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احلمد هلل الذي جعل »األمن واألمان« من أكبر النعم في الوجود، واحلمد 
هلل الذي جعل بلدنا الكويت العامرة باخلير تنعم باألمن واألمان.

إنني كمواطن غيور على »ديرتي« أقولها وأكررها ألف ألف لك 
احلمد والشكر ربنا على هذه النعمة، نعمة وجود الكويت ونعمة 

األمن واألمان في الكويت!
واهلل إن نعمة »األمن« من أعظم النعم، وعلينا كمواطنني ومقيمني 

أن نستشعر هذه النعمة العظيمة!
إنني أتوجه لعيالنا الشباب على وجه اخلصوص ألذكرهم بأهمية 

النعمة التي نعيشها، فالكل يعلم أن األمن ضروري للناس 
كضرورة الطعام والعافية لألبدان، ولنتوقف قليال لَم جعل اهلل 

األمن عديال للطعام؟
ألن الطعام هو الذي يدفع الناس للثورة، قال تعالى )فليعبدوا 

رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ـ سورة 
قريش(.

واجبنا، مواطنني ومقيمني، خصوصا قطاع الشباب، أن تتضافر 
اجلهود وأن نشدد الرقابة على كل »مندس« أو من حتدثه نفسه 

ويوسوس له شيطانه للعبث باألمن وينشر »أراجيفه الواتسابية« 
ليحدث الفزع واخلوف في الناس!

هذا »الساقط« من الناس الذي يعبث ويحاول دائما أن يحدث 
الفوضى واالضطراب، هذا وأمثاله املفسدون في األرض 

»ملعونون« كقّطاع الطرق، ولهم بإذن اهلل العقوبة من رب العباد 
في الدنيا وخزي في اآلخرة وعذاب عظيم.

ومضة: يقول الرسول ژ »من أصبح منكم آمنا في سربه معافى 
في جسده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا«.

عيال الديرة.. ما يحتاج نوصيكم على »ديرتكم«، فهناك »نفوس 
خربة« تريد أن تؤذي الكويت وحتولها الى فوضى وخوف وفزع 

ال أوصلهم اهلل إلى مبتغاهم!
آخر الكالم: إن من يستخدمون أجهزة التواصل مدعوون لتطبيق 

كالم حبيبنا ورسولنا الكرمي ژ »ال تروعوا املسلم فإن روعة 
املسلم ظلم عظيم«.

زبدة احلچي: هناك »اخوة الشياطني« ال يريدون اخلير لهذه 
الديرة التي لها »حوبة«، فكم ظالم أرادها بسوء فرد كيده في 
نحره، واألمثلة كثيرة، قال تعالى )وإذا تولى سعى في األرض 

ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل ال يحب الفساد(.
اليوم اجلمعة، ادعوا لوطننا باألمن واألمان والرفعة والسؤدد، 
فهذا أقل الواجب أن ندعو في كل صلواتنا اهلل أن يحفظ على 

بلدنا هذه النعمة واخلير والراحة والهدوء، وعليه اسعوا الى طلب 
املزيد من األمن وحافظوا عليه.. الكويت وشعبها يستاهلون، 

ديرة العز واملعالي، مركز العمل اإلنساني العاملي بقائدها وشعبها 
الوفي، خلوا شعارنا »خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 

اجلاهلني«.. وما أكثرهم!

نعمة »األمن«
تبي احلمد!

النواف: تنطلق السبت وضرورة االلتزام بالشروط البيئية

85 متسابقاً في أولى مسابقات صيد الكنعد
محمد راتب

اللجنــة  رئيــس  أعلــن 
املنظمــة ملســابقات املوروث 
البحري الشيخ سالم النواف، 
أن مســابقات الصيد البحري 
ستشهد تنوعا وجتديدا وتشمل 
الوطية والفنطاس  ديوانيات 
والساملية للصيادين، مشيرا 
إلى أن اللجنة اســتحدثت هذا 
املوسم مســابقة صيد الكنعد 
بهــدف دعــم وتشــجيع هذه 
الهواية، والتي ستنطلق يوم 
السبت املقبل 3٠ اجلاري، الفتا 
الى ان هذه املسابقة من أهدافها 
تشجيع كل ما يتعلق باملوروث 

البحري.
وقــال: »تتواصل فعاليات 
مهرجــان املــوروث الشــعبي 
البحــري لألعيــاد الوطنيــة، 
مبكرمــة أميرية مــن صاحب 
السمو األمير واخلاصة بصيد 
األسماك )احلداق(، وقد اقامت 
اللجنــة املنظمة لقاء تنويريا 
للمشــاركني في مسابقة صيد 
الكنعد لالطالع على شــروط 
املسابقة وااللتزام بها وكل من 
يخالف أو يتجاوز يعرض نفسه 
لالستبعاد فورا مثمنا دور كل 

املشاركني واملنظمني واجلهات 
اإلعالمية واملؤسسات الراعية 

إلجناح املوروث البحري«. 
وأضاف أن عدد املشــاركني 
كبير وفاق التوقعات وستشهد 
بــني  منافســات  املســابقات 
النواخــذة واحملترفــني الهواة 
وســيكون هناك يوم احتفالي 
مفتوح للجمهور وللمشاركني 
فــي املســابقات البحرية ومن 
محبي هذه الهواية في ديوانية 
الفنطــاس للصيادين في يوم 
املسابقة ومبشاركة 85 متسابقا 
سينطلقون من الثامنة صباحا 
حتــى الثالثــة عصــرا باجتاه 
احملادق اجلنوبية.. كما طالب 
املتسابقني من النواخذة واحلداقة 
واملشــاركني فــي املســابقات 
بإعطاء التراث البحري أهميته 

واحملافظة على تقاليده.
وذكر النواف أن مســابقات 
املــوروث البحري تهــدف الى 
التــراث وإحيائــه  اســتلهام 
واحلفــاظ عليه إرثــا لألجيال 
املقبلة وهو هويتنا وتاريخنا 
الــذي يجــب تعليمــه ألبنائنا 
ليتــردد صــداه من جيــل إلى 
آخر، مؤكدا ان فعاليات مهرجان 
البحــري متواصلة  املــوروث 

ومت التجهيز واإلعــداد الكامل 
للمسابقات البحرية )احلداق( 
في ديوانية الوطية والهدف منها 
إجناح الفعاليات، مشــيرا إلى 
أن هذا العام اتسم مبساهمات 
وجوائز قيمة للفائزين، سائلني 
اهلل تعالى ان يدمي علينا نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.

الشيخ سالم النواف

»املهندسني« ُتعيد تشكيل رابطة 
املعماريني ومهندسي العمارة

أعلــن رئيس جمعية املهندســني م.فيصل 
العتــل إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة رابطة 
املعماريني ومهندســي العمــارة في اجلمعية. 
وقــال العتل خالل اســتقباله رئيس وأعضاء 
مجلــس الرابطة اجلديد مســاء اول من امس 
ان مجلس إدارة اجلمعية لن يتوانى في دعم 
الكوادر الهندسية الكويتية الراغبة في حتقيق 
إضافة حقيقية للمهنة واملهندسني، ومتنى لهم 
التوفيــق مبهامهم التطوعية وحتقيق اضافة 

حقيقية لعمل الرابطة.
وذكر أن الرابطة تضم في تشكيلها اجلديد 
كال مــن: م.فجــر الهنــدي رئيســة للرابطــة، 
م.عبداللطيف املشاري نائبا للرئيس، وم.سعد 
العبيد مقــررا للرابطة، واألعضاء: د.م.محمد 
اجلســار وم. حســن حيات، ورئيس الرابطة 
األســبق املهندس مزيــد املطيري مستشــارا 

للرابطة.
بدورها، قالت رئيسة الرابطة م.فجر الهندي 

في ختام أول اجتماع لها: اننا سنعمل مع رئيس 
ومجلس ادارة اجلمعية على متكني املعماريني 
خللق بيئة عمرانية مثالية لتعزيز وتسهيل 
وتطوير أســاليب مهنة العمارة واالرتقاء بها 
ســواء لألفــراد أو للبيئــة املعمارية، مضيفة 
أن الرابطــة تهدف الى الربــط بني املخرجات 

األكادميية وسوق العمل.
وأضافت: كما تهدف الرابطة الى تشــجيع 
املعماريني احملليني وتذليل العقبات أمام الراغبني 
في االنخراط بسوق العمل، وأننا سنبدأ بحملة 

توعوية للتعريف بالدور املهني للمعماري.
وزادت الهندي: ان الرابطة تهدف أيضا الى 
توســيع قاعدة أعضائها من خــالل التواصل 
املباشــر وغير املباشــر وفتح باب االنتساب 
للرابطة خلريجي جامعة الكويت وغيرها من 
اجلامعات املعتمدة واملنظمات املهنية، مضيفة 
أننا سنولي التعاون مع هذه اجلمعيات والهيئات 

املهنية اهتماما خاصا.

م.فيصل العتل مع رئيسة وأعضاء رابطة املعماريني

الفريق الركن محمد اخلضر والعميد ساقير شاه واللواء الركن أحمد العميري والعميد الركن أبو املنصور خان في جانب من اللقاء

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر، مبكتبه ظهر امس 
امللحق العســكري البنغالديشــي لدى البالد 
العميد ساقير شاه والوفد املرافق له، حيث مت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، ومناقشة 
أهــم األمور والقضايا ذات االهتمام املشــترك 
الســيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل 

تطويرها وتعزيزها.
حضر اللقاء رئيس هيئة التسليح والتجهيز 
اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري وقائد 
البعثة العســكرية البنغالديشــية لدى البالد 

العميد الركن ابو املنصور اشرف خان.

المشروع النهائي للدورة »التأسيسية في مكافحة الشغب 30« 

»حماة الوطن« أنقذوا »فيلكا« من أعمال العنف

فــي إطار التعــاون بني 
وزارتي الدفاع والداخلية، 
اختتم صباح أمس املشروع 
النهائي اخلارجــي لدورة 
»تأسيسية مكافحة الشغب 
رقم 3٠« باملعسكر اخلارجي 
فــي جزيرة فيلــكا، والتي 
العامة  تعقــد فــي اإلدارة 
لقوات األمن اخلاصة خالل 
الفترة من ٢٢ أكتوبر إلى 8 
يناير ٢٠١8، وتضم مشاركني 
من الشــرطة العســكرية، 

وذلك بحضــور مدير عام 
اإلدارة العامة لقوات األمن 
اخلاصــة اللــواء شــكري 
الشــرطة  النجــار، وآمــر 
الركن  العميد  العســكرية 

عادل الرجيب.
الدورة  وقدم منتســبو 
تطبيقا عمليا ملا تلقوه في 
الدورة مــن تدريبات على 
مكافحة الشغب والتجمهر 
وفض املتظاهرين والسيطرة 

على أعمال العنف. 

وفي اخلتام قام الوكيل 
العــام  لألمــن  املســاعد 
بتوجيه كلمة للطلبة أشاد 
مــن خاللها علــى اجلهود 
املبذولــة واملتميــزة مــن 
املشاركني واملشرفني على 
املشــروع والتي انعكست 
من خــالل أدائكــم الفعال 
وتطبيقكم الناجح للدروس 
والتدريبات التي تلقيتموها 
خالل دراســتكم بالدورة، 
وهــو دليــل اســتيعابكم 

لهذه الدروس والتدريبات، 
وأدعوكم لبــذل املزيد من 
اجلهد والعطاء وأن تثابروا 
في العمل والتدريب لتحقيق 
الهــدف املرجــو منكم في 
الدفاع عن هذا الوطن الغالي 
وتسخير كافة إمكانياتكم 
خلدمته والعمل من أجله. ثم 
قام آمر الشرطة العسكرية 
بتقدمي كلمة عبر من خاللها 
عن شكره لوزارة الداخلية 
ممثلــة فــي االدارة العامة 

لألمن اخلاص على جهودهم 
املبذولة وتعاونهم إلجناح 
هــذه الــدورة، متمنيا لهم 
االستمرار بالعطاء والتميز 
والــذي يرفــع مــن كفاءة 
الشــرطة  وجاهزية وأداء 
العســكرية لتنفيذ مهامها 

وواجباتها.
حضر التمرين عدد من 
ضباط اإلدارة العامة لألمن 
اخلاص وعــدد من ضباط 

الشرطة العسكرية.

استخدام اآلليات والتقنيات احلديثة في مواجهة املتظاهرين

السيطرة على أحد العناصر املتسببة في الشغب

شجاعة وبسالة في مواجهة أعمال الشغب

اللواء شكري النجار والعميد الركن عادل الرجيب وعدد من القادة يتابعون التمرين

هيئة التعليم العسكري احتفلت بتخريج دورة املتطوعني األغرار
التعليم  احتفلت هيئــة 
العســكري ممثلــة مبعهــد 
تدريب ضباط الصف واألفراد 
صباح امس وبحضور رئيس 
العســكري  التعليم  هيئــة 
اللــواء الركن أنور جاســم 
املزيــدي، بتخريــج دورة 
املتطوعني األغرار رقم )8٢( 
والذين أنهوا فترة التدريب 
األساسي بنجاح، ليلتحقوا 
بعد ذلــك بوحدات اجليش 

املختلفة.
اســتهل احلفــل بتالوة 
الذكــر  آيــات  عطــرة مــن 
احلكيم، بعدهــا قام طابور 
أمــام  اخلريجــني باملــرور 
املنصة الرئيسية، ومن ثم 
ألقــى آمــر مدرســة تدريب 
األفــراد العقيد الركن عذبي 
حســني احلداد كلمة رحب 

من خاللهــا براعــي احلفل 
واحلضــور الكــرمي، مبينا 
من خاللها املناهج والدروس 
التي  العملية  والتدريبــات 

تلقاها منتسبو هذه الدورة 
خالل فترة تدريبهم باملعهد، 
والتي شملت دروسا عسكرية 
نظريــة وعملية أساســية، 

ثم قــام آمر كتيبة التدريب 
العقيــد الركــن متعب نهار 
النتائج،  الهاجري بإعــالن 
بعــد ذلــك مت اداء القســم 
القانوني، وقد أدى مجموعة 
من اخلريجني عرضا حلركات 
الفصيــل الصامت للقدرات 
واملهــارات  والتشــكيالت 
العسكرية نالت استحسان 

احلضور.
وفي اخلتام تفضل راعي 
احلفــل اللواء الركــن أنور 
املزيدي بتوزيع الشــهادات 
واجلوائز علــى اخلريجني 

واملتفوقني.
هــذا، وقد حضــر حفل 
التخريــج عدد مــن ضباط 
اجليــش ووزارة الداخليــة 
واحلــرس الوطنــي وجمع 
غفير من أهالي اخلريجني.

اللواء الركن أنور جاسم املزيدي يتابع االستعراض الذي قدمه اخلريجون

اجلانبان بحثا القضايا املشتركة

اخلضر بحث التعاون العسكري مع بنغالديش


