى غرفته وزعما أنهما من رجال 
املباحث ومن ثم اجب���راه على ان يصعد الى 
مركبة كانا على متنها ومن ثم وضعا الكالبشات 
في يده وسلباه محفظته بداخلها 500 دينار، 

ومن ثم تركاه على الدائري السابع.

محمد الدشيش

أسعف شاب في العقد الثالث من عمره الى 
مستش���فى العدان حيث اجرى األطباء هناك 
عملية متثلت في وضع 6 غرز في رأس الشاب. 

وفي التحقيقات التي أجريت مع املصاب، قال 
انه وشخصني وشقيقه الصغير كانوا في مخيم 
واحتسوا اخلمور، وحدثت مشادة كالمية بينه 
وبني شقيقه، فما كان من الشقيق إال ان قذفه 

في رأسه ببطل خمر.

لقي شاب من غير محددي اجلنسية مصرعه 
يوم أم���س األول، وتبني من فحص اجلثة ان 
الوف���اة ناجتة عن أم���راض مزمنة في القلب 

والكبد.

وق���ال مصدر أمني ان الش���اب )25 عاما( 
فوجئ زمالؤه بس���قوطه أرضا خالل وجوده 
في مقهى، وتبني ان الوفاة ناجتة عن انسداد 

في الشرايني التاجية.

محمد الجالهمة

تبادل موظف في وزارة الكهرباء وآخر في 
وزارة التربية الس���باب فيما بينهما، وسجال 
على بعضهما البعض قضية في مخفر مبارك 

الكبير. وقال مصدر امني: ان موظف الكهرباء 
كان قد تقدم في ب���ادئ االمر واتهم جاره في 
وزارة التربية بسبه، اال ان املوظف في »التربية« 
اكد تعرضه هو اآلخر للسب، وسجلت قضية 

تبادل سب برقم 70/201٤.

خالل ندوة »األمن الشامل في ضوء التحديات احلالية واملستقبلية«

النواف: نعمل على تفعيل كل ما من شأنه االرتقاء 
مبستوى أداء رجال األمن وحتقيق األمن الشامل

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
العمل  الفهد، مؤكدا  سليمان 
على تفعيل كل ما من شأنه 
االرتقاء مبستوى أداء رجال 

األمن وحتقيق األمن الشامل من 
خالل التدريب املتنوع نظريا 
وعمليا من أجل اكتساب املزيد 

من اخلبرات واملعلومات.
كما تقدم اللواء الش����يخ 
فيصل نواف بالشكر والتقدير 
للقائمني على الندوة من معهد 
الدراس����ات اإلس����تراتيجية 
بكلية األمن الوطني والوكالء 
املساعدين من مختلف اجلهات 
احلكومية املشاركة بالندوة 
والتي تهدف إلى صقل مهارات 
القادة في التعرف على طبيعة 
العنف لدى  وأسباب جرائم 
الش����باب ومناقش����ة أنسب 
الوسائل والطرق للوقاية من 
هذه اجلرائم مع إنفاذ القانون 
دون اإلخالل بحقوق اإلنسان 
داعي����ا أن يعم األمن واألمان 
البالد في ظل قيادة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ نواف األحمد.

كلمة رح����ب فيها باحلضور 
من القي����ادات العليا لوزارة 
الداخلي����ة واملش����اركني من 
الوزارات والهيئات وجميع 
أجه����زة الدول����ة ذات الصلة 
ونق����ل اليهم حتي����ات نائب 

قام قطاع شؤون التعليم 
والتدريب ممث����ال في معهد 
الدراس����ات اإلس����تراتيجية 
التاب����ع لكلية األمن  األمنية 
الوطني بإقامة ندوة علمية 
الشامل  حتت عنوان »األمن 
التحديات احلالية  في ضوء 
واملستقبلية« والتي انطلقت 
أنشطتها صباح امس برعاية 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وبحضور كل 
الوكيل املساعد لشؤون  من 
اخلدمات املساندة اللواء د.عيد 
بوصليب والوكيل املس����اعد 
اللواء  العام  لش����ؤون األمن 
العل����ي والوكيل  عبدالفتاح 
التعليم  املس����اعد لش����ؤون 
والتدريب اللواء الشيخ فيصل 
النواف ومدير عام كلية األمن 
اللواء ركن د.محمد  الوطني 

الديحاني.
الن����دوة، قام  ف����ي بداية 
بالقاء  النواف  اللواء الشيخ 

كبار قيادات وزارة الداخلية في مقدمة احلضور 


