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الكندري أشاد بدور العمالة المصرية ومساهمتها في التنمية والبناء

اشاد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري بدور العمالة املصرية ومساهمتها 
في التنمية والبناء في الكويت، مشيرا الى العالقات 
املميزة والتاريخية التي تربط بني مصر والكويت 
في جميع املجاالت. جاء ذلك في تصريح للكندري 
ادلى به لـ »كونا« خالل استقباله القنصل العام 
لســــفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت 

صالح الوسيمي مبناسبة تعيينه في هذا املنصب، 
متمنيا له خالص التوفيق والنجاح خلدمة وطنه 

وأبناء شعبه في الكويت. 
وقال الكندري ان دور السفارة املصرية لدى 
الكويت مهم الســــيما في املساهمة والتعاون مع 
الوزارة في حل أي معوقات أو مشــــاكل تواجه 

تلك العمالة.

الحرس الوطني: تشكيالت كتيبة األمن الداخلي واجهت مثيري الشغب
في دورة بالتعاون مع شركة »M.P.R.I« األميركية واشتملت على تدريبات فردية وجماعية

البدر: مشروع الزراعة التجميلية للحدائق والطرقات مستمر
صاالت مغلقة متعددة األغراض وأنشطة رياضية ومفاجآت كثيرة في حدائق الكويت قريبًا

شهد قائد الشؤون العسكرية باحلرس الوطني العقيد الركن وليد 
خالف النويف بيانا عمليا لدورة مكافحة الشغب التي نظمتها كتيبة 
األمن الداخلي بالتعاون مع شركة »M.P.R.I« االميركية حيث اشتملت 
الدورة على تدريبات فردية وجماعية وتشـــكيالت منوعة وتكتيكات 
مختلفة نفذها مشـــرف الدورة املالزم اول فهد مبارك ســـاير وضباط 
وضبـــاط صف كتيبة االمـــن الداخلي. وقد اشـــاد العقيد الركن وليد 

النويف مبستوى البيان العملي وحسن األداء واملستوى الراقي ملنفذ 
التمرين الذي جاء نتيجة للتدريبات املكثفة وحسن االعداد والتخطيط، 
مؤكدا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق املشترك وتبادل اخلبرات 
بني احلرس الوطني واجلهات العسكرية االخرى لكل ما من شأنه رفع 

مستوى التدريب واالرتقاء باالداء.
حضر البيان العملي ركن عمليات وتدريب الشـــؤون العســـكرية 

العقيد الركن خالد عبدالعزيز الرقـــوة وقائد كتائب التعزيز والقوة 
اخلاصة العقيد الركن خالد شـــبيب راكان وآمر كتيبة األمن الداخلي 
املقدم الركن عبدالرحمن محمد احلســـينان وعـــدد من قادة وضباط 

احلرس الوطني ووزارة الداخلية.
كما نفذت وحدة التفتيش الوقائي والتخلص من املتفجرات باحلرس 
الوطني مترينا مشتركا مع اجليش االميركي بالرماية بالذخيرة احلية 

في منطقة االديرع بالتعاون مع شركة »M.P.R.I« االميركية.
وقد حقق التمرين املشترك االهداف املرجوة من الرماية بالذخيرة 
احلية حسب ما مت التنظيم والتخطيط له للوصول الى افضل الطرق 
لتأمني املواقع احليوية ورفع مســـتوى تدريب افراد وحدة التفتيش 
الوقائي. ويأتي هذا التمرين بهدف تبادل اخلبرات والتعاون املشترك 

بني احلرس الوطني واجليش االميركي.

محمد راتب
كشف رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة العامة لشـــؤون الزراعة 
والثروة الســـمكية م.جاسم البدر ان 
الهيئة بصدد تنفيذ خطط وافكار جديدة 
في املستقبل القريب على صعيد تطوير 
وجتميل الطرق واحلدائق العامة على 
مستوى الكويت، والتي ستكون مبنزلة 
عوامـــل جاذبة للمواطنـــني من رواد 
املســـاحات اخلضراء التابعة للهيئة، 
موضحا ان من اهم هذه املفاجآت نشر 
النوافير فـــي جميع احلدائق واضافة 
انشـــطة جديدة ومتنوعة من ضمنها 
االلعاب الرياضية، حيث ان ثمة صاالت 
مغلقة متعددة االغراض سيتم تنفيذها 
قريبا من اجل هـــذا الغرض، متمنيا 
ان تلقى هذه البرامج استحســـانا من 

االخوة املواطنني.
وخـــالل جولة قام بها صباح امس 
الباكر لتفقد مشـــروع اعمال الزراعة 
التجميلية على جانبي طريق املطار، 
اكد م.البـــدر على ان جتميل الطرقات 
وزراعة الشـــتالت والزهور يأتي في 
ســـياق عمل الهيئة وبرنامجها القائم 
واملستمر الذي بدأته قبل فترة قريبة 
بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة 
االخرى في جميع انحاء الكويت، نافيا 
ان تكون هذه الزراعة التجميلية مؤقتة 
مبؤمتر القمة العربية الذي تستضيفه 
الكويت خالل الشهر املقبل، وقال: ما 
نقوم به اآلن هو جزء من هذه االعدادات 
الستقبال ضيوف صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد والذين هم كذلك 
ضيوف اعزاء على جميع ابناء الكويت 

ونحن نتشرف مبجيئهم.
ولفت م.البدر الى ان الهيئة شكلت 
فريقا الستبدال جميع اشجار النخيل 
الكويت، ومت  املوجودة على مستوى 
البـــدء به خالل الســـنتني االخيرتني، 
حيث متت زراعة اكثر من 12 الف نخلة 
نسيجية في مختلف شوارع الكويت، 
مؤكدا ان التجديد مستمر الكمال هذا 

جانب من جولة م.جاسم البدر ومسؤولي »الزراعة« على جانبي طريق املطاراملشروع باذن اهلل.

استعداد للمواجهة

مترين على إطالق النار بالذخيرة احلية

.. ويحرقون سيارة في إطار أعمال الشغب

مشاغبون يقذفون قوات احلرس الوطني باحلجارة

محاضرة حول طريقة احتواء الشغب تأهب الحتواء أعمال الشغب

 )أحمد باكير(م.جاسم البدر يشارك بغرس شتلة في إحدى احلدائق


