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ال�شيخ في�صل احلمود يقدم هدية تذكارية �إىل الفريق حممود الدو�رسي

ال�شيخ في�صل احلمود والفريق حممود الدو�رسي

احل� � � � � � �م � � � � � ��ود ي� � � � � �ك � � � � ��رم وك� � � � � �ي � � � � ��ل وزارة ال� � � � ��داخ � � � � �ل � � � � �ي� � � � ��ة مب � � � �ن� � � ��اس � � � �ب� � � ��ة ق � � � � � � � ��رب ان � � � � �ت � � � � �ه� � � � ��اء م� � � � � �ه � � � � ��ام ع�� �م�� �ل� ��ه

م � �ح ��اف ��ظ ال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة :ال � � ��دوس � � ��ري من � � � ��وذج ي � �ح � �ت ��ذى ب � ��ه ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ال ��وط ��ن
�أقام حمافظ الفروانية ،ال�شيخ في�صل احلمود ،حفال تكرمييا لوكيل وزارة الداخلية الفريق حممود
الدو��سري ،مبنا�سبة قرب انتهاء مهام عمل��ه ،يف ديوان عام حمافظة الفرواني��ة ،الذي غ�ص بح�ضور
ع��دد كبري من ال��وكالء واملدراء العام�ين وكبار الق��ادة وال�ضباط ب��وزارة الداخلية ووجه��اء و�أعيان
حمافظة الفروانية بديوان عام املحافظة.
و�أ�ش��اد املحافظ يف كلمته بجه��ود وعطاء الفريق الدو��سري ،وما قام ببذله من جه��ود طوال فرتة
عمله حلقب��ة خم�سة و�أربعني عام��ا يف خمتلف املنا�صب الت��ي تقلدها ،وقام بعمل��ه ب�إخال�ص وتفان
وعطاء �ساهم ب�شكل كبري يف احلفاظ على �أمن الوطن واملواطن.
و�أكد �أن الفريق الدو��سري ،كان منوذجا حيا يحتذى به يف البذل والعطاء وااللتزام و�أداء الواجب،
وال��ذي حظي بتقدير القي��ادة العليا وعلى ر�أ�سه��ا �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صب��اح الأحمد ،وويل

عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد ،كما كان قد حظي بتقدير القيادات املتعاقبة طوال فرتة عمله.
وق��ال� :إن الفريق الدو�رسي بذل جه��ودا مميزة يف خدمة الوطن واملواطن�ين واملقيمني ،مو�ضحا �أن
الدور ال��ذي قام به خالل فرتة عمله يف خدم��ة وطنه الكويت ي�ستحق الثن��اء وال�شكر ،حيث كان خري
قائ��د ومنوذجا مميزا للإب��داع والنج��اح ،م�شريا �إىل �أن ه��ذا التكرمي لي���س نهاية املط��اف لأي قيادي
خمل�ص طاملا كان قادرا على القيام بواجبه.
وتطرق املحاف��ظ �إىل دور الفريق الدو�رسي وبطوالت��ه يف فرتة الغزو العراقي حي��ث و�ضع ورفاقه
دمه على كفه وقام ب�إجنازات ي�شهد لها اجلميع.
بدوره �شكر الفريق الدو�رسي ،املحافظ على بادرته الطيب��ة التي اعتربها و�ساما على �صدره ،من
رج��ل معطاء عرف بالهم��ة والن�شاط والتفاين يف خدم��ة الوطن واملواطنني من��ذ �أن كان يف مكتب �سمو

ال�شيخ في�صل احلمود والفريق حممود الدو�رسي مع ووجهاء و�أعيان حمافظة الفروانية

الأمري الوالد ال�شيخ �سع��د العبداهلل ال�سامل ال�صباح ،عندما كان ولي ًا للعه��د ورئي�سا ملجل�س الوزراء،
وكان يرى فيه م�رشوع قائد ملا بذله من جمه��ودات م�شهودة يف من�صبه ك�سفري ل�صاحب ال�سمو الأمري
يف اململكة االردني��ة الها�شمية ،ثم �سفريا ل�سموه يف �سلطنة عمان حي��ث مثل بالده الكويت خري متثيل
وترك ب�صماته يف كل املواقع التي تقلدها� ،إىل �أن ت�سلم من�صب حمافظ الفروانية التي �أحدث فيها نقلة
نوعية كبرية ،و�أقام عالقات وطيدة مع العديد من املحافظات وحكام الواليات.
وق��ال� :إن املحافظ رب��ط حمافظة الفروانية و�سكانه��ا واملقيمني فيها بكافة ال��وزرات وامل�ؤ�س�سات
اخلدمية لتوفري الراحة واالطمئنان للجميع.
ثم �ألقي��ت ق�صيدة ع�صماء من �أح��د ال�ضباط كان لها �أثر بال��غ يف احل�ضور� ،أعقبه��ا التقاط ال�صور
التذكارية لكافة احل�ضور.

ال�شيخ في�صل احلمود والفريق حممود الدو�رسي وعدد من كبار القادة وال�ضباط بوزارة الداخلية

ال� � �ف � ��ري � ��ق ال � � � ��دوس � � � ��ري ي � � �ك � ��رم م� �ن� �ت� �س� �ب ��ي «ال� � ��داخ � � �ل � � �ي� � ��ة» امل� �ت� �م� �ي ��زي ��ن القنصلية ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ت��دع��و إل��ى االبتعاد
 ،2018م�شيدا بجهودهم يف �إجناز
ق��ام وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود
امل�سئولية ع��ن ال�ت�ج�م�ع��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة وم��راك��ز االقتراع
التي ا�ضطلعوا بها ،م�ؤكدا �أن مهمتهم �ساهمت يف
الدو�رسي ام�س االثنني بتكرمي �أع�ضاء جلنة
مطابقة ك�شوف العفو االم�يري لعام ،2018
وقدم لهم ال�شكر والتقدير على جهودهم الكبرية
يف امل�ساهمة يف ترجمة البعد الإن�ساين للقيادة
احلكيمة من خالل مكرمة العفو الأمريي ،متمنيا
لهم دوام التوفيق يف كافة الأعمال التي توكل
�إليهم.
كما قام بتكرمي املقدم عبدالرحمن ال�سهالوي،
ووكيل �أول �ضابط خالد عبداهلل اخلالدي من
قطاع الأمن اخلا�ص ،حيث �أن�ش�أ ميدان رماية
جديد يف مع�سكر الإدارة العامة لقوات الأمن
اخلا�صة بدون �أي تكلفة مالية ،وذلك با�ستخدام
متاري�س رملية ومواد غري م�ستخدمة.
وق��د �أ���ش��اد الفريق ال��دو��سري بجهودهما
وحر�صهما على ال�صالح العام ،م�ؤكدا �أن الفريق
م .ال�شيخ خالد اجل��راح نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية ،يثمن جهود املخل�صني
من منت�سبي الوزارة يف �أداء عملهم.

الفريق حممود الدو�رسي مع جانب من املكرمني

ويف هذا االجت��اه ا�ستقبل الفريق الدو�رسي
العقيد ع��ب��دال��وه��اب م�لا ال��ي��اق��وت احلا�صل
على �إج���ازة حمقق دويل معتمد حل���وادث ما
بعد االنفجار والذي يعد الأول من نوعه على
م�ستوى الوطني العربي.
وق��ال الفريق ال��دو��سري� :أن التكرمي ي�أتي

تقديرا لكل �صاحب عمل مبدع ومتميز وهدفه
االرتقاء بالعمل الأمني مبفهوم �شامل ،ومتنى
للعقيد الياقوت املزيد من التوفيق والتقدم.
ويف �سياق ت��ك��رمي املتميزين ك��رم الفريق
الدو�رسي مببنى وزارة الداخلية جلنة فح�ص
طلبات تر�شيح �أع�ضاء املجل�س البلدي لعام

اكتمال العملية االنتخابية بكافة مالحمها.
ويف �إطار ت�شجيع وحتفيز املتميزين من رجال
قطاع االمن العام قام الفريق الدو�رسي بتكرمي
ال��ق��وة الأمنية التي قامت ب�ضبط الت�شكيل
الع�صابي الذي كان يقوم با�ستئجار املركبات
الفارهة وتفكيكها وبيعها.
ويف �سياق تكرمي املتميزين ريا�ضيا كرم
ال��ف��ري��ق ال��دو��سري الع��ب��ي منتخب الكويت
ال��وط��ن��ي لهوكي اجلليد املنت�سبني ل���وزارة
الداخلية ،وذلك بقيادة �أمني ال�رس العام م�شعل
عيد فليطح ،وذلك مل�شاركتهم وح�صولهم على
لقب بطولة �آ�سيا لهوكي اجلليد.
وق��ال� :أن رجل الأم��ن هو �صمام �أمن و�أمان
ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين ،منوها �أن ق��ط��اع االم��ن
اجلنائي و�ضع �آلية منوذجية ملكافحة خمتلف
�أن����واع ال����سرق��ات و�ضبط املتهمني وب�سط
ال�سيطرة الأمنية.

«ال � � � � � � � �ت � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ارة» مت � �ن � ��ع «اخل��دم��ات» توقف القطع اآلل��ي املبرمج للهواتف لشهر يونيو
ولفتت �إىل �أن هذا الإج��راء كان له بالغ
�أعلنت وزارة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات الهاتفية مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.
و�أ���ض��اف��ت� :أن ال����وزارة ات��خ��ذت هذه الأثر يف حث امل�شرتكني على ت�سديد املبالغ
الكويتية وقف عملية القطع الآيل املربمج
خ� � � �ص � � ��وم � � ��ات امل � ��وظ� � �ف �ي��ن
امل��ب��ادرة مل�شاركة امل��واط��ن�ين واملقيمني املالية امل�ستحقة للوزارة.
للخطوط الهاتفية ل�شهر يونيو اجلاري.
وتقدمت بالتهنئة �إىل �سمو الأمري ال�شيخ
وقالت ال���وزارة يف بيان �صحفي� :إنه فرحة العيد ،مو�ضحة �أن ال��وزارة عملت
ف� � ��ي رم � � �ض� � ��ان واألع � � �ي� � ��اد
بناء على توجيهات وزيرة الدولة ل�ش�ؤون على تنفيذ نظام القطع الآيل املربمج من �صباح الأحمد ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ
�أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة تعميما بعدم اخل�صم من
رواتب موظفي الوزارة ل�شهر رم�ضان و�أ�شهر الأعياد الر�سمية.
ج��اء ذل��ك يف كتاب وجهه وكيل ال���وزارة الدكتور خالد
الفا�ضل �إىل الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية طلب فيه
وقف اخل�صم من الرواتب عن �شهر رم�ضان املبارك وال�شهر
الذي يت�صادف فيه حلول عيد الأ�ضحى ،وكذلك يف رواتب �شهر
فرباير لتزامنها مع الأعياد الوطنية.
و�أك��د يف ال��ق��رار �أن «ع��دم اخل�صم امل�ستحق على بع�ض
املوظفني ال يعني �إل��غ��اءه ب��ل ت�أجيله لل�شهر ال��ذي يليه
للم�ستمرين على ر�أ�س عملهم».
و�أكد �أنه ال تهاون يف تطبيق القانون على جميع املوظفني
وحما�سبة املت�أخرين �أو املتغيبني منهم.

الإ�سكان وزيرة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
الدكتورة جنان بو�شهري �سيتم وقف
عملية القطع الأيل امل�برم��ج للخطوط

خ�لال بث الر�سائل التحذيرية وم��ن ثم
القطع يف حال عدم �سداد امل�ستحقات منذ
عدة �سنوات.

نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س ال���وزراء ،وعموم ال�شعب
الكويتي مبنا�سبة عيد الفطر املبارك.

إل� ��زام «ال �س �ك �ن �ي��ة» ب�ت��وف�ي��ر س �ك��ن ل �ل �م �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر كويتي

�ألزمت حمكمة اال�ستئناف امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
بتوفري م�سكن لكويتية متزوجة من غري كويتي.
وجاء يف احلكم :يتم �إلغاء احلكم امل�ست�أنف وب�أحقية امل�ست�أنفة
يف توفري م�سكن لها ولأ�رستها بقيمة ايجارية منخف�ضة �إىل جانب
�إعفاء اجلهة الإدارية من امل�رصوفات.
وع� ّل��ق املحامي عبدالعزيز ع��رب ،على احلكم ق��ائ�لا� :إن��ه
بال�رضورة �أن تتقدم الكويتية بطلب �إىل الهيئة العامة للرعاية

ال�سكنية ،ويف حال الرف�ض يتم رفع دعوى ،مبينا �أن احلكم الأخري
الذي جاء يف م�صلحة املواطنة ميكن �أن ي�ستند عليه يف �أحكام
�أخرى.
واعترب عرب يف ت�رصيح لــ القب�س �أن احلكم «انت�صار حلقوق
املر�أة الكويتية املتزوجة من غري كويتي» ،الفتا اىل «�أن ت�ضمن �أن
تكون القيمة االيجارية املنخف�ضة لها من تاريخ التقدمي وب�أثر
رجعي مع �إلغاء طلبها الإ�سكاين».

�أو ب��ي��ع��ه»� ،شدد
نا�شد القن�صل
ال��ق��ن�����ص��ل ع��ل��ى
ال����ع����ام ل���دول���ة
�رضورة �أن يقت�رص
ال������ك������وي������ت يف
ال���ت���وك���ي���ل ع��ل��ى
ا�سطنبول حممد
امل��ح��م��د ال�سياح
ال���غ���ر����ض ال����ذي
جرى من �أجله و�أن
الكويتيني االلتزام
ينتهي بانتهائه.
بالقوانني املعمول
ب���ه���ا يف ت��رك��ي��ا،
وط���������ال���������ب
ب����ضرورة التقيد
ال�سيما م��ع قرب
ب����ق����وان��ي�ن م���دد
م����وع����د اج������راء
الإقامة املعمول بها
االن����ت����خ����اب����ات
عند زي���ارة تركيا
ال����رئ����ا�����س����ي����ة
بحيث ال تزيد مدة
وال��ب�رمل����ان����ي����ة القن�صل العام يف ا�سطنبول حممد املحمد
الإق���ام���ة ع��ل��ى 90
وع�����دم ت�����ص��وي��ر
املواقع االمنية واحلكومية حتى ال يتعر�ضوا يوما ،وذلك لتاليف دفع اي غرامة �أو عقوبة
قد حتظر دخول املخالف �إىل تركيا ملده تزيد
للم�ساءلة القانونية.
ودعا املحمد يف بيان لوكالة االنباء الكويتية على عام كامل.
ودعا ال�سياح الكويتيني �إىل التعامل مع
«كونا» ام�س االثنني ال�سياح الكويتيني �إىل
االبتعاد عن التجمعات االنتخابية ومراكز ال�رشكات ال�سياحية املعتمدة عند اج��راء
االنتخاب واالق�تراع حر�صا على �سالمتهم ،احل��ج��وزات اخلا�صة بالطريان والفنادق
م�ؤكدا ا�ستعداد القن�صلية الكويتية لتقدمي والرحالت ال�سياحية الداخلية وعدم التعامل
امل�ساعدة والرد على ا�ستف�سارات املواطنني مع �أ�شخا�ص لي�س لديهم مكاتب وذلك لتجنب
على رقم الطوارىء ( .)00905306902097عمليات الن�صب واالحتيال.
وق��ال�« :إن��ه يف حال رغب املواطن ب�رشاء
وق����ال� :إن ع��ل��ى امل��واط��ن�ين الكويتيني
مبنا�سبة ب��دء املو�سم ال�سياحي يف تركيا عقار يف تركيا فعليه الت�أكد من خلوه من
الت�أكد من �صالحية جواز �سفرهم بحيث ال �أي التزام مايل �أو رهن عقاري واالنتباه �إىل
تقل عن �ستة �أ�شهر على �أق��ل تقدير وكذلك ��ضرورة ان يكون عقد ال����شراء مرتجما �إىل
احلر�ص على �إ�صدار ت�أ�شرية دخول للعمالة اللغة العربية من قبل جهة معتمدة �إىل جانب
املنزلية املرافقة وعدم حمل اجلواز الأ�صلي الت�أكد من قيمة ال�رضائب واخلدمات التي
�أثناء التنقل داخل مدينة ا�سطنبول واالكتفاء تدفع �سنويا بعد عملية ال�رشاء.
وت�شهد تركيا انتخابات رئا�سية وبرملانية
ب�صورة منه.
وح��ذر القن�صل املحمد املواطنني الذين مبكرة يف ال��ـ  24من ال�شهر احل��ايل من ابرز
ي��زورون تركيا من حمل مبالغ مالية كبرية املناف�سني فيها الرئي�س احل��ايل رجب طيب
�أثناء الت�سوق �أو التنقل داخل مدينة ا�سطنبول اردوغان عن حزب العدالة والتنمية احلاكم
وحمرم اجنة عن حزب ال�شعب اجلمهوري
واالكتفاء ب�أخذ ما يفي بالغر�ض فقط.
وفيما يتعلق ب��إج��راء توكيالت خا�صة املعار�ض و�صالح الدين دمريطا�ش عن حزب
«التوكيالت العقارية ب�ش�أن ت�سجيل العقار ال�شعوب الدميوقراطي املعار�ض.

