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منصور السلطان

شــّدد النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد على حتمية 
استمرار اجلهود في التدريبات لقطاع األمن 
اخلاص واملؤسسات اإلصالحية وغيرها من 
قطاعات وزارة الداخلية، مؤكدا ان الوزارة 
تبذل قصارى جهودها لتذليل أي عقبات.

وقال النائب األول في تصريح صحافي 
خــالل حضوره ورعايتــه مترين «الردع 
احلاسم ٦» بحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس وكبار قيادات الوزارة 
في مبنى القوات اخلاصة مبنطقة الصليبية 
لرجال األمن اخلاص «انتم حزام الكويت 
وحتافظــون على أهلها من أي شوشــرة 
أو أعمال تخريبية أو إرهابية، وإن شــاء 
اهللا ال نحتــاج إلى ذلــك ولكن اجلاهزية 

أمر البد منه».
وأضاف: «أنا فخور بكم وأحسن هدية 

قدمتموها لي هي وجودي بينكم»، مثمنا 
اجلهود التي بذلت أثناء االستعداد للتمرين 
وفي حفل اخلتام. وينطلق مترين «الردع 
احلاسم ٦» بتعليم وتدريب ضباط ورتباء 
القطاع على التخطيط للمهام والواجبات 

املنوطة بهم على مستوى قيادة تكتيكية 
وعملياتية حلل املشكالت واتخاذ القرارات 
املناســبة أثناء العمليات على املســتوى 

اإلداري وامليداني.
ويهــدف التمرين إلــى التدريب على 
التخطيــط للعمليــات امليدانيــة وقياس 
ســرعة االســتجابة وتقييــم اجلاهزيــة 
القتالية والقيادة والسيطرة وتطوير العمل 
اجلماعي وانسجام القوات وتوحيد املفاهيم 

األساسية بني القوات املشتركة.
وتضمــن التمريــن علــى ٧ فرضيات 
متثلت في أعمال شغب داخل سجن النساء، 
والفرضية الثانية اختطاف طائرة واحتجاز 
رهائن، والفرضية الثالثة اختطاف طائرة 
واالعتداء على شخصية مهمة، والفرضية 
الرابعة أعمال إرهابية داخل منطقة سكنية، 
والفرضية اخلامسة أعمال شغب تتحول 
إلى حدث مســلح، والفرضية السادســة 
اعتداء على عملية نقل سجناء، والفرضية 
السابعة أعمال شغب في منطقة مفتوحة.

انفجارات كانت ضمن سيناريوهات التمرين

آليات متقدمة من القوات اخلاصة شاركت في ختام مترين «الردع احلاسم ٦»

السيطرة على شغب في سجن النساء ضمن فرضيات التمرين

الشيخ طالل اخلالد مع الزميل منصور السلطان

اخلالد مينح إجازة 
أسبوعًا لـ ١١٧٠

ضابطًا وضابط صف 
شاركوا في التمرين

أمر النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
مبنح اجازة ملدة اســبوع للضباط 
وضبــاط الصــف البالــغ عددهــم 
١١٧٠، وذلــك نظيــر جهودهــم في 

االستعدادات وتنفيذ التمرين.

اخلالد لرجال «األمن اخلاص»: 
أنتم حزام الكويت وحتافظون على أهلها 

من أي شوشرة أو تخريب أو إرهاب

مترين «الردع احلاسم» وتشعب السيناريوهات بني اختطاف طائرة واالعتداء على شخصية مترين «الردع احلاسم» وتشعب السيناريوهات بني اختطاف طائرة واالعتداء على شخصية 
وأعمال إرهابية وحدث مسلّح وشغب في منطقة مفتوحة وآخر في سجن النساءوأعمال إرهابية وحدث مسلّح وشغب في منطقة مفتوحة وآخر في سجن النساء

القوات اخلاصة خالل تعاملها مع أعمال شغب وحرق إطارات

(قاسم باشا) الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وكبار قيادات وزارة الداخلية خالل حضور التمرين  

ضبط ١٥ مليون حبة الريكا وأكثر من نصف طن من بودرة الـ «الريكا» 
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استمرارا جلهود وزارة الداخلية 
فــي مكافحة آفة املخــدرات وتنفيذا 
لتوجيهــات ومتابعــة النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد للتصدي احلاسم وتوجيه 
ضربات اســتباقية لتجــار ومهربي 
املخدرات وحماية أبناء وشباب الوطن 
من أخطار تلك اآلفة املدمرة وضبط 
التشكيالت العصابية املتخصصة في 
جلب وترويــج املخدرات واملؤثرات 

العقلية واملسكرات.
أشــرف الشــيخ طــالل اخلالــد 
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور البرجس وعدد من القيادات على 
فك أحراز اكبر ضبطية حبوب مخدرة 
كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي 
بينهم ٤ متهمني كويتيني وآســيوي 
في مزرعة بالوفرة، وتقدر الضبطية 
بنحو ١٥ مليون قرص الريكا وأكثر من 
نصف طن بودرة خام ملادة الالريكا، 
حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة 
بواســطة ومعــدات وأجهزة خاصة 

تستخدم لكبس األقراص.
وكانــت معلومــات قــد وردت 
إلى قطاع األمــن اجلنائي ممثال في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تفيد 
بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب 
أقراص وبودرة الالريكا وتعبئتها في 
كبسوالت وبيعها، وبإجراء املزيد من 
التحريات والتأكد من صحة املعلومات 
وبعد استصدار اإلذن القانوني متت 
مداهمة وكــر التخزين وبتفتيشــه 

مت ضبــط ٤ أشــخاص و١٥ مليــون 
قرص الريــكا جاهزة للبيع، إضافة 
إلــى نصف طن من بــودرة الالريكا 
وأجهــزة ومعــدات خاصــة لكبس 
األقراص وكميــة ضخمة من العلب 
والكبسوالت الفارغة مجهزة للتعبئة 
ومعدات مستوردة لتصنيع اخلمور.
وأعرب الشــيخ طالل اخلالد عن 
شكره وتقديره لرجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات علــى جهودهم 
احلثيثة في التصدي بحزم حملاوالت 
مروجي املواد املسكرة واملخدرات وبث 
سمومهم التي تستهدف أبناء الوطن، 
مشــيدا بقدرة رجال األمن على صد 
جميع اساليب ومحاوالت التهريب.

ولفــت الوزير إلــى أن محاوالت 
إغراق البالد بهذه اآلفة أصبحت أكثر 
شراســة واحترافية، خصوصا في 
مجالي الترويج والتهريب، وعلينا 
بذل املزيد من اجلهود والوقوف بكل 
قوة ملواجهة هذا اخلطر ومحاربة هذه 
اآلفة والقضاء عليها حماية لشباب 

الوطن.
وشدد على بذل املزيد من اجلهد في 
التصدي للحروب املمنهجة والوقوف 
باملرصاد ملهربي املواد املخدرة، مؤكدا 
انه ال تهاون في حماية املجتمع من 

هذه اآلفة املدمرة.
وتؤكد وزارة الداخلية ان اجلهود 
األمنية مستمرة حملاربة كل عمليات 
وأنواع التهريب وضبط كل من تسول 
له نفسه جلب واالجتار باملواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية واملواد املســكرة 
وحماية املجتمع واحلفاظ عليه من 

تلك اآلفات اخلطيرة.

وزير الداخلية ووكيل الوزارة أشرفا على فّك أحراز أكبر ضبطية من احلبوب املخدرة بتاريخ الكويت في مزرعة بالوفرة

الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وعدد من القيادات خالل فك أحراز الضبطية

كميات كبيرة من املواد املخدرة املضبوطة

الشيخ طالل اخلالد يستمع لشرح عن طبيعة املواد املضبوطة

معدات مختلفة للتعبئة والكبس والترويج

جهود رجال األمن مستمرة في التصدي ملهربي وجتار املواد املخدرة وصّد جميع أساليبهماخلالد: ال تهاون في مواجهة مهربي وجتار املخدرات للقضاءعلى هذه اآلفة وحماية شباب الوطن من أخطارها

ملشاهدة الڤيديو


