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جانب من اللقاء

رئيس أركان اجليش بحث 
التعاون املشترك مع امللحق 

العسكري اإلسباني
استقبل رئيس األرك���ان العامة للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس امللحق العسكري ململكة اسبانيا 

الصديقة املقيم في الرياض العقيد انيبال بيالبا فيرنانديث. 
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة األمور 
وامل��واض��ي��ع ذات االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية.
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»الداخلية« تختتم دورات اإلسعافات 
األولية واحلس األمني والسكرتارية 
والتمييز الوظيفي ومأموري الالسلكي

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ 
فيصل النواف وبحضور مدير عام اإلدارة 
العامة للتدريب ال��ل��واء أن��ور البرجس 
وم��دي��ر معهد ت��دري��ب ض��ب��اط الصف 
واالفراد العقيد أسامة الشمري، اختتمت 
دورات )احلس األمني األولى اإلسعافات 
األولية السابعة سكرتارية وإدارة مكاتب 
11 التمييز الوظيفي األول��ى مأموري 
السلكي السابعة( مبعهد تدريب ضباط 
الصف واألف���راد التابع ل���إدارة العامة 

للتدريب.
وفي كلمة له بهذه املناسبة رحب مدير 
معهد ت��دري��ب ض��ب��اط ال��ص��ف واألف���راد 
ال��ع��ق��ي��د أس��ام��ة ال��ش��م��ري ب��احل��ض��ور 
ومبنتسبي ال���دورات مباركا ملجتازي 
ال��دورات حصولهم على مهارات علمية 
وعملية تؤهلهم للقيام مبسؤولياتهم 
بكفاءة وجناح، معربا عن شكره وتقديره 
لكل من ساهم في تنفيذ وإجن��از برامج 
الدورات السيما مدير عام اإلدارة العامة 
للتدريب اللواء أنور البرجس الذي أولى 
اهتمامه بتنفيذ البرامج املعدة للدورات 
التدريبية وت��ذل��ي��ل ك��ل العقبات التي 
تصادف تنفيذها ودعمه لكل ما يصبو 
إليه الواجب العلمي واملستجدات األمنية 
التي تستوجب عقد ال��دورات التدريبية 
ضمن املوسم التدريبي ومبا يتماشى مع 

املستجدات األمنية وأمن الوطن في سبيل 
رف��ع ك��ف��اءة رج��ال الشرطة ومهاراتهم 
العملية والعلمية ل��ل��وص��ول للهدف 

املرجو.
وفي اخلتام مت توزيع الشهادات على 

مجتازي ال���دورة. وحضر حفل اخلتام 
مساعد مدير معهد تدريب ضباط الصف 
واألف��راد العقيد نواف الدعسان ورئيس 
قسم التدريب العام املقدم ثامر العنزي 

ومشرف الدورة النقيب مهدي حسن.

نزال: مجلة »احلرس الوطني« أول مطبوعة 
عسكرية في الكويت ُتطبق الواقع املعزز

أكد مدير مديرية التوجيه املعنوي 
ف��ي احل���رس الوطني العقيد الركن 
عبدالله ن���زال أن احل���رس الوطني 
يسعى دائما نحو التطور وحتقيق 
نقلة نوعية في شتى املجاالت، انطالقا 
م��ن أه���داف الوثيقة االستراتيجية 
للحرس الوطني 2020) األمن أوال(، 
وف��ي ض��وء توجيهات قيادته العليا 
ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ، ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
، ومتابعة وك��ي��ل احل���رس الوطني 

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي.
وقال العقيد الركن عبدالله صالح 
نزال إنه حرصا من مديرية التوجيه 
امل��ع��ن��وي على تطوير مطبوعاتها 
املختلفة، لتكون تفاعلية مع القراء 
ومواكبة للطفرة التكنولوجية غير 
املسبوقة في عالم االتصال واإلعالم، 
مت تطبيق برنامجي ال��واق��ع املعزز 
والباركود في العدد الثالث والستني 
من مجلة احل��رس الوطني الكويتي، 
لتكون بذلك أول مجلة عسكرية في 
دولة الكويت إن لم يكن في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، تطبق 

البرنامجني في موضوعاتها.
وأض���اف أن��ه أصبح بإمكان ق��راء 
م��ج��ل��ة احل����رس ال��وط��ن��ي م��ش��اه��دة 
بعض املطبوعات بلمسة واح��دة عبر 
برنامج الواقع املعزز، واالستمتاع 
بقراءتها كاملة )pdf( عبر برنامج 
ال��ب��ارك��ود، بعد حتميلهما م��ن خالل 

 ،Google play»« أو »app store«
بهدف كسر الصورة التقليدية للخبر 
وتفاعل القراء مع املوضوعات، مشيرا 
إل��ى أن املوضوعات التي مت تطبيق 
البرنامجني عليها، ه��ي: لقاء العدد 
م��ع م��دي��ر مكتب م��ش��روع مكتب بال 
أوراق في احلرس الوطني، واملواطنة 
ال��رق��م��ي��ة، وم��ن��ح وك��ي��ل احل���رس 
ال��وط��ن��ي وس���ام ج��وق��ة ال��ش��رف من 
اجلمهورية الفرنسية، وتخريج دورة 

سيكولوجية القائد.
وأش����������اد م�����دي�����ر ال���ت���وج���ي���ه 
املعنوي مبشاركة ع��دد م��ن الكتاب 
واملتخصصني من اجلهات التي وقع 
احل��رس الوطني معها بروتوكوالت 
تعاون، مثل جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، مؤكدا أن 
هيئة حترير مجلة احل��رس الوطني، 

وض��م��ن ال��ض��واب��ط ال��ت��ي تنظم نشر 
امل��وض��وع��ات، ت��رح��ب باإلسهامات 
واملشاركات املختلفة من داخل وخارج 

احلرس الوطني، لتنويع املوضوعات 
وإثراء احملتوى، مبا يعود بالنفع على 

القراء.   

لقطة جماعية للمشاركني

تكرمي أحد املشاركني

غالف مجلة احلرس الوطني

العقيد عبدالله نزال


