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الجيش احتفل بتخريج دورة التموين والنقل التقدمية للضباط

برعاية وحضور رئيس االركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلال����د احتفلت هيئة االمداد والتموين امس 
بتخريج دورة التموين والنق����ل التقدمية للضباط رقم 1 
والتي انتس����ب اليها ضباط من احلرس الوطني ومملكة 

البحرين الشقيقة.
اس����تهل احلفل بتالوة عطرة من آيات الذكر احلكيم ثم 
ألقى آمر مدرس����ة االمداد والتموين كلمة رحب من خاللها 
براعي احلف����ل واحلضور الكرمي واعطى نبذة عن املناهج 
والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتس����بو هذه 
الدورة خالل فترة دراستهم والتي شملت دروسا عسكرية 

نظرية وعملية.
بعدها تفضل رئي����س االركان العامة للجيش بتوزيع 

الشهادات واجلوائز على اخلريجني واملتفوقني منهم.
هذا وقد وجه رئي����س االركان كلمة للمحتفى بهم نقل 
من خاللها تهنئة ومبارك����ة النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وهنأهم بالتخرج 
وحصولهم على هذه النتائج الطيبة، مش����يدا مبش����اركة 
الضباط االشقاء من مملكة البحرين مع اخوانهم الكويتيني 
مبثل هذه الدورات لكس����ب املعرفة وتبادل اخلبرات التي 
تعود بالنفع على اجلانبني، كما بني الدور الكبير الذي يقع 

على عاتق وحدات االمداد والتموين خالل مش����اركتها في 
العمليات العس����كرية القتالية في تزويد الوحدات املقاتلة 
بامل����ؤن والذخيرة وقطع الغيار واألم����ور االدارية، مثمنا 
اجلهود املبذولة من االخوة في مدرس����ة االمداد والتموين 
وم����ن معلمني ومدربني ملا يقومون به من عمل لرفع كفاءة 
الضباط في مج����ال االمداد والتموين متمنيا لهم التوفيق 
والنجاح، وان يحفظ اهلل الكويت حتت ظل قيادة صاحب 
الس����مو االمير القائد االعلى للقوات املسلحة وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حضر حفل التخرج 

عدد من كبار قادة اجليش.

انتسب إليها ضباط من الحرس الوطني ومملكة البحرين

خالد اجلاراهلل

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد متوسطا خريجي الدورة

»األشغال«: مؤتمر الحلول واإلمكانات ينطلق 20 أبريل

وفد من الحرس األميري اطلع
على طبيعة عمل إدارة اإلطفاء

الجاراهلل بحث مع ميلكيرت 
دور األمم المتحدة في العراق

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل أمس مع 
اد ميلكيرت املمثل اخلاص لالمني العام لالمم املتحدة ملس���اعدة 

العراق ومرافقيه.
وتناول االجتماع بحث املس���تجدات املتصلة بالتطورات في 
املنطق���ة ودور االمم املتح���دة في العراق نحو اس���تتباب األمن 

واالستقرار هناك.

األمير هنأ رئيس سريالنكا بإعادة انتخابه

ادارة العالق���ات العامة  أعلن مدي���ر 
بوزارة األش���غال العامة حميد بوشهري 
أنه مت تش���كيل اللجنة املنظمة استعدادا 
ملؤمتر ومعرض األشغال الثاني »احللو 
واإلمكانات« والذي سيعقد خالل الفترة من 
20 وحتى 22 أبريل 2010 حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وذلك بهدف إعداد التص���ورات النهائية 
للمؤمتر واحملاور التي سيتناولها الى جانب 

اللجنة اإلعالمية واللجنة العلمية.
وأكد بوش���هري انه بعد النجاح الذي 
حقق���ه املؤمتر األول تقرر بأن يكون هذا 
املؤمتر دوريا كل عامني على ان يعرض 

ويناقش املشاريع املتميزة واملواضيع التي 
تهم العامة مب���ا يعود باملردود اإليجابي 
العامة،  لتطوير أعمال وزارة األش���غال 
وقد مت اختيار بعض املواضيع احليوية 
لعرضها خالل املؤمتر الثاني ملا لها أهمية 
خاصة لتعظيم الفائدة من وراء احللول 

العملية.
وجتدر اإلشارة الى أن أهمية املؤمتر 
متثل أهمية خاصة للمشتغلني بعدد من 
املجاالت منه���م، املخططون واملصممون 
واملش���رفون على التنفيذ والصيانة في 
مشاريع األشغال العامة )اجلهات الهندسية، 
واملكات���ب االستش���ارية، واملقاولون.. 

العالقة  وغيره���م( واجلهات صاحب���ة 
بتخطي���ط املرور وتطبيقات���ه، اجلهات 
املرتبطة مبشاريع وجتارب النقل اجلماعي، 
اجلهات املنتجة واملستخدمة للمياه املعاجلة 
والقائمة بأعمال ضبط اجلودة واحلماية 
البيئية، اجلهات املؤثرة في مسار الدورة 
املستندية للعقود كما سيقام على هامش 
املؤمتر معرضا لعرض اجنازات الوزارة 
واملكاتب االستشارية واملقاولني ومنتجي 
وموردي املعدات واملواد اإلنشائية ولعرض 
أحدث التقنيات واملنتجات املستخدمة في 

مجاالت األشغال العامة.
هذا وقد شهد العام املاضي عقد 3 حلقات 

نقاشية ضمن أنش���طة مؤمتر األشغال 
العامة الثاني حتت رعاية وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل 

صفر علي.
النقاشية األولى )االختناقات  احللقة 
املروري���ة والنقل اجلماع���ي( بتاريخ 15 

أبريل 2009.
احللقة النقاش���ية الثانية )االستفادة 
القصوى من املياه املعاجلة( بتاريخ 29 

أبريل 2009.
احللقة النقاشية الثالثة )آلية تسريع 
تنفيذ املشاريع االس���تراتيجية »الدورة 

املستندية« بتاريخ 27 مايو 2009.

قام وفد م���ن هيئة احلرس 
األميري امس بزيارة الى االدارة 
العام���ة لالطفاء بهدف التعرف 

على طبيعة عمل االدارة.
وذكرت االدارة العامة لالطفاء 
ان رئيس قسم االعالم في االطفاء 
الرائد ناصر األنصاري وضابط 
االعالم املالزم أول مبارك العازمي 

قدما شرحا لوفد هيئة احلرس 
االميري الذي ترأسه الرائد طالل 
الكندري عن مه���ام وواجبات 
رجال االطف���اء وتوزيع مراكز 
االطفاء جغرافي���ا وآلية العمل 
ف���ي االدارة. وفي ختام الزيارة 
قام رئيس الوف���د بتقدمي درع 
تذكاري���ة لنائب املدي���ر العام 

للشؤون املالية واالدارية العقيد 
م.خالد التركيت بحضور مدير 
العامة واالعالم  ادارة العالقات 

املقدم خليل االمير.
ومن املق���رر ان تكون هناك 
زيارة مس���تقبلية من قبل وفد 
احلرس االميري الى ادارة االنقاذ 

البحري.

بعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئ���ة الى الرئي���س ماهنيدا 
راجاكش���ا رئي���س جمهورية 
سريالنكا عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة اعادة 

انتخاب���ه رئيس���ا جلمهورية 
الدميوقراطي���ة  س���ريالنكا 
االشتراكية الصديقة، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد 
وللعالقات الطيبة بني البلدين 
الصديقني املزي���د من التطور 

والنماء.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
تهنئ���ة  ببرقيت���ي  احملم���د 

مماثلتني.

البدر ناقش التعاون الثنائي مع إعالمية ڤيتنامية
كواالملبور � كونا: التقى قنصل عام الكويت في مدينة 
هوشي منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية جنيب البدر 
برئيسة حترير صحيفة »سايجون تاميز« تران هو 
للتباحث في دور االعالم لتعزيز العالقات بني البلدين. 
وأفاد البدر في بيان صادر عن القنصلية بأن اللقاء 
يأتي في إطار التعرف على مسؤولي وسائل االعالم 
الڤيتنامية، السيما صحيفة »سايجون تاميز« والتي 

تعد واسعة االنتشار في مدينة هوشي منه.
وأوضح انه مت التطرق الى كل املس����ائل التي من 
شأنها تعزيز وتنمية العالقات بني الكويت وجمهورية 

ڤيتنام، السيما في املجاالت االقتصادية وتعزيز التبادل 
التجاري.

وبني البدر بأنه أوضح خ����الل اللقاء الدور الذي 
ميكن أن تلعبه وسائل االعالم في تعزيز احلوار بني 
الثقافات املختلفة للش����عوب وجتسيد قيم التفاهم 

والتسامح.
وأكد عمق العالقات بني البلدين الصديقني، وحرص 
قيادتي البلدين على تعزيز العالقات في شتى املجاالت 
التجارية واالقتصادية واالستثمارية ومبا ينعكس 

ايجابيا على زيادة حجم التبادل التجاري.


