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الشيخ مشعل األحمد مستقبال الرائد ناصر اخلراز بحضور اللواء ناصر الدعي

»الموانئ« دربت وفدًا من الحرس على قيادة الرافعات الجسرية

مشعل األحمد استقبل الخراز: دوره في مساعدة أجهزة األمن 
يعكس الصورة المشرفة لمنتسبي الحرس

اس����تقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني الرائد ناصر اخلراز 
ركن اول متابعة اللجان في مديرية التنظيم 

باحلرس الوطني.
واعرب الش����يخ مشعل االحمد عن بالغ 
تقديره ملا قام ب����ه الرائد ناصر اخلراز في 
مس����اعدة اجهزة األمن مما يعكس الصورة 
املشرفة ملنتس����بي احلرس الوطني سواء 
اثناء فترة العمل الرس����مي او بعد انتهائه 
وحرصهم على ان يكونوا دروعا منيعة في 
خدمة الوطن وأبنائه، ومتنى له املزيد من 
التميز والنج����اح خلدمة وطنه العزيز في 

ظل القيادة احلكيمة.
حضر االستقبال وكيل احلرس الوطني 

اللواء ناصر الدعي.
الى ذلك نظمت مؤسس����ة املوانئ دورة 
تنشيطية لوفد من كوادر احلرس الوطني 
من اجل التذكير العملي على بعض االعمال 
اللوجيستية على الرافعات اجلسرية التي 
سبق وتلقى كوادر احلرس الوطني دورتني 

في فنون ادارتها.
واعرب مدير عام املؤسسة الشيخ د.صباح 
جابر العلي عن ترحيبه بوفد احلرس مظهرا 
رغبته في تكثيف هذه الدورات وتوسعها 
من اجل توفير عناصر وكوادر عس����كرية 

مدربة بكفاءة قادرة على عمليات االحالل في 
حاالت الطوارئ مبستويات مقاربة للحرفية 

املتوافرة بامليناء حاليا.
واضاف د.صباح جابر العلي ان املؤسسة 
يشرفها التعاون مع اجهزة الدولة من اجل 
اجناح خطط الطوارئ االستراتيجية للكويت، 
معتبرا هذا التعاون من صلب مهام املؤسسة 

وابرز اهدافها الوطنية.
استقبل الوفد مساعد مدير محطة حاويات 
الدورات  العام على  الش����ويخ واملش����رف 
التدريبية للحرس الوطني سليمان احلبيب، 
حيث قام معهم بجولة تفقدية سريعة الهم 
معدات الرصيف من رافعات جسرية ثابتة 

ومتحركة، موضحا هدف الدورة من توفير 
عناصر فعالة في ادارة الرافعات في احوال 
الطوارئ كاحل����روب والكوارث الطبيعية، 
وه����و ما يقوم به احلرس الوطني بش����كل 
دوري مع عدد من املرافق احلساسة والتي 

تعد املوانئ من اهمها.
واجتم���ع احلبيب م���ع كل من املقدم 
ناصر تركي الهاجري والرائد قائد سعد 
الظفي���ري وهم عل���ى رأس الوفد، حيث 
حددوا التوجهات العامة التي ستس���ير 
عليها منهجية الدورة والتي من املفترض 
ان تستمر ما بني شهرين الى ثالثة اشهر 

اذا استوجب االمر.

اتفاق كويتي ـ مصري على تسهيل األمور القنصلية 
في الجوانب العمالية والقضائية والصحية 

اتفق���ت االدارة القنصلية في كل من الكويت 
وجمهوري���ة مصر العربية على تس���هيل أمور 
رعايا كال البلدين م���ن الناحية القنصلية التي 
تشمل اجلوانب العمالية والقضائية والصحية 

واإلقامة.
جاء ذلك في خت���ام أعمال اللجنة القنصلية 
الكويتية � املصرية املش���تركة االولى وتوقيع 
محضر اجتماع اللجنة هنا الليلة املاضية، حيث 
وقعها عن اجلانب الكويتي مدير اإلدارة القنصلية 
بوزارة اخلارجية السفير حمود الروضان، وعن 
اجلانب املصري مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
القنصلية واملصريني باخلارج والهجرة والالجئني 

السفير محمد عبداحلكم.
وأعرب الس���فير عبداحلكم عق���ب التوقيع 
عن خالص التهنئة للكوي���ت »التي نعتز بها« 
قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة الذكرى ال� 50 
الس���تقاللها والذكرى ال� 20 للتحرير في إشارة 
الى املكان���ة الكبيرة التي حتظ���ى بها الكويت 
في قلوب املصريني، ونتمنى لها ولش���عبها كل 
التقدم والرفاهية واالزدهار حتت القيادة احلكيمة 
والرشيدة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، ونحن دائما بجانب شعب الكويت.
كما أعرب عن الشكر والتقدير واالمتنان للجهود 
»الكبيرة« الت���ي قام بها مدير االدارة القنصلية 
باخلارجية الكويتية الس���فير حمود الروضان 
وأعضاء الوفد الكويتي وحسن االستقبال واحلفاوة 
اللذين قوبل بهما الوفد املصري من قبل جميع 
املسؤولني الكويتيني »ونتطلع الى الترحيب بكم 

في بلدكم الثاني مصر«.
من جانبه، رحب السفير الروضان بإخوانه 
أعض���اء الوفد املصري داعيا اياه���م الى زيارة 
بلدهم الثاني الكويت »ف���ي كل وقت«، مضيفا 
انه لي���س بغريب على أه���ل الكويت الترحيب 

بإخوانهم املصريني.
وعبر الس���فير الروضان في الوقت ذاته عن 
الشكر والتقدير ملا متخضت عنه اجتماعات اللجنة 
املشتركة، مشيرا الى ان حضور السفير عبداحلكم 
»ذوب اجلليد ب���ني اجلانبني الكويتي واملصري 

من ناحية تس���هيل التعامل واحلمد هلل وفقنا 
في تلك االجتماعات، وان ش���اء اهلل لن ننقص 
من جهودكم« مجددا الترحيب بالسفير الضيف 

وكل أبناء مصر.
وقال السفير عبداحلكم في تصريح ل� »كونا« 
عل���ى هامش احلفل ان اجتماعات الدورة األولى 
للجنة القنصلية املصرية � الكويتية املشتركة 
ج���اءت تطبيقا ملا مت االتفاق عليه خالل الدورة 
األخيرة للجنة العليا املشتركة برئاسة وزيري 

خارجية الكويت ومصر.
وأضاف ان هذه اللجنة املشتركة »تعكس عمق 
العالقات القائمة بني الكويت الشقيقة وجمهورية 
مصر العربية ومتيزها«، مش���يرا الى العالقات 
الوثيقة القائمة بني صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأخيه الرئيس املصري حس���ني 

مبارك.
وذكر ان العالقات املصرية � الكويتية »تاريخية 
أصله���ا ثابت وفرعها في الس���ماء ومتميزة في 
املجاالت كافة وفي تطور مس���تمر ونحن نعتز 
بها ونتطل���ع دائما الى املزيد من تطويرها، كما 

نتمنى ان حتتذى في العالقات الدولية«.
وعما متخضت عنه اجتماعات اللجنة القنصلية 
املشتركة التي استمرت يومني قال السفير عبداحلكم 
»بحثت اللجنة عدة قضايا وفي مقدمتها القضايا 
املتعلقة بالعمالة املصرية املقيمة في الكويت من 
حيث اإلقامة واخلدمات القنصلية املختلفة مثل 

شهادات امليالد«.
وأضاف ان االجتماعات تطرقت الى الرعاية التي 
حتظى بها العمالة املصرية من قبل كل املؤسسات 
والهيئات واحلكوم���ة الكويتية، معربا في هذا 
الس���ياق عن خالص التقدير واالمتنان »للدعم 
والرعاية اللذين تقدمهما الكويت الشقيقة للعمالة 

واجلالية املصرية املقيمة على أرضها«.
وبنينّ ان االجتماعات بحثت كذلك موضوعات 
عدة أخرى ومنها التع���اون في املجال الصحي 
والطبي بني الشقيقتني الكويت ومصر والتعاون 
القضائي، اضافة الى القضايا اخلاصة باألشقاء 

الكويتيني املقيمني في مصر.

السفير حمود الروضان موقعا االتفاقية مع السفير محمد عبداحلكم بحضور السفير طاهر فرحات والقنصل صالح الوسيمي

سفيرنا بالرياض التقى مساعد
وزير الدفاع والطيران السعودي

حمد جابر العلي الصباح واالمير 
فهد بن عبداهلل بن محمد الهدايا 

التذكارية بهذه املناسبة.
وقد رافق الشيخ حمد اجلابر 
خالل الزيارة الس���كرتير االول 
ف���ي س���فارتنا بالرياض عادل 

الغنيمان.

واكد الش���يخ حم���د اجلابر 
على الدور الكبير املناط بهيئة 
الطيران املدني الس���عودي في 
موسم احلج لتسهيل نقل احلجاج 
ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل 

يسر وسهولة.
وفي ختام اللقاء تبادل الشيخ 

بحث سفيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي امس مع 
الدفاع والطيران  مساعد وزير 
العربية السعودية  اململكة  في 
لشؤون الطيران املدني االمير فهد 
بن عبداهلل بن محمد آل سعود 
البلدين  ب���ني  التعاون  عالقات 

وسبل تطويرها.
وابلغ الش���يخ حمد اجلابر 
اللق���اء بأنه قدم  »كونا« عقب 
لالمير فهد شكر الكويت حكومة 
وش���عبا على م���ا قدمته هيئة 
الطيران املدني حلجاج الكويت 
خاصة وحجاج بيت اهلل احلرام 
عامة من خدمات حتى عودتهم 

ساملني الى بلدانهم.
واشار الى ان التعاون قائم 
ومس���تمر ب���ني االدارة العامة 
للطي���ران املدني ف���ي الكويت 
وهيئة الطيران املدني السعودي 
في جميع املواس���م وطيلة ايام 

العام.

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه األمير فهد بن عبداهلل آل سعود


