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الجراح اعتمد الكشوف ورفعها إلى مجلس الوزراء وتضم أصحاب الرتب من رائد إلى مقدم

ترقية  366ضابطا ً في اجليش
اقتصاد

عبدالهادي العجمي

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر عســكرية مطلعة فــي وزارة
الدفــاع ان نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع الشــيخ
خالــد اجلــراح اعتمــد كشــوفا بأســماء  366ضابطا مــن الدفعة
الـ  31برتبة رائد والضباط اجلامعيني املستحقني للترقية باألقدمية
بعد اجتيازهم االختبارات البدنية بنجاح مؤخرا .وقالت املصادر
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد اخلضر اعتمد كشوف الترقيات اخلميس املاضي
ومت رفعها الى الوزير العتمادها بشكل نهائي ،ومن ثم رفعها الى
مجلس الوزراء لصدور مرســوم الترقية بشــكل رسمي من رتبة
رائد الى رتبة مقدم ،وفي الســياق نفسه ،أنهى ضباط الدفعة الـ
 32االختبارات النظرية وبانتظار اختبارات اللياقة البدنية متهيدا
لترقيتهم من رتبة رائد الى رتبة مقدم.

أبو الغيط لـ «األنباء» :التدخالت اإليرانية

في شؤون «اخلليجي» محاوالت هيمنة مرفوضة
أسامة أبو السعود

رفض بشــدة االمني العام جلامعة الــدول العربية احمد ابو الغيط
التدخالت اإليرانية في شؤون الدول اخلليجية ،معتبرا هذه التدخالت
مبنزلــة محاوالت هيمنــة مرفوضة .وقال أبو الغيــط في تصريحات
لصحيفة «األنباء»« :ان تدخالت ايران في
املنطقة مرفوضة بالكامل ،ونقف مع الدول
اخلليجية املهددة من قبل إيران ونرفض
متامــا ســعي طهران نحــو الهيمنة على
املنطقة» .وجدد أبوالغيط إدانة اجلامعة
العربية إطالق صاروخ حوثي نحو مكة
املكرمة ،مؤكدا أنه مرفوض جملة وتفصيال
ويستفز مشاعر العرب واملسلمني .وقال
أبوالغيط انه اســتمع الى صوت احلكمة
من صاحب الســمو االمير الشيخ صباح
احمد ابو الغيط
االحمد الذي يعرفه منذ اكثر من  3عقود،
مؤكدا أن سموه مدرك متاما لقضايا املنطقة وتطورات االحداث .وأشاد
بدعم الكويت لالجئني ومنهم السوريون ،الفتا الى ان الكويت اول دولة
عربية ملتزمة بدفع حصتها قي موازنة اجلامعة .واكتفى في رده على
ســؤال حول عودة التمثيل الســوري في اجلامعة العربية واجللوس
على مقعدها بالقول« :هذا املوضوع يختص به القرار العربي» ،كاشفا
عن نية اجلامعة إلرسال مبعوث الى ليبيا ،كما اكد دعم جامعة الدول
العربية للجهود التي بذلتها الكويت وما زالت في التوصل التفاق بني
االطراف اليمنية.
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يتيح للمقترض الحصول على مستحقاته مقدمًا ومن أي فرع للبنك

نظام جديد لصرف دفعات
القروض العقارية
| كتب محمد صباح |
ّ
دش ــن بنك االئـتـمــان الكويتي
أم ـ ـ ــس نـ ـظ ــام ــا ج ـ ــدي ـ ــدا ل ـص ــرف
ال ـ ــدف ـ ـع ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة مل ـس ـت ـح ـقــي
الـ ـق ــروض ال ـع ـق ــاري ــة ،ح ـيــث قــال
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االدارة
املدير العام للبنك صالح املضف
«إن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد يـتـضـمــن
م ــزاي ــا عـ ـ ــدة ،إذ ي ـت ـيــح ال ـفــرصــة
ل ـل ـم ــواط ــن امل ـق ـت ــرض لـلـحـصــول
عـ ـل ــى دف ـ ـعـ ــاتـ ــه بـ ـسـ ـه ــول ــة ع ـنــد
مراجعته أيا من أفرع البنك ،كما
يـسـتـطـيــع امل ـق ـت ــرض ف ــي الــوقــت
ذات ـ ـ ــه ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى دفـ ـع ــات
مقدمًا ،وبات بإمكانه كذلك تسلم
دفعاته وفقًا ملراحل االنجاز في
البناء عبر النظام اآللي».
وأكـ ـ ـ ــد امل ـ ـضـ ــف ف ـ ــي ت ـص ــريــح
ص ـح ــاف ــي أن «الـ ـنـ ـظ ــام ال ـجــديــد
ي ـس ـهــل لـلـمـسـتـفـيــد م ــن ال ـقــرض
امكانية التقدم بطلب الحصول
ع ـلــى ال ــدف ـع ــات املــال ـيــة مـبــاشــرة
م ــا يــوفــر ال ــوق ــت وال ـج ـهــد أث ـنــاء
مراحل البناء».
وأك ــد املـضــف أن «أهمية هذه
ال ـخ ـط ــوة تـكـمــن ف ــي أن ـه ــا تــدعــم

مـ ـب ــدأ ح ـم ــاي ــة األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة
لـلــدولــة ،إذ يتسم نـظــام الصرف
الجديد بالدقة واالنضباط ومن
شــأنــه اح ـك ــام الــرقــابــة واالل ـت ــزام
بأعلى معايير األداء املحاسبي،
ويــواكــب مـســاعــي الـحـكــومــة إلــى
تــرشـيــد االن ـف ــاق ووق ــف ال ـهــدر»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «يـ ـح ــاف ــظ عـلــى
حقوق املواطنني في الوقت ذاته
وي ـم ـك ـن ـهــم م ــن ت ـس ـلــم ال ــدف ـع ــات
بشكل أسرع وأسهل».
وبـ ّـني أن «تحديث آلية صرف
ال ــدف ـع ــات املــال ـيــة واط ـ ــالق نـظــام
ج ــدي ــد بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـص ــوص يـعــد
بـمـثــابــة خـطــوة أخ ــرى يخطوها
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق م ــواكـ ـب ــة
الـتـطــور التكنولوجي وتوظيف
واستثمار التكنولوجيا الحديثة
وامل ـ ـت ـ ـطـ ــورة فـ ــي ال ـت ـي ـس ـيــر عـلــى
املــواط ـنــني ورفـ ــع امل ـعــانــاة عنهم
وتــذلـيــل الـصـعــوبــات الـتــي كانت
تــواج ـه ـهــم ف ــي امل ــاض ــي وتــوفـيــر
أف ـضــل ال ـخــدمــات لـهــم بــالـســرعــة
واالتـ ـ ـق ـ ــان ال ـ ــالزم ـ ــني ،ح ـي ــث يـتــم
تحويل املعامالت كافة إلكترونيًا
ع ـبــر ه ــذا ال ـن ـظــام ال ـحــديــث ومــن
خالل نظام آلي موحد».

وأوض ـ ـ ــح أن «هـ ـ ــذه ال ـخــدمــة
تـضــاف إلــى منظومة الخدمات
ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـح ــدث ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك فــي
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة وبـيـنـهــا اطــالق
القرضني العقاري واالجتماعي
الـكـتــرونـيــا  )on) lineوتطبيق
امل ــوب ــاي ــل ،ف ـض ــال ع ــن ال ـتــوســع
األف ـ ـقـ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـم ــل اف ـت ـت ــاح
املزيد من الفروع في املحافظات
لـتـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات املــواط ـنــني
في مختلف املناطق والوصول
إلـيـهــم أيـنـمــا ك ــان ــوا» ،الفـتــا إلــى
أن «ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة يـتــم
بالتوازي مع الجهود التي تبذل
بـشـكــل دائـ ــم ومـسـتـمــر ملــراجـعــة
الـلــوائــح وتعديلها وتحديثها
تيسيرا على املواطنني».
ووع ـ ــد امل ـض ــف ب ـ ـ «مــواص ـلــة
الـجـهــود الــرام ـيــة إل ــى اخـتـصــار
وت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـ ـ ــدورة امل ـس ـت ـنــديــة
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
تطبيقات الحكومة االلكترونية
وات ـ ــاح ـ ــة خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـبـ ـن ــك لـكــل
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــني وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ــن
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ب ـس ـه ــول ــة
بالسرعة املمكنة وتوفير وقت
وجهد املراجعني».

الحميضي :توافق خليجي تام
ّ
لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية
كونا -أكد مدير عام املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
حمد الحميضي أمــس ،ان دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
تمضي «بـتــوافــق ت ــام» ملتابعة
ت ـط ـب ـي ــق ن ـ ـظـ ــام م ـ ــد ال ـح ـم ــاي ــة
التأمينية للمواطنني العاملني
في دول املجلس.
واوض ـ ــح ال ـح ـم ـي ـضــي عـلــى
هامش مشاركته في االجتماع
ال ـ ــ 16ل ــرؤس ــاء أج ـهــزة التقاعد
املدني والتأمينات االجتماعية
ف ــي دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ان
االجـ ـتـ ـم ــاع ن ــاق ــش الـ ـتـ ـط ــورات
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـط ـب ـيــق نـ ـظ ــام مــد
ال ـح ـم ــاي ــة ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة ل ـل ـتــأكــد
مـ ــن ت ـن ـف ـي ــذه ب ـ ـصـ ــورة سـلـيـمــة
والتعريف بأهميته ألكبر عدد
من املستفيدين.
ك ـمــا ت ـمــت مـنــاقـشــة الـبـنــود
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـنــوي
للجنة الفنية ألجـهــزة التقاعد

املدني والتأمينات االجتماعية
ب ـ ــاملـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ودور اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــالم
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز وع ـ ـ ــي امل ــواطـ ـن ــني
بــال ـخــدمــات الـتــأمـيـنـيــة اضــافــة
ال ـ ـ ــى مـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـ ـتـ ــأمـ ــني ع ـلــى
األف ــراد العاملني فــي السفارات
بالخارج.
واشـ ــار الحميضي ال ــى انــه
ت ــم ب ـحــث ال ـع ــدي ــد م ــن املـســائــل
واملوضوعات منها مستجدات
م ـشــروع اع ــادة تــأهـيــل مــدربــني
ش ـخ ـص ـيــني ل ـق ـضــايــا ال ـت ـقــاعــد
واملشاريع والبرامج التأمينية
امل ـش ـتــركــة وال ـح ـم ـلــة اإلعــالم ـيــة
املــرئـيــة املــوحــدة ل ــدول املجلس
لشرح نظام الحماية التأمينية
وت ـ ـعـ ــريـ ــف اصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
واملؤمن عليهم بأحكامه.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــى ان مـ ــوضـ ــوع
س ـ ـ ــداد االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات يـ ـع ــد مــن
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ت ـح ـظــى
باالهتمام واملتابعة وبخاصة

مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـت ــأخـ ـي ــر ب ـعــض
اصـحــاب العمل فــي س ــداد هذه
االش ـ ـتـ ــراكـ ــات ودور االجـ ـه ــزة
مقر العمل بــاتـخــاذ اإلج ــراءات
امللزمة لسدادها.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي اه ـم ـيــة
الــدور «االيجابي والبناء» ملثل
هــذه االجتماعات التي تتناول
مواضيع فنية من شأنها تعزيز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والتجارب بني األجهزة املعنية
في دول املجلس.
وت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع بـ ـ ــوفـ ـ ــد ي ـ ـتـ ــرأسـ ــه
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـضـ ـ ــي ،وي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــم ف ــي
عـضــويـتــه كــال مــن نــائــب املــديــر
العام للشؤون التأمينية خالد
ع ـبــد ال ـلــه ال ـف ـضــالــة واس ـت ـقــالل
عبد الجليل وشـعــاع العماني
وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــران ون ـ ــور
الـشـهــاب وض ـيــاء امل ـطــر ومــريــم
السبيعي ومحمد الكندري.

 17مليون دينار لتنفيذ محطات
تحويل جامعة الشدادية
| كتب علي العالس |
اعـ ـتـ ـم ــدت وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  17م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار
مل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع م ـ ـح ـ ـط ـ ــات تـ ـح ــوي ــل
رئـيـســة وامل ـغــذيــات الــالزمــة لها
فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـ ـشـ ــداديـ ــة ضـمــن
ميزانيتها للعام املالي الحالي.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة في
الـ ــوزارة إن «التكلفة االجمالية
ل ـل ـم ـشــروع  114م ـل ـيــون دي ـنــار

بلغت املصروفات الفعلية منها
 62مليون دينار حتى مارس من
العام .»2015
وذكرت املصادر ان «املشروع
ـار تـنـفـيــذهــا
يـشـمــل  6ع ـق ــود جـ ـ ٍ
ح ــالـ ـي ــًا م ـن ـه ــا ت ــركـ ـي ــب م ـح ـطــة
الـجــامـعــة ) )wوتــرك ـيــب مـحــول
 300كيلو فــولــت،بــاالضــافــة إلى
ع ـقــود لـتــركـيــب م ـع ــدات مــراقـبــة
وتحكم وكيبالت ارضية».
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ان

«الهدف من املشروع توفير طاقة
كهربائية جديدة لتغذية جامعة
الـشــداديــة وتلبية االحتياجات
املستقبلية املتزيادة من الطاقة
الكهربائية وتوفيرها للجامعة
ن ـف ـس ـه ــا وخ ـ ـطـ ــط الـ ـت ــوسـ ـع ــات
امل ـت ــوق ـع ــة ل ـل ـمــدي ـنــة الـجــامـعـيــة
ب ـ ـجـ ــودة واس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة فــائ ـقــة
لـ ـخ ــدم ــة األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وخطة التنمية االجتماعية التي
تنفذها الدولة».

مراحل املشروع تتوافق مع املواعيد التعاقدية

 67في املئة نسبة اإلنجاز
من جسر الشيخ جابر
| كتب محمد صباح |
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــاعـ ــد
لقطاع هندسة الـطــرق ب ــوزارة
االشغال العامة املهندس أحمد
الحصان،أن نسبة االنجاز في
أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز
وصيانة مشروع جسر الشيخ
جابر االحمد )وصلة الصبية)
بلغت  67في املئة ،مؤكدا توافق
م ــراح ــل امل ـش ــروع م ــع املــواعـيــد
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــديـ ــة بـ ـفـ ـض ــل جـ ـه ــود
العاملني واملتابعة الحثيثة من
قبل القطاع ،من خالل التقارير
ال ــدوري ــة والـ ــزيـ ــارات املــوقـعـيــة
للوقوف على آخــر املستجدات
أوال بأول.
وقــال الحصان فــي تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،ان الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــر م ــن
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـت ــي
تـنـفــذهــا «األش ـ ـغـ ــال» ب ــ«ه ــدف
املـســاهـمــة فــي تحقيق الــرؤيــة
السامية بتحويل الكويت إلى
م ــرك ــز م ــال ــي وت ـ ـجـ ــاري ،فضال
ع ــن اخ ـت ـصــار ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة
امل ـس ـت ـغ ــرق ــة فـ ــي املـ ـس ــاف ــة بــني
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـع ــاص ـم ــة
ومدينة الحرير».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «أع ـ ـم ـ ــال
املشروع تتضمن إنشاء جسر

جسر بحري
بطول  14.36كيلومتر
من تقاطع الغزالي
الى مدينة الصبية
الجديدة بكلفة
 739مليون دينار
بحري بطول 14ر 36كيلو متر
ت ـق ــري ـب ــا ع ـب ــر ج ـ ــون ال ـك ــوي ــت،
يبدأ من تقاطع طريق الغزالي
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع مـ ـ ــع شـ ـ ـ ـ ــارع جـ ـم ــال
عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر وح ـ ـتـ ــى ط ــري ــق
الـ ـصـ ـبـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ،وصـ ـ ــوال
ال ــى مــديـنــة الـصـبـيــة الـجــديــدة
ب ــالـ ـج ــان ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ل ـج ــون
الكويت».
وذك ـ ــر أن «أعـ ـم ــال امل ـش ــروع
البالغة كلفته 750ر 738مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـش ـم ــل ان ـ ـشـ ــاء جـســر
طــولــه  27كـيـلــومـتــرا بــارت ـفــاع
مـ ـنـ ـخـ ـف ــض ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــون مــع
جـ ـس ــر رئـ ـيـ ـس ــي م ــرتـ ـف ــع ع ـبــر

امل ـم ــر امل ــالح ــي بـ ـف ــراغ مــالحــي
عــرضــه  120مـتــرا وارت ـف ــاع 23
م ـتــرا مل ــرور الـسـفــن إل ــى ميناء
الدوحة».
وأفــاد بأن املشروع يتضمن
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا إنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء ج ـ ــزي ـ ــرت ـ ــني
اص ـط ـن ــاع ـي ـت ــني األول ـ ـ ـ ــى ق ــرب
مدينة الـكــويــت والـثــانـيــة قرب
مــديـنــة الصبية بـهــدف توفير
خ ــدم ــات ال ـصـيــانــة وال ـط ــوارئ
وح ــرس ال ـســواحــل إل ــى جانب
طريق مؤد إلى شاطئ الصبية
بطول ستة كيلومترات.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــان عـ ـل ــى
املتابعة الحثيثة من قبل وزارة
األشغال العامة لكل مشاريعها
ال ـت ـن ـم ــوي ــة الس ـي ـم ــا م ـش ــاري ــع
قطاع هندسة الطرق ومشروع
ج ـس ــر ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد
بوصلتيه )الصبية -الــدوحــة)
وال ــذي مــن شــأنــه إح ــداث نقلة
نوعية في مسيرة التنمية في
ال ـب ــالد كــونــه أك ـبــر راب ــع جسر
فــي الـعــالــم واألهـ ــداف املــرجــوة
مــن إنـشــائــه الخـتـصــار الـفـتــرة
الزمنية من مدينة الكويت إلى
مدينة الحرير التي تستهدفها
الـخـطــط االسـتـثـمــاريــة لـلــدولــة
كــإحــدى ركــائــز التنمية ورافــد
جديد ملصادر الدخل الوطني.

محليات

5

ّ
الحرس خرج دورة «الغاز املسال» بالتعاون مع «الناقالت»
نـظـمــت شــركــة ن ــاق ــالت النفط
الـكــويـتـيــة دورة تــدريـبـيــة لـعــدد
مـ ـ ــن م ـن ـت ـس ـب ــي وح ـ ـ ـ ــدة إس ـ ـنـ ــاد
أجهزة الدولة ،في مصنع تعبئة
الغاز املسال بالشعيبة ،تفعيال
لبروتوكول التعاون بني الحرس
الوطني والشركة.
وش ـ ـهـ ــد حـ ـف ــل الـ ـتـ ـخ ــري ــج مــن
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي رئـ ـي ــس ف ــرع
الـ ـط ــوارئ الـفـنـيــة الـعـقـيــد طــالل
عـيـســى ال ـس ـع ـيــدي ،وم ــن شــركــة
ن ــاق ــالت ال ـن ـفــط الـكــويـتـيــة مــديــر
م ـص ـن ــع ت ـع ـب ـئ ــة الـ ـ ـغ ـ ــاز املـ ـس ــال
)ال ـ ـش ـ ـع ـ ـي ـ ـبـ ــة) امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس س ــال ــم
السالم.
وأكــد العقيد طــالل عيسى أن
ه ــذه الـ ــدورة تـهــدف إل ــى وصــول
مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــؤهـ ـلـ ـه ــم
لـلـتـعــامــل م ــع امل ــواق ــف ال ـطــارئــة
في مصنع الغاز املسال ،وتقديم

الخريجون في صورة جماعية

الــدعــم واملـســانــدة وقــت الحاجة،
وفـقــا لتعليمات الـقـيــادة العليا
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ووث ـ ـي ـ ـقـ ــة
األهـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة 2020

والـ ـت ــي ت ــؤك ــد ع ـلــى تـفـعـيــل دور
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ف ــي م ـســانــدة
أجهزة الدولة.
وتـقــدم بالتهنئة للخريجني،

على أدائهم الراقي ،واستيعابهم
ل ـك ــاف ــة م ــراح ــل الـ ـت ــدري ــب خ ــالل
الدورة ،موجها الشكر في الوقت
ذاتـ ــه إل ــى شــركــة ن ــاق ــالت النفط

الكويتية ،على حسن تعاونها،
وح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ص ـق ــل خ ـب ــرات
منتسبي ال ـحــرس الــوطـنــي عبر
التدريب املكثف.
م ــن ج ـه ـتــه ،أوضـ ــح املـهـنــدس
سالم بدر السالم ان دورة مشغل
الغاز املسال احتوت على جانب
نظري ،حيث تم التعريف بطرق
ال ـ ـسـ ــالمـ ــة وح ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
وعمليات االخالء ونقاط التجمع
ودرج ــات الخطورة ومحتويات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،أم ـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـع ـم ـلــي
فاشتمل على تدريبات السالمة
الـ ـبـ ـش ــري ــة وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـح ــرك
وم ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـش ـغ ـي ــل وال ـت ـع ـب ـئــة
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــري ـ ــغ وك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة صـ ـي ــان ــة
االسـ ـط ــوان ــات ،م ـش ـيــدا بـتـعــاون
الحرس الوطني وحرص قيادته
ع ـلــى م ــد ي ــد الـ ـع ــون لـلـمـســاعــدة
فــي ح ــاالت ال ـطــوارئ بما يحقق
املصلحة العامة للدولة.
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AÉ©HQ’G

AÉª°SC’ÉH Ék Ø°ûc º∏s °ùJh äÉÑ∏£dG ¢üëa áæéd πÑ≤à°SG á«∏NGódG ôjRh

Ωƒ«dG AÉ°†≤dÉH ¿hPƒ∏j ¿ƒHƒ£°ûªdG
á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ∫Éªàc’ á«°SÉ°SCG áª¡ªH Ωƒ≤J í°TôàdG äÉÑ∏W ¢üëa áæéd :ódÉîdG
ôcòj ºd Ö£°ûdG QGôb :ΩƒgGódG
áªμëªdG ΩÉeCG ø©WCÉ°Sh ÜÉÑ°SC’G
»ë«°TôJ IOÉYEÉH "á«∏NGódG"ΩGõdE’
äGAGôLE’G πc äòîJG :º°TÉ¡dG
ø©£∏d áHƒ∏£ªdG á«fƒfÉ≤dG
∫OÉ©dG AÉ°†≤dÉH Iô«Ñc »à≤Kh
:∞jÉf ∞«æeh OƒªëdG ôHÉL ` Öàc 

(Éfƒc)

ø«ÑNÉædG ÜGòàL’ äÉ«dÉªμdG áaÉch á«°VÉjôdG äÉjQÉÑªdG ¢Vô©d äÉ°TÉ°ûH õ¡ée »HÉîàfG ô≤e 

:ø«ÑNÉædG Üòéd "≈dhCG áLQO" á«HÉîàfG äGô≤e
áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ájQÉcòJ ÉjGógh ºF’hh QƒîHh á°û«°T
äÉLÉ«àMG á©HÉàeh äÓeÉ©ªdG RÉéfG äÉH ó≤a ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Yh
π≤ædGh ø««©àdG äÉÑ∏Wh êQÉîdÉH êÓY øe ábôØàªdG ø«ÑNÉædG
¿hô«ãμdG ¢Uôëjh IOƒLƒe ∫GõJ ’ É¡fCG ºZQ áªjób á°Vƒe ÜóædGh
.É¡H ΩÉ«≤dG ≈∏Y
á«ØFÉ£dGh á«æjódG πeGƒ©dG ∞«XƒJ ≈``dEG áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ∂dòc
PEG,Éª¡e GQhO Ö©∏Jh IôKDƒe äGQÉÑàY’G √òg ∫GõJ Óa á«∏Ñ≤dGh
Éj ¿ƒØμJ{ π«Ñb øe äGQÉÑYh zäGƒîædGh …hGõ©dG{ ≈dEG ¢†©ÑdG CÉé∏j
zπ«M{ »gh zπ≤©dG ±òMz´ƒf øe äÉaô°üJh z»fƒ∏îJ ’{ h z»eõëe
ø«Ø≤ãªdG øe äÉYÉ£b á¡LGƒe »a ádÉ©a ô«Z âfÉc ¿EGh IôKDƒe
.á©«aôdG á«ª∏©dG äÓgDƒªdG á∏ªMh
äGô≤ªdG ≈``dEG ø«ÑNÉædG ÜGò``à``LG »``a zºjó≤dG ójóédG{ øª°Vh
Üòéd áMGôdGh ±ôàdG πFÉ°Sh πμH QÉ≤ªdG õ«¡éJ í°Tôª∏d á«HÉîàf’G
´ƒf QÉ«àNG øe ájGóH ø«ÑNÉædG
26 ¢U áªààdG

:Éfƒch ¿GóÑ©dG ¢SQÉa ` Öàc 
,zá∏«°SƒdG QôÑJ ájÉ¨dG{ Iô«¡°ûdG »∏∏«aÉ«μe ’ƒ≤«f IóYÉb ≈∏Y
É¡∏¨j ºd AÉæ°ùëdG Ö£îj øe{ »fGóªëdG ¢SGôa »HCG ∫ƒ≤H ÓªYh
` áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG ¢Vƒîd ø«ë°TôªdG ¢†©H ≥HÉ°ùàj zô¡ªdG
É°Uƒ°üN ø«ÑNÉædG ÜòL »a »HÉîàf’G º°SƒªdG ∫ÓN ` ¿ƒææØàjh πH
ºdÉ°ùdG ˆG óÑY áYÉb »a ô«Kh ô°†NCG ó©≤e zAÉæ°ùëdG/ájÉ¨dG{ ¿CG
’ ∞«∏μJ{ ¢SÉ°SC’ÉH áeC’G π«ãªJ ¿CG ø«°SÉæàe,á«fÉªdôH áfÉ°üMh
(13
13 ¢U ™LGQ).zÉªæ¨e ’ Ωô¨e á£∏°ùdG{ ¿CGh zÉØjô°ûJ
™aód ≈à°T Éfƒæah ’Éμ°TCG ÉªFGO âaôY äÉHÉîàf’G º°SGƒe ¿CG ºZQh
,âbƒdG QhôªH äQƒ£J É¡fCG ’EG í°Tôª∏d âjƒ°üàdG ≈dEG É©aO ÖNÉædG
.¿B’G ∂dòc ó©j ºd »°VÉªdG »a É«aÉch É©æ≤e ¿Éc Éªa

äÉeƒ∏©e øe OOôJ Ée ∫É«M âª°üdG á«∏NGódG IQGRh âeõàdG Éª«a
¢ù∏ée äÉHÉîàfG ¢Vƒîd ø«ë°TôªdG øe ô«Ñc OóY Ö£°T ¿CÉ°ûH
,º¡«dEGzQÉÑàY’G OQ{ Ωó©d hCG º¡≤ëH á«FÉ°†b ΩÉμMCG Qhó°üd áeC’G
ôaÉîªdG »a º¡ë°TôJ π«é°ùJ Ωó©d í°TôàdG øe øjôNBG OÉ©Ñà°SGh
¬éàJ ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©Ñd äÉÑjô°ùàdG è¡æH á«Øàμe É¡d ø«©HÉàdG
ÜÉàμdG IQGOEG πÑ≤à°ùJ å«M,á«∏μdG áªμëªdG Üƒ°U Ωƒ«dG QÉ¶fC’G
.äÉÑ∏£dG ¢üëa áæéd º¡àÑ£°T øjòdG ø«ë°TôªdG ihÉYO áªμëªdÉH
¿ƒÑ∏£«°S º¡fCG ¢ùeCG á«aÉë°U äÉëjô°üJ »a A’Dƒg øe OóY ócCGh
ÖFÉf øe QOÉ°üdG QGô≤dG ò«ØæJ ∞bƒH ºμëdG πé©à°ùªdG ≥°ûdG »a
º¡Ñ£°T ¿CÉ°ûH (¬àØ°üH) á«∏NGódG ô``jRh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¿hO ¬JOƒ°ùªH ºμëdG ò«ØæJh
26 ¢U áªààdG

ø«ÑbGôªdG ¿ƒ«©H ô««¨àdG áÑ°ùf
áÄªdG »a 80h 30 ø«H
:»ª∏°SC’G ô°UÉædGóÑY ` Öàc 
’ ô««¨J áÑ°ùf ™bƒJ ≈∏Y ø«ë°TôªdG ø«ÑbGôªdG øe ô«ãc ≥ØJG
É¡Jó°UQ äÉëjô°üJ »a øjôÑà©e ,πÑ≤ªdG ¢ù∏éªdG »a É¡H ¿É¡à°ùj
(12
12 `°U ™LGQ) .áÄªdG »a 80
80hh 30 ø«H ìhGôàà°S É¡fG zá°SÉ«°ùdG{
óLÉe ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh á©HGôdG IôFGódG í°Tôe ∫Éb ,¥É«°ùdG Gòg »a
ød{ ô««¨àdG áÑ°ùf ¿G ≈°Sƒe
26 ¢U áªààdG

ø«ª∏©ªdG Üófh π≤f ∞bh :"
âjƒμdG ≈∏Y ¢Vô©J ø«dôH
" `d ≈°ù«©dG
ájhÉª«μdG OGƒªdG ¢üëØd äÉYQóe ¢SQGóe ™°ùàH ≥∏£æj º«∏©àdG á°üî°üN QÉ£b
:Oƒªëe »bƒ°T - Öàc 

»a âcQÉ°T √OÓH ¿G ôZô«H ∫QÉc OÓÑdG iód »fÉªdC’G ô«Ø°ùdG ∞°ûc
¢üëØH á°UÉN äÉYQóªd GóL ÉëLÉf É°VôY{ É¡«a âeób á°übÉæe
™LGQ) .zâjƒμ∏d Oƒ©j AGô°ûdG QGôb øμd ,ó©H øY ájhÉª«μdG OGƒªdG
(4 `°U
IQÉØ°ùdG ∫ÉØàMG ∫ÓN ¬d íjô°üJ »a ôZô«H ô«Ø°ùdG ∞°ûc Éªc
á©Ñ°S Oƒ``Lh øY ¢ùeG øe ∫hG AÉ°ùe »æWƒdG ó«©dÉH á«fÉªdC’G
™e πeÉ©àdG »a IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd ¿ÉéØjôY ôμ°ù©e »a ¿ÉªdCG AGôÑN
.É¡àëaÉμeh á«HÉgQE’G ä’ÉëdG
26 ¢U áªààdG
»fÉªd’G ô«Ø°ùdG ó©Ñà°ùj ºd Éª«ah

πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G áÑ∏£dG ¿ÉªdôH äÉHÉîàfGh
á∏Môª∏d ¢SQGóe çÓKh ∫ÉØWG ¢VÉjQ ¢SQGóe ¢ùªN É¡æe ¢SQGóe
.z»ÑªdhG íÑ°ùeh á£°SƒàªdG á∏Môª∏d IóMGh á°SQóeh á«FGóàH’G
á«æ∏©dG á°ù∏édG ¿G (Éfƒc) ¬Jô°ûf »aÉë°U ¿É«H »a áÄ«¡dG âdÉbh
∞dÉëJh z»°S.»°S.»°S{ ø«dhÉ≤ªdG OÉëJG ácô°T ∞dÉëJ âª°V
¿ÓYGh á«dÉªdG ∞jQÉ¶ªdG ¢†a ºJ å«M á«ªdÉ©dG z¿ÉLQ’G{ ácô°T
á£îdGh »eƒμëdG èeÉfôÑdG ´hô°ûe{ ¿G áæ«Ñe ,zAÉ£Y πc áª«b
É≤ah ¬MôW ºàj …òdG ¬Yƒf øe ∫h’G ƒg á«HôàdG IQGRƒd á«FÉªf’G
êQó``æ``jh (»``H »``H »``H) ΩÉ¶æd
26 ¢U áªààdG

:ºdÉ°S ÉfQ - âÑàc 
âæ∏YCG ,…ƒHôàdG ´É£≤dG á°üî°üN AóÑd á«∏ª©dG äGƒ£îdG ≈dhG »a
¢†a ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG äÉYhô°ûe áÄ«g
´hô°ûªd á∏gCÉàªdG äÉØdÉëàdG ¢Vhô©H á°UÉîdG á«dÉªdG ∞jQÉ¶ªdG
¿G áë°Vƒe ,á«HôàdG IQGRƒd á«FÉªf’G á£îdGh »eƒμëdG èeÉfôÑdG
™°ùJ πjƒëJh π«¨°ûJh πjƒªJh AÉæHh º«ª°üJ »a πãªàj{ ´hô°ûªdG

ôHÉL ≈Ø°ûà°ùe
πé©ŸG ó¡a
¿CG AÉªdGh AÉHô¡μdG ôjRh ,∫É¨°TC’G ôjRh k Gô«NCG ø∏YCG
ôHÉL ≈Ø°ûà°ùe π«¨°ûàH k ÉÑjôb CGóÑà°S áë°üdG IQGRh
!áeRÓdG äGó©ªdGh Iõ¡LC’G Ö«côJ ó©H
»a √ó≤Y ™«bƒJ òæe √QÉ¶àfG ∫ÉW …òdG ≈Ø°ûà°ùªdG
äÉbƒ©ªdG øe ójó©dG ¬``LGh ,2009
,2009 ΩÉ©dG ôÑªaƒf
á°SÉ«°ùdG É¡«a πNGóàJ ÜÉÑ°SC’ á«∏«¨°ûàdGh ájQGOE’G
!á«æ≤àdÉH
,âjƒμdG ìhô°U øe k ÉMô°U ó©j …òdG ≈Ø°ûà°ùªdG Gòg
πàMG å«Mh ,á«ë°üdG ájÉYôdG ºdÉ©e øe Éª∏©eh
ábÉ£dGh áMÉ°ùªdG å«M øe k É«ªdÉY á°SOÉ°ùdG áÑJôªdG
»àdG ∂∏J øe ôÑcCG äÓμ°ûe ¬LGƒ«°S ,á«HÉ©«à°S’G
IQGRƒd ¬ª«∏°ùJ ºJ GPEG ∂dPh ,¬FÉ°ûfG Iôàa ∫ÓN É¡¡LGh
äGAGô``L’Gh äGó«≤©àdGh äÓμ°ûªdÉH á∏≤ãªdG áë°üdG
Qƒ£J ¿hO âdÉM ÉªdÉW »àdG áÄ«£ÑdG á«æ«JhôdG
.kÉeƒªY âjƒμdG »a á«ë°üdG ≥aGôªdG
∫hÉëJ ¿CG ,™°VGƒàªdG »``jCGô``H
»Ñ£dG ìô°üdG Gò¡H …CÉædG ádhódG
,IOÉà©ªdG ø«JhôdG IOÉ``L ø``Y
IQGRh ø``Y AÖ``©``dG ∞ØîJ ¿CGh
IOƒ``L øª°†J ¿CGh ,á``ë``°``ü``dG
øe ∂``dPh ,õ«ªàdGh AGOC’G »a
ôHÉL ≈Ø°ûà°ùe º«∏°ùJ ∫Ó``N
ø°ùëH É¡d Oƒ¡°ûeh ábƒeôe á«ªdÉY á«ë°U á°ù°SDƒªd
hCG z∂«æ«∏c ƒjÉe{ hCG zófÓØ«c{ ≈Ø°ûà°ùe πãe IQGOE’G
á∏≤à°ùe á«ë°U äÉeóN ¿Éª°†d ∂dPh zõæμHƒg ¿ƒL{
äÉYGô°ü∏d á©°VÉN ’h ,ádhódG ø«JhôH á£ÑJôe ô«Zh
äÉbƒ©e â∏μ°T ÉªdÉW »àdG ájó«∏≤àdG á«°SÉ«°ùdG
!âjƒμdG »a á«ë°üdG äÉeóîdG QÉ°ùªd áØ°SDƒe
,QGƒédG ∫hO »a ìÉéæHh É¡«æÑJ ºJ áHôéàdG √òg πãe
ƒHCG »a z∂«æ«∏c ófÓØ«∏c{ ≈Ø°ûà°ùe »a çóM Éªch
k É«dÉãeh k Gójôa k GOGóàeG ôaƒj ¿CG ´É£à°SG …òdG »ÑX
≈Ø°ûà°ùe »a óªà©ªdG á«ë°üdG ájÉYôdG êPƒªæd
ób ∂°T ’ ôeCG ƒgh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a zófÓØ«∏c{
êQÉîdG ≈dG ôØ°ù∏d ≈°VôªdG áLÉM øe óëdG »a º¡°SCG
.êÓ©dG »≤∏àd
õæμHƒg ¿ƒL{ ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG ™e ∫ÉëdG âfÉc ∂dòc
áμ∏ªªdG »a ≈°VôªdG áeÓ°S ø«eCÉàd z»Ñ£dG ƒμeGQCG
≈°VôªdG áLÉM á«Ñ∏àd É°†jCGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
êÓ©dG áØ∏μJ .êQÉîdG »a k ÉLÓY º¡J’ÉM Ö∏£àJ øjòdG
øëfh ,á«μ∏a ΩÉbQCG ≈dEG â∏°Uh âjƒμdG »a êQÉîdG »a
…òdG π∏îdG Gòg áédÉ©ªd áæ«ªK á°Uôa ΩÉ``eCG Ωƒ«dG
ø«jÓªdG äÉÄe ±ô°U øe k’ó``Hh ,á«fGõ«ªdG ≥``gQCG
äÉ«Ø°ûà°ùe »a º¡LÓ©d ø««àjƒμdG ≈°VôªdG ≈∏Y
Éæjód ,Éªgô«Zh z∂«æ«∏c ƒjÉe{h zófÓØ«∏c{ πãe
äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏àH âjƒμdG §Hôd áæ«ªK á°Uôa Ωƒ«dG
≈Ø°ûà°ùe IQGOG º«∏°ùJ ∫Ó``N øe ∂``dPh ,á«ë°üdG
äÉ°ù°SDƒªdG √òg ió``MEG ≈``dEG ôHÉL ≈Ø°ûà°ùe ºéëH
.ájQGOE’Gh á«LÓ©dG É¡JôÑN øe IOÉØà°SÓd á«LÓ©dG

∫ÉªYG πLQ

