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آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

الكندري يشيد بأداء مؤسسة »عرب سات«محليات
تونس ـ كونا: أشاد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بأداء املؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية »عرب سات«، مؤكدا دعم الكويت لها.  وقال الوزير الكندري في بيان صحافي مبناسبة ترؤسه وفد 
الكويت في اجتماعات اجلمعية العمومية ملؤسسة »عرب سات« التي تستضيفها تونس ان الكويت »ترقب عن كثب 
هذه االجنازات التي حققتها هذه املؤسسة املشتركة خالل االعوام القليلة املاضية من بناء أسطول فضائي متكامل من 
االقمار الصناعية وطموحها املتواصل الى الوصول للعاملية«. 
 وأكد دعم الكويت ملؤسسة »عرب سات« من خالل عضويتها الدائمة في مجلس ادارة املؤسسة وجمعيتها العمومية.

اقتحام الناقلة لتحرير الرهائن 

إنزال جوي على الناقلة

بالتعاون مع شركة ناقالت النفط الكويتية ومشاركة »الدفاع«

رجال »الداخلية« جنحوا في حترير رهائن اختطفوا في ناقلة نفط
بناء على توجيهات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
بضرورة احداث نقلة نوعية 
ف����ي التماري����ن والتدريبات 
األمني����ة امليداني����ة لتطوير 
أداء رجال األمن وجاهزيتهم 
للتعامل م����ع اي احداثيات 
طارئة بالتع����اون مع الدول 

الصديقة واحلليفة.
وبحضور وكي����ل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد 
وفي إطار اجلهود التي تقوم 
الداخلية ملكافحة  بها وزارة 
اإلرهاب بكل اشكاله والقرصنة 
البحرية على وجه اخلصوص 
نفذت الوزارة مترينا وهميا 
على عملية تخليص رهائن 
في ناقل����ة نف����ط بالتعاون 
النفط  مع ش����ركة ناق����ات 
الكويتية مبش����اركة وزارة 
الدفاع � اإلدارة العامة خلفر 
الس����واحل � واإلدارة العامة 
لقوات األمن اخلاصة وفرقة 
الق����وات اخلاصة األميركية، 
وتابع التمرين الوهمي مدير 
ع����ام اإلدارة العام����ة لقوات 
األمن اخلاص����ة العميد علي 
ماضي ومدير إدارة الوحدات 
العقيد  اخلاص����ة باإلناب����ة 

ركن فه����د العبيد، وجاء هذا 
املناورات  التمرين في ختام 
التي استمرت ملدة  البحرية 
شهر وشملت عمليات مداهمة 
في جزي����رة فيلكا وعمليات 
إنزال على اجلزيرة الصناعية.  
وجنح����ت قطاع����ات وزارة 
الداخلية املشاركة في تنفيذ 
التمرين الوهمي وإمتام املهام 
املطلوبة منها بكفاءة واقتدار 
ومت تخليص الرهائن في وقت 
قياسي وتنس����يق كامل بني 
القوات املشاركة عكس قدرة 
هذه القوات على التعامل مع 
القرصنة  اإلرهاب وعمليات 
البحرية التي أصبحت تهدد 
األمن والس����امة في األونة 

األخيرة. 
من جانبه، أش����اد وكيل 
الفري����ق  الداخلي����ة  وزارة 
سليمان الفهد بنجاح التجربة 
الوهمية لتخليص الرهائن، 
العاملية  الكفاءة  الى  مشيرا 
والقدرة على مواجهة االرهاب 
التي اظهرها رجال األمن من 

القوات املشاركة في التمرين 
الفريق  الوهمي. وأوض����ح 
الفه����د ان جمي����ع قطاعات 
وزارة الداخلي����ة حريص����ة 
على حتقيق األمن واالستقرار 
وحماية املجتمع من كل أشكال 
اإلرهاب والتصدي للخارجني 
على القانون، مؤكدا ان هذه 
املناورات والتمارين الوهمية 
تأتي ضمن اجلهود األمنية 
حلماي����ة احل����دود البحرية 
التي  ومواجه����ة االخط����ار 
انها تساهم في  تهددها كما 
رفع جاهزية مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية في التعامل مع 
قضايا اإلرهاب واالختطاف 
والتدخل السريع في مثل هذه 
احلاالت، مشيرا الى حرص 
قيادات وزارة الداخلية على 
تك����رار مثل ه����ذه التمارين 
التي أصبحت ضرورة ملحة 
لرفع كفاءة األجهزة األمنية 
املختلف����ة ف����ي التعامل مع 
االحداث ومواجهة احلاالت 

الطارئة.

الشيخ خالد اجلراح خالل استقبال احلضور في اللقاء 

نائب رئيس األركان استقبل املهنئني
بحض����ور نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح، استقبل 
العامة  نائب رئيس األركان 
للجيش الفريق الركن محمد 
اخلضر، بقاعة الفريق الركن 
أحمد اخلال����د بوزارة الدفاع 
صباح أمس، كبار قادة اجليش 
واحل����رس الوطن����ي وكذلك 
الهيئة اإلدارية بوزارة الدفاع 
لتهنئته مبناسبة نيله لثقة 
القيادة السياسية بتعيينه 

في منصبه اجلديد.
حضر االستقبال رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
العثمان،  الركن عبدالرحمن 
وأعض����اء مجل����س الدف����اع 
العسكري والوكاء املساعدون 

بوزارة الدفاع.
بدوره، شكر نائب رئيس 
األركان صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 

ول����ي عهده وس����مو رئيس 
مجلس الوزراء ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
على منحه هذه الثقة بتعيينه 
نائبا لرئيس األركان العامة 
للجيش. وسأل اهلل عز وجل 

أن يعينه عل����ى حتمل هذه 
األمانة، وأن يكون عند ثقة 
القيادة السياسية به، وأن يدمي 
على وطننا الغالي نعمة األمن 
واألمان واالستقرار حتت ظل 

قيادتنا احلكيمة.

م. إياد الفالح

الفالح: مشاريع طاقة كهروضوئية 
عبر تركيب األلواح الشمسية على اخلزانات األرضية

دارين العلي 

وافق وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلس����ار على 
التقري����ر ال����ذي رفعته إليه 
اللجنة املشكلة لدراسة املواقع 
املناس����بة التي ستقام عليها 
مشاريع طاقة كهروضوئية 
من تركيب األلواح الشمسية 
على اخلزانات األرضية وفق 
الوكيل املس����اعد  أعلن����ه  ما 
ملشاريع الكهرباء وتقطير املياه 
في الوزارة م.اياد الفاح في 

تصريح صحافي امس. 

وقال الفاح ان هذه املوافقة 
الوزارة  جاءت بعدما تأكدت 
من خال الدراسة التي قامت 
بها من جدوى هذه املشاريع 
وإمكانية تطبيقها خصوصا 
ان اخلزانات األرضية موجودة 
داخل حيازات محمية مراقبة 
بش����كل آمن وعليها حراسة، 
وموج����ودة على مس����احات 
كبيرة، بعيدا عن أي عوائق، 
مؤكدا ان تلك اخلزانات، هي 
مواقع ممتازة ملشروع األلواح 

الشمسية.
وأوضح الفاح  ان هناك 

20 موقعا في الكويت كل موقع 
به أعداد مختلفة من اخلزانات، 
وبعض هذا اخلزانات تقع على 

مساحات كبيرة.
وفي سياق منفصل، قال 
الفاح ان املقاول املنفذ ملشروع 
وحدات التناضح العكسي في 
محطة الزور اجلنوبية يقوم 
حاليا بتركيب الفاتر للجزء 
الثان����ي وعم����ل االختبارات 
األولية، الفتا إلى ان املشروع 
مت تشغيله جتريبيا وينتج 
حاليا 15 مليونا من اصل 30 

مليون غالون.

الفهد: حريصون على 
حماية املجتمع من 

جميع أشكال اإلرهاب 
والتصدي للخارجني 

على القانون


