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شهد حفل تخرج مجموعة من الطيارين الكويتيين المبتعثين في إيطاليا

سفيرة فرنسا زارت تمرين

آمر القوة الجوية :االرتقاء بقدرات الجيش
ألعلى مستويات الجهوزية
كتب حم�سن الهيلم:
�أك��د �آم��ر ال��ق��وة اجل��وي��ة اللواء
ال��رك��ن طيار ع��دن��ان الف�ضلي،
�أهمية العن�رص الب�رشي يف تعزيز
القدرات الدفاعية الكويتية م�شيدا
بتميز �أداء وت��ف��اين الطيارين
الكويتيني.
جاء ذلك على هام�ش حفل تخرج
جمموعة م��ن الطلبة الطيارين
الكويتيني املبتعثني للتدريب
يف �إيطاليا ،معرب ًا عن اعتزازه
بامل�شاركة م��ع ق��ائ��دي القوات
اجل��وي��ة االيطالية والفرن�سية

يف االحتفال بتخرج جمموعة من
الطيارين الكويتيني املبتعثني
يف ايطاليا مع دفعة جديدة من
خريجي مدر�سة التدريب املتقدم
بقاعدة «غاالتينا» اجلوية للجناح
الـ � 61ضمت متخرجني ايطاليني
وفرن�سيني ح�صلوا على رخ�ص
الطريان الع�سكري.
وقال الف�ضلي «ان هذه احلدث ثمرة
جديدة من ثمار التعاون املتميز
مع ايطاليا واملنفتح على كافة
املجاالت ومنها املجال الع�سكري
وذلك على �ضوء توجيهات النائب
الأول لرئي�س ال���وزراء ووزي��ر

ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
ورئي�س �أرك��ان العامة للجي�ش
لالرتقاء الدائم بقدرات القوة
اجلوية واجلي�ش التكنولوجية
وال��ب����شري��ة لأع��ل��ى م�ستويات
اجلهوزية الدائمة».
وا����ش���اد ب��ه��ذا ال�����ص��دد بتعاقد
الكويت للح�صول على طائرات
«ال��ي��وروف��ي�تر» ال��ت��ي متثل قمة
التكنولوجيا الع�سكرية الأوروبية
مب�شاركة �أرب���ع دول تت�صدرها
ايطاليا والتي يجري من اجل
ذلك ت�أهيل وتدريب جمموعة من
املبتعثني الطيارين يف مدار�سها

• اللواء عدنان الف�ضلي خالل حفل التخرج

محليات

«لؤلؤة الغرب »2018

اجل��وي��ة امل��ع��روف��ة واملتميزة
عامليا على �أح���دث جتهيزات
وطائرات التدريب املتفوقة.
و�أو�ضح �أن ح�صول الكويت على
مقاتالت «اليوروفيرت» املتقدمة
يتبعه نقل تكنولوجياتها مع
املعارف الع�سكرية احلديثة الى
الكويت خ�لال ال�سنوات الأويل
لو�صول وت�سلم هذه الطائرات،
م��ؤك��دا ما ميثله ذل��ك من «قيمة
م�ضافة ومك�سب هام يف االنفتاح
ع��ل��ى �أح����دث التكنولوجيات
ونقلها لت�صبح الكويت مركزا
لطائرات «اليوروفيرت» يف اخلليج
العربي».
و�شدد على الدور املحوري للعن�رص
الب�رشي يف بنية القوة اجلوية
اذ «يتحلى الطيارون الكويتيون
دائما بالتميز يف العمل والتفاين
يف االخال�ص لبلدهم وال��زود عن
ترابه» م�ست�شهدا بح�صول �أحد
ال�ضباط الكويتيني امل�رشف على
املركز الأول بني متخرجي هذه
الدفعة.
وهن�أ اللواء الف�ضلي اخلريجني
اجل��دد ،معربا عن متنياته كل
التوفيق يف حت�صيلهم وم�ستقبل
ن��اج��ح م��ع زمالئهم يف القوات
امل�سلحة ال�سيما يف الأ��س�راب
املقاتلة على �أحدث املنظومات
القادمة التي تتزود بها الكويت
م��ن «ال��ي��وروف��ي�تر» و«ال�سوبر
ه��ورن��ت» وط��ائ��رات «الكاركال»
العمودية �ضمن م�رشوعات كربى
ت�ساهم يف ت�أمني �سالمة الوطن.
وتوجه بال�شكر ل�سفري الكويت
لدى ايطاليا ال�شيخ علي اخلالد،
على ما يقدمه من دعم ثمني لربامج
التعاون مع اجلهات االيطالية
والرعاية التي ي�شمل بها جميع
املبتعثني الكويتيني يف ايطاليا.

• السفيرة الفرنسية خالل زيارتها للتمرين

قامت ال�سفرية الفرن�سية ل��دى الكويت ماري
ما�سدوبوي �أم�س بزيارة �إلى مترين ل�ؤل�ؤة الغرب
 2018والذي جترى فعالياته بني اجلي�ش الكويتي
مب�شاركة احلر�س الوطني والقوات الفرن�سية.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة
يف بيان �صحايف ان مدير مترين مراكز القيادات يف
«مترين ل�ؤل�ؤة الغرب  »2018العميد الركن طلب
الفليج وعدد من ال�ضباط القادة باجلي�ش الكويتي
ومن القوات الفرن�سية ا�ستقبلوا �سفرية فرن�سا لدى
البالد يف مقر التمرين ،حيث مت اال�ستماع �إلى �إيجاز
عن جمرياته و�أوجه التعاون والتن�سيق امل�شرتك

بني اجلي�ش الكويتي والقوات الفرن�سية فيه.
وتفقدت ما�سدوبوي ميدان التمرين وقوات بالدها
وذل��ك لالطالع على الأدوار واملهام والواجبات
املنوطة بها خالل فعالياته التي انطلقت يف 11
نوفمرب احلايل وتنتهي يف  30من ال�شهر نف�سه.
و�أ���ش��ادت باجلهود املبذولة من جميع القوات
امل�شاركة والهادفة �إل��ى تعزيز مفهوم التعاون
وال��ع��م��ل ال��ع�����س��ك��ري امل�����ش�ترك ب�ين البلدين
ال�صديقني.
رافق ال�سفرية يف زيارتها امللحق الع�سكري الفرن�سي
لدى البالد العقيد ركن طيار باتريك بيكييه.

الرفاعي شهد تخرج دورة اإلسعافات األولية للفتيات

«الحرس» :مبادرة «تنمية ووفاء لكويت
العطاء» تواصل تحقيق النجاح

يعد تضارب ًا في المصالح وفق ًا لتعميم وزارة المالية

«المحاسبة»« :اإلطفاء» قامت بعمليات شراء
في إحدى الشركات يمثلها أحد موظفيها
كتب حمد احلمدان:
�أكد ديوان املحا�سبة �أن الإدارة العامة للإطفاء قامت ب�إجراء العديد من
عمليات ال�رشاء من احدى امل�ؤ�س�سات التجارية وميثلها احد اال�شخا�ص
الذي هو يف نف�س الوقت ي�شغل وظيفة ادارية ب�إدارة ال�ش�ؤون املالية
وع�ضو يف جلنة ال�رشاء يف االطفاء.
و�أو�ضح «املحا�سبة» يف تقريره عن املخالفات يف ادارة االطفاء ان هذا

االمر يعترب خمالفة ملواد قانون ديوان اخلدمة ،م�شريا الى انه مل يتم
االف�صاح واثبات ذلك الأمر يف حم�رض اجتماع جلنة ال�رشاء ،حيث ان هذا
االمر يعد ت�ضاربا يف امل�صالح وفقا لتعميم وزارة املالية ب�ش�أن نظم
ال�رشاء للجهات العامة.
وبني ان االدارة العامة للإطفاء �أفادت ب�أنها ح�رضت العمليات التي متت
لهذه امل�ؤ�س�سة التجارية ومت عر�ض الأمر على االدارة القانونية لديها
لتفعيل الأحكام الواردة بتعميم وزارة املالية.

إصابة شخصين في انقالب مركبة بالرقعي
كتب حم�سن الهيلم:
�أعلنت ادارة العالقات العامة
والإع��ل��ام ب������الإدارة العامة
للإطفاء عن ا�صابة �شخ�صني
يف ح��ادث ت�صادم وانقالب يف
منطقة الرقعي بني مركبتني.
جاء بالتفا�صيل ان بالغ ًا ورد
الى غرفة عمليات الإطفاء يفيد
من وقوع حادث ت�صادم وانقالب
وه��ن��اك �شخ�ص حم�����ش��ور يف
احدى املركبتني ،وعلى اثره
مت توجيه رج��ال �إطفاء مركز
ال�شويخ ال�صناعية بقيادة
الرائد حجي احلجي.
و�أ���ض��اف��ت عند و���ص��ول رجال
الإط��ف��اء قاموا ب��إخ��راج امر�أة
ك��ان��ت حم�����ش��ورة يف اح���دى
املركبتني ومت ت�سليمها الى
فنيي الطوارئ الطبية مع وجود
م�صاب �آخ��ر ك��ان يف املركبة
الثانية.

كتب حم�سن الهيلم:
�شهد وك��ي��ل احل��ر���س الوطني
الفريق الركن ها�شم الرفاعي،
تخريج دورة الإ�سعافات الأولية
للفتيات من ذوي الهمم ،والتي
�أقيمت للمرة الأولى �ضمن مبادرة
«تنمية ووف��اء لكويت العطاء»
ال�����س��اب��ع��ة ونظمتها مديرية
القوى الب�رشية بالتعاون مع
وزارة ال�صحة والنادي الكويتي
الريا�ضي لل�صم.
وق��ال الرفاعي يف كلمة خالل
احل��ف��ل�« :إن احل��ر���س الوطني
ليفخر بتخريج هذه الكوكبة من
الفتيات املت�سلحات بالعلم حتى
ي�ساهمن يف بناء جمتمعهن»،

م�شريا �إل��ى �أن م��ب��ادرة تنمية
ووف��اء لكويت العطاء توا�صل
حتقيق النجاح عاما تلو الآخر
«بف�ضل دع��م وم�ساندة القيادة
العليا للحر�س الوطني ممثلة يف
�سمو ال�شيخ �سامل العلي رئي�س
احلر�س الوطني ،وال�شيخ م�شعل
الأح��م��د ن��ائ��ب رئي�س احلر�س
الوطني».
وق��دم الفريق الرفاعي ال�شكر
للجهات التي �ساهمت يف �إجناح
ال��دورة االول��ى من نوعها التي
تقدم للفتيات من ذوي الهمم،
ويف مقدمتها وزارة ال�صحة ونادي
ال�صم ،كما �شكر املحا�رضين من
داخل وخارج احلر�س الوطني،
والقائمني على املبادرة ،م�ؤكدا

احلر�ص على االهتمام بفئة ذوي
االحتياجات اخلا�صة العزيزة
على قلوبنا ،و�إطالق املبادرات
الحتوائهم ودجمهم يف املجتمع.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال امل��ع��اون
لل�ش�ؤون املالية و�إدارة املوارد
العميد ريا�ض ط��واري �إن دورة
الإ�سعافات الأولية للفتيات من
ذوي الهمم ترتجم �أح��د اهداف
الوثيقة اال�سرتاتيجية 2020
«الأمن �أوال» ،املتمثل يف االرتقاء
بال�شباب الكويتي وتنمية قدراته
عرب تفعيل دور احلر�س الوطني
يف امل�����س ��ؤول��ي��ة االجتماعية
ب���زي���ادة احل��م�لات التوعوية
و�إط�لاق امل��ب��ادرات لل�شباب يف
خمتلف املجاالت.

«الداخلية» :مشروع حكومي
لتطوير الفحيحيل السريع
• �أثناء معاينة احلادث من رجال الإطفاء

الرويشد :الكويت سباقة في العناية
بقضايا الطفل

• اخلريجات مع كبار احل�ضور

العاملي» �شارك فيها جمموعة من
كتب �سالمة ال�سليماين:
طلبة وطالبات وزارة الرتبية،
�أكد عميد كلية الرتبية الأ�سا�سية يف
وذلك يف مقر الكلية بالعار�ضية .
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
و�أ�ضاف الروي�شد �أن دول العامل
والتدريب فهد الروي�شد �أن الكويت
تخ�ص�ص يوما حتتفل فيه بالطفل
�سباقة يف العناية بق�ضايا الطفل
على ن��ط��اق ال��ع��امل يف ك��ل �سنة
لأن��ه رك��ي��زة التنمية وال ب��د من
بغر�ض الت�أكيد على �أهمية ق�ضاياه
توفري الأم��ن النف�سي واجل�سدي
وح��ق��وق��ه وم�ستقبله وم�سريته
واالجتماعي والرتبوي له ل�صقل
الإن�سانية ،م�شري ًا �إل��ى �إن هذه
طاقاته وحماية ذات��ه ومراعاة
الفعالية هي وقفة مت�أنية ملراجعة
م�صاحله.
ال�سيا�سات املرتبطة بق�ضايا
جاء ذلك خالل تنظيم كلية الرتبية
الطفولة ورعايتها حق الرعاية يف
• فهد الروي�شد
الأ�سا�سية ممثلة مبكتب العميد
ع�رص ي�شهد حتوالت حادة يف جمال
امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية بالتعاون مع املنظمة التقنية والقوانني واالع�لام مما يتطلب التطوير
العاملية حلماية الطفل و بالتن�سيق مع عدد من الدائم لربامج امل�ؤ�س�سات التعليمية ملواكبة
الأق�سام العلمية يف الكلية فعالية «ي��وم الطفل املجريات والتكيف الإيجابي معها .

ك�شفت وزارة الداخلية ان هناك م�رشوع ًا لتطوير طريق
الفحيحيل ال�رسيع الذي ميتد من مدينة الكويت حتى
تقاطع جنوب الأحمدي من ميناء عبدالله.
وقالت «الداخلية» يف ردها على اقرتاح نيابي ب�ش�أن
تو�سعة طريق الفحيحيل الذي وافقت عليه :انه بجانب
تطوير الطريق �سيتم تطوير  22تقاطع ًا و 12ج�رس ًا
للم�شاة ،الفتة �إلى ان هناك ربط ًا للمناطق ال�سكنية

باجل�سور امل�ستحدثة لتوزيع احلركة املرورية على
الطريق وجعلها �أكرث �إن�سانية.
وبينت انه �سيكون هناك ا�ستحداث ال�ستدارات متطورة
عند اجل�سور ويراعى فيها كل الأمور املتعلقة بحركة
الطرق ،م�شرية �إلى زيادة عدد املداخل واملخارج
وعمل حارات �أمان تخزينية لت�سهيل حركة املرور
مبا يتما�شى مع تطوير الطرق.

الدوسري :استخدام منشطات السترويدات
بشكل عشوائي قد يؤدي إلى الوفاة
كتب �سالمة ال�سليماين:

• جانب من الفعالية

�أنت�رشت الأمرا�ض بني العديد من ال�شباب ممار�سي لعبة كمال الأج�سام
ب�سبب تعاطي العقاقري واملن�شطات اخلا�صة باحليوانات ،وذلك بهدف بناء
الع�ضالت ومنوها وبروزها ،و�أدت هذه العقاقري واملن�شطات غري املالئمة
لال�ستخدام الب�رشي �إلى وقوع وفيات وعاهات م�ستدمية وت�شوهات خلقية
يف �أج�سام ال�شباب ،ف�ض ً
ال عن ا�ضطرابات نف�سية وذهنية.
وحتدث املتخ�ص�ص يف الطب الريا�ضي والتوعية ال�صحية حممد الدو�رسي
خالل فعاليات حملة مكافحة تعاطي العقاقري الهرمونية واملن�شطات يف
هيئة «التطبيقي» عن خماطر هذه املواد على م�ستخدميها  ،ومنها من�شطات
«ال�سرتويدات» التي هي عبارة عن هرمونات عالجية ت�ستخدم للأ�شخا�ص
الذين يعانون من ق�رص القامة و عدم افراز غددهم للهرمونات ب�شكل طبيعي
مما يعيق منو �أج�سامهم � ،إال �أن بع�ض الريا�ضيني ي�ستخدمونها دون �إ�رشاف
طبي وب�شكل ع�شوائي لت�ضخيم �أج�سامهم و الذي بدوره ي�ؤدي �إلى �أمرا�ض
خطرية قد ت�ؤدي �إلى الوفاة وفق ًا لأطباء االخت�صا�ص.

