
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد، بقصر بيان العامر 
صباح أمس، رئيس مكتب التعاون العسكري األمريكي 

العميد طيار سانت كلمنتي.

حيث مت تبادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة، ومناقشة أهم 
األم���ور وامل��واض��ي��ع ذات االهتمام املشترك، مشيدا 
معاليه بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.
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وزير الدفاع بحث مع رئيس مكتب التعاون 
العسكري األميركي املواضيع املشتركة

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل العميد طيار سانت كلمنتي

  املكراد: »اإلطفاء« حريصة على تنفيذ إجراءات »سنداي« للحد من الكوارث
 أكد املدير العام ل��الدارة العامة 
لالطفاء الفريق خالد املكراد أمس 
األحد حرص )اإلطفاء( على تنفيذ 
إج��راءات إط��ار )سنداي( للحد من 
مخاطر ال��ك��وارث ب��ال��ت��ع��اون مع 
مكتب األمم املتحدة اإلقليمي للحد 

من الكوارث.
وق��ال الفريق امل��ك��راد ف��ي بيان 
ص��ادر عن إدارة العالقات العامة 
واإلع����الم ب����اإلدارة إن )اإلط��ف��اء( 
ستقيم ورشة عمل في أبريل املقبل 
بعنوان )إط���ار س��ن��داي للحد من 
مخاطر الكوارث وقاعدة معلومات 
خسائر الكوارث( تهدف إلى التقدم 
مبجال حماية األرواح واملمتلكات 
واحل���د م��ن مخاطر ال��ك��وارث في 

الكويت وفق إطار عاملي موحد.
وأوض��ح أن )س��ن��داي( هو إطار 

عاملي تطمح جميع دول العالم إلى 
حتقيقه ويتكون من أربع أولويات 
هي فهم مخاطر الكوارث وإدارتها 
واحل���د منها وال��ت��أه��ب لها بغية 

تعزيز إجراءات االستجابة.
وذك��ر أن أه��داف إط��ار )سنداي( 
تتمثل ف��ي تقليل نسبة الوفيات 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال���ك���وارث وأع����داد 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن��ه��ا واخل��س��ائ��ر 
االقتصادية الناجتة عنها وأضرارها 
على البنية التحتية إلى جانب زيادة 
استراتيجيات احل��د منها وتنمية 
التعاون الدولي وزي��ادة األنظمة 

واخلدمات اخلاصة باإلنذار املبكر.
ولفت إل��ى أن ضابط االتصال 
ال��وط��ن��ي ال��رائ��د م��ش��اري الفرس 
ش��ارك في كل االجتماعات وورش 
العمل اإلقليمية والعاملية التي 

نظمها مكتب األمم املتحدة اإلقليمي 
للحد من مخاطر ال��ك��وارث بهدف 
دراس��ة نوعية املعلومات املطلوبة 
لتنفيذ مثل تلك األطر لتطوير عمل 

اإلطفاء في دولة الكويت.
ي��ذك��ر أن إط���ار س��ن��داي عبارة 
عن مشروع مت اإلع��الن عنه خالل 
امل��ؤمت��ر العاملي الثالث للحد من 
مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة 
)سنداي( اليابانية في شهر مارس 

.2015
ويأتي ه��ذا اإلط��ار مكمال إلطار 
عمل )هيوغو( الذي يهدف العتماد 
إط���ار للحد م��ن مخاطر ال��ك��وارث 
ليكون موجزا وعمليا لتحديد طرق 
للتعاون على أس���اس ال��ت��زام��ات 
دول��ي��ة بتنفيذ اإلط����ار ب��ع��د ع��ام 

الفريق خالد املكراد2015.

الفودري يودع القوة املشاركة في مترين »درع اخلليج املشترك«
 ودع أمر القوة اجلوية اللواء 
رك��ن طيار عبدالله ال��ف��ودري 
ص��ب��اح أم���س ف��ي ق��اع��دة علي 
السالم اجلوية القوة املشاركة 
ف���ي مت���ري���ن » درع اخل��ل��ي��ج 
املشترك /1« من القوة اجلوية 
وال���ذي س��وف ينفذ فعالياته 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة خ��الل الفترة من 20 
مارس ولغاية 16 أبريل 2018.

ويعتبر هذا التمرين تعزيزا 
ل��ل��ع��م��ل امل��ش��ت��رك وت��وح��ي��دا 
للمفاهيم ورف����ع اجل��اه��زي��ة 
القتالية للقوات املشاركة بدول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
و ك����ان ف���ي وداع ال��ق��وة 
املشاركة عدد من ضباط القوة 

اللواء عبدالله الفودري مع القوة املشاركة اجلوية.

زار رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية 
الفريق أول رك��ن بحري ظفر محمود عباسي 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، صباح أم��س ق��اع��دة محمد 
األحمد البحرية وكان في استقباله حلظة وصوله 
آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد أحمد 

الكندري وعدد من كبار ضباط القوة البحرية.
حيث أقيمت مراسم إستقبال رسمية حلظة 

وصوله، كما مت خالل الزيارة عقد إجتماع بني 
القيادتني لتوثيق العالقات الثنائية بني البلدين 

السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.
واجل��دي��ر بالذكر ان س��ع��ادة رئ��ي��س أرك��ان 
القوات البحرية الباكستانية الفريق أول ركن 
بحري ظفر محمود عباسي قد وصل البالد مساء 

امس السبت.

رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية 
يزور قاعدة محمد األحمد البحرية

جانب من الزيارة

تخريج ضابط كويتي ضمن دفعة جديدة 
من كلية »راشد بن سعيد« باإلمارات

 تخرج الضابط الكويتي عبدالله العنزي أمس 
االحد ضمن دفعة جديدة من الطلبة الضباط في 
دورة املرشحني البحريني رقم )18( بكلية راشد بن 

سعيد آل مكتوم البحرية في ابوظبي.
وأقيم حفل تخريج الطلبة الضباط بحضور 
نائب رئيس املجلس التنفيذي الم��ارة ابوظبي 
الشيخ ه���زاع ب��ن زاي���د ورئ��ي��س ارك���ان ال��ق��وات 
املسلحة االماراتية الفريق الركن حمد الرميثي 
وعدد من كبار القيادات العسكرية االماراتية الى 
جانب مساعد امللحق العسكري الكويتي لدى دولة 
االم��ارات العقيد الركن مبارك احلجرف واق��ارب 

اخلريجني.
واثنى احلجرف في تصريح ل� )كونا( بهذه 
املناسبة على اداء طلبة الكويت ال��دارس��ني في 
الكليات العسكرية االماراتية مبختلف مجاالتها 

البحرية والبرية واجلوية.
وه��ن��أ احل��ج��رف ال��ض��اب��ط ال��ع��ن��زي بتخرجه 

في ه��ذه الدفعة واجن��ازه التدريبات العسكرية 
والعلمية في ميادين الشرف والرجولة مؤكدا 
ح��رص ش��ب��اب ال��ك��وي��ت على حتمل املسؤولية 
واالمانة الوطنية بكل كفاءة واقتدار ووالء للوطن 

وقيادته الرشيدة.
واشار الى ان التحاق عدد من الطلبة الكويتيني 
بالكليات العسكرية االم��ارات��ي��ة يأتي في اطار 
ح��رص النائب االول لرئيس مجلس ال���وزراء 
وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح االحمد 
الصباح ورئيس االركان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الركن محمد اخلضر على تعزيز الروابط 
وجهود التعاون املشترك بني دول اخلليج العربية 

في مجال التدريب والتطوير العسكري.
واش��اد احلجرف باملستوى التقني والتطور 
الفني واالداري الذي تتسم به كلية راشد بن سعيد 
آل مكتوم البحرية في مجال التأهيل العسكري 

والتحصيل العلمي واملهني ملنتسبيها.
العقيد الركن مبارك احلجرف مع الضابط الكويتي عبدالله العنزي عقب حفل التخريج

الرحمة العاملية تطلق النسخة الرابعة من مشروع »رضاكم جنة«

الراشد: هدفنا حث األبناء على بر آبائهم 
وفتح نوافذ العمل اخليري لهم

أطلقت الرحمة العاملية بجمعية اإلصالح 
االج��ت��م��اع��ي النسخة ال��راب��ع��ة مل��ش��روع بر 
ال��وال��دي��ن حت��ت ش��ع��ار »رض��اك��م جنة 4«، 
وهو مشروع خيري يستهدف تنفيذ عدد من 
املشاريع اإلنسانية في بنجالديش وسريالنكا، 
وذلك في إطار دعمها ألسس التواصل املجتمعي 
والترابط األس��ري داخ��ل املجتمع عبر العمل 

اخليري الهادف.
وأعلن رئيس مكتبي قرغيزيا والصني في 
»الرحمة العاملية« د. علي الراشد عن بداية 
حملة مشروع »رضاكم جنة 4« للعام 2018، 
بعد أن القت احلملة ترحيبا ومشاركة واسعة 
خالل السنوات املاضية، وأوضح أن »الرحمة 
العاملية« وضمن أهدافها التي تسعى لتحقيقها 
دع��م الترابط األس���ري والتالحم املجتمعي 
وفقا لتعاليم ديننا احلنيف، وقد جاءت فكرة 
امل��ش��روع م��ن منطلق ح��ض اإلس���الم على بر 

الوالدين.
وقال الراشد: سعيا من »الرحمة العاملية« 
حلث األب��ن��اء على البر بآبائهم وفتح نوافذ 
العمل اخليري، أطلقت الرحمة مشروعها خالل 
السنوات املاضية ضمن سلسلة مشاريعها 

اخليرية ال��رائ��دة التي تسعى لدعم الترابط 
األسري والتالحم املجتمعي وفقا لتعاليم ديننا 
احلنيف، وقد جاءت فكرة املشروع للحث على 
بر األبناء لآلباء ودعم املستفيدين من املشاريع 

اخليرية املختلفة.
وأكد الراشد أن فكرة املشروع هي أن يقوم 
االبن أو االبنة بالتبرع لعمل مشروع خيري 
لوالدته أو والده واملشروع عبارة عن بئر في 
بنجالديش ب�120 دينارا أو عربة طعام في 
إندونيسيا ب�100 دينار، وستقوم الرحمة 
العاملية بتسليم درع خاصة ألول 100 متبرع 
في إطار التنافس والتسابق على فعل اخليرات، 
مبينا أن الرحمة العاملية تستهدف حفر 300 
بئر في ه��ذه احلملة ويستفيد منها 15 ألف 

مسلم وتوزيع 300 عربة طعام.
وع��ن سبب اختيار تلك امل��ش��روع��ات، قال 
الراشد: إن املياه حتتل مكان الصدارة في خطة 
التنمية املستدامة اجلديدة لعام 2030 لألمم 
املتحدة، وتسعى الرحمة العاملية إلى توفير 
املياه عبر حفر اآلب��ار االرتوازية والسطحية 
والبرادات املائية، وأيضا حلاجة الناس امللحة 
إل��ى امل��ي��اه، أم��ا ع��رب��ات الطعام التي تقدمها 

عربة طعامد. علي الراشد

بئر ماء

ت����ف����وق ك���وي���ت���ي ف����ي اخ����ت����ت����ام م���س���اب���ق���ة اخل��ل��ي��ج 
للطائرات الالسلكية

فازت الكويت باملراكز الثالثة األولى لفئتي )اجلت( 
و )3D( لبطولة ال��ن��ادي العلمي الثانية )مسابقة 
اخلليج للطائرات الالسلكية(، ففي فئة )اجلت( حصد 
املتسابق أحمد علي ه��ادي املركز  االول ، وج��اء في 
املركز الثاني املتسابق باسل بعجور ، اما املتسابق 

عبدالوهاب الوهيب فقد حل ثالثا .
وف��ي فئة )3D ( ح��ل ف��ي امل��رك��ز األول املتسابق 
مصطفى العوض، واملركز الثاني املتسابق أحمد علي 
هادي، واملركز الثالث فكان من نصيب املتسابق محمد 
الرفاعي ، أم��ا فئة الهليكوبتر  فقد أح��رز املتسابق 
الكويتي صالح الرشيد امل��رك��ز األول، واملتسابق 
االم��ارات��ي ثامر الشامسي املركز الثاني، واملتسابق 

السعودي عبدالهادي عزوز  املركز الثالث.    
ج��اء ذل��ك خ��الل في حفل ختام وتتويج الفائزين 
باملراكز األولى لبطولة النادي العلمي الثانية )مسابقة 
اخلليج للطائرات الالسلكية(، التي أقيمت منافساتها 
على مدرج النادي العلمي للطيران الالسلكي مبنطقة 
بنيدر، )أم��س األول( مبشاركة متسابقني كويتيني 
وخليجيني وبتحكيم دولي، حتت رعاية الهيئة العامة 
للرياضة واللجنة األوملبية الكويتية واللجنة األوملبية 
الكويتية للرياضات الالسلكية، وشركة “اكسترمي 

هوبي«.
وق��ال ط��الل جاسم اخلرافي رئيس مجلس إدارة 
ال��ن��ادي العلمي عقب تتويج الفائزين، “لله احلمد 
حققت البطولة الغايات املنشودة منها”، موضحاً أنها 
تعد فرصة هائلة للمتسابقني الكويتيني لإلحتكاك 

باخوانهم اخلليجيني وتبادل اخلبرات فيما بينهم 
لإلرتقاء مبهاراتهم وال��وص��ول بهم إل��ى أف��ق أوسع 

يحقق طموح كل شباب الكويت وأخواننا في اخلليج.
وأض��اف أن املسابقة ج��اءت بهدف نشر رياضة 
سباق الطائرات الالسلكية داخ��ل وخ��ارج الكويت 
السيما ف��ي منطقة اخلليج، مشيرا إل��ى أن حضور 
اجلمهور لفعاليات املسابقة أكد دورها في نشر هذه 
الهواية، مشيداً باملستوى املهاري العالي والقدرات 

الفائقة للمتسابقني الكويتيني واخلليجيني.
وبنينَّ أن املسابقة شهدت منافسات قوية بني أكثر 
من )35( متسابقاً من الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي، مم��ا يؤكد ق��درة ال��ن��ادي على ق��ي��ادة هذه 
الرياضة من خالل التعاون اجلاد والفعال مع اإلحتاد 
ال��دول��ي للطيران )FAI( واالحت����ادات اخلليجية 

والعربية ذات الصلة بالرياضات اجلوية.
وأك���د ض���رورة نشر ثقافة ال��ط��ي��ران الالسلكي، 
ومسايرة التطور العاملي في هذا املجال واالحتكاك مع 
الفرق واملسابقات القوية الكتساب املزيد من اخلبرة 
العاملية، والعمل على تطوير مهارات الشباب الكويتي 

وقدراته.
وتقدم اخلرافي بالشكر لكل من ساهم في تنظيم 
هذه البطولة، والرعاية الكرمية من قبل الهيئة العامة 
للرياضة، واللجنة األوملبية الكويتية، واللجنة 
األوملبية الكويتية للرياضات الالسلكية، وشركة 
“اكسترمي هوبي”، وأيضاً كافة وسائل اإلعالم لدورها 

املميز في ابراز كافة أنشطة وفعاليات النادي.

لقطة جماعية للفائزين

Monday 19th March 2018 - 11 th year - Issue No.3149 االثنني 2 رجب 1439 ه�/ 19 مارس  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3149


