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في إطار سياسة وزارة الداخلية في تكرمي 
املتميزين من منتسبيها قام مدير عام مديرية 
امن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين 
وبحضور قادة املناطق بتكرمي املتميزين من 
منتسبي املديرية من ضباط وضباط صف 
وافراد على األداء الوظيفي املتميز واملساهمة 
االيجابية والفعالة ف��ي إجن���اح األع��م��ال 

املنوطة بهم..
وق��د أثنى ال��ل��واء العابدين على جهود 
املكرمني والتعاون والتنسيق فيما بينهم 
مؤكدا بذلك أن تعاونهم املستمر والبناء 
يسهم في احلفاظ على أمن البالد، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح وبذل املزيد من اجلهد 

والعطاء حتى يكونوا قدوة لزمالئهم. 
من جانبهم أعرب املكرم�ون عن تقديرهم 
لهذه اللفتة الكرمية التي جتسد روح األسرة 

الواحدة داخل املؤسسة األمنية. 

العابدين يكرم املتميزين في مديرية أمن حولي 

 أكد وكيل وزارة الداخلية املشرف 
العام للخطة األمنية لتأمني مجالس 
احلسينيات الفريق محمود الدوسري، 
أن اخلطة التنفيذية لشهر محرم وتأمني 
احلسينيات قد ب��دأت فعليا على ارض 
الواقع وأنها ستطبق بكل حزم في كل 
تفاصيلها وبنفس مستوى ما اعد لها من 

إجراءات وتدابير.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس��ه االجتماع 
النهائي بعد ع��دة اجتماعات سابقة 
لوضع اخلطة األمنية الشاملة لفريق 
عمل جلنة العمليات األمنية امليدانية 
واخل��اص��ة ب��اإلج��راءات األمنية لشهر 
م��ح��رم ان���ه وف��ق��ا لتوجيهات معالي 
الشيخ خ��ال��د اجل���راح الصباح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
سيتم تقييم اخلطة بشكل يومي وأنها 

ستحظى مبتابعة معاليه املباشرة.
كما ق��دم الفريق ال��دوس��ري شكره 
وتقديره ملسؤولي احلسينيات على ما 
ملسناه من تعاون بناء ومثمر مع رجال 
األمن خالل املناسبات احلالية والسابقة 
مما يساهم بشكل كبير في تأمني اخلطة 

التفصيلية وهذا ما عهدنا منهم دائما.
وشدد على أن هدفنا هو احلفاظ على 
األرواح واملمتلكات وان أم��ن املواطن 

على رأس األولويات وضمان سالمة كل 
مرتادي احلسينيات وهو هدف لن نقبل 

التنازل عنه بأي حال من األحوال.
وق��د استمع الفريق ال��دوس��ري إلى 
ش���رح ق��دم��ه وك��ي��ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات املنسق العام 
للخطة األمنية اللواء جمال الصايغ، 
حول اخلطوط العريضة خلطة التامني 
واخلطط التفصيلية األمنية واملرورية 

اخل��اص��ة ب���اإلج���راءات األم��ن��ي��ة لشهر 
محرم. 

وتوجه الفريق الدوسري بعدد من 
املالحظات لكي تتوج اخلطة بالنجاح 
ال��ك��ام��ل.. م��ب��رزا أن اجل��ه��د وامل��ث��اب��رة 
والتعليمات املتواصلة لرجال األمن هي 

عنوان جناح خطتنا امليدانية.
واملح إلى ضرورة التركيز على القادة 
وعناصر التنفيذ وأدوات املتابعة في 

إطار ارتباط متكامل بعضهم مع بعض 
ملباشرة املهام واملسؤوليات كل حسب 
واجباته وحث على االلتزام بالضبط 
وال��رب��ط واالن��ض��ب��اط وعلى االنتشار 
األمني املنظم املدعوم بالتواجد املروري 
وانسيابية احلركة وعدم الكثافة في ظل 
تناغم وتنسيق مستمر بني القطاعات 

امليدانية املشاركة.
ونقل الفريق ال��دوس��ري إل��ى فريق 

عمل جلنة العمليات األمنية امليدانية 
حتيات وتقدير الشيخ خالد اجل��راح 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة على ج��ه��وده��م املتواصلة 
لترسيخ ركائز األمن واألمان، معربا عن 
متنيات معاليه لهم بالنجاح كالعهد بهم 
دائما في تطبيق اخلطط واإلج���راءات 
اخلاصة بتامني احلسينيات خالل شهر 

محرم.

وحضر االجتماع مدير عام اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني العميد 

عادل أحمد احلشاش.
 من جهة أخرى استقبل وكيل وزارة 
الداخلية الفريق محمود ال��دوس��ري، 
في مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح 
أم��س ال��ث��الث��اء، مزوليسا بونا سفير 
جمهورية جنوب افريقيا ل��دي دول��ة 
الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية 

املساعد لشئون األمن اخلاص باإلنابة 
اللواء شكري النجار.

وقد رحب الفريق الدوسري بضيفه 
مؤكدا على عمق عالقات التعاون بني 
البلدين الصديقني ومت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية وبحث املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.
وأوض���ح الفريق ال��دوس��ري أهمية 
ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر وال��ب��ن��اء ف��ي مجال 
تطوير كافة امل��ج��االت األمنية معربا 
عن تطلعه لزيادة التنسيق في مجال 
التكنولوجيا إلى جانب الزيارات األمنية 
للفرق املختصة لالطالع على األجهزة 
والتقنيات املتطورة مما يعزز رفع كفاءة 

األداء األمني.
وم��ن جانبه أع��رب سفير جمهورية 
ج��ن��وب افريقيا ع��ن تطلع ب���الده الى 
التنسيق املثمر بني اجلانبني، متوجها 
لدولة الكويت بالتقدير واالمتنان على 
ما تلقاه جالية جنوب افريقيا من رعاية 

واهتمام.
وحضر االستقبال مدير عام اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني العميد 
عادل احلشاش ومدير إدارة املتفجرات 
ب��اإلدارة العامة لقوات األم��ن اخلاصة 

العقيد عبد الوهاب الياقوت.

الفريق محمود الدوسري مترئسا االجتماع

استقبل سفير جنوب إفريقيا 

الدوسري ترأس اجتماعا لفريق عمل جلنة العمليات األمنية امليدانية واخلاصة في »محرم« 

»مكافحة املخدرات« تضبط مزرعة 
ماريجوانا مجهزة في منزل مواطن

اللواء العابدين في لقطة جماعية مع املكرمني

.. ويستقبل سفير جنوب أفريقيا
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ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم 
األمني بوزارة الداخلية أن قطاع األمن اجلنائي 
ممثال ب��اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات متكن 
من ضبط مواطن يقوم بزراعة مادة املاريجوانا 

املخدرة بقصد االجتار.
وفى التفاصيل وردت معلومات عن قيام 
شخص يتاجر مب��ادة امل��اري��ج��وان��ا املخدرة 
وبناء على تلك املعلومات مت تكثيف التحريات 
ومت تعقبه ومراقبة حتركاته ملدة اسبوعني 
وبعد التأكد من صحتها مت اتخاذ اإلج��راء 
القانوني ال��الزم حيث مت القاء القبض عليه 
بالقرب م��ن مسكنه، وعند تفتيش مسكنه 
عثر على معمل مجهز بالكامل لهذا النوع من 
املخدر مستخدم بذلك اح��دث األساليب كما 

متكنت اإلدارة من العثور على معمل خاص 
يحتوي محميتني مجهزتني بالكامل بأجهزة 
ومعدات حديثة ومتطورة تستخدم للزراعة 
وبداخل كل محمية كمية كبيرة من القوالب 
البالستيكية مختلفة االح��ج��ام واالش��ك��ال 
م��زروع بداخلها شتالت املاريجوانا املخدرة 
تقدر بحوالي1000 شتله ج��اه��زة لعملية 
الترويج، و عثر على كمية كبيرة من بذور 
مادة املاريجوانا و ميزان حساس وبالتحقيق 
معه اعترف مبا نسب اليه وانه يقوم بزراعة 

هذه املادة لالجتار بها.
وأك�����دت اإلدارة ان���ه مت إح���ال���ة املتهم 
واملضبوطات الى جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.


