
ب���ح���ض���ور وك���ي���ل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي، 
وم���دي���ر ع���ام أك��ادمي��ي��ة سعد 
العبد الله اللواء ناصر ناصر 
ب��ورس��ل��ي وع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات 
األمنية ب��وزارة الداخلية وعدد 

من قيادات احلرس الوطني.
ش��ه��د ي���وم أم���س اخلميس،  
تخريج الدفعة )24( الرقباء 
األوائ��ل من طلبة معهد ضباط 
الصف والبالغ عددهم )251( 
خريجاً منهم )207( خريجني 
م��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و )44( 

خريجاً من احلرس الوطني.
ون���ق���ل ال���ف���ري���ق ال��ن��ه��ام 
للخريجني حتيات وتقدير نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
الداخلية أنس الصالح، وطالبهم 

بضرورة أن تكون الكويت نصب 
أعينهم ومحور عملهم وأن يبذلوا 
اقصى ما لديهم في خدمة الوطن، 
وأن يكونوا منوذجاً يحتذى به 

في االنضباط وااللتزام.
م��ش��ي��راً إل���ى أن امل��ؤس��س��ة 
األمنية ال تألوا جهداً في رعاية 
أبنائها إميانا منها بأنه ال سبيل 
لتطوير اجلهاز األمني إال بإعداد 
وت��ن��م��ي��ة ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري 
م��ن خ���ال اك��ت��س��اب اخل��ب��رات 
واملهارات والتدريبات املستمرة 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات األمنية 

ومستجداتها.
م���ن ج��ان��ب��ه أع�����رب وك��ي��ل 
احل��رس الوطني الفريق ركن 
م��ه��ن��دس ه��اش��م ال��رف��اع��ي عن 
شكره وتقديره لوزارة الداخلية 
على احتضانها ل��دورة الرقباء 
األوائ���ل، والتعاون والتنسيق 

املستمر بني املؤسسات األمنية 
ملا فيه صالح الوطن.

كما ش��ه��دت أك��ادمي��ي��ة سعد 
العبد الله للعلوم األمنية يوم 
أم����س وب��ح��ض��ور م��دي��ر ع��ام 
األكادميية اللواء ناصر ناصر 
بورسلي ، تخريج طلبة مدرسة 
الشرطة، الدفعة )37( وكيل 
عريف، الدفعة )90( شرطي، 
ال��دف��ع��ة )10( ش��رط��ي أب��ن��اء 
ال��ك��وي��ت��ي��ات وال��ب��ال��غ ع��دده��م 

)902( خريجا.
وأش���اد مدير ع��ام أكادميية 
سعد العبد الله للعلوم األمنية 
اللواء ناصر بورسلي باجلهود 
الكبيرة وااللتزام التام من قبل 
الطلبة خ��ال ف��ت��رة ال��دراس��ة، 
متمنيا لهم التوفيق في حياتهم 
العملية ف��ي خ��دم��ة املؤسسة 

األمنية.

أعلنت رئاسة األرك���ان العامة للجيش 
الكويتي أم��س، أن القوة البحرية ستقوم 
بتنفيذ رم��اي��ة تدريبية بالذخيرة احلية 
في الفترة من 25 ال��ى 29 اكتوبر احلالي 
في )ميدان الرماية البحري( من الساعة 

السابعة صباحا حتى الثالثة مساء.
وذك����رت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي 
وال��ع��اق��ات العامة ب��� )ال��دف��اع( ف��ي بيان 
صحفي، أن ميدان الرماية الذي ستنفذ فيه 
التدريبات يقع على مسافة 5ر16 ميل بحري 
شرق رأس اجلليعة امتداداً جلزيرة قاروه 
ومبسافة ستة أم��ي��ال بحرية ش��رق رأس 

الزور امتداداً إلى جزيرة أم املرادم.
ودعت رئاسة األركان املواطنني واملقيمني 
من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه 
الى عدم االقتراب من ميدان الرماية البحري 
امل��ذك��ور ط��وال الفترة املعلنة حرصاً على 

سامة اجلميع.
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خالل مراسم تعيني رئيس األركان  ونائبه

وزير الدفاع: تطوير قدرات اجليش ورفع مستوى أداء منتسبيه

أق��ي��م��ت ص��ب��اح أم���س ف��ي وزارة 
الدفاع، وبحضور نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ أحمد 
املنصور مراسم تعيني الفريق الركن 
خالد صالح الصباح رئيساً لألركان 
العامة للجيش، وتعيني اللواء الركن 
فهد عبدالرحمن الناصر، نائباً لرئيس 
األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش وترقيته 
لرتبة “ فريق”، وذلك تنفيذاً للمرسوم 
األميري الصادر من صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ق��ائ��د األع��ل��ى للقوات 

املسلحة الشيخ نواف األحمد.
وق��د استذكر نائب رئيس مجلس 

ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع عقب ت��اوة 
م��راس��م التعيني والترقية السيرة 
العطرة والدعم الامحدود ملنتسبي 
اجليش الكويتي من صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد ال��راح��ل الشيخ صباح 
األح��م��د “طيب ال��ل��ه ثراه”، وال��ذي 
أولى أبناءه العسكريني جل اهتمامه 
ورعايته، سائًا املولى عز وج��ل أن 
يجزيه على م��اق��دم لوطنه وشعبه 

وأمته خير اجلزاء .
كما وجه معاليه كلمة بهذه املناسبة 
هنأ فيها رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح، 

و نائب رئيس األرك��ان الفريق الركن 
فهد عبدالرحمن الناصر عل�ى نيلهم 
للثقة الغالية الت�ي أواله�����ا إي�اهم 
صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ 
ن��واف األح��م��د، التي تأت��ي ترجم�ًة 
للجه��ود املخ�ل�ص�ة واإلجن����ازات 
املتميزة لهم في العديد من املناصب 
التي تقلدوها طوال سنوات خدمتهم 

احلافلة بالعطاء .
كما متنى معاليه لرئيس األرك��ان 
ون��ائ��ب��ه دوام التوفيق والنج��اح 
والعم��ل على تطوير قدرات مختل��ف 
وح��دات اجلي��ش الكويتي، ورفع 

مستوى األداء لكافة منتسبيها، سائاً 
املولى عز وجل أن يدمي على وطننا 
الغالي نعمة األم��ن واألم��ان والعزة 
وال��رف��ع��ة ف��ي ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير ال��ب��اد القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األح��م��د، وس��م��و ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد. وحضر مراسم التعيني 
والترقية وكيل وزارة الدفاع بالندب 
الشيخ فهد ج��اب��ر العلي الصباح 
وأع��ض��اء مجلس ال��دف��اع العسكري 
والوكاء املساعدون ب��وزارة الدفاع 

وعدد من كبار قادة اجليش.

الشيخ أحمد املنصور يتوسط الفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق فهد الناصر

جانب من املراسم

النهام: ال سبيل لتطوير اجلهاز األمني إال بإعداد وتنمية العنصر البشري

أكادميية سعد العبد الله للعلوم األمنية 
تشهد تخريج عددًا من طلبة معهد ضباط 

الصف ومدرسة الشرطة

الفريق عصام النهام ووكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يتقدمان احلضور

»القوة البحرية« تنفذ  تدريبات بالذخيرة 
احلية في ميدان الرماية البحري  

خريطة توضح موقع الرماية التدريبية

الداخلية: التعامل 
مع بعض دعوات 
األعراس واتخاذ 

اإلجراءات القانونية 
بحق أصحابها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
أن��ه��ا تعاملت م��ع ع���دد م��ن دع���وات 
األعراس والتجمعات املخالفة لقرارات 
السلطات الصحية ف��ي ال��ب��اد ومت 
استدعاء أصحابها قبل إقامتها واتخاذ 

اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم.
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي 
ل���إدارة العامة للعاقات واإلع��ام 
األمني أم��س اخلميس: إن ذل��ك يأتي 
ضمن جهود )الداخلية( بكل قطاعاتها 
ملنع التجمعات بأنواعها املختلفة 
اخلاصة والعامة والتصدي لها قبل 
إقامتها تنفيذا للقرارات الصادرة من 
السلطات الصحية للحد من انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 
19( في الباد.ودعت الوزارة اجلميع 
إلى ضرورة االلتزام بقرارات السلطات 
الصحية في الباد مبنع التجمعات 
سواء العامة أو اخلاصة مشددة على 
أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية جتاه 

من يدعو أو يشارك في أي جتمعات.

اإلعالم األمني: 
السلب باستخدام 

العنف سبب مشاجرة 
»صباح السالم« 

ذك���رت اإلدارة العامة للعاقات 
واإلع��ام األمني ب��وزارة الداخلية في 
بيان توضيحي ملقاطع فيديو متداولة 
على مواقع التواصل االجتماعي بشأن 
املشاجرة التي نشبت بني مجموعة 
م��ن األش���خ���اص ف��ي منطقة صباح 
السالم مستعملني فيها أسلحة بيضاء 

والتصادم باملركبات.
واوضحت اإلدارة، أنه تقدم شاب 
إل��ى مخفر صباح السالم وأب��ل��غ أن 
املشاجرة كانت نتيجة تعرضه إلى 
عملية س��رق��ة ع��ن ط��ري��ق استخدام 
العنف واالعتداء بالضرب والتهديد 
بساح أبيض من طرف عده أشخاص، 
ومت سلبه مبلغا وق��درة 370 دينار 

كويتي.
وأك����دت اإلدارة أن���ه مت تسجيل 
القضية رق��م )2020/64 جنايات 
صباح السالم(، وج��اري البحث عن 
أطراف املشاجرة لضبطهم وحتويلهم 
إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة بحقهم.
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وزير الدفاع متحدثاً

جانب من حفل التخريج

وكيلة »املواصالت«تترأس وفد الكويت 
في اجتماع وزراء النقل العرب

ترأست وكيلة وزارة الدولة لشؤون 
اخل���دم���ات )امل���واص���ات( الكويتية 
املهندسة خلود ال��ش��ه��اب، وف��د دول��ة 
الكويت في اجتماع وزراء النقل العرب 
ب��دورت��ه العادية 33 نيابة عن وزير 
الدولة لشؤون اخلدمات وزير الدولة 

لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص.
وق��ال��ت الشهاب ف��ي ب��ي��ان صحفي 
أمس: إن فعاليات االجتماع التي بدأت 
أم��س األرب��ع��اء وتستمر يومني تأتي 
وسط ظروف صحية صعبة وحتديات 
اقتصادية أث��رت تداعياتها على قطاع 
ال��ن��ق��ل ال���ذي ج���اءت نتائجه سلبية 
الن��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد - 19(. وأضافت الشهاب أن هذا 
الفيروس أثر على كل جوانب احلياة 
س��واء كانت اجتماعية أو اقتصادية 
موضحة أن جتاوز هذه األزمة يتطلب 
من العالم أجمع التكاتف والتعاون 

حتى نصل إلى بر األمان.
وأف����ادت ب��أن االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
افتراضيا ناقش تدعيم النقل البري في 
إطار مبادرة احلزام والطريق كما تطرق 
لورقة العمل املقدمة من االحتاد العربي 
للنقل التي تتضمن احللول املقترحة 
التي يعانيها قطاع النقل البري في 

الدول العربية.
وأوض���ح���ت أن االج��ت��م��اع ناقش 
مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري 
للركاب والبضائع بني الدول العربية 
إض��اف��ة إل���ى ورق����ة ع��م��ل م��ق��دم��ة من 

األكادميية العربية لعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري التي تتضمن اجلانب 
االقتصادي والصناعي وبناء واصاح 

السفن في الدول العربية.
وذك���رت أن االجتماع ناقش كذلك 
ت��ق��ري��ر وت��وص��ي��ات واج��ت��م��اع نقاط 
االتصال بالدول العربية وفوائد انشاء 
جتمعات بحرية وطنية واالنضمام 

ملنظومة التجمع البحري العربي.
وق���ال���ت ال��ش��ه��اب: إن االج��ت��م��اع 
تطرق إل��ى امل��س��ودة املعدلة التفاقية 
تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم 
اجلمركية على نشاط ومعدات النقل 

اجل��وي العربي املعدلة مبينة أن هذا 
البند مت م��ن خ��ال��ه مناقشة توسع 
عضوية مجلس منظمة الطيران املدني 

الدولي )اإليكاو(.
ي��ذك��ر أن ال����وزراة ع��ق��دت اجتماعا 
تنسيقيا قبل بدء اجتماع وزراء النقل 
العرب في مبنى وزارة )املواصات( مع 
اجلهات املعنية بالنقل )مؤسسة املوانئ 
الكويتية – قطاع النقل ف��ي ال���وزارة 
- إدارة العامة للطيران املدني( لتنسيق 
وتبادل وجهات النظر ومناقشة بنود 
ج���دول أع��م��ال اج��ت��م��اع وزراء النقل 

العرب.

خلود الشهاب تترأس عبر برنامج زوم وفد الكويت في االجتماع 


