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اختتام فعاليات تمرين «نداء الوطن »1

النهام« :الداخلية» تسعى لالرتقاء بكوادرها لتحقيق منظومة أمنية متكاملة

• ع�صام النهام م�صافح ًا امل�شاركني يف التمرين

• جانب من التمرين

كتب حم�سن الهيلم:
اختتمت فعاليات مترين «نداء الوطن  »1والذي د�شنه وكيل وزارة
الداخلية «نائب رئي�س جلنة الدفاع املدين» الفريق ع�صام النهام
بح�ضور وكيل احلر�س الوطني الفريق ركن م .ها�شم الرفاعي
ووكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون املرور والعمليات «قائد
التمرين» اللواء جمال ال�صايغ ومعاون العمليات والتدريب يف
احلر�س الوطني اللواء ركن فالح �شجاع وممثلي اجلهات امل�شاركة
من اجلي�ش الكويتي وال�رشطة واحلر�س الوطني واجلي�ش الأمريكي
والإدارة العامة للإطفاء وم�ؤ�س�سات الدولة املدنية.
وبد�أت فعاليات التمرين من خالل غرفة قيادة عمليات الدفاع

املدين وذلك بالتعاون مع عدة مع�ضالت للوقوف على جاهزية
الوحدات الع�سكرية وامليدانية امل�شاركة يف التمرين من خالل
افرتا�ضية �إرهابية با�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل وبيان مدى
التن�سيق والتعاون فيما بينها والقوات ال�صديقة على �أر�ض
الواقع.
ووجه النهام ال�شكر للم�شاركني يف التمرين ونقل لهم حتيات
وتقدير نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير الداخلية «رئي�س
جلنة الدفاع املدين» الفريق م .ال�شيخ خالد اجلراح ،مبين ًا
�أن توجيهات معاليه ت�شدد دائم ًا على تقدمي كافة �أ�شكال الدعم
الفني واملعنوي م�ؤكد ًا على ا�ستمرار التمارين امل�شرتكة لرفع
م�ستوى القدرة والكفاءة واجلاهزية جلميع جهات الدولة من

�أجل التعامل مع �أي طارئ.
و�أ�ضاف �أن تنفيذ مترين «ن��داء الوطن  »1ي�أتي �ضمن النهج
التدريبي الذي تنتهجه وزارة الداخلية لالرتقاء بكوادرها من
ناحية اجلاهزية امليدانية والإدارية وتطوير اخلطط العملياتية
مع القوات امل�شاركة �إ�ضافة �إلى خلق قاعدة �صلبة للتن�سيق
والتعاون امل�شرتك مع اجلي�ش الكويتي واحلر�س الوطني،
والتن�سيق وتبادل اخل�برات بني اجلهات الأمنية والع�سكرية
واملدنية بالكويت وال��دول ال�صديقة انطالق ًا من ا�سرتاتيجية
تهدف �إلى حتقيق منظومة �أمنية ع�سكرية مدنية متكاملة ،مبين ًا
�أن �إقامة التمارين الع�سكرية تعزز من قدرات العنا�رص امل�شاركة
يف �أداء ر�سالتهم الوطنية.

كتب حم�سن الهيلم:

اللواء خالد الديني

�أعلنت وزارة الداخلية �ضبطها
خالل الربع الأول من العام احلايل
 220كيلوغراما من خمدر احل�شي�ش
و 6ليرتات �سائل من ال�شبو و15
كيلوغراما من الهريويني و25
كيلوغراما من املاريغوانا و13
غراما من الكوكايني و 50غراما
من بودرة الكيميكال ا�ضافة الى
�ضبط  94577حبة م�ؤثرات عقلية
و 137زجاجة خمر.
و�أ���ش��اد وكيل وزارة الداخلية
امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي
ال��ل��واء خالد ال��دي�ين� ،أم�س،
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها قطاع
الأمن اجلنائي والأجهزة االمنية
امل�����س��ان��دة يف جم���ال مكافحة
امل����خ����درات ل��ت��ع��زي��ز ب��رام��ج
املكافحة والوقاية من م�شكلة
املخدرات التي ت�ؤثر �سلب ًا على

النواحي االقت�صادية واالجتماعية
يف ال��ب�لاد وت�ستهدف �رشيحة
ال�شباب.
وثمن دع��م نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية الفريق
متقاعد ال�شيخ خالد اجلراح،
وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام ،للأجهزة
الأم��ن��ي��ة املعنية يف مكافحة
املخدرات بهدف الق�ضاء على هذه
االفة التي تهدد املجتمع.
وق��ال �إن الإدارات املخت�صة يف
قطاع الأمن اجلنائي تقوم دائما
بتنفيذ عمليات �أمنية وحمالت
مداهمة م�ستمرة ومفاجئة �ضد
�أوكار املخدرات لردع املجرمني
من جتارها ومروجيها وتطهري
البالد من �آثامهم و�رشورهم.
و�أكد ا�ستمرار اجلهود والتعاون
مع امل�ؤ�س�سات املعنية لتنفيذ
ا�سرتاتيجية التوعية والوقاية

بأكاديمية سعد العبداهلل
كتب حم�سن الهيلم:

م���ن م�����ش��ك��ل��ة امل���خ���درات عرب
ب��روت��وك��والت ت��ع��اون ،م�شددا
على �أهمية التوا�صل والعالقات
مع املنظمات الدولية املعنية
باملخدرات واجلرمية.
و�أ�شار �إلى ا�ستمرار تبادل اخلربات
يف جماالت مكافحة املخدرات عرب
تطوير العنا�رص الب�رشية القائمة
على �إنفاذ القانون حيث مت تفعيل
االتفاقيات الدولية لإقامة ور�ش
العمل وت��ب��ادل ال��زي��ارات بني
املخت�صني يف جم��ال املكافحة
للوقوف على �أح��دث النظم يف
جماالت العلوم الأمنية.
ودعا املواطنني واملقيمني الى
التعاون مع قطاع االمن اجلنائي
عرب مراقبة الأبناء ورفع م�ستوى
الوعي الديني والقيم الإن�سانية
والأخ�لاق احلميدة لديهم م�ؤكدا
�أن التح�صني الوقائي يحميهم من
االنزالق يف تلك الآفة املدمرة.

«الجمارك» تفتتح منفذ خباري العوازم بعد تطوير
مرافقه بالتعاون مع الجيش األميركي
كتب حم�سن الهيلم:
قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك امل�ست�شار جمال اجلالوي،
بح�ضور قيادات من اجلي�ش الأمريكي يف الكويت وقياديي الإدارة
العامة لأمن احلدود التابعة لوزارة الداخلية ب�إعادة افتتاح
منفذ خباري العوازم بعد �إعادة �صيانة وت�أهيل مرافقه ومكاتب
التفتي�ش اجلمركي والبوابات والإ�ضاءة ،هذا وتفقد اجلالوي،
واحل�ضور من�ش�آت املنفذ واطلعوا على �سري العمل داخل داخله.
ي�شار �إل��ى ان منفذ خباري ال��ع��وازم خم�ص�ص خلدمة قوات
التحالف «اجلي�ش الأم�يرك��ي» ،ومت بدء العمل فيه بالعام
 2005وتد�شينه يف العام  2007من قبل اجلي�ش الأمريكي وقوات
التحالف الدويل وتوقف العمل فيه بالعام  2012حتى 2014
وخالل هذه الفرتة تعر�ضت مرافقه لالهمال والتلف ،ويف العام
 2016قام اجلي�ش الأمريكي من مع�سكري «عريفجان وبيورنغ»
ب�إعادة الت�أهيل.
اجلدير بالذكر انه وبناء على االتفاقية املربمة منذ �إن�شاء معرب
خباري العوازم ف�إن القوات االمريكية هي م�س�ؤولة عن �صيانته
وفق قواعد وموا�صفات واجراءات �أمنية لتحقيق �أق�صى درجات
املنفعة منه.

• جمال اجلالوي خالل االفتتاح

«البيئة» تواصل جوالتها المسحية لجون الكويت
كتب �ضاحي العلي:

• هيئة البيئة م�ستمرة يف م�سح جون الكويت

و�أعرب وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن م .ها�شم الرفاعي
عن �سعادته مب�شاركة احلر�س الوطني يف مترين «نداء الوطن »1
برفقة اجلي�ش الكويتي ووزارة الداخلية م�ؤكد ًا �أهمية التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية واملدنية عرب هذه النوعية من التمارين
لتو�سيع املفاهيم التدريبية فيما بينها.
وج��اءت املرحلة الثانية من التمرين مبع�سكر قوات الأمن
اخلا�صة وذلك بح�ضور مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن
اخلا�صة العميد مرزوق املرزوق من خالل عدة فر�ضيات منها
العثور على عن�رص م�شع وبيان كيفية التعامل معه ومدى
التن�سيق والتعاون بني العنا�رص امل�شاركة �سواء الع�سكرية
�أو املدنية على �أر�ض الواقع.

تخريج الدفعة  23من الرقباء األوائل

إضافة إلى  94577حبة مؤثرات عقلية و 137زجاجة خمر

الديين :ضبط  220كيلو حشيش
و 15هرويين خالل  3أشهر

• خالل فح�ص عن�رص م�شع

قامت الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون مع اللجنة الكويتية للريا�ضات
اجلوية بعمل جولة م�سحية جوية للبيئة البحرية للجون وبد�أت اجلولة
التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة من منطقة ر�أ�س ال�ساملية الى ر�أ�س
ال�صبية مرور ًا بال�شويخ وجون ال�صليبخات والدوحة وانتهاء باجلهراء.
و�أو�ضحت الهيئة انه تبني من خالل امل�سوحات وجود كميات قليلة
من اال�سماك النافقة يف منطقة ال�شويخ بالإ�ضافة الى اكت�شاف فتحات
ملجارير ن�شطة وازدهار للعوالق النباتية وتغري لون املياه الى اللون
البني يف منطقة ال�صليبخات ،ما ي�شري الى ازدياد املغذيات وارتفاع
العوالق النباتية وهذا االمر يعود الى وجود م�صادر �رصف �صحي يف
املنطقة ا�ضافة الى مالحظة تغري يف طبيعة الرتبة يف منطقة الدوحة
وظهور لون مييل الى اللون الزهري بالقرب من ع�شريج وزيادة كمية
الطحالب اخل�رضاء خا�صة القريبة من حمطة الدوحة لتحلية املياه،
بالإ�ضافة الى وجود بقع داكنة ت�شري الى ازدهار العوالق النباتية،
ور�صد اي�ضا تغري لون الرتبة ال�ساحلية بالقرب من �شاليهات الدوحة
املقابلة ملنطقة جابر االحمد من اللون الرمادي الى اللون اال�سود وتبني
اي�ض ًا وجود خمرج للأمطار يف املنطقة .وتتقدم الهيئة العامة للبيئة
بال�شكر الى اللجنة الكويتية للريا�ضات اجلوية على دعمها لأن�شطة
الهيئة ،وت�ؤكد ا�ستمرارها يف اجراء عمليات امل�سح البحري لك�شف �أي
تغري يف البيئة الكويتية واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه.

حتت رعاية وبح�ضور وكيل وزارة
الداخلية الفريق ع�صام النهام
وبح�ضور الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التعليم والتدريب اللواء ال�شيخ
مازن اجلراح والوكالء امل�ساعدين
وامل�������دراء ال��ع��ام�ين و���ض��ب��اط
الأكادميية ،احتفل مبيدان �أكادميية
�سعد العبدالله للعلوم الأمنية
بتخريج الدفعة « »23من الرقباء
الأوائل  2019وعددهم .148
وهن�أ النهام اخلريجني و�أهاليهم،
م ��ؤك��د ًا اع��ت��زازه ب�أبنائه الذين
�سيكونون �إ�ضافة ملن �سبقوهم من
�إخوانهم يف �سلك ال�رشطة حلفظ
الأمن واال�ستقرار يف البالد ،ونقل
�إليهم حتيات وتقدير نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الداخلية
الفريق م.ال�شيخ خالد اجلراح،
متمني ًا لهم التوفيق يف خدمة
الوطن.
و�أك��د النهام �أن وزارة الداخلية
ال ت�ألو جهد ًا يف رعاية �أبنائها،
�إمي��ان � ًا منها ب��أن��ه ال �سبيل �إلى
تطوير اجلهاز الأمني �إال بالإعداد
وتنمية العن�رص الب�رشي ،وذلك من

• ا�ستعرا�ض الرقباء يف حفل التخرج

خالل التطوير والتحديث امل�ستمر
يف املناهج الدرا�سية والتدريبات
مل��واك��ب��ة امل��ت��غ�يرات امليدانية
ليكونوا عيون ًا �ساهرة وعقو ًال
واعية لتوقعات امل�ستقبل و�ساعد ًا
مت�أهب ًا للعمل مع احلا�رض الأمني
وم�ستجداته.
و�أ�شاد الفريق النهام بالقائمني
على ت�أهيل �ضباط ال�صف والأفراد
والعرو�ض الع�سكرية التي قدمها
اخلريجون وطلبة املعهد والتي

متيزت بالدقة واالتقان.
ودعا النهام اخلريجني �إلى و�ضع
الوطن ن�صب �أعينهم و�أمن املواطن
غايتهم وحمور عملهم ،وان يكونوا
ق���دوة ل�ل�آخ��ري��ن يف االن�ضباط
وااللتزام ،و�أن يخدموا �إخوانهم
املواطنني واملقيمني بكل رحابة
�صدر و�أن يبذلوا �أق�صى ما لديهم
يف خدمة الوطن واملحافظة عليه
الذي هو الركيزة الأ�سا�سية للتقدم
والرقي.

