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الفودري: سباق الزوارق السريعة األول بالريموت كنترول الجمعة

حرصا من ش���ركة املشروعات الس���ياحية على مد جسور التعاون والتواصل 
مع مختلف شرائح املجتمع، تنظم ش���ركة املشروعات السياحية البطولة األولى 
لس���باق الزوارق الس���ريعة بالرميوت كنترول باجلزيرة اخلضراء احدى مرافق 
شركة املش���روعات الس���ياحية اجلمعة 26 اجلاري وذلك بحضور عدد كبير من 
هواة ومحبي رياضة الزوارق الس���ريعة.  من جانبه أكد ناصر الفودري مش���رف 
اجلزيرة اخلضراء على أهمية البطولة وخصوصا لتنمية هواية القوارب الالسلكية 
الس���ريعة بالرميوت كنترول كأحد أهم الهوايات احملببة للشباب، حيث تعد هذه 

البطولة األولى التي تنظمها وترعاها شركة املشروعات السياحية متمثلة باجلزيرة 
اخلضراء. واضاف انه سيتم بدء انشطة البطولة باستعراض للقوارب بالبحيرة 
املائية داخل اجلزيرة اخلضراء وتس���جيل اسماء املتسابقني مع تصنيف الزوارق 
حس���ب حجمها وسرعتها وستبدأ البطولة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى 
الساعة الرابعة عصرا حيث س���يقف املتسابقون على منصة التحكم في الزوارق 
بواس���طة الرميوت كنترول. وصرح الفودري بأن هناك جوائز قيمة للفائزين في 

ختام البطولة ومتنى أن ينال التنظيم رضا وقبول اجلميع.
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عبر رئيس تيار املسار االهلي 
)متاهي( م.عبداملانع الصوان عن 
»ارتياح التيار للتعاطي الراقي 
واملؤثر لالستجواب الذي وجهه 
النائب علي الدقباس���ي لوزير 
االعالم ووزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل«، مشيرا الى »التأييد 
الالمح���دود لهذا االس���تجواب 
املستحق من قبل كثير من شرائح 
املجتمع، السيما التي عانت من 
التجريح واالنتقاص  محاوالت 
لكراماتها والنتماءاتها وحملاوالت 
الوطني  التش���كيك في والئها 
وانتمائها التاريخي لهذه االرض 

الطيبة، والتفاعل السلبي الذي حلق هذه التصرفات 
من قبل وزير االعالم ما شجع على امتعاض الشارع 
وخيبة أمله من ع���دم تفعيل أي اجراءات رادعة 
فضال عن املتراكم م���ن اخطاء وتقصير تعودت 

السلطة التنفيذية على تكراره 
من حني الى آخر«.

الى  النواب  التيار كل  ودعا 
»الوق���وف والتمعن ف���ي آثار 
وتفاصيل االحداث السالفة الذكر 
الش���عب  التي مازال  واملعاناة 
يعاني آالمها وحرقتها«، مذكرا 
بالتكات���ف والتالح���م واحملبة 
الت���ي تبادلها جميع  املخلصة 
الش���عب خ���الل مرحلة  أبناء 
االحتالل العراقي الغاش���م وما 
اليه وما سمعناه على  وصلنا 
لسان من لم يراع االصول وال 
الكرامات، مناشدا النواب الوقوف 
الى جانب احلق واالنصاف والذي لن يتم حتقيقه 
»اال عبر طرح الثق���ة بالوزير جراء عدم الكفاءة 
والتراخي في تطبيق القوانني والسماح بخرقها 

وانتهاكها«.

أكد أن وزير اإلعالم لم يطبق القوانين

الصوان يشيد باالستجواب الراقي
 ويدعو النواب للوقوف بجانب الحق

مركز »لوياك« يتبرع بـ 15 ألف دوالر 
لمصلحة المنكوبين في هاييتي

تسلمت جمعية الهالل االحمر 
أمس مبلغا وقدره 15 ألف دوالر 
تبرعا من مركز لوذان إلجنازات 
الش���باب )لوي���اك( ملصلحة 
ف���ي هاييتي جراء  املنكوبني 
الزلزال الذي ضربها في يناير 
املاضي وتسبب بخسائر بشرية 
كبيرة. وعبر رئيس اجلمعية 
برجس البرجس عن ش���كره 
ل� »لوياك« لثقتهم باجلمعية 
إليصال التبرع للمنكوبني في 
هاييتي، مش���يرا الى ان هذه 
الثقة حافز للعاملني من اجل 
الوصول الى اكبر عدد ممكن 

العون  من احملتاجني وتقدمي 
لهم.

كما عبر البرجس عن تقديره 
لكل املبادرات الكويتية اخليرة 
الى تقدمي املساعدات  الهادفة 
االنس���انية الى املنكوبني في 
الدول األخرى  أو في  هاييتي 

التي حتتاج الى العون.
الكويتي  وأكد ان املجتمع 
جبل على العطاء ونكران الذات 
والوفاء لقيمه وحرصه الدائم 
على دعم كل ش���عوب العالم 

دون استثناء.
 من جانبها، قالت مسؤولة 

جلنة املساعدات االنسانية في 
»لوياك« زي���ن احلميضي ان 
املركز يعمل على نش���ر القيم 
االنس���انية كالتعاون وخدمة 
اآلخرين ع���ن طريق تكريس 
أهمي���ة العم���ل التطوعي في 
نفوس الش���باب وتشجيعهم 

على االعمال االنسانية.
وقالت ان جلنة املساعدات 
االنسانية س���تقوم بأنشطة 
بهدف التوعية بحجم الكارثة 
االنس���انية التي تعرضت لها 
هاييتي والتي تعد أكبر كارثة 

مرت على تاريخ البشرية.
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يوسف: التدريب الميداني العسكري يستهدف إضافة 
مهارات جديدة ومتخصصة لمنتسبي الحرس الوطني

الحمود: الكويت حريصة على تنمية طاقات الشباب ومداركهم
أشاد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود بالنتائج 
التي حققتها املش���اركة الكويتية ف���ي البطولة العربية 
املفتوحة الثالثة للروبوت التي أقيمت بقصر املؤمترات 

على شاطئ البحر امليت.
وقال لدى استقباله املشاركني في البطولة ان النجاحات 
التي حتققت تدل على اتساع الشوط الذي قطعته الكويت 

في استثمار أوقات الشباب بأعمال تنمي طاقاتهم ومداركهم. 
وأشار في هذا السياق الى االنطباع االيجابي الذي تركه 

الشباب املشاركون في البطولة.
وأضاف ان هذه املشاركة والنتائج التي حتققت من 

خاللها تظهر الصورة املشرقة للكويت.
ومن ناحيته، اش���اد رئيس الفريق جالل البهبهاني 

برعاية واهتمام الشيخ فيصل احلمود باملشاركني وسؤاله 
الدائم عنهم. وقدم البهبهاني شرحا مفصال حول النتائج 
التي حتققت من املشاركة، مشيرا الى ان 108 فرق متثل 9 
دول عربية شاركت في البطولة التي تتضمن 3 مسابقات 
استطاع املش���اركون الكويتيون حتقيق مراكز متقدمة 

فيها.

بحضور قائد التعليم العس���كري باحلرس الوطني 
العقيد الركن م.هاشم يوسف افتتحت دورة االغرار رقم 
33 والتي تنظمها قيادة التعليم العس���كري في احلرس 
الوطني. وحث العقيد الركن م.هاشم يوسف املستجدين 
االغرار بالدورة على ضرورة االستفادة مما يطرح عليهم 
من مواد نظرية وتدريبات ميدانية واكتس���اب مهارات 
جديدة ومتخصصة في شتى فروع العلم العسكري، مشددا 

عل���ى اهمية االلتزام بالتعليمات االنضباطية واحلرص 
على التميز وطاعة االوامر الصادرة من القادة واملعلمني 
املشرفني على الدورة، كما حثهم على بذل املزيد من اجلهد 
والعطاء لبلوغ اعلى مس���تويات الكف���اءة في التدريب 
وحتقيق االهداف املخططة للدورة وفقا لتعليمات القيادة 
الكرمية للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
عبداهلل الدعي حتى يش���اركوا بعقولهم وسواعدهم في 
حماية مكتسبات الوطن واحلفاظ على امنه واستقراره 
في ظل القيادة الرشيدة. حضر احلفل آمر مدارس احلرس 
الوطني العقيد الركن خالد صالح وآمر مدرسة تدريب 
ضباط الصف واالفراد بالوكالة النقيب خالد محمد وضباط 

قيادة التعليم العسكري باحلرس الوطني.
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