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احدى الفتيات تتسلم استمارة قبول

في حملة غطت منطقتي دوحة الساملية واحليشان

»خفر السواحل« تواصل حمالتها املفاجئة ضد الطراريد والـ»جت سكي« املخالفة

على االلتزام بقواعد األمن والسالمة 
حماية ألنفسهم ولغيرهم وحتى 
القانونية  ال يتعرضوا للمساءلة 
وفقا للوائح املعمول بها واألنظمة 

املقررة.
تابع احلمل����ة فريق من إدارة 
االعالم األمني بإشراف املالزم أول 

مشاري السمحان.

املفاجئة ستتواصل بإشراف وقيادة 
اللواء الشيخ محمد اليوسف ولن 
تتوقف حتى يلتزم جميع مرتادي 
البحر بالقوانني من أجل احلفاظ 
على سالمتهم واحلفاظ على الثروة 

السمكية.
العقي����د احلش����اش  وح����ث 
مستخدمي الطراريد واجلت سكي 

املفاجئة الى منطقة احليشان حيث 
متت مخالفة عدد من الطراريد التي 
ال تلتزم بقوان����ني الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
وقال مدير ادارة العالقات العامة 
والتوجي����ه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمني باإلنابة العقيد عادل 
احمد احلشاش ان احلملة البحرية 

وعدم االقتراب من الش����اطئ ألقل 
م����ن 2 ميل بح����ري وضرورة ان 
يقود اجلت سكي من هم في السن 
القانونية 18 عاما فأكثر وااللتزام 
بنقاط االنطالق احملددة حفاظا على 
البحر  سالمتهم وسالمة مرتادي 

اآلخرين.
ثم توجه����ت احلملة البحرية 

البداية الى منطقة دوحة الساملية 
التي تعتبر مركزا ملمارسة هواية 
اجلت سكي )الدراجات املائية( وقام 
رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل 
الشباب والتنبيه عليهم  بتوعية 
بضرورة تسجيل الدراجة البحرية 
وحمل معدات الس����المة وااللتزام 
بالس����رعة اآلمنة عن����د االنطالق 

املخالفات في هذا الشأن.
وقد انطلقت احلملة ظهر االثنني 
املاضي حيث استقل اللواء الشيخ 
محمد اليوس����ف احدى احلوامات 
ترافقه س����بع دوريات بحرية من 
قاع����دة صباح األحم����د البحرية 

مبنطقة الفنطاس.
وقد توجهت احلملة املفاجئة في 

بإش����راف وحض����ور وكي����ل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
امن احلدود اللواء الش����يخ محمد 
اليوس����ف واصلت اإلدارة العامة 
خلفر السواحل حمالتها املفاجئة 
الطراريد واجلت  ضد مخالف����ات 
سكي في منطقتي دوحة الساملية 
واحليش����ان، للقض����اء على كافة 

زوارق تابعة خلفر السواحل خالل حملة مالحقة الطراريد املخالفة توقيف متنزهني للتأكد من توافر اجراءات األمن والسالمةاللواء الشيخ محمد اليوسف أشرف على حملة خفر السواحل

ضبط مغربية ومواطن في مركبة وهما مغيبان 
عن العالم اخلارجي و»فعل فاضح« بانتظارهما

طفل حديث الوالدة على مقربة
من السفارة الفلبينية

ضبط مفتش جمركي يتاجر في األفيون في سلوى

إجراءات للهجرة في »الزيارات« 
ملكافحة التسول خالل »رمضان«

احتج���زت وافدة مغربية ف���ي احد مخافر 
محافظة األحمدي بعد أن ضبطت اثناء ممارستها 
لفع���ل فاضح على مقربة م���ن مجمع راق في 
منطقة الفحيحيل كما احتجز مواطن على ذمة 

قضية املغربية.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى العمليات 
عن وجود شخص بالزي الوطني ووافدة في 
وضع حميم داخل مركبة كما تضمن البالغ الذي 

تلقته عمليات الداخلية من مواطنة ان السيدة 
ت���كاد تكون بال مالبس وف���ور تلقي عمليات 
الداخلية البالغ س���ارع رجال االمن وتبني ان 
الواف���دة ومرافقها املواطن ش���به مغيبني عن 
العالم اخلارجي ليتم ضبطهما وكانت املفاجأة 
ان الوافدة هي من جنس���ية مغربية ومسجل 

عليها قضية نصب.
أمير زكي  ٭

نقلت طفلة حديثة الوالدة الى مستش���فى 
مب���ارك الكبير وأمر مدير إدارة بحث وحتري 
محافظة حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل بفتح 
حتقيق للوقوف على هوية األم، وقال مصدر 
امني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية مساء 
امس األول عن وجود طفل يبكي على مقربة من 

السفارة الفلبينية في منطقة اجلابرية ليسارع 
رجال الطوارئ الطبية لينقلوا الطفل للعالج. 
هذا وقال مصدر امني ان الش���كوك تتجه الى 
آسيويات في السفارة، ورمبا إحداهن هي من 

تخلصت من الطفل بعد حمل سفاح.
أمير زكي  ٭

أحال مدير ع���ام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ أحمد اخلليفة مواطنا 
يعمل مفتش جمارك إلى نيابة املخدرات بتهمة 
حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار وأرفق في 
مل���ف اإلحالة عدد 7 قطع من مادة األفيون. 
وقال مصدر أمن���ي ان معلومات عن اجتار 
مواطن في املواد املخ���درة ومت االيعاز الى 

إدارة املكافح���ة احمللية بقيادة العقيد أحمد 
الشرقاوي واستطاع فريق العمل استدراج 
املواطن لبيع قطعة افيون مقابل 50 دينارا 
وقبض على املواطن على مقربة من مسكنه 
في سلوى وبتفتيش منزله عثر فيه على 6 

قطع أخرى من نفس املادة.
عبداهلل قنيص  ٭

اعتمدت االدارة العامة ملباحث الهجرة 
حزمة اجراءات التخاذها في مواجهة ظاهرة 
تزايد املتسولني خالل شهر رمضان املبارك 
تصل بعض تلك اإلجراءات الى منع الكفاالت 
عن املؤسسة او الكفيل سواء كان مواطنا 
أو مقيما متى ضبط أي متسول على كفالة 
أي منهم سواء بإذن زيارة او التحاق بعائل 
مع ابعاد املتس���ول فورا عن البالد ومنع 

دخوله إليها فيما بعد، كما ستتم مخاطبة 
اجلهاز املرك���زي ملعاجلة اوضاع املقيمني 
بصورة غير قانوني���ة عن احلاالت التي 
يتم ضبطها من غير محددي اجلنسية في 
حني سيتم تسجيل اقرار وتعهد بحق من 
يضبط من املواطنني بالتس���ول وذلك من 

خالل مخفر املنطقة.
محمد الدشيش  ٭
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في اجللسة االفتتاحية ملديري الدفاع املدني

الروضان: األوضاع املتشابكة التي تشهدها املنطقة
تلقي مسؤوليات على أجهزة الدفاع املدني

برعاي���ة وحض���ور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء عبداهلل املهنا، 
افتتحت انشطة االجتماع الثاني 
والعش���رين للمديرين العامني 
الدارات الدفاع املدني بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والذي من املقرر ان يستمر حتى 
نهاية الشهر اجلاري ويستغرق 

اربعة ايام.
والق���ى مدير ع���ام االدارة 
العام���ة للدف���اع املدني رئيس 
اللواء يوس���ف  الكويت  وف���د 
الروضان كلم���ة عن املتغيرات 
املتسارعة واالوضاع املتشابكة 
التي تشهدها املنطقة ومناطق 
عديدة من العال���م قال فيها ان 
هذه االوضاع تلقي اعباء وتبعات 
ومسؤوليات جمة على اجهزة 
املدنية  املدني واحلماية  الدفاع 
من اجل توفير س���بل احلماية 

والوقاية واليقظة واالستعداد 
الدائم للتعامل املشترك وتقدمي 
كل اوجه الدعم واملس���اندة بني 
اجهزة الدف���اع املدني في دول 
املجلس، متمنيا في الوقت ذاته ان 
حتقق اجتماعات املدراء العامني 
الدارات الدف���اع املدني االهداف 
املنشودة التي يسعى اجلميع من 
اجل حتقيقها من خالل التعامل 
والعمل املنظم املشترك في شتى 
مجاالت توفير االمن والسالمة 

للجميع.
ومن املقرر ان تشهد جلسات 
العمل الثالثة لالوضاع مناقشات 
اللجان املتخصصة  واجراءات 
في السالمة واالشراف الوقائي 
والتدريب والتأهيل في مجاالت 
الدفاع املدني ويتخللها برنامج 
زي���ارات ملبن���ى االدارة العامة 
املدني لتفق���د االنظمة  للدفاع 

وغرفة العمليات.

الوفود املشاركة في االجتماع الثاني والعشرين للمديرين العامني الدارات الدفاع املدني بدول مجلس التعاون

استمرار التسجيل للدفعة 41 من 
الطلبة الضباط والدفعة 23 من ضباط 

االختصاص والهيئة املساندة
تشهد صالة الشهداء مببنى أكادميية سعد العبداهلل للعلوم 

األمنية منذ يوم األحد املاضي إقباال كبيرا من املتقدمني 
الراغبني في التسجيل والقبول في الدفعة 41 من الطلبة 

الضباط، والدفعة 23 من ضباط االختصاص، وكذلك يشهد 
معهد الهيئة املساندة عددا كبيرا من الراغبات في التسجيل 
للدفعة الرابعة، وذلك لتسلم مغلفات التسجيل ودليل الطالب 

الذي يحتوي على جميع املعلومات والبيانات العامة واخلاصة 
واملستندات املطلوبة والتعرف على إجراءات التسجيل 

والقبول.
ومن املقرر ان يغلق باب القبول والتسجيل للمتقدمني يوم 

اخلميس املوافق 7 يوليو املقبل، وهو آخر موعد لتلقي 
طلبات االلتحاق. اما بالنسبة للتسجيل للدفعة الثانية 

التخصصية من طالبات معهد الهيئة املساندة »وكيل عريف 
ـ دورة شرطي« تخصص أمن مطار فيتم قبول الطلبات 

حتى يوم اخلميس املوافق 2011/7/21.


