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الشيخ خالد اجلراح مكرما الفريق محمد اليوسف

4 عقود في خدمة املؤسسة األمنية والوطن بعد قضائه 

وزير الداخلية يكرم الفريق محمد اليوسف 
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ــراح نائب  استقبل الفريق م. الشيخ خالد اجل
رئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر الداخلية.. صباح 
أمس األربعاء، وكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون 
أمن احلدود الفريق الشيخ محمد اليوسف، مبناسبة 
تقاعده بعد قضاء أربعة عقود في خدمة املؤسسة 

األمنية والوطن.
وقد رحب اجلراح بضيفه مؤكدا أن الفريق الشيخ 
محمد اليوسف برهن خالل أربعني عاما تقلد خاللها 
مناصب عديدة بــوزارة الداخلية، أنه مثال للعمل 
والتفاني واإلخـــالص ومنـــوذج لــصــدق االنتماء 
وجندي مخلص في احلفاظ على أمن الوطن وأمانه 

في ظل كافة الظروف األمنية.
وأوضــح أنه صدق ما عاهد الله والوطن عليه، 
مشيرا إلى أن هذه سنة احلياة في توالي األجيال 
جيال يسلم القيادة جليل آخر.. متمنيا للفريق الشيخ 
محمد اليوسف التوفيق والنجاح في مقبل األيام، 
منوها بأن خبراته ورؤيته الثاقبة ستظل معينا ال 

ينضب لقيادات وزارة الداخلية.
ومن جانبه توجه الفريق الشيخ محمد اليوسف، 
ــوزراء  بالشكر واالمتنان لنائب رئيس مجلس ال
ووزيــر الداخلية الفريق م. الشيخ خالد اجلــراح، 
مثمنا هذه اللفتة الكرمية له، مؤكدا حرص معاليه 
على الدفع بالدماء الشابة لكي تأخذ مكانها وحتقق 
مزيدا من التطور ملستويات أداء األجهزة األمنية، 
وأن سنة احلياة أن تسلم املناصب القيادية ملن 
ميلكون القدرة على مواصلة العطاء وهذا هو نهج 

املؤسسة األمنية على مدار تاريخها.
ــا من  ــه ــدي ــة ل ــي ــل ــداخ ـــــح أن وزارة ال وأوض
االستراتيجيات وخطط العمل الكثير والبــد من 
دعمها، وأنه سيظل يتواصل مع املؤسسة األمنية 
بالرأي واملشورة ولن يبخل أبدا بخبراته وجتربته 
األمنية املمتدة في خدمة وزارة الداخلية، مؤكدا أن 
تكرمي الشيخ خالد اجلراح، وحضوره لهذا التكرمي 

وسام فخر واعتزاز على صدره.

حثهم على التفاني ومواصلة العمل املتميز

رئيس أركان اجليش يحضر مراسم تسليم علم سالح الدفاع اجلوي

اخلضر متحدثا إلى منتسبي سالح الدفاع اجلويالفريق محمد خالد اخلضر يسلم العلم

جانب من احلفل

 اللواء فهد الشويع يوقع العقد مع الشركة اخلاصة

جتديد رخص السوق عن طريق الهواتف النقالة وجهاز آلي 

الشويع: »الداخلية« تسعى دائما 
لتطوير آليات العمل 

ــوزراء وزير  بناء على توجيهات نائب رئيس ال
الداخلية الشيخ خالد اجلـــراح بتحديث األنظمة 
داخل الــوزارة وإمتام النقلة النوعية للعمل بأحدث 
الطرق التكنولوجية ومواكبة التطورات احلديثة 
ومبتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد 

الدوسري.
وقد قام اللواء فهد الشويع وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤن املــرور باإلنابة بتوقيع العقد مع 
الشركة اخلاصة للرخص السوق الذكية في بولندا 
والــتــي تعمل وفــقــا ألحـــدث املــواصــفــات العاملية 
ــزو العاملية بالتعاون  واحلاصلة على شهادة األي
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمانة العامة 
للتخطيط والتنمية وذلك للعمل على تبسيط اخلدمات 

املقدمة للمواطنني واملقيمني في دوله الكويت.
وأشار اللواء الشويع أن هذا املشروع يقوم على 
جتديد الرخص عن طريق الهواتف النقالة الذكية 

وجهاز ) الكيوسك (.
وأوضح اللواء الشويع أن هذه األجهزة سوف يتم 

توزيعها في األسواق واملجمعات التجارية في جميع 
محافظات الكويت لسرعة وإجناز معامالت املواطنني 
واملقيمني بدال من اإلجــراءات التي كانت متبعة من 
قبل وذلك عن طريق تسليم رخص السوق القدمية 
واستالم الرخص اجلديدة في نفس الوقت مما يخفف 
االزدحام في أماكن إدارات املرور وتسهيل اخلدمات 

املرورية للجمهور.
وأكد اللواء فهد الشويع أن الــوزارة تسعى دائما 
لتطوير آليات العمل واستحداث التقنيات اجلديدة 
ووسائل التكنولوجيا املتطورة، مبينا أن النظام 
اجلديد سيمكن املواطنني واملقيمني من جتديد رخص 
السوق عن طريق الهواتف النقالة مما يسهل عليهم 
اجنــاز املعامالت اخلاصة بتجديد رخــص السوق، 
وستظل الوزارة تعمل بالنظام العادي حتى يتعود 

اجلميع على النظام اجلديد.
وأضاف اللواء الشويع أن النظام اجلديد سيوفر 
املال والوقت على املواطنني واملقيمني الذين يرغبون 

في اتباعه.

»الداخلية« تقبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات الطلبة 
ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واالعــالم 
األمني بوزارة الداخلية أنه في إطار اجلهود 
ــن اجلنائي ملكافحة  التي يبذلها قطاع األم
اجلرمية واحلد منها بكافة صورها والعمل 
على مالحقة اخلارجني على القانون وتعقب 

املجرمني.
فقد متكن رجــال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من القبض على تشكيل عصابي 
)يتكون من مواطن وخليجي( ومتخصص 
في سرقة املركبات عن طريق الكسر )زجاج 

املثلث(.
وقد أوضحت اإلدارة أن قطاع األمن اجلنائي 
متمثال في اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
ومن خالل متابعة البالغات الــواردة، لوحظ 
ورود عــدة بــالغــات سرقة عــن طريق كسر 
الزجاج اخللفي للمركبات )املثلث( في مواقف 
املدارس أثناء فترة الدوام الدراسي، وبنفس 
ــي وبطريقة متسلسلة  ــرام ــوب اإلج ــل األس
مستغلني تواجد الطلبة في املــدارس، تاركني 

منقوالتهم وممتلكاتهم داخل املركبة.
ومت تشكيل فريق بحث من رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية وبــعــد تكثيف 
التحريات وعمل املراقبات التي استخدم فيها 

الوسائل احلديثة من وعلم النفس اجلنائي، 
وحتــديــد أمــاكــن القضايا السابقة وخط 
سيرها، مع توقع حركة املتهمني املستقبلية 
وحتديد أماكن ارتكاب اجلرائم اجلديدة ومت 
عمل عدة أكمنة في أماكن تلك التوقعات حيث 
مت حتديد مواقف مدرسة ثانوية الصباح 
الكائنة في منطقة الــفــردوس كهدف جديد 

للمتهمني.
وقالت اإلدارة ان القوة املكلفة قد انتشرت 

ــدد، حيث استمر رصــده ملدة  في املوقع احمل
عشرة أيام متواصلة خالل الفترة الصباحية 
واملــســائــيــة ومبــعــاونــة الـــدوريـــات الليلية 

اخلاصة باملباحث لضبط املتهمني.
وخالل ذلك شاهدت القوه حضور املتهمان 
وقــام األول بالتوجه إلــى إحــدى املركبات 
واألخر كان يراقب املوقف مما أسترعى انتباه 
الدوريات، وعند ذلك مت إعطاء إشارة الضبط، 
حيث متكن رجـــال املــبــاحــث مــن محاصرة 
املتهمان، وأثناء عملية الضبط قاوم اجلناة 
رجــال املباحث مقاومة شديدة أسفرت عن 
أصابه أحد أفــراد القوة املكلفة، وقد الذ أحد 
املتهمان بالفرار، ومت محاصرته والسيطرة 

علية وضبطه.
وبتفتيشهما احــتــرازيــا مت العثور على 
األدوات املستخدمة في كسر زجاج املركبات 
)بـــالك( وأدوات فــك الــبــراغــي، واستكماال 
إلجراءات الضبط مت استصدار االذن القانوني 
لتفتيش مسكن املتهمان ومت العثور على 
املسروقات التي تخص البالغات املسجل بها 
قضايا، ومت استدعاء املبلغني الذين حضروا 

وتعرفوا على ممتلكاتهم.
ـــروا  ومــواجــهــتــهــم مبـــا نــســب إلــيــهــم أق
بارتكابهم تلك اجلرائم والبالغ عددها )18( 
واقــعــة سرقة واإلرشــــاد عــن أمــاكــن وقائع 
السرقات التي تطابقت مع القضايا املسجلة 
لدي اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية كما 
أقــرا بأنهما يستخدمان منزل املتهم الثاني 
في تخزين وحفظ املسروقات وقام املتهمان 
بتمثيل األســلــوب االجــرامــي املستخدم في 
ارتكاب اجلرائم. ومت إحالة املتهمان إلى جهة 

االختصاص.

مواقف مدرسة ثانوية الصباح في »الفروسية«

أدوات مستخدمة في كسر زجاج املركبات

في اليوم الثاني من فعالياته

 ملتقى اإلعالم والتكنولوجيا واالتصال يناقش التعامالت اإللكترونية
اختتمت صباح أمس أعمال اليوم الثاني 
مــن أجــنــدة ملتقى اإلعـــالم والتكنولوجيا 
واالتــصــال في نسخته الثانية بفندق جي 
دبليو ماريوت الكويت، حتت رعاية الشيخ 
محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة، وبالتعاون 
بني هيئة امللتقى اإلعالمي العربي، واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، واملعهد 
العربي للتخطيط،و الــصــنــدوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، واجلمعية 
الكويتية لإلعالم واالتــصــال، ومبشاركة 
كوكبة مــن كــبــار املــســؤولــني فــي قطاعات 
التكنولوجيا واالتصال احلكومية واخلاصة، 
وعدد من املختصني واألكادمييني من أصحاب 
اخلــبــرات، إضافة ملنتجني مستثمرين في 
صناعة االتصال والتكنولوجيا واإلعــالم 

على املستويني احمللي والدولي.
 وشـــارك فــي تــقــدمي اجلــلــســات روالنــد 
أبــي جنم مستشار تكنولوجيا املعلومات 
والتواصل االجتماعي، ود. فايز الكندري 
أســتــاذ الــقــانــون اخلـــاص بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت وحسني العبدالله احملامي 
والباحث القانوني، ود.معتز كوكش خبير 

متخصص بعلوم التقنيات احلديثة.
 واكد روالند أبي جنم مستشار تكنولوجيا 
املعلومات والتواصل االجتماعي خالل جلسة 
»كيف تبني صورتك على اإلنترنت« انه البد 
من فهم مختلف منصات التواصل االجتماعي 
وكيفية التواصل مع املستخدمني على كل 

منصة مشيرا إلى ضرورة إنشاء ومشاركة 
احملتوى ومعرفة التعامل مع التعليقات 

السلبية والرد عليها.
 ومن جانبه اكد د. فايز الكندري أستاذ 
ــاص بكلية احلــقــوق بجامعة  القانون اخل
الكويت وحسني العبدالله احملامي والباحث 
ــي خـــالل جــلــســة »كــيــف حتمي  ــون ــان ــق ال
نفسك« انــه البــد لكل مــواطــن أن يرفع من 
ثقافته القانونية في ما يخص التعامالت 
اإللكترونية مشيرين إلى قوانني اجلرائم 
ــون املــرئــي واملسموع  ــان اإللــكــتــرونــيــة وق

وغيرها من القوانني التي تنظم عملية تناول 
وعرض احملتوى اإللكتروني.

 وأضافوا إن أغلب اجلرائم املرتكبة حتى 
اآلن تتعلق باالبتزاز والتهديد، مشيرين إلى 
أن اختراق احلسابات على شبكات التواصل 
يصنف على أنــه انتهاك للحياة اخلاصة 
كمن يدخل البيت عنوة أو للسرقة، وميكن 
تكييفها قانونيا حتت هذا التوصيف، لكن 

الوعي العام ما زال غير مدرك لهذه القضية.
 ومــن جانبه قــال د.معتز كوكش خبير 
متخصص بعلوم التقنيات احلديثة خالل 

جلسة »كــيــف حتقق ذاتـــك« إن األســبــاب 
الرئيسية التي تؤدي إلى اختراق احلسابات 
ناجمه عن امرين رئيسيني أولهما هو إن 
كثيرا من املشاهير ال يــديــرون حساباتهم 
بأنفسهم بل يلجؤون الى تعيني مشرف أو 
اكثر على هذه احلسابات وبالتالي قد يختلف 
صاحب احلساب مع مدير احلساب فيلجأ 
مدير احلساب إلى سرقة احلساب للضغط 
ــا نسميه  ـــذا م ــاب وه ــس عــلــى صــاحــب احل
باخليانة، واألمــر الثاني وهو األكثر أهمية 
إال وهو ظاهرة التصيد او التفخيخ وفي هذه 
احلالة يلجأ املخترق إلى استدراج الفنان 
عبر إرسال رسالة له وغالبا ما حتتوي هذه 
الرسائل على روابـــط وهمية تصله على 

اخلاص من احد األشخاص الذين يتابعهم.
 وأضــاف كوكش ان هناك عده أمور البد 
ــذ بها للوقاية مــن حـــوادث سرقة  مــن األخ

احلسابات واهمها
ــذي يعتبر أول   البريد اإللكتروني، وال
خيط ألي قرصان، فالقرصان يبدأ رحلته 
بالبريد اإللكتروني للمستخدم في محاوله 
لفك طالسمه مما يسهل عليه استرجاع كلمة 
املـــرور والسيطرة على حساب التويتر، 
لذلك ان يكون البريد اإللكتروني الذي قمت 
بتسجيل حساب تويتر عليه بريد سري ال 
يعلمه أي شخص كذلك ينبغي ان يكون بريد 
فعال وليس مجرد بريد غير مستعمل او قد 
يكون عرضة للتعطيل او احلــذف من قبل 

الشركة املزودة للبريد اإللكتروني.

 جانب من جلسات امللتقى

برعاية وحــضــور رئيس األركــان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر أقيمت صباح أمس مراسم 
تسليم علم سالح الدفاع اجلوي، حيث 
كان في استقباله حلظة وصوله نائب 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الــركــن عبدالله الــنــواف وآمــر سالح 
الــدفــاع اجلـــوي العميد الــركــن عــادل 

احلافظ.
واستهل احلفل بــتــالوة عطرة من 
آيات الذكر احلكيم، ثم ألقى آمر سالح 
الدفاع اجلــوي كلمة رحب من خاللها 
براعي احلفل واحلضور الكرمي، وتقدم 
بالشكر على دعم وإهتمامه ملنتسبي 
ســالح الدفاع اجلــوى، بعد ذلــك بدأت 
املــراســم بتفقده لطابور الــعــرض، ثم 
تفضل بتسليم علم الوحدة آلمر السالح 

الدفاع اجلوي.
 وفي ختام احلفل قام طابور العرض 
باملرور أمام املنصة الرئيسية، وبدوره 

الــقــى رئــيــس األركــــان كلمة نقل من 
خاللها حتيات نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد، وأثنى على ما شاهده اليوم في 
ســالح الدفاع اجلــوي من عمل دؤوب 
يبعث بالنفس الفخر واالعتزاز، وحث 
ــاءه منتسبي  ــن سعادته إخــوانــه وأب
ســالح الــدفــاع اجلــوي على املواظبة 
ــرار واإلخــــالص والتفاني  ــم ــت واإلس
بالعمل ملــواصــلــة الــعــطــاء والتميز 
للوصول إلي أقصى درجات اجلاهزية، 
داعيا املولى عز وجــل أن يــدمي نعمة 
األمــن واألمـــان علي أبناء هــذا الوطن 
املعطاء حتت قيادة صاحب السمو أمير 
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.
حضر احلفل أعضاء مجلس الدفاع 
ــن كــبــار ضباط  الــعــســكــري وعـــدد م

اجليش وضباط سالح الدفاع اجلوي.

تتمات

من خالل قروض
واعــضــاء اجلمعية االقتصادية االســبــوع املقبل 

ملناقشة رؤيته التنموية التي طرحها مؤخرا.
من ناحية أخــرى وجــه النائب صــالح خورشيد 
ــى وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية  ســـؤاال برملانيا إل
ــرة الدولة للشؤون االقتصادية هند  والعمل، وزي
ــاء فــي مقدمته مــا يــأتــي: نــظــرا ألهمية  الصبيح ج
إحصائيات التعداد السكاني عند صناع القرارات 
ــا لها مــن دور أســاســي فــي كــل من  ــة، ومل ــدول فــي ال
عمليات التحليل والتخطيط التخاذ القرارات وتقدمي 
االقتراحات ومشاركة رسم السياسات في الدولة، 
يرجى إفادتي وتــزويــدي باآلتي: -1 كم يبلغ عدد 
املواطنني منذ أول تعداد سكاني؟ وكم تبلغ الزيادة في 
كل تعداد؟  -2 كم إحصائية لتعداد السكان أجريت 
في الكويت على مر التاريخ للمواطنني واملقيمني؟ 
-3 جميع البيانات والنتائج الدميغرافية لإلحصائية 
األخــيــرة لتعداد السكان فــي الكويت، وكــم بلغت 
التكاليف املقدرة والفعلية إلمتام عملياتها؟ وكم بلغ 
عدد املشتغلني بها من املواطنني والوافدين؟ وكم بلغ 
إجمالي املصروفات املادية لهم؟ -4 متى ستجرى 
اإلحصائية املقبلة لتعداد السكان في الكويت؟ وكم 

تبلغ امليزانية املقدرة لتشغيل عملياتها؟

اجلبير يطالب
وقال : »وصلنا اآلن إلى مرحلة جديدة تتيح البدء 

في تسوية سياسية بسورية
ــران وتركيا متكنت من  كما اعتبر أن روسيا وإي

“جتنيب سوريةاالنهيار”
ــران، قمة أمس،  وعقد رؤســاء روسيا وتركيا وإي
في سوتشي ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي 
تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية، بعد أن اقتربت 

محاربة تنظيم “داعش” من نهايتها.

يذكر أن الرئيس التركي أعلن الثالثاء أن القمة 
الثالثية بــني الـــدول الضامنة للهدنة فــي سوريا، 

ستكون مصيرية ملستقبل البلد واملنطقة.
إلــى ذلــك، أكــد وزيــر اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير في كلمة ترحيبية أمس إبــان افتتاح مؤمتر 
الرياض للمعارضة السورية على وقــوف اململكة 
العربية السعودية إلى جانب الشعب السوري اكما 
كانت دومــاً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل 

عادل.
وشدد في كلمته أمام الوفود املشاركة، بحضور 
املوفد األممي إلى سوريةستيفان دي ميستورا على أن 
هذا االجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة 

احلل السياسي لألزمة السورية.
ــاف أن ال حل لألزمة السورية دون توافق  وأض
ســـوري وإجــمــاع يحقق تطلعات الشعب وينهي 
معاناته على أســاس إعــالن جنيف 1 وقــرار مجلس 
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جتديد رخص القيادة
وأوضح البيان ان الــوزارة ستظل تعمل بالنظام 
الــعــادي حتى يتعود اجلميع على النظام اجلديد 
مشيرا الى أن النظام اجلديد سيوفر املال والوقت على 

املواطنني واملقيمني الذين يرغبون في اتباعه.
وأعــلــن توقيع الــلــواء الشويع أخــيــرا على عقد 
مــع شركة خاصة للرخص )الــقــيــادة الــذكــيــة( في 
بولندا الفتا الى ان الهدف من االجهزة تسريع إجناز 
معامالت املواطنني واملقيمني بدال من اإلجراءات التي 

كانت متبعة من قبل.
ورافق اللواء الشويع خالل توقيع العقد وفد أمني 
ضم كال من مدير مشروع االستراتيجية العقيد سالم 
العجمي وعضو فريق االستراتيجية املقدم حقوقي 
خالد العدواني ومساعد مدير إدارة نظم املعلومات 

املقدم بشار السيد هاشم.

تتمات


