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قطر في  املشتركة  واألركان  القيادة  دورة  ضمن  كويتيًا  ضابطًا   22 تخرج 

ــن جاسم  ــان ب ــوع ــت كلية ج ــام أق
للقيادة واالركــــان بــدولــة قطر أمس 
ـــد حــفــل تــخــريــج دورة الــقــيــادة  األح
واالركان املشتركة اخلامسة مبشاركة 
22 ضابطا كويتيا وضباط من الدول 

الشقيقة.
وقــال امللحق العسكري في سفارة 
الكويت لدى قطر العميد الركن هويدي 
الهاجري في تصريح لـ )كونا( على 
هــامــش احلــفــل إن الــــدورة القيادية 

شهدت مشاركة 20 ضابطا من اجليش 
الكويتي وضابطني من احلرس الوطني 
الكويتي »اجتازوا بنجاح برنامجها 

ومقرراتها املتنوعة«.
وأضـــاف أن الــضــبــاط الكويتيني 
املـــشـــاركـــني بـــذلـــوا جـــهـــودا كــبــيــرة 
لالستفادة من جميع مواضيع الدورة 
ودروســـهـــا الــنــظــريــة وتطبيقاتها 
امليدانية كما استفادوا من االحتكاك 
بزمالئهم الضباط من الدول الشقيقة 

لتحقيق الفوائد املنشودة من الدورة 
والعودة إلى مواقعهم متسلحني بالعلم 

واملعرفة العسكرية املتطورة.
وذكــر أن برنامج التأهيل واإلعــداد 
ـــدورة يأتي وفــق مقررات  فــي هــذه ال
تعليمية متطورة تتضمن املتغيرات 
الدولية واالقليمية من أجل إثراء الفكر 
العسكري واألكادميي وصقل املهارات 
خاصة في التخطيط والتحليل وإدارة 
املــعــارك وإصـــدار األوامـــر والــقــرارات 

ــة. وتــتــولــى كلية جــوعــان  ــم ــاس احل
بــن جاسم للقيادة واالركــــان تأهيل 
الــضــبــاط الــذيــن يتم اخــتــيــارهــم من 
مختلف وحدات القوات املسلحة لشغل 
الوظائف القيادية ووظائف األركــان 
وذلك وفق منظومة تعليمية متطورة 
تالئم املتغيرات الدولية واإلقليمية 
مستخدمة أحــدث الــوســائــل التقنية 
املعاصرة وأحدث النظريات والعقائد 

العسكرية.

امللحق العسكري الكويتي مع الضباط الكويتيني املشاركني في الدورة 

مسؤول عسكري كويتي 
يشيد بالتعاون القائم مع 

قطر في املجاالت العسكرية

أشاد املدير العام خلفر السواحل الكويتية اللواء 
ــد بالعالقات  بحري مــبــارك العميري أمــس األح
العسكرية الوطيدة القائمة بني الكويت وقطر مؤكدا 
حرص قادة البلدين على تطويرها وتعزيزها من 
أجل تعزيز األمن والسالم واالستقرار في منطقة 

اخلليج العربي.
ــال العميري لـ )كــونــا( عقب مشاركته في  وق
افتتاح املقر اجلديد إلدارة أمن السواحل واحلدود 
في قطر )قاعدة الضعاين البحرية( إن هذا التعاون 
يشمل جميع أفرع القوات املسلحة ومنها القوات 
البحرية ويهدف أيضا إلى تبادل اخلبرات وتعزيز 

االمكانيات العسكرية للبلدين.
وأضاف أن القوة البحرية الكويتية املتمركزة في 
مملكة البحرين تشارك في افتتاح القاعدة البحرية 
القطرية اجلديدة التي تتميز باحتوائها على أحدث 
املعدات والتجهيزات املتخصصة في مجال خفر 
السواحل وأمن احلدود ومواكبتها ألهم التطورات 

في هذا املجال.
وذكــر أن هذا االفتتاح يضيف لرصيد قطر في 
اجلاهزية واالستعداد ملكافحة جرائم التهريب 

والتسلل وتأمني املياه االقليمية القطرية.
وأفاد بأن املشاركة الكويتية في احتفال قطر بهذا 
االجنــاز العسكري اجلديد تأتي وفقا لتوجيهات 

نائب رئيس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية 
الكويتي الشيخ خالد اجلـــراح ووكــيــل الـــوزارة 

الفريق عصام النهام.
وحضر افتتاح القاعدة إضافة إلى العميري قائد 
قوة الواجب املختلطة 152 التي تقودها اإلدارة 
العامة خلفر السواحل الكويتي العقيد الركن بحري 
الشيخ مبارك علي الصباح والقائم بأعمال سفارة 

الكويت لدى قطر املستشار ناصر الغامن.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في وقت 
سابق اليوم )قــاعــدة الظعاين البحرية( املبنى 
اجلديد لــالدارة العامة ألمــن السواحل واحلــدود 
القطرية مبنطقة )سميسمة( شمال قطر.وتضمن 
احلفل عرض فيلم وثائقي عن اإلدارة العامة ألمن 
السواحل واحلـــدود القطرية ومــراحــل تطورها 
وامكانياتها واختصاصاتها ودورهـــا في تأمني 
احلدود البحرية ومنع عمليات التهريب والهجرة 
ــاذ وغــيــرهــا من  ــق غير املــشــروعــة والــبــحــث واالن
االختصاصات. وتقع )قاعدة الظعاين البحرية( 
التي مت انشاؤها على مساحة كلية تقدر بنحو 639 
ألفا و800 متر مربع في منتصف الساحل الشرقي 
للدولة وذلــك لتسهيل تأمني كافة املياه االقليمية 

للدولة واملراكز احلدودية.

مدير عام خفر السواحل يتوسط الشيخ مبارك الصباح واملستشار ناصر الغامن 

د. ناصر العجمي

دعا إلى تكثيف احلمالت التفتيشية واحلمالت اإلعالمية 

املكراد: »اإلطفاء« لن تتهاون 
مع مخالفي القانون في العمارات واملجمعات

أكــد املــديــر الــعــام لــــالدارة العامة 
لالطفاء الكويتية الفريق خالد املكراد 
ــد عــدم التهاون فــي تطبيق  أمــس األح
العقوبات على املخالفني وخصوصا 
في العمارات االستثمارية واملجمعات 

التجارية وغيرها من املنشآت.
ــان صحفي  ــي ودعــــا املـــكـــراد فـــي ب
صـــادر عــن )اإلطـــفـــاء( عقب اجتماع 
عــقــده مــع املــســؤولــني فــي اإلدارة إلى 

تكثيف احلمالت التفتيشية واحلمالت 
اإلعــالمــيــة ملخاطبة مــالك الــعــمــارات 
االستثمارية واملجمعات التجارية 

بغرض التوعية.
وأضـــاف تلك احلــمــالت التفتيشية 
واإلعالمية تأتي لتوضيح مسؤوليتهم 
ـــزام  ـــت ــــدم االل ــــاه ع الــقــانــونــيــة جت
باالشتراطات الوقائية وخاصة املداخل 
ــارج وســاللــم الــهــروب وأبـــواب  ــخ وامل

األسطح التي من املفترض أن تكون غير 
مقفلة لكي يلجأ إليها السكان في حاالت 

احلرائق.
وشــدد على عــدم التهاون أيضا في 
حــال اكتشاف أي مــن هــذه املخالفات 

لضمان سالمة املواطنني واملقيمني.
وناقش االجتماع تداعيات حريق 
ــذي وقع  العمارة مبنطقة املهبولة ال
أول أمس السبت وأودى بحياة ثالثة 

أشــخــاص وإصــابــة اثنني آخــريــن كما 
اطلع الفريق املكراد على االجراءات التي 
ــالء عشرات  طبقتها فــرق اإلطــفــاء إلخ

األشخاص احملتجزين في العمارة.
وحضر االجتماع نائب املدير العام 
لقطاع املكافحة اللواء جمال البليهيص 
ونــائــب املــديــر الــعــام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد ومدراء قطاعي الوقاية 

واملكافحة والعالقات العامة واإلعالم. 

الفريق خالد املكراد مترئساً اجتماعاً مع مسؤولي اإلطفاء

العدساني: نعمل على إيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للمستفيدين

 »الهالل األحمر الكويتي« ترمم عددًا 
من منازل األسر احملتاجة بالكويت

أعلنت جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي أمس 
قيامها بترميم عدد من منازل األسر احملتاجة في 
الكويت واملسجلني بكشوفات اجلمعية وتعرضت 

منازلهم للحريق أو األمطار أو القدمية منها.
وقــالــت مــديــرة إدارة املــســاعــدات احمللية في 
اجلمعية مــرمي العدساني فــي تصريح صحفي 
إن اجلمعية تقوم بترميم املنازل القدمية لألسر 
احملتاجة بهدف إيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة 
لألسر املستفيدة إلى جانب املشاركة االجتماعية 

وإحياء قيم التكافل االجتماعي.
وأوضحت العدساني أن املشروع شمل ترميم 
عشرة مــنــازل متضررة مشيرة الــى اســتــالم كل 
أسرة أجهزة كهربائية وأثاث منزلي وكل ما يتعلق 
مبستلزمات البناء وملحقاتها مبينة أن األسرة التي 
يتم مساعدتها يجب أن تكون مسجلة بكشوفات 

اجلمعية.
وأضافت أنه يتم التحقق بعد ذلك من مطابقة 
الشروط واملعايير على كل منزل من خالل البحث 
االجتماعي باجلمعية يلي ذلك إصدار التقرير الفني 

والتكلفة املالية.
ولفتت إلى سعي اجلمعية في إطــار برنامجها 
اإلنساني الى ترميم منازل االسر احملتاجة ملا لها من 
أهمية في حياة االنسان موضحة أن هذا املشروع 

من املشاريع الهامة في اجلمعية.

وأكدت أن اجلمعية متد أياديها البيضاء ملساعدة 
احملتاجني وقضاء احتياجاتهم ورعاية مصاحلهم 
وتوفير الدعم لهم مشيرة إلى أنها دأبت على توزيع 
املساعدات اإلنسانية على األســر احملتاجة طوال 

العام.

مرمي العدساني

مدير »التأهيل والتقومي« في 
»األوقاف« يستقبل رئيسة قسم 

اخلدمة االجتماعية مبركز 
الكويت للصحة النفسية

ــل مــديــر   ــب ــق ــت اس
ــل  ــي ــأه ــت إدارة ال
والتقومي في وزارة 
األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية د. ناصر 
العجمي رئيسة قسم 
اخلدمة االجتماعية 
مبـــركـــز الــكــويــت 
النفسية  للصحة 
غــديــر عسكر وذلــك 
بهدف تطوير العمل 
ـــــة املــعــوقــات  وإزال

باحلاضنة احلرفية - نساء ورجال -داخل مركز الكويت 
للصحة النفسية.

ويأتي ذلك حرصاً من إدارة التأهيل والتقومي على تفعيل 
احلاضنة احلرفية باملركز واإلفادة منها وتزويدها باملدربني 
واملعدات الالزمة للتشغيل والتدريب بالتعاون والتنسيق 

مع اجلهات املعنية.
اجلدير بالذكر أن أحد اختصاصات عمل اإلدارة تشغيل 
وتفعيل احلاضنات والورش احلرفية املوجودة باملؤسسات 
اإلصالحية ومركز عالج اإلدمــان ومركز الكويت للصحة 

النفسية ومركز رعاية األحداث.
وحتــرص اإلدارة على توفير كافة مستلزمات تشغيل 
هــذه الــورش وتوفير املــدربــني املتخصصني في مجاالت 
متعددة بهدف املشاركة الفعالة في تأهيل وتقومي نزالء هذه 
املؤسسات واملراكز مبا يسمح لهم باخلروج الالئق للمجتمع 

بصورة جديدة بعد قضاء فترة العقوبة أو العالج.

تتمات

أعلنت رفضها
وشهدت القضية تفاعالً نيابياً كبيراً للمطالبة 
باالبتعاد عن الفتنة ومحاوالت زج الكويت في 

قضية التخصها. 
وقال النائب  النائب خالد العتيبي: ما فعلته 
مذيعة  قناة العربية بإقحام  الكويت بقضية 
التخصها وليس لها شأن بها هي مبثابة جتاوز 
في أخــالق املهنية اإلعالمية ومحاولة لضرب 
أسفني الفتنة وتوسيع نطاق اخلــالف الــذي 

ضرب منظومتنا اخلليجية.
 من جانبه فقد قال النائب عبدالوهاب البابطني 
إن الكويت  ستستمر بالقيام بدورها مبحاوالت 

حل اخلالف اخلليجي”.
ــالح خــورشــيــد، فقد  ــا الــنــائــب الــنــائــب ص أم
أكــد  أن  ما فعلته إحــدى مذيعات قناة العربية 
اإلخبارية بحق الكويت والكويتيني غير مبرر 
ومرفوض جملة وتفصيال، وال يخدم املساعي 
اجلدية الرامية الــى رأب الصدع بني األشقاء 

اخلليجيني، وعلى وزارتــي اخلارجية واإلعالم 
ـــراءات الديبلوماسية والقانونية  اتخاذ اإلج
حيالها. بينما رفض النائب عمر الطبطبائي ما 
حدث من تطاول مذيعة إحدى القنوات اإلخبارية 
على الكويت، مبينا أن محاوالت دفع الكويت إلى 
تغيير موقفها احليادي من األزمة اخلليجية في 

أي اجتاه فاشلة.
ـــار الــنــائــب عبدالكرمي الــكــنــدري، إلى  وأش
أن إقــحــام قناة العربية للكويت بشكل وقح 
ــت لنا بصلة جتـــاوز مرفوض  مبــوضــوع المي
يستوجب الرد من احلكومة. مضيفاً أنها محاولة 
بائسة إلقحام الكويت باخلالف اخلليجي رغم 
وضوح موقفنا منه وشكراً للمواطنني لتصديهم 
كالعادة ملثل هذه التجاوزات والعــزاء للصمت 

احلكومي
وتشهد منصات التواصل االجتماعي بالكويت 
حالة استياء عارمة من املذيعة السعودية على 

قناة العربية سارة دندراوي.
وتصدر هاشتاغ يسخر من املذيعة قائمة أكثر 

الهاشتاغات تداوالً في الكويت، أمس األحد.

تتمات


