
استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه 
صباح أمس امللحق العسكري جلمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة واملقيم 
في الرياض باململكة العربية السعودية 
ال��ش��ق��ي��ق��ة ال��ع��م��ي��د ه����ارون اس��ح��اق، 

مبناسبة زيارته للبالد .
حيث مت خ��الل اللقاء مناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
ال سيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 

الصديقني . 
وحضر اللقاء مدير شؤون امللحقني 
والبعثات العسكرية العميد الركن 

مساعد خزام احلمدان .
كما استقبل رئيس األرك���ان العامة 
للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن محمد خالد 
اخلضر مبكتبه في وقت الحق من صباح 
أمس امللحق العسكري جلمهورية فرنسا 
الصديقة لدى البالد العقيد الركن طيار 

باتريك بيكييه .
حيث مت خ��الل اللقاء مناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
ال سيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 

الصديقني .
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رئيس األركان بحث التعاون املشترك مع امللحقني 
العسكريني لباكستان وفرنسا

»احلرس الوطني« يفرج عن 
املوقوفني انضباطيًا مبناسبة 

األعياد الوطنية

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل امللحق العسكري الفرنسي

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني 
أمس األربعاء اإلفراج عن العسكريني املوقوفني 
انضباطيا مبناسبة احتفال ال��ب��الد بالعيد 
الوطني وعيد التحرير حتى يتمكنوا من قضاء 

فترة األعياد بني ذويهم.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن وكيل 
احلرس الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
أصدر قرارا باإلفراج عن العسكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية بتوجهات من سمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احل��رس الوطني ونائب 

رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.

وذكرت أن سمو الشيخ سالم العلي والشيخ 
مشعل األح��م��د تقدما بأسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات إلى سمو أمير البالد املفدى القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد 
وإل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 

مبناسبة احتفاالت الكويت باإلعياد الوطنية.
وتوجها إلى املولى عز وجل أن يعيد هذه 
املناسبات السعيدة على اجلميع باخلير 
واليمن والبركات وأن يدمي على ربوع الوطن 
الغالي نعمتي األم��ن واالم��ان في ظل القيادة 

احلكيمة.

سمو الشيخ سالم العلي

غ��ادرت البالد صباح أم��س القوة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل���ش���ارك���ة ف���ي مت��ري��ن 
درع اجل��زي��رة 10، ع��ن طريق منفذ 
ال��ن��وي��ص��ي��ب احل�����دودي ، وب��ق��ي��ادة 
العقيد الركن ناصر عبدالله احلجيلي 
متوجهة إلى املنطقة الشرقية باململكة 
العربية السعودية الشقيقة حيث ينفذ 
التمرين في الفتره من من 20 فبراير 

الى 14 مارس 2019 ، مبشاركة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 .
 وتأتي املشاركة بهذا التمرين في 
إطار التعاون املشترك وتعزيزاً للعمل 
اجلماعي وتبادالً للخبرات وتوحيداً 
للمفاهيم ورفعاً للجاهزية القتالية 
واإلس��ت��ع��داد للقوات املسلحة بدول 

مجلس التعاون اخلليجي . 
ويشارك اجليش الكويتي بتمرين 
درع اجلزيرة 10 بتشكيالت ووحدات 
من القوة البرية واجلوية و البحرية 
، ومن مختلف صنوف اجليش ، وقد 
ك��ان ف��ي وداع ال��ق��وة امل��ش��ارك��ة عند 
مغادرتها آمر لواء مبارك املدرع / 15 

العميد الركن سيف العازمي.

23 شخصًا بحروق  »اإلطفاء«: إصابة 
واختناقات في حريق عمارة بـ »املهبولة«

أعلنت ادارة العالقات العامة واإلع��الم في 
اإلدارة العامة لإلطفاء أمس عن إصابة نحو 
23 شخصا في حريق عمارة اندلع مبنطقة 

املهبولة.
وقالت اإلدارة في بيان صحفي إن غرفة 
عمليات اإلطفاء تلقت بالغا عن ان��دالع حريق 
في محل جتاري )مصبغة( في عمارة مبنطقة 
املهبولة وانتقال النيران إلى ملحق مجاور لها 
في الدور األرضي ما تسبب في احتجاز أكثر من 

100 شخص من السكان.
وأض��اف��ت أن ف���رق إط��ف��اء م��راك��ز املنقف 

والفحيحيل والقرين واإلسناد توجهت على 
الفور بعد تلقيها بالغ احلريق مشيرة إلى أن 
رجال اإلطفاء باشروا عند وصولهم املوقع انقاذ 

احملتجزين باألدوار العلوية في العمارة.
وبينت أن النيران امتدت من )املصبغة( 
الى مخزن مجاور لها يقع في اجلانب اخللفي 

للعمارة ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان.
وأك���دت أن جهود رج��ال اإلط��ف��اء وسرعة 
حتركهم ساهم بالتقليل من اإلص��اب��ات التي 
نقل بعضها للمستشفى عن طريق سيارات 

اإلسعاف املتواجدة في موقع احلادث.

سيارات اإلطفاء تتدخل إلخماد احلريق

الشيخ مشعل األحمد

أكد وزير التجهيز العسكري البريطاني ستيوارت 
أن��درو أن أم��ن الكويت واخلليج العربي هو من أمن 
بريطانيا مستذكرا وق��وف اململكة املتحدة »كتفا إلى 
كتف« م��ع الشرعية واحل��ق الكويتيني أث��ن��اء الغزو 

العراقي عام 1990.
وقال الوزير أندرو في لقاء مع وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أمس األربعاء إن زيارته للكويت تعد مهمة إذ 
تأتي في وقت مميز يتزامن مع االحتفال بذكرى التحرير 
والعيد الوطني مهنئا الكويت ق��ي��ادة وشعبا بهذه 

املناسبة.
ولفت إلى أنه في هذا العام يحتفل البلدان الصديقان 
مب��رور 120 عاما على اتفاقية الصداقة بني الكويت 
وبريطانيا العظمى مشيدا مبا وصلت اليه العالقات 

الثنائية من عمق ومتيز.
وأكد أن لقاءه بالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األحمد يعد مهما 
لالستمرار في تعزيز العالقات املتميزة السيما في ما 

يتعلق مبجاالت األمن والدفاع.
وح��ول ال��دور البريطاني في حفظ أم��ن واستقرار 
منطقة الشرق األوس��ط ذك��ر ال��وزي��ر أن��درو أن بالده 
حت��رص على نقل التجربة ال��دف��اع��ي��ة البريطانية 
حللفائها في املنطقة باإلضافة إلى التدريبات والتمارين 
العسكرية املشتركة الفتا إل��ى أن هناك خططا لعقد 
ت��دري��ب��ات كويتية ب��ري��ط��ان��ي��ة.وق��ال ان ال��ص��ادرات 
العسكرية البريطانية لدول اخلليج واملنطقة ال تتعلق 
ببيع السالح فقط بل تشمل نقل اخلبرات والتدريب 
»فنحن حريصون على استمرار العالقة املميزة مع 

الكويت ودول اخلليج«.
وأض��اف أن الشركات البريطانية املتخصصة في 
مجال الدفاع وتكنولوجيا التسليح واملعلومات متتلك 
خ��ب��رات كبيرة ومم��ي��زة وعليه ف��إن اململكة املتحدة 
حترص على تعزيز شراكتها و«مشاطرة« الكويت تلك 

املعلومات والتكنولوجيا العسكرية.

وأك��د أن احلكومة البريطانية تدعم بقوة رؤي��ة 
الكويت 2035 الطموحة وال��ت��ي تعتمد على متكني 

الكويتيني ومدهم باملهارات املختلفة.
ولفت إلى انه عقد مع النائب االول لرئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع اول اجتماع للجنة الكويتية 
البريطانية املشتركة والتي »سبق وان ط��رح فكرة 
اقامتها الشيخ ناصر صباح األحمد في زيارتي السابقة 

حيث تختص هذه اللجنة في املجال الدفاعي«.
وأش��ار إلى ان الفرق بني اللجنة التي مت عقدها مع 
وزارة الدفاع وجلنة التوجية الكويتية البريطانية 
هو أن االول��ى تهتم اكثر في تفاصيل التعاون االمني 
والدفاعي والتنسيق لبرامج بناء القدرات طويلة املدى 

املبنية على ما حتقق في السابق.
وأض��اف أنه مت خالل اجتماع اللجنة طرح مسألة 
تدريب الطيارين الكويتيني ضمن برنامج بالتعاون 
مع شركة )B E Systems( والتي أسست لها فرعا 
في الكويت كمشروع مشترك لكي تؤهل طياري القوات 
الكويتية لقيادة الطائرات التي ستأتي مستقبال اضافة 
إلى تدريب وتأهيل املهندسني الكويتيني حتى يكونوا 
قادرين على صيانة تلك الطائرات وذل��ك لالستفادة 

القصوى من الشراكة.
وردا على س��ؤال ح��ول ما اذا كانت منطقة الشرق 
األوسط تعد سوقا رائجة لالسلحة والتقنية العسكرية 
البريطانية أكد أن املعدات البحرية والبرية واجلوية 
البريطانية واملهارات في هذا اخلصوص من الطراز 
العاملي لكن االمر يختلف في منطقة اخلليج »فنحن ال 
نراها كسوق بل كحليف وحليف مهم نحرص على أن 

نعمل معه ويعتمد كل منا على اآلخر«.
وحول الوضع األمني والعسكري البريطاني أثناء 
مرحلة »البريكست« وبعدها أكد الوزير البريطاني أنه 
لن يكون هناك تأثير بعد البريكست ولن يكون هناك 
تراجع في الدور البريطاني »فنحن لدينا تاريخ طويل 
بالعمل مع احللفاء في االحت��اد األوروب���ي واخل��روج 
من ه��ذا االحت��اد ال يعني ع��دم التزامنا بأمن االحت��اد 

واملنطقة«.
وأشار إلى أن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
من املمكن أن يشكل فرصة لزيادة العمل مع أكبر عدد 
من ال��دول الصديقة واحلليفة من أج��ل حتقيق األمن 

واالستقرار.
وحول العالقات البريطانية اإليرانية بعد االتفاق 
النووي وهل هناك تعاون في املجال العسكري نفى 
أن يكون هناك أي تعاون بريطاني إيراني في املجال 
العسكري او تكنولوجيا الدفاع مؤكدا أن بالده تتمتع 
بعالقات وثيقة مع دول اخلليج العربي وأنها »ال تدير 

ظهرها لألصدقاء«.

استذكر وقوف بالده مع الشرعية واحلق الكويتيني أثناء الغزو العراقي 

وزير بريطاني: أمن الكويت 
و»اخلليج العربي« من أمن بريطانيا

وزير التجهيز العسكري البريطاني ستيوارت أندرو

جانب من مغادرة القوة الكويتية

»اإلغاثة اإلنسانية« 
10 آبار  افتتحت 

 500 للمياه وعاجلت 
مريض في »تشاد«

  في إط��ار اجلهود الطبية احلثيثة التي 
تقوم بها جمعية اإلغاثة اإلنسانية بالقارة 
السمراء قامت اجلمعية من خ��الل مشروع 
الراحمون بتنفيذ مشاريع تنموية وصحية 
حيث افتتحت 10 آبار مياه ارتوازية يستفيد 
منها أكثر من 25 أل��ف شخص في مختلف 
املناطق الفقيرة بدولة تشاد ، كما مت إجراء 
ع��دد 500 عملية ج��راح��ي��ة بتشاد لعالج 
مرضى العمى واملياه الزرقاء تكللت بفضل 
الله  بالنجاح وابصر املرضى النور بعد 

عاشوا في ظالم دامس لسنوات .
وقال مدير عام جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
خالد الشامري: حرص وفد جمعية اإلغاثة 
اإلنسانية على اإلشراف واملتابعة املباشرة 
الفتتاح اآلبار وكذلك لفعاليات املخيم الطبي 
الكبير ال��ذي أقيم بالتنسيق والتعاون مع 
اجلمعيات الرسمية املعتمدة م��ن وزارة 
اخل��ارج��ي��ة الكويتية وم��ن أهمها جمعية 
القلم للثقافة والتنمية، ومت من خالله إجراء 
العمليات اجلراحية و الفحوصات الطبية 
الالزمة للمراجعني وكذلك تقدمي االرشادات 
الطبية وتوزيع األدوية والنظارات وغيرها 

من االحتياجات األخرى.
وب���ني ال��ش��ام��ري: أن تكلفة العملية 
اجل��راح��ي��ة ال���واح���دة 40 دي��ن��ار كويتي، 
وتستغرق اجل��راح��ة غ��ض��ون 10 دقائق 
وبعدها ب��إذن الله ي��رزق املريض العافية 
وي��رى النور، بعدما ع��اش سنوات حبيس 
اللون األسود وال يستطيع قضاء أبسط املهام 

الضرورية التي يحتاجها اإلنسان.

القوة الكويتية املشاركة في مترين 
10 تغادر للسعودية درع اجلزيرة 


