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الشيخ خالد اجلراح مستقبال محمد كومان

اجلراح يبحث مع كومان موضوعات
اجتماع وزراء الداخلية العرب 

رئيس أركان اجليش يبحث
مع سفير اململكة املتحدة 

مواضيع مشتركة 
 

 بحث رئيس االركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر أمس مع سفير اململكة املتحدة لدى البالد 
ماثيو لودج وامللحق العسكري البريطاني العقيد فينلي مكلني 

أهم املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع في بيان صحفي ان رئيس االرك��ان ناقش مع السفير 
لودج موضوعات ذات اهتمام مشترك السيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين الصديقني.
وذكر البيان ان اخلضر استقبل اليوم االمني العام املساعد 
للشؤون العسكرية باالمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
اللواء الركن خليفة حميد الكعبي مبناسبة قرب انتهاء فترة 

عمله في هذا املنصب.
واع��رب الفريق اخلضر عن شكره وتقديره لالمني العام 
املساعد للشؤون العسكرية على ما قام به من جهود أثناء فترة 

عمله متمنيا له التوفيق و النجاح في حياته املقبلة.
وحضر اللقاء معاون رئيس األرك��ان لهيئة االستخبارات 
واالمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود ومعاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة 
البرية اللواء الركن خالد الصباح وامر سالح االشارة العميد 

الركن حمود احلسيني.

»الداخلية« توقف إصدار جواز 
 21 19 الى  السفر القدمي من 

يناير اجلاري 
  قررت وزارة الداخلية الكويتية أمس االربعاء وقف اصدار 
جواز السفر »القدمي« خالل الفترة من 19 الى 21 يناير اجلاري 
من اجلهات املختصة ضمن جهودها لتطوير وثائق السفر 

لتتواكب مع املنظومة االمنية املعمول بها في مطارات العالم.
وذكرت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بالوزارة في 
بيان صحافي ان قطاع اجلنسية واجلوازات قرر وقف استقبال 
طلبات جتديد اجلوازات اعتبارا من اليوم اخلميس نظرا لقيام 
االدارة العامة لنظم املعلومات بإجراء االختبارات االولية 

لعملية اصدار جواز السفر االلكتروني لدولة الكويت.
وأوضحت ان هذا االج��راء يتطلب وقف اصدار جواز السفر 
القدمي »مؤقتا« خالل فترة االختبارات في كل من االدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر واالدارة العامة ملراكز اخلدمة ووزارة 
اخلارجية على ان يعود االصدار بنظام »اجلواز القدمي« يوم 22 

يناير اجلاري.
وقالت ان ايقاف عملية اصدار جواز السفر القدمي خالل الفترة 
املذكورة لن يؤثر نهائيا على عملية دخول وخروج املسافرين 
من املواطنني خالل تلك الفترة إذ ان االمر يتعلق فقط بعملية 

اصدار اجلواز في تلك االدارات.
وأف��ادت بأن ج��واز السفر اجلديد صمم وفق اعلى املعايير 
االمنية والفنية العاملية حيث مت تزويده بشريحة ذكية مطابقة 
للشريحة املستخدمة في اجلوازات املعتمدة دوليا بغية حتقيق 

اعلى املعايير االمنية حلماية جواز السفر.

قطاع األمن اخلاص أحرز كأس 
التفوق في ختام بطولة شهداء 

»الداخلية« للرماية 
اختتمت أمس فعاليات بطولة شهداء وزارة الداخلية لرماية 
املسدس والبندقية والتي اقيمت على ميادين الشركة الوطنية 
للرماية مبنطقة صبحان، بحضور الوكيل املساعد لشؤون 
األمن اخلاص اللواء محمود الدوسري والوكيل املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي اللواء عبد احلميد العوضي والوكيل املساعد 
ألمن احلدود البرية ورئيس احتاد الشرطة الرياضي اللواء عبد 

الله املهنا وأعضاء مجلس إدارة احتاد الشرطة.
وحصل فريق قطاع امن الدولة على املركز األول وفريق قطاع 
األمن اخلاص على املركز الثاني فيما احرز فريق قطاع األمن 
اجلنائي على املركز الثالث، اما في بطولة لفردي للمسدس 
9مم للرجال فقد أحرز قطاع األمن اخلاص املركز األول وحصل 
قطاع االمن اجلنائي على املركز األول سيدات، في حني اظهرت 
نتائج بطولة فردي رماية البندقية m16 للرجال فوز قطاع 
امن الدولة باملركز االول وأحرز قطاع األمن اخلاص املركز األول 
ملسابقة السيدات لنفس الفئة، ليتم تتويج قطاع االمن اخلاص 

بكأس التفوق لهذا العام.
من جانبه أك��د ال��ل��واء عبد الله املهنا أن البطولة شهدت 
مشاركة كبيرة من كافة قطاعات وزارة الداخلية باإلضافة 
ال��ى املنافسة القوية واحلضور البارز من عناصر الشرطة 

النسائية.
وأشار الى ان احتاد الشرطة يحرص على تنظيم تلك البطولة 
ألحياء ذكرى شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم 
من اجل امن الوطن وام��ان مواطنيه، مثمنا الدعم الالمحدود 
الذي يقدمه وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد لكافة انشطة 

االحتاد واالهتمام بالطاقات الشبابية ملنتسبي الوزارة.
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  بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح مع األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب 
الدكتور محمد كومان أبرز املوضوعات التي سيتم طرحها مع 

نظرائه العرب في االجتماع املقبل للمجلس.
وقالت ادارة االع��الم االمني ب���وزارة الداخلية في بيان 
صحافي أمس األربعاء ان الشيخ خالد اجلراح تسلم من كومان 
دعوة حلضور االجتماع املقبل للمجلس الذي سيعقد في تونس 

مارس 2017.
وأضافت اإلدارة أن الشيخ خالد اجلراح اطلع خالل لقائه 
كومان الذي يزور الكويت على اجلهود التي تبذلها االمانة 
العامة للمجلس في تطوير مسيرة العمل العربي املشترك في 
املجال األمني ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب 

معربا عن تقديره العميق لهذه اجلهود.
من جهته أعرب كومان عن شكره للشيخ خالد اجلراح على 
كرم الضيافة وحسن الوفادة مشيدا مبرئياته لتطوير التنسيق 

والتعاون األمني العربي املشترك.
وأش��اد كومان بجهود دولة الكويت ومدى التزامها بدعم 

مسيرة التعاون العربي في املجاالت كافة.

وزير األوقاف يكرم القارئ عبدالرحمن الشويع 

 التقى وزي��ر االوق��اف والشئون االسالمية وزير 
ال��دول��ة لشئون البلدية محمد اجل��ب��ري بالقارئ 
عبدالرحمن الشويع الفائز في مسابقة اخلرطوم 
الدولية للقرآن الكرمي حيث ب��ارك له ف��وزه مؤكدا 

حرصه على دعم حفظة كتاب الله الكرمي وتوفير كافة 
االمكانيات للدفع مبثل هذه النماذج املشرفة.

وفي نهاية اللقاء قدم اجلبري درعا تذكاريا للشويع 
تقديرا لفوزه في االملركز الثالث في املسابقة.

اجلبري مكرما الشويع

وزارة »الدفاع« تتسلم قطعة بحرية عسكرية
من شركة »أبوظبي لبناء السفن«

صورة جماعية لوفد وزارة الدفاع أثناء حفل استالم الزورقالسفير صالح البعيجان يستلم منوذجا من الزورق العسكري

 استلمت وزارة الدفاع الكويتية أمس 
األربعاء زورق انزال عسكري من شركة 
)أبوظبي لبناء السفن( وذلك ضمن طلبية 
لشراء ثماني قطع بحرية لتعزيز القدرات 

العسكرية لدولة الكويت.
وتسلمت ال��وزارة ال��زورق العسكري 
خالل حفل أقيم بهذه املناسبة حضره سفير 
دولة الكويت في ابوظبي صالح البعيجان 
والعميد الركن بحري مشعل العتيبي 
ممثال عن رئيس هيئة التسليح العسكري 

الكويتي اضافة الى امللحق العسكري في 
السفارة الكويتية في ابوظبي العقيد ركن 
يوسف بوقمبر. وقال وفد وزارة الدفاع 
الكويتية في بيان ل� )كونا( ان استالم 
ال��زورق جاء وفق االتفاقية التي وقعتها 
وزارة الدفاع الكويتية بداية العام املاضي 
مع شركة )أبوظبي لبناء السفن( لتصميم 
وبناء ثماني قطع بحرية بأحجام مختلفة 
لتأمني املنشآت احليوية البحرية بدولة 

الكويت.

وأضاف انه مبوجب تلك االتفاقية فان 
الشركة زودت القطع البحرية املطلوبة 
باحدث التجهيزات والتقنيات وق��درات 
احلماية املتطورة وال��ت��ي تضمن تنفيذ 
املهام املوكلة إليها بأعلى درجات الكفاءة 

والدقة.
واوض��ح البيان ان الشركة االماراتية 
قامت حتى االن بتسليم خمسة زوارق 
انزال للقوة البحرية الكويتية بطول 16 
مترا لكل زورق. وذك��ر ان الشركة تقوم 

حاليا ببناء ثالث سفن عسكرية واحدة 
بطول 42 مترا واثنتان بطول 64 مترا 
سيتم تسليمهم ل��وزارة الدفاع في الربع 

األخير من العام اجلاري.
وب��ني ان القطع البحرية تأتي ضمن 
خطط وزارة الدفاع لتعزيز قدرات القوة 
البحرية الكويتية وت��زوي��ده��ا باحدث 
السفن والزوارق العسكرية. واكد البيان 
حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��دف��اع الشيخ محمد اخل��ال��د الصباح 

ورئيس االركان العامة الفريق ركن محمد 
خالد اخلضر بتزويد ال��ق��وات الكويتية 
باخر ما توصلت اليه الصناعات الدفاعية 
العسكرية من تطور وتكنولوجيا األمر 
ال���ذي ي��رف��ع م��ن ك��ف��اءة وق���درة اجليش 

الكويتي.
وحضر حفل االستالم مجموعة من كبار 
الضباط واملسؤولني من وزارة الدفاع 
الكويتية إضافة الى ممثلني من الشركة 

املصنعة )ابوظبي لبناء السفن(.

»الداخية« تفتتح أول مركز لتسليم لوحات 
السيارات اجلديدة في شركة عبد احملسن البابطني 

اف��ت��ت��ح ص��ب��اح أم���س األرب��ع��اء 
املوافق أول مركز لتسليم اللوحات 
اجلديدة في معرض نيسان البابطني 
مبنطقة ال���ري، وذل��ك بالتعاون و 
ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ق��ط��اع اجلنسية 
واجل��وازات )اإلدارة العامة ملراكز 
اخل��دم��ة م��راك��ز خ��دم��ة محافظة 
العاصمة ( وقسم وكاالت السيارات 
واإلدارة العامة للمرور واإلدارة 

العامة لنظم املعلومات.
وك��ان االف��ت��ت��اح بحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشئون 
اجلنسية واجل��وازات اللواء الشيخ 
مازن اجلراح ووكيل وزارة الداخلية 
امل��س��اع��د لشئون امل���رور باإلنابة 
اللواء فهد الشويع ومدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء أديب 
السويدان ومساعد مدير عام اإلدارة 
العامة لنظم املعلومات العقيد. م. 

طارق الدوسري. 
وم���ن ش��رك��ة ع��ب��د احمل��س��ن عبد 
العزيز البابطني الرئيس التنفيذي 
ص��ال��ح ال��ب��اب��ط��ني وع��ض��و مجلس 
اإلدارة ناصر البابطني ومدير تطوير 

األعمال غازي البابطني. 
وأكد اللواء الشيخ مازن اجلراح 
أن توجيهات معالي نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
ال��ف��ري��ق. م الشيخ خ��ال��د اجل��راح 
وتعليمات وكيل وزارة الداخلية 
ال��ف��ري��ق س��ل��ي��م��ان ال��ف��ه��د تقضي 

بضرورة متييز العمل األمني شكال 
ومضمونا مشيرا إل��ى أن افتتاح 
املركز يأتي ضمن املشاريع احليوية 
ألج��ه��زة وزارة الداخلية لتسهيل 
اإلجراءات املتعلقة بخدمات اجلمهور 
كما أن��ه نتاج تعاون وتنسيق بني 
قطاعات وزارة الداخلية املعنية، 
موضحا أن هناك مشاريع أخ��رى 

تهدف إلى متييز اخلدمات وتنوعها.
وب���دوره اع��رب ال��ل��واء الشويع 
عن شكره وتقديره ل��إدارة العامة 
ملراكز اخلدمة واإلدارة العامة لنظم 
املعلومات للتعاون املثمر والبناء 
لصالح العمل العام وتنفيذ كافة 
اإلج���راءات التي من شانها تسهيل 

وسرعة اإلجناز.
ومن جانبه اكد اللواء السويدان 
أنه بدأ العمل لتطوير اخلدمات حتى 
تكون على أعلى مستوى، مشيرا 
بذلك إلى أن هناك جنود مجهولون 
في اإلدارة العامة للمرور واإلدارة 
ال��ع��ام��ة مل��راك��ز اخل��دم��ة واإلدارة 
العامة لنظم املعلومات ساهموا في 
إجناز هذا املشروع مع جميع وكالء 
السيارات وهناك خدمات جديدة 
ومميزة في املراكز حيث سيتم تقدمي 

اخلدمة في ال�عطل الرسمية.
وأكد املدير التنفيذي لشركة عبد 
احملسن عبد العزيز البابطني، صالح 
البابطني في كلمته أن تطوير الفكرة 
لتصبح حقيقة على أرض الواقع 

تؤكد مدى التنسيق والتعاون الذي 
بدوره يخدم الصالح العام، معربا 
عن شكره ألجهزة وزارة الداخلية ملا 

تقوم به من جهود متميزة 
وم��ن جانبه أش��اد رئيس احتاد 
وك���الء ال��س��ي��ارات ال��ل��واء متقاعد 
يعقوب الياسني بأجهزة وزارة 
الداخلية ذات العالقة باجلمهور، 
مؤكدا أن ه��ذا امل��ش��روع ح��دث مهم 
ويعتبر نقلة نوعية ف��ي خدمات 
وزارة الداخلية املتعلقة بالشأن 
امل�����روري وأن ذل���ك ي��ؤك��د أهمية 
ال��ت��ع��اون والتنسيق ب��ني القطاع 

العام والقطاع اخلاص.
ويهدف مركز تسليم اللوحات 
إلى تيسير عملية إص��دار وتسليم 
ال��ل��وح��ات امل��ع��دن��ي��ة ل��ل��س��ي��ارات 
املسجلة حديثا بعد ش��راءه��ا من 
ش��رك��ة عبد احمل��س��ن عبد العزيز 
البابطني او من وك��االت السيارات 
األخرى في السوق احمللى، علما انه 
مت توفير نفس اخل��دم��ة م��ن خالل 
معرض الشركة باألحمدي وذلك 
لتقدمي هذه اخلدمة املميزة جلميع 
ع��م��الء ش��رك��ة ع��ب��د احمل��س��ن عبد 

العزيز البابطني.
وعقب ذل��ك مت تكرمي احلضور 
ومن ثم افتتاح املركز والتعرف على 
خدماته، كما قام احلضور بجولة 
داخل املعرض للتعرف على أحدث 

السيارات التي مت استيرادها.

جانب من افتتاح املركز

نظمتها بالتعاون مع احملافظة حتت شعار »أنت تستحقني اهتمامنا«

»كان« حتتفل باختتام احلملة التوعوية الثانية 
ملرض »سرطان الثدي« في  »األحمدي«

أك��د رئ��ي��س مجلس ادارة احلملة الوطنية 
للتوعية مبرض السرطان )ك��ان( الدكتور عبد 
الرحمن العوضي ان برنامج التوعية بسرطان 
الثدي الذي اطلقته احلملة سيحقق نتائج متميزة 
خالل السنوات العشر املقبلة ويساهم في رفع 

نسبة اكتشاف االصابة باملرض مبكرا.
 وخ��الل احلفل اخلتامي للحملة التوعوية 
الثانية مل��رض سرطان الثدي )ان��ت تستحقني 
اهتمامنا( التي نظمتها »ك��ان« برعاية محافظ 
االح��م��دي الشيخ ف���واز خ��ال��د احل��م��د الصباح 
وبحضور ممثل احملافظ، مدير ادارة املكتب الفني 
ابراهيم ال��ف��ودري ونائب رئيس مجلس إدارة 
احلملة الدكتور خالد الصالح و عضوي مجلس 
االدارة، وزير التربية األسبق الدكتور رشيد احلمد 
والدكتورة حصة الشاهني، ومدير ادارة العالقات 
احلكومية حامد االبراهيم ومدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم خالد املال باحملافظة، وعدد كبير 
من ق��ي��ادات احلملة واملختصني، اك��د العوضي 
ان الهدف من تلك احلمالت هو نشر التوعية في 

املجتمع للحد من انتشار امراض السرطان.
 وأوض���ح ال��ع��وض��ي ان ال��ض��غ��وط اليومية 
النفسية واحلياتية التي يعاني منها الفرد حتتاج 
الى احلماية الدائمة والتوعية املستمرة للوقاية 
من االمراض املزمنة، مشيرا الى ان اول حملة مت 
اطالقها عن سرطان الثدي كانت في بريطانيا 
ثم قامت )كان( بنقل الفكرة الى الكويت لتحقق 
العديد من االجنازات من خالل البرامح التوعوية 
التي يتم اطالقها بفضل العاملني ف��ي احلملة 

وجهودهم.

 وبني ان املدربات املشاركات في احلملة حصلن 
على شهادة )مدرب( من منظمة الصحة العاملية 
ف��ي برنامج ت��دري��ب طالبات الثانوية العامة 
مب���دارس الكويت ح��ول كيفية الفحص الذاتي 
والكشف املبكر لسرطان الثدي، منوها ال��ى أن 
البرنامج يلقى دعما وتشجيعا وزارة التربية 
حيث إنه جنح في تدريب مجموعة متميزة من 
املعلمات وكذلك الطالبات الالتي أثبنت متيزهن 

في هذا املجال.
 واكد العوضي حرص )ك��ان( على تنفيذ هذا 
البرنامج نظرا الهتمام منظمة الصحة العاملية 
)امل��ك��ت��ب اإلقليمي ل��ش��رق امل��ت��وس��ط( ب��ه حيث 
اعتمدته برنامجا تدريبيا موضحا ان الكويت هي 
أول دولة عربية تطبق برنامج الفحص الذاتي 

على طالبات الثانوية العامة.
 من جانبه قال مدير ادارة املكتب الفني ابراهيم 
الفودري ان رعاية محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد لهذه احلملة التوعوية، تأتي ضمن أحد 
امل��س��ارات الرئيسية للمشروع التنموي بعيد 
امل��دي »محافظتي اجمل« ال��ذي أطلقته احملافظة 
مطلع العام 2015، ليشمل عدة مسارات تنموية 
تتعلق بكافة املجاالت، من بينها اجلانب الصحي 

والتوعوي.
 وج��دد ال��ف��ودري مناشدة األخ���وات والبنات 
واألمهات، باحلرص على الفحص ال��دوري، ألنه 
قد ثبت بالتجربة العملية، أهمية ذلك في التعرف 
على اإلصابة ال قدر الله، ووضع السبل الالزمة 
ملواجهة امل��رض مبكرا والشفاء منه ب��اذن الله 

تعالى.

صورة جماعية مع املشاركني واملتطوعني


