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»الحرس«: تخريج دورة اإلطفاء التأسيسية )2( 

فريق الغوص انتشل سفينة 
بطول 60 قدمًا من قاع شمال »أم النمل«

احتفل في معسكر التحرير بالحرس الوطني 
بتخريج دورة اإلطفاء التأسيسية رقم )2( التي 
نظمتها وحدة اإلطفاء واإلنقاذ، وذلك بحضور 
رئيس فرع الطوارئ الفنية المقدم ركن ناصر 
تركي ناصر وآمر وحدة إس���ناد أجهزة الدولة 
الرائد قايد السويط ومشرف الدورة النقيب بطي 
جاسم البطي ضمن األنشطة المخططة بالموسم 
التدريبي 2010-2011م. وهنأ المقدم ركن ناصر 
تركي الخريجين على أدائهم المتميز خالل مراحل 
التدريب بالدورة ودعاهم إلى مواصلة االطالع 

على كل ما هو جديد وحديث في مجاالت األمن 
والسالمة واالستفادة من كل التجارب والخبرات 
المعم���ول بها في هذا المجال بما يؤهلهم ألداء 
المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحتراف. وتأتي 
هذه ال���دورة في إطار الخطة اإلس���تراتيجية 
للحرس الوطني 2010-2015م واشتملت على 
موضوعات متصلة بط���رق المكافحة األولية 
وإنقاذ المصابين بجانب موضوعات فنية أخرى 
تؤهل المتدرب للعمل بكفاءة في وحدة اإلطفاء 

واإلنقاذ بالحرس الوطني.

متكن فريق الغوص من انتشال حطام 
سفينة بطول 60 قدما وبوزن سبعة أطنان 
غارقة بعمق ثالثة أمتار ش���مال جزيرة 
أم النمل في جون الكويت، وذلك ضمن 
احلملة البيئية الكبرى التي اس���تمرت 

ألكثر من 20 يوما.
وقال مس���ؤول العملي���ات البحرية 
بالفريق وليد الشطي في تصريح ل�»كونا« 
أم���س ان غواصي الفريق اس���تخدموا 
احلقائب الهوائية بق���وة رفع 8 أطنان 
اضافة الى أحزمة وحبال لرفع احلطام 
من القاع الذي كان يشكل خطورة مالحية 

على القوارب والسفن.
وبني الشطي ان الفريق اضطر النتظار 
املد في البحر لالستفادة من ارتفاع منسوب 

مياه البحر لينفخ احلقائب الهوائية.

املقدم ركن ناصر تركي والرائد قايد السويط والنقيب بطي البطي يتوسطون اخلريجني

فريق الغوص خالل عملية انتشال حطام السفينة

رئيس وزراء منغوليا افتتح سفارة بالده رسميًا في الزهراء

باتبولد: مستقبل مشرق ينتظر عالقات الكويت ومنغوليا

الكويتية في دعمها ومساعدتها 
لتسهيل افتتاح سفارة بالده لدى 

الكويت.
حضر حفل االفتتاح الشيخ 
د.س���الم اجلابر املستش���ار في 
الوزراء  ديوان س���مو رئي���س 
الش���يخ ناصر احملم���د وعميد 
السلك الديبلوماسي في الكويت 
سفير السنغال عبداألحد امباكي 
الفروانية عبداحلميد   ومحافظ 

احلجي.

االقتصادية والتجارية.
وبدوره وصف سفير منغوليا 
لدى الكويت سايران قادر افتتاح 
سفارة بالده رس���ميا باللحظة 
التاريخية، مشيرا الى ان وجودها 
في الكوي���ت يعود ال���ى العام 
2005 وان حكومة بالده اتخذت 
قرار اعتماد اول س���فارة لها في 
املنطقة من اجل تعزيز عالقات 
الصداقة التي تربط البلدين معربا 
عن تقديره ل���وزارة اخلارجية 

عاصمة منغوليا.
البعد  ان  الس���هيجان  وذكر 
اجلغرافي ال يق���ف حاجزا امام 
تطوير هذه العالقات بني البلدين، 
مبينا ان منغوليا تشتمل على 
ثروة معدنية هائلة جتعل منها 
وجهة استثمارية جاذبة لرجال 
االعمال الكويتيني، مش���يرا الى 
توقيع 14 اتفاقية بني البلدين وامال 
ان يكون لهذه االتفاقيات مردود 
التعاون  على تطوير عالق���ات 

الثنائي���ة بني بالده والكويت ملا 
فيه مصلحة الشعبني والبلدين 

الصديقني.
م���ن جهته وصف س���فيرنا 
لدى منغوليا مبارك السهيجان 
والديبلوماس���ية  العالق���ات 
الكويت مبنغوليا  التي ترب���ط 
باجلي���دة والوثيقة والتي بدأت 
في س���بعينيات القرن املاضي، 
الفتا الى افتتاح سفارة الكويت 
لدى منغوليا في مارس املاضي، 
مؤك���دا على العالق���ات الطيبة 
والش���خصية الت���ي جتمع بني 
املسؤولني الكويتيني واملنغوليني، 
الفتا الى ان الكويت هي الدولة 
العربي���ة واخلليجية الوحيدة، 
التي لديها سفارة لدى أوالن بائر 

بشرى الزين
أعرب رئيس وزراء منغوليا 
سوختباتر باتبولد عن سعادته 
باللقاء الذي حظي به من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في زيارته 

التي تعد االولى الى الكويت.
ونوه باتبول���د في تصريح 
للصحافيني عقب افتتاحه رسميا 
س���فارة بالده صباح امس في 
املبادرة  الزهراء به���ذه  منطقة 
التي خصت بها الكويت منغوليا 
والتي ستزيد من تطوير عالقات 
التعاون مع بالده، مشيدا بنتائج 
املباحثات التي اجراها امس االول 
مع املسؤولني في الكويت واصفا 
اياها بأنها كانت جيدة ومثمرة، 
مش���يرا الى ان مستقبال مشرقا 
ينتظر عالقات التعاون الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
ولفت باتبولد الى ان منغوليا 
والكوي���ت تتمتعان بقواس���م 
مش���تركة ميك���ن اس���تثمارها 
ف���ي تعزيز التع���اون التجاري 
واالقتصادي واالستثماري مذكرا 
امكانيات معدنية مهمة  بوجود 
في منغولي���ا اضافة الى البنية 
التحتية، الفتا الى جتارب ناجحة 
مع دول اوروبية في هذا املجال 
آمال ان تستمر عالقات التعاون 

الس�هيجان: الكوي�ت أول دول�ة عربي�ة وخليجي�ة لديه�ا س�فارة ف�ي أوالن بائر
رئيس الوزراء املنغولي متوسطا طاقم السفارة رئيس الوزراء املنغولي والشيخ د.سالم اجلابر والسفير املنغولي يقصون شريط االفتتاح

السفير مبارك السهيجان

لوحة تذكارية من رئيس الوزراء املنغولي إلى سفير بالده لدى الكويت


