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اللجنة العليا بالجيش تعمل على إنشاء أكاديمية جوية

المضحي: »األعلى للبيئة« يوصي بمنع استخدام »الفوم« باألعياد

احتف����ل معهد القوة اجلوية امس بتخريج الدورة التقدمية اجلوية 
للضباط 23 والدورة التأسيسية اجلوية للضباط 22 مبشاركة ضباط 
من البحرين وقطر وذلك برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد.
ونقل رئيس االركان في كلمته الى اخلريجني تهنئة ومباركة النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بالتخرج 

وحصولهم على نتائج طيبة.
واشاد مبش����اركة الضباط االشقاء من البحرين وقطر مع اخوانهم 

الكويتيني في مثل هذه الدورات الكتساب املعرفة وتبادل اخلبرات التي 
تعود بالنفع على اجلميع. وثمن اجلهود املبذولة من قبل قيادة القوة 
اجلوية سائال املولى تعالى ان يحفظ الكويت حتت ظل قيادة صاحب 
السمو االمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء. وتخلل احلفل نبذة قدمها آمر معهد القوة اجلوية 
العميد الركن حس����ن جاس����ر خلف عن املناهج والدروس والتدريبات 
العملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورات خالل فترة دراستهم والتي 

شملت دروسا عسكرية نظرية وعملية في معهد القوة اجلوية.

وق����ال العميد الركن خلف ان اللجنة العليا املكلفة في هذا الش����أن 
من قبل رئي����س األركان العامة تعمل جاهدة على اعادة التأهيل ورفع 
املستوى والسعي النشاء اكادميية جوية وضمنها معهد القوة اجلوية 

وصوال الى اعداد قوة فاعلة متخصصة.
حضر احلفل رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن حامد مكي 
القالف وآمر القوة اجلوية اللواء الركن عبدالعزيز اجلاس����م وعدد من 
كبار قادة اجليش والقنصل القطري لدى البالد يوسف الهيل وامللحق 

الثقافي في سفارة البحرين يوسف العلوي.

معهد القوة الجوية احتفل بتخريج دورتين للضباط بمشاركة بحرينية وقطرية

رفعها العتمادها في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء األسبوع المقبل

اللواء جاسم املنصوري

رئيس األركان في لقطة تذكارية مع اخلريجني

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع »البيئة« بحضور الشيخ احمد العبداهلل والشيخ د. ابراهيم الدعيج ود. محمد البصيري ود. صالح املضحي

الشيخ د.محمد الصباح

خالد اجلاراهلل

متخرج يتسلم شهادة تخرجه الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يسلم أحد اخلريجني شهادته

سفيرنا في كوبا
التقى قائد الثورة 

راميرو فالديس
التقى سفيرنا لدى جمهورية 
كوبا السفير بدر العوضي بنائب 
رئي��س مجلس الدول��ة ووزير 
االتص��االت واملعلوماتية وقائد 
الثورة راميرو فالديس. وأعرب 
بإنش��اء  فالديس ع��ن ترحيبه 
أول سفارة للكويت مقيمة لدى 
جمهورية كوبا ورحب بالسفير 
العوضي سفيرا مقيما في كوبا، 
ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون ب��ني البلدين في جميع 
املجاالت. وأكد العوضي انه أعرب 
عن تقدي��ره لفالديس لعقد هذا 
اللقاء املهم كونه ش��خصية في 
غاية األهمية وذات بعد تاريخي 
للث��ورة الكوبي��ة، وأضاف انه 
طلب نقل حتياته اخلاصة للقيادة 

الكويتية.
من جهة أخرى، التقى السفير 
العوضي قبل ه��ذا اللقاء وزير 
الصحة الكوبي ومت بحث مختلف 
املواضي��ع املش��تركة في مجال 
تعزيز التعاون في املجال الصحي، 
كما أكد العوض��ي ان هذا اللقاء 
يأتي ملتابع��ة نتائج زيارة وزير 
الصحة د.هالل الساير الى كوبا 
في شهر سبتمبر املاضي وتنفيذ 
تعليم��ات س��مو رئيس مجلس 
الوزراء لالستفادة من اخلبرات 
الكبيرة املتوافرة لدى جمهورية 
كوبا في املج��ال الصحي والتي 
حتظى بالثقة واالشادة الدولية.

محمد الدشيش
أكد املدير العام لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري، 
ان تقرير اخلبير األميركي بشأن مشكلة تسرب 

الغاز في منطقة األحمدي سيكون ايجابيا.
وأوضح في تصريح صحافي ان اللجنة العليا 
املتعلقة مبعاجلة املشكلة ستجتمع األحد في شركة 

نفط الكويت حيث ستعلن النتائج أوال بأول.
وردا على سؤال »األنباء« بشأن ما جاء في تقرير 
اخلبير األميركي، قال اللواء جاسم املنصوري: ان 
اخلبير األميرك���ي قام عند زيارته للكويت بأخذ 
عين���ات من التربة املتواج���دة مبنطقة األحمدي 
وتقارير اخلبراء في شركة نفط الكويت وقام على 
مدى األسابيع املاضية بدراستها في أكبر معاهد 

األبح���اث في الواليات املتحدة وإن ش���اء اهلل ما 
نبي نسبق األحداث، ولكن ستكون بعض األمور 
إيجابية واألوضاع في حتسن مستمر واالخوان 
في ش���ركة نفط الكويت يعملون بتعاون تام مع 
الفرق املش���كلة من قبل مجلس الوزراء وحسب 
علمي فإن تقرير اخلبير األميركي حول فحوصات 
التربة وحلول املشكلة جاءت بشكل كبير متطابقة 

مع ما جاء في تقارير شركة نفط الكويت.
وزاد: املشكلة هي تسرب غاز وهذا الغاز نقوم 
حاليا وعلى مدار اليوم والساعة مبسح شامل وآخر 
قياساتنا أثبتت ان التسرب بدأ ينحصر الى درجة 
كبيرة، وأشكر املواطنني سكان قطعة 1 باألحمدي 

لتعاونهم معنا ومع الفرق األخرى.

دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
عزم املجلس األعلى للبيئة واصراره على منع استخدام 
»الفوم« الذي يستخدم عادة أيام االعياد الوطنية وذلك 
برفع توصية بذلك إلى مجلس الوزراء في أول جلسة 
سيعقدها االسبوع املقبل. وقال املضحي في تصريح 
ل� »األنباء« عقب مشاركته في اجتماع املجلس امس 
ان االس����تعماالت اخلاطئة للفوم أدت الى وفاة أحد 
االشخاص العام املاضي وبالتالي يجب منعه نهائيا 
لعدم اإلضرار بالصحة العامة والبيئة العامة كذلك، 
ولفت الى انه سيتم رفع توصية الى مجلس الوزراء 
التخاذ االجراءات الكفيلة مبنع هذه املادة نهائيا من 
التواجد في السوق واستخدامها من قبل املواطنني. 
واشار املضحي الى ان اجتماع املجلس امس تخلله 
عرض تقرير من قبل  الهيئة العامة للصناعة حول 
احد املصانع التي اغلقت مرتني وكانت عرضة لالغالق 

النهائي اال انه تبني من التقرير ان هذا املصنع تعاون 
مع بشكل كبير في تصحيح وضعه وهذا يدل على أن 
االجراءات التي أتخذها املجلس األعلى بشأن املصانع 
املخالفة بدأت تأتي ثمارها وجدواها اآلن، حيث غير 
املصنع املذكور م����ن التكنولوجيا الرديئة البدائية 
التي كان يستخدمها الى اخرى حديثة تراعي البيئة 
العامة. وعن مجرور الغزالي اوضح املضحي ان وزير 
التجارة املعني مبعاجلة األمر طلب متديد مهلة للجنة 
العاملة على إزالة مخالفات التمديدات غير القانونية 
على املجرور والتي باتت ارقامها باملئات حيث كان 
من املفترض ان ينتهي عمل اللجنة بغضون شهرين 
اال ان طلب التمديد جاء بس����بب ضخامة املخالفات 
املوج����ودة على ذلك املجرور، الفت����ا الى ان التوجه 
لدى املجلس األعلى ان تت����م ازالة جميع املخالفات 
عن ذلك املجرور بهدف عدم االضرار بجون الكويت 

الذي يصب فيه.

محمد الصباح يتلقى 
رسالة خطية من وزير 

الخارجية القبرصي

الجاراهلل يتسلم أوراق اعتماد
سفيري هنغاريا وجنوب أفريقيا

اإلدارة القنصلية: يجوز لغير السوريين
تملك الحقوق العقارية العينية في سورية

مجلس الوزراء أقر القانون وأحاله إلى مجلس الشعب

ضوابط تلغي قانون االستمالك العقاري السابق
قالت اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية امس ان مجلس وزراء 
اجلمهورية العربية السورية أقر مشروع قان�����ون يقض�����ي بجواز 

متلك غير السوريني للحقوق العين����ية العقارية في سورية.
وقالت اإلدارة القنصلية في بيان لها »تعلن وزارة اخلارجية 
للمواطنني الكرام الذين لديهم عق���ارات في اجلمهورية العربية 
السورية الشقيقة ان مجلس وزراء اجلمهورية أقر مشروع قانون 
يقضي بجواز متلك غير السوريني للحقوق العينية العقارية في 
سورية وفقا لضوابط وأس���س منظمة تلغي قانون االستمالك 

العقاري 2008/11 السابق«.
وأضاف البيان »وس���تتم إحالة مشروع القانون الى مجلس 

الشعب السوري من اجل التصديق عليه«.

تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير اخلارجية القبرصي 
مارك���وس كيبريان���و تتصل 
البلدين وبحث  بالعالقات بني 

سبل تطويرها.

تسلم وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل أمس نس���خة 
عن أوراق اعتماد سفيري كل 
من هنغاري���ا شيالغ فرانس 
وجن���وب أفريقيا ديالري فان 

تندر.
ووف���ق بي�������ان ل���وزارة 
اخلارجية فقد حضر تس���ليم 
أوراق االعتم���اد مدي���ر إدارة 
املراسم السفير ضاري العجران 
ومدي���ر إدارة مكت���ب الوكيل 
باإلنابة الوزي���ر مفوض ايهم 

العمر.

المنصوري لـ »األنباء«: حلول الخبير األميركي لمشكلة 
تسرب غاز األحمدي تتطابق وحلول »نفط الكويت«

يعلن تفاصيل التقرير األحد المقبل

»التخطيط اإلستراتيجي« نظمت ورشة
عمل تدريبية بالحرس الوطني

جانب من الورشة التدريبية

نظمت وحدة فرع التخطيط االستراتيجي 
باحلرس الوطني ورشة عمل تدريبية لضباط 
التنسيق واالتصال بوحدات احلرس الوطني 
املختلفة، وذلك بالتعاون مع ش���ركة الديكام 
لالستش���ارات والتدريب في مقر نادي ضباط 

احلرس الوطني.
وتأتي هذه الورشة التدريبية لتعزيز خبرات 
املتدرب���ني في مجال التخطيط االس���تراتيجي 
وتطوير قدراتهم العملية في موضوعات اخلطط 
التشغيلية املتفرعة من اخلطة االستراتيجية 
الرئيسية للحرس الوطني، وكذلك ملعرفة آلية 
قياس أداء الوحدات في تنفيذ املهام واألس���س 
الفنية في كتابة التقارير الربع سنوية والنصف 

سنوية.
كما تهدف اخلطة االس���تراتيجية للحرس 

الوطني ال���ى االرتقاء مبنظوم���ات اجلاهزية 
العسكرية واألمنية واإلدارية والفنية للوحدات 
مبا يؤهلها ملواجهة األزمات والطوارئ بكفاءة 
واحتراف، باإلضافة الى تعزيز أوجه التكامل 
وتطوير جوانب التنسيق والتعاون املشترك 

مع املؤسسات العسكرية في الدولة.
اجلدير بالذكر ان هذه اخلطة حتظى باهتمام 
ودعم كبيرين من قيادة احلرس الوطني ممثلة 
بسمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني 
والشيخ مش���عل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي حتت شعار »األمن أساس التنمية« مبا 
يتوافق مع خطة التنمية الش���املة في الدولة 
التي تهدف الى حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري عاملي.


