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صاحب السمو األمير يتسلم هدية تذكارية من الشيخ جابر اخلالد والفريق أحمد الرجيب

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الفريق الشيخ أحمد النواف صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يوجه كلمة ملنتسبي الداخلية بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح

صاحب السمو زار نادي ضباط الشرطة وأكد أهمية الدور المناط بمنتسبي »الداخلية« في حفظ األمن بالتنسيق مع الجيش والحرس الوطني

األمير: تطبيق القانون بصورة مطلقة على الجميع دون استثناء
هو الطريق األمثل لحفظ نعمة األمن واألمان على وطننا العزيز
الرجيب: »الداخلية« تمكنت من إلقاء القبض على 9660 متهماً هارباً مطلوباً للجهات القضائية و1623 متهماً بارتكاب س�رقات متنوعة

ق���ام صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مساء امس 
االول يرافق���ه س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ونائب رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ مشعل 
الى نادي ضباط  األحمد بزيارة 

الشرطة.
وكان في استقبال سموه وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد ووكيل وزارة 
الداخلي���ة الفري���ق عبداللطيف 
الرجيب ووكيل جهاز أمن الدولة 
الشيخ عذبي فهد االحمد والوكالء 

املساعدون بالوزارة.
وأكد سموه أهمية الدور املناط 
مبنتسبي رجال الداخلية في حفظ 
وص���ون أمن البالد بالتنس���يق 
والتكامل مع إخوانهم في اجليش 

واحلرس الوطني.
وأوضح س���موه أن تطبيق 
القان���ون بص���ورة مطلقة على 
اجلميع ومن دون اس���تثناء هو 
الطريق االمثل حلفظ نعمة االمن 
واالمان التي أنع���م بها اهلل عز 
وجل على وطننا العزيز وان يكون 
رجال الشرطة كما هو معهود عنهم 
العني الساهرة التي ال تدخر جهدا 
لتعزيز امن واس���تقرار وسالمة 

البالد.
كما القى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب كلمة بهذه 
املناسبة هذا نصها: صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
الش���يوخ واخوان���ي الضباط.. 
احلضور الكرمي الس���الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
بروح الفخر واالعتزاز يطيب 
لي باس���مي ونيابة عن اخواني 
منتس���بي وزارة الداخلي���ة من 
عس���كريني ومدني���ني أن ارحب 
بسموكم وبسمو ولي العهد األمني 
ومن في معيتكم من الشيوخ أجمل 
ترحيب.. فأهال وسهال بسموكم 
وصحكبم الكرام بني أبنائكم رجال 

قوة الشرطة.
يا صاحب السمو ان تشريفكم 
ولقاءكم امليمون مع أبنائك رجال 
األمن ليعد أولى نفحات اخلير في 
العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك وهو لقاء منتظر نترقبه 
من عام الى عام لنستمع فيه الى 
توجيهاتكم وارشاداتكم ولنجدد 
فيه عهد االخالص والوالء لسموكم 
ولقيادتكم احلكيمة داعني املولى 
عز وجل في هذه األيام املباركة أن 
يرزقكم وسمو ولي العهد العفو 
والعافية وان يسبغ عليكم أثواب 
الصحة وطول العمر.. انه سميع 

مجيب.
يا صاحب السمو.. ان وزارة 
الداخلية تبحر في عباب املسؤولية 
غير عابئة بالعواصف واألنواء 
التي تثار في وجهها بني الفينة 
واألخ���رى.. ماضي���ة ف���ي أداء 
واجباته���ا ومهامه���ا.. فواجبها 
العبث  التصدي لكل م���ن يريد 
الوط���ن واملواطنني وامن  بأمن 
كل من سكن على أرض الكويت 
الغالية.. هدفها األسمى أن تبقى 
الكويت دار أم���ن وأمان، هديها 
ونبراس���ها توجيهاتكم السامية 
»أن ال أحد ف���وق القانون.. وأن 
طبقوا القانون على كل من يخالفه 
كائنا من كان«. ومن ذلك املنطلق 
يا صاحب السمو.. وبفضل من 
اهلل.. ثم بفضل جه���د أبنائها.. 
س���جلت وزارة الداخلية في عام 
2009 وحتى تاريخه العديد من 
االجنازات س���واء كان ذلك على 
صعيد الوقاي���ة من اجلرمية أو 
مكافحتها أو في مجاالت اخلدمات 
االدارية املقدمة للمؤسس���ات أو 
اجلمه���ور الكرمي وذل���ك تنفيذا 
العام���ة والتي  لالس���تراتيجية 
وضعها وزير الداخلية الش���يخ 
جابر اخلالد والت���ي ما كان لها 
أن تؤت���ي ثمارها ل���وال اهتمام 
احلكومة الرشيدة ودعم سموكم 

تنفيذا لواجباتهم ومسؤولياتهم، 
والقصد مما سبق يا صاحب السمو 
ال نقول انن���ا اقتربنا من بلوغ 
الكمال، فالكمال هلل وحده، حيث 
مازالت املسيرة األمنية يعترضها 
الكثير من الصعاب لعل أبرزها 
املتزايد في  النق���ص  يتمثل في 
عناصرها البشرية، والنقص في 
التشريعات، وعدم كفاية  بعض 
التي يذهب  امليزانيات السنوية 
منها 82% للرواتب واألجور، ناهيك 
عن الروت���ني واإلجراءات املالية 
الوزارة  املعيقة لتنفيذ مشاريع 
والت���ي كثيرا ما تكون عائقا عن 
تلبي���ة احتياجاتها األساس���ية 

بالسرعة الالزمة.
ي���ا صاحب الس���مو، قبل أن 
أخت���م كلمتي ه���ذه أود أن أقدم 
شكرا جزيال وافرا لرجل عاصر 
األمن منذ بداياته، رجل يحرص 
على متابعة ابنائه رجال األمن، 
يعينهم في كثير من ش���ؤونهم 
بإرش���اداته وتوجيهاته، يطيب 
لي أن أقدم الشكر الوافر اجلزيل 
لس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، الرجل الذي اليزال قلبه 
مع أبنائه رجال األمن يشجعهم 
ويشد من أزرهم. والشكر موصول 
الخواني قادة اجليش واحلرس 
الوطني عل���ى تعاونهم ودعمهم 
الال محدود الخوانهم رجال قوة 
الش���رطة حيث كانوا خير سند 
لهم ف���ي جميع الطوارئ األمنية 
واملناس���بات املهمة، وبفضل من 
اهلل وصل التنسيق بني القوات 
املس���لحة )اجليش والش���رطة 
واحلرس الوطني( الى مستويات 
عالي���ة وهلل احلمد، منوهني في 
الذي  الفعال  الوقت ذاته بالدور 
يقوم به الش���يخ مشعل األحمد 
– نائ���ب رئيس احلرس الوطني 
ورعايته لذلك التنسيق فله منا 

خالص الشكر والثناء.
والش���كر والتقدي���ر لوزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد � 
املتابع عن كثب واملوجه واملرشد 
الدائم إلخوان���ه رجال األمن مبا 
يعينهم على اداء مهامهم، ومذلال 

أمامهم الكثير من الصعاب.
يا صاحب السمو.. إن تشرفنا 
بلقائكم في هذه الليلة املباركة قد 
ال توفيه الكلمات أو بالغة التعبير 
حقه، فلقاؤكم هو مسك ختام هذا 
الشهر الفضيل، ولقاء هو مبثابة 
عيدية قبل العيد، فأهال وسهال بكم 
مرارا وتك���رارا بني أبنائك رجال 
الشرطة، الذين يعاهدونك بأنهم 
العيون الساهرة على  سيظلون 
أمن الوطن واملواطنني، مرخصني 
األرواح من أجل أن تبقى الكويت 

دار أمن وأمان.
وختاما.. ندعو اهلل سبحانه 
الش���هر  وتعال���ى أن يعيد هذا 
الكرمي على سموكم وعلى سمو 
ولي العهد وعلى صحبكم الكرام 
وأنتم ترفل���ون بأثواب الصحة 
والعافية، متضرعني اليه سبحانه 
أن يحفظكم ذخرا ورمزا لهذا الوطن 
الغالي، وعيدكم مبارك وعساكم من 
عواده، وكل عام والكويت الغالية 
أكثر منعة وأعلى شموخا والشعب 
الكويتي الكرمي بأمن وعز ورخاء 
حتت رعايتكم وقيادتكم احلكيمة. 
ومت تقدمي هدي���ة تذكارية بهذه 
املناسبة. وقد رافق سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير أحمد فهد الفهد ونائب وزير 
الديوان األميري الشيخ  شؤون 
علي اجل���راح ووكي���ل الديوان 
األميري باإلنابة ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهلل ووكيل ديوان سمو ولي 
العهد الش���يخ مب���ارك الفيصل 
والش���يخ ماجد اجلابر احلمود، 
وغادر س���موه مقر نادي ضباط 
الشرطة مبثل ما استقبل به من 

حفاوة وتقدير.

الالمحدود لهذه املؤسسة األمنية 
الهامة. واسمحوا لي يا سيدي أن 
أوجز ذلك فيما يلي.. بفضل يقظة 
رجال جهاز أمن الدولة مت احباط 
أكثر من محاولة لزعزعة األمن في 
البالد فكان لهم رجال امن الدولة 
باملرصاد وأحيل املشتبه بهم الى 

اجلهات القضائية املختصة.
� سجل قطاع األمن اجلنائي 
العديد من  جناحات متميزة في 
القضايا الت���ي تصدى لها وكان 

حصاده كالتالي:
مت إحب���اط محاول���ة تهريب 
)29( كيل���و هيروي���ن و)1056( 
كيلو حشيش و)30( ألف زجاجة 
خمر وحوالي مليونني من احلبوب 
املخدرة ومت إلقاء القبض على 243 

متهما في تلك احملاوالت.
مت إلقاء القبض على )9660( 
متهم���ا هاربا مطلوب���ا للجهات 

القضائية.
مت إلقاء القبض على )1623( 
متهما بارتكاب سرقات متنوعة 
تنظيم���ا  يش���كل  وبعضه���م 

عصابيا.
مت إلق���اء القبض على )486( 

متهما بقضايا أخالقية.
� وأخي���را تعامل���ت املباحث 
اجلنائية بكفاءة مع )2491( قضية 

جنائية أخرى متنوعة.
 مت ضبط )745( شركة وهمية 
مسجل عليها )5307( عمال، كما 
مت ضب���ط )28349( من العمالة 

الس���ائبة وذلك من خالل نشاط 
االدارة العامة ملباحث الهجرة وذلك 

برغم قصر مدة إنشائها.
� وم���ن خالل نش���اط االدارة 
العامة ألم���ن للمط���ار واملنافذ 
البرية مت ضب���ط )614( جوازا 
مزورا، كما مت إلقاء القبض على 
أثناء محاولتهم  )2571( مطلوبا 

مغادرة البالد.
� وتنفيذا لسياسة احلكومة 
االلكترونية كانت الوزارة ومازالت 
رائدة في هذا املجال حيث قامت 
بالرب���ط اآللي م���ع )12( وزارة 
ومؤسسة وشمل ذلك الربط )61( 

سفارة للكويت في العالم.
� كما قدمت الوزارة ما مجموعه 
)24( خدمة استعالم على موقعها 
االلكتروني للجمهور الكرمي شاملة 
جميع خدمات وزارة الداخلية مبا 
فيها دف���ع املخالفات عن طريق 

االنترنت.
� وضعت الوزارة )17( جهاز 
استعالم لدفع املخالفات في عدد 

من املجمعات التجارية.
 أنشأت الوزارة عدد )39( مركز 
خدمة في جمي���ع أنحاء مناطق 
الكويت يفتح بعضها في الفترة 
املسائية وهذه املراكز تقدم خدمات 
املرور والهجرة واجلوازات واألدلة 

اجلنائية كلها في مكان واحد.
يا صاحب الس���مو، هذا نزر 
يسير مما أجنزه رجالك أبناء وزارة 
الداخلية في عام ونصف العام، 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ جابر اخلالد لدى وصول سمو االمير الى نادي ضباط الشرطة

الفريق أحمد الرجيب يسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية

الشيخ مشعل األحمد مصافحا اللواء كامل العوضي

.. واخرى إلى الشيخ مشعل األحمد


