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العازمي أشار إلى أن الهدف تبادل وتنسيق الخبرات خالل الحمالت العسكرية المشتركة بسهولة ويسر قدر اإلمكان

اجليش: خطة التسليح تواكب التقدم في منظومة متوائمة مع دول »التعاون«

عبدالهادي العجمي 

أكد رئيس هيئة التسليح 
الركــن  اللــواء  والتجهيــز 
الفي العازمــي أن خطة هيئة 
التسليح والتجهيز في اجليش 
الكويتي للفترة القادمة ترتكز 
على مواكبة التقدم واملشاركة 
الفاعلــة مع أشــقائنا في دول 
مجلس التعاون ضمن منظومات 
متقدمة ومتشــابهة ومتوائمة 
ومتواجــدة لــدى اغلــب دول 
املجلس ليتم تبادل وتنسيق 
اخلبرات والتجارب من أساليب 
الدعم واإلسناد خالل احلمالت 
العسكرية املشتركة بسهولة 

ويسر قدر اإلمكان. 
جاء ذلك املؤمتر الصحافي 
اللوجســتية  لـ»اخلدمــات 
العســكرية« بنسخته الثالثة 

حتت شعار »أســاليب إلدامة 
والتجهيز في عصر العمليات 
املشتركة« والذي مت عقده صباح 
امس في فندق راديسون بلو.

 وقــال اللــواء العازمي: ان 
الهدف من املؤمتر هو خلق مناخ 
جلميع املتخصصني من صناع 
املنتجات العسكرية كشركات 
وهيئات ودول مع املتخصصني 
واملســتخدمني وصناع القرار 
لبحث اخر املستجدات املتعلقة 
باخلدمات اللوجستية العسكرية 
ونقاش العوائق وتبادل احللول 
واملقترحــات مما يخدم جميع 
األطراف، مشيرا إلى أن الهيئة 
تسعى للخروج من هذا املؤمتر 
بآلية وشبكة عالقات متخصصة 
متتــد لفتــرة الــ 10 ســنوات 
القادمة الســتقطاب اخلبرات 
الالزمة إلدامة وإسناد املنظومات 

طائــرات اليورو فايتــر فإنها 
تتــم صناعتهــا وبيعهــا من 
قبل 4 دول أوروبية بأســعار 
موحــدة للطائــرات ومعدات 
األسناد والتسليح ولكن أثناء 
مفاوضات البيع تقوم كل دولة 
راغبة بالشراء بوضع مواصفات 
خاصة إضافية لسد النقص في 
مواقع االشــتباك بينما توجد 
لدى دول اخرى إمكانية ســد 
النقص فــي منظومات أخرى 
تركب على تلك الطائرات مما 
ينتج عنه اختــالف بالقدرات 
واملواصفات لنفس الطائرة من 
دولة أخرى، وزاد نظرا لقرب 
الكويــت مــن مناطــق التوتر 
فنحتــاج ملنظومــات متتــاز 
بسرعة رد الفعل لهذا السبب 
قمنا بتجهيز طائراتنا بإمكانيات 
إضافية ال ميكن الكشف عنها أو 

ال تتــم إعادة تقديــر الصفقة 
أو مكوناتهــا مرة أخرى أثناء 
التفاوض مع الكويت على العدد 
النهائي بالتجهيزات سواء قل 
أو زاد علــى تقديــر حكومــة 
الكويــت الحتياجاتها من تلك 
الطائرات وهو إجراء ال سلطة 
لنا عليه وال عالقة لنا به الفتا 
إلى أن احتياج الكويت الفعلي 
والرســمي من تلــك الطائرات 
والذي ســنتعاقد عليه سيتم 
إرسال جميع أولويات الصفقة 
إلى اجلهات الرقابية بالدولة من 
إدارة الفتوى والتشريع وديوان 
احملاسبة ووزارة املالية ألخذ 
 F18 موافقتهــم هــو ٢8 طائرة
سوبر هورينت مع جتهيزاتها 
وأضاف وحال توقيع الصفقة 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الدفــاع ســوف تعلن 

التسليحية التي دخلت حديثا 
للخدمة والتي ســتدخل حني 
إنهاء اإلجــراءات التعاقدية أو 
التي حتت الدراســة من خالل 
أفضل أساليب اإلسناد واإلدامة 

وأقلها تكلفة. 
وذكر العازمي أن املنظومات 
التي قمنا بالتعاقد أو جار التعاقد 
عليها لتتم توأمة املنظومات مع 
دول املجلس على سبيل املثال ال 
احلصر »طائرات اليورو فايتر 
وعربات قتــال مدولبة ونظام 
اتصــاالت وطائــرات عمودية 
متنوعة األحجام واملهام ودبابات 
من اجليل احلديث ومنظومة 
صواريــخ للدفــاع اجلــوي 
وطائرات F18 ســوبر هورنت 
األميركية ومنظومة صواريخ 
ارض - ارض وزوارق بحرية«. 
وتابــع أنــه فيمــا يخص 

عن أسعارها مما سبب اختالف 
طائــرات دول أخرى من نفس 
النــوع.  وقــال العازمي إن ما 
 F18 يخص صفقة طائرات الــ
ســوبر هورنيــت مت الطلــب 
الرسمي من احلكومة األميركية 
بواسطة خطاب عرض وقبول 
لعدد ٢8 طائرة مع جتهيزاتها 
التي اختارها املختصون بالقوة 
اجلويــة الكويتية مع شــرط 
إعــادة بيع الطائــرات F18 من 
اجليل القدمي املتواجدة لدينا، 
موضحا ان ما تداولته وسائل 
اإلعــالم املختلفة عن أن العدد 
40 طائرة بقيمــة 10 مليارات 
دوالر فهذا شأن خاص باحلكومة 
األميركية يتعلق بأسلوب تقدير 
السقف األعلى للصفقات أثناء 
عملية أخذ موافقة الكونغرس 
األميركي علــى الصفقة حتى 

بشكل واضح بجميع تفاصيلها 
وأســعارها ولن يتم إخفاء أي 
معلومات عن وسائل اإلعالم أو 

اجلهات الرقابية بالدولة.
وكان اللــواء الركــن الفي 
العازمــي قد ألقــى كلمة خالل 
افتتاحه املؤمتــر الفتا إلى أن 
بداية عقد هذا املؤمتر بنسخته 
األولــى في عــام ٢013 وهناك 
ازديــاد ملحــوظ ومتنوع في 
نســبة احلضور وان دل فإمنا 
يدل على ثقة الرعاة في قدرة 
جناح املؤمتر وقال انه منذ عقد 
مؤمترنا املرة السابقة حصلت 
تطورات إيجابية من شــرائنا 
ملنظومــات جديــدة وتعاقدنا 
وتفاوضنا لشــراء منظومات 
أخرى باإلضافة إلنشاء هياكل 
إداريــة وعملياتية جديدة في 

وزارة الدفاع.

)زين العابدين عالم(اللواء الفي العازمي خالل جولة في املعرض املصاحب أحد األجنحة املشاركة في املعرض املصاحب  اللواء الفي العازمي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

طلبنا 28 طائرة 
F18 من الواليات 

املتحدة وأوراق 
الصفقة لدى 

اجلهات الرقابية

بهزاد: ضرورة وجود 
نظم إنتاج غذائي 
مستدامة وتنفيذ 
ممارسات زراعية 
متينة تؤدي إلى 

زيادة اإلنتاجية

الغريب: »تعاونية العدان والقصور« ساندت العملية 
الدميوقراطية ولبت احتياجات املدارس

العتيبي: تعاونية الفحيحيل حترص 
على تخفيف العبء عن املساهمني واألهالي

 محمد راتب

أكــــد رئيـــس اللجنـــة 
االجتماعية في جمعية العدان 
والقصور التعاونية بدر عايد 
الغريــب انه مت تزويد بعض 
مدارس املنطقة باملاء والعصائر 
واالحتياجــات الضروريــة 
صـباح السبت املاضي وذلك 
بغرض التعاون إلمتام ســير 
العمليــة االنتخابيــة علــى 
افضل وجه. وأشــار الغريب 
في تصريــح صحافي إلى أن 
اجلمعية لبـت الطلب املقـدم من 

صرح أمني ســر جمعية 
الفحيحيــل التعاونية خالد 
محمد العتيبــي بأن مجلس 
اإلدارة حــرص علــى متيــز 
اجلمعيــة بــني اجلمعيــات 
األخرى واألســواق املنافسة 
وذلك بتنظيم عدة مهرجانات 
تســويقية مختلفة شــهريا 
الشــركات  بالتعــاون مــع 
املــوردة بأســعار تنافســية 
تســاهم في تخفيــف العبء 
عن كاهل املســاهمني وأهالي 
املنطقــة كما وضــع مجلس 
اإلدارة فــي اعتبــاره توفير 
السلع األساسية والضرورية 
باإلضافة إلى الســلع املكملة 
متاشيا مع سياسة التنويع 
والتطوير املستمر من خالل 
اجلهــود املبذولــة مــن قبل 
أعضاء املجلس بالتعاون مع 
قسم املشــتريات ومسؤولي 
األســواق مــن أجــل تقــدمي 
األفضل ملســاهمي اجلمعية 
وأهالي املنطقة. كما كان من 
ضمن خطــط مجلس اإلدارة 
حرصه علــى إقامة مهرجان 
مميــز خــالل شــهر نوفمبر 
اجلاري ليكون مسك اخلتام 
لنهاية السنة املالية وقد احتل 
املهرجــان مكانة مميزة على 
خارطة مهرجانات اجلمعيات 
األخرى ألسعاره التنافسية 
واملخفضة عن كافة أســعار 
املهرجانــات املماثلــة املقامة 
باجلمعيــات ومتيــزه أيضا 

االخـوة في وزارة الداخلية من 
أجل وتزويد املدارس املخصصة 
والتصويــت  لالنتخابــات 
فــي املنطقــة باحتياجاتهــم 
الضرورية منا دعانا الى تلبية 
هذه املتطلبات وذلك انطالقا من 
العمل االجتماعي الذي تناط 
به اجلمعية التعاونية، مؤكدا 
أن العرس  الدميوقراطي الذي 
شــهدته الكويت يوجب على 
املواطنني وعلى مؤسسات النفع 
العام التعاون إلجناح وإبراز 
الوجه املشرق للدميوقراطية 

في الكويت.

بكونــه أطول مهرجان للعام 
٢016 وقد أشتمل املهرجان على 
أصناف كثيرة تلبي احتياجات 

املساهمني وأهالي املنطقة.
وأضــاف أن هناك خططا 
مستقبلية يجري العمل على 
التحضير لهــا لتنفيذها من 
خالل مخاطبة اجلهات املعنية 
وهــي عرض مســاحات غير 
مســتغلة موجودة مبيزانني 
السوق املركزي الستثمارها في 
أنشطة خدمية تفيد املساهم 
وأهالــي املنطقــة إضافة إلى 
العمل علــى تخصيص فرع 
متوين بديل للفــرع احلالي 
مبساحة أكبر لضيق مساحة 
الفرع احلالــي وذلك حرصا 
على راحة املساهمني وتتراوح 
تلك املساحة املراد تخصيصها 
للفــرع اجلديد بــني )٢50م٢ 
و300م٢( مع استغالل الفرع 
احلالي بعد النقل في توسعة 
فرع بقالة ق6. وقال العتيبي 
إن اجلمعية شهدت في اآلونة 
األخيــرة حــراكا تســارعت 
وتيرته وتباينت مالمحه من 
خالل حتقيق أهداف لصالح 
املساهم وأهمها تسيير رحلة 
عمرة للمساهمني وذلك بعد 
توقف رحلة العمرة باجلمعية 
ألكثــر مــن خمس ســنوات 
وحرص مجلس اإلدارة على 
تطبيق مبدأ الشفافية من خالل 
التجهيز إلجراء القرعة وإعالن 
أسماء الفائزين أمام اجلميع.

ومن فعاليــات اخلدمات 
االجتماعيــة الــذي حــرص 
مجلس اإلدارة على تقدميها 
ألبناء املساهمني هي تنظيم 
مســابقة لتحفيــظ القــران 
الكرمي وجتويده وقد مت تكرمي 
الفائزين باملركز األول والثاني 
والثالــث مــن كل مســتوى 
وتقدمي جوائز مادية وشهادات 
تقدير على تفوقهم ومتيزهم 
كما يقوم مجلس اإلدارة ببذل 
اجلهد لتحقيق األهداف املعدة 
للنهوض مبستوى اجلمعية 
أمام املساهمني لتنافس محيط 
اجلمعيات األخرى في منطقتها 
وحرصنــا على أن تعود إلى 
سابق عهدها في مجال قطاع 
التعاون ومكانتها املتميزة التي 

كانت عليها.

بدر الغريب

محمد العتيبي

حظر استيراد الطيور احلية من ٣ دول
محمد راتب

أصــدرت الهيئــة العامة لشــؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية قرارا بحظــر مؤقت على 
اســتيراد جميع أنواع الطيور احلية وبيض 
التفريخ والصيصان )عمر يوم واحد( للدجاج 
البياض والالحم من جمهورية اجلزائر وذلك 

 )H7N1( بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
ومن جمهورية پولندا بسبب مرض انفلونزا 
الطيور )H5N8( ومن سويسرا بسبب مرض 
انفلونزا الطيور شديد الضراوة )H5N8(، وذلك 
على ضــوء تقارير املنظمــة العاملية للصحة 
احليوانية OIE التي تفيد بظهور مرض انفلونزا 
الطيور في جمهورية اجلزائر وپولندا وسويسرا.

افتتاح عيادة للعالج الطبيعي بمركز الروضة الصحي الجديد

خطة لتطوير اإلسعاف البحري وإضافة 6 زوارق إسعاف جديدة
حنان عبد المعبود

أعلن وكيــل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
د. جمال احلربي عن خطة جديدة 
لتطوير اخلدمــات الطبية في 
اإلســعاف البحــري، الفتا إلى 
اجتماع أخير مــع املدير العام 
لإلدارة العامــة لإلطفاء اللواء 
خالد املكراد، لبحث تطوير خدمة 
اإلســعاف البحري ومشــاركة 
املسعفني معهم بالتدريب املكثف 

بالزوارق.
وقال في تصريــح له على 
هامش افتتاحــه عيادة العالج 
الطبيعــي في مركــز الروضة 
الصحي اجلديد »أن اإلحصائيات 
تشير إلى أن في عام ٢015 كان 
هناك 1٩8 حالة حوادث وإصابات 
بالبحــر، ولهــذا ولضمان عدم 
التأخر في اإلسعاف، فقد مت وضع 
خطة التجديد والتطوير، التي 
تشمل أيضا جتديد زوارق اإلنقاذ 
وذلك بطلــب 6 زوارق جديدة 
والتي قد تستغرق حوالي سنتني 
في التصنيع مع امليزانية، ولهذا 
سنســتغل هذا الوقت لتدريب 
املسعفني وتأهيلهم بشكل مكثف 
خاصة أن اإلســعاف في البحر 
يختلف عنه بالسيارة أو باجلو، 
لذا ســيتم تدريب ٢5 مســعفا 

بشكل مكثف«.
كما كشف عن افتتاح قريب 
لعيادتني للعالج الطبيعي بكل 
من الشعب والدسمة، باإلضافة 
إلى تأهيل مركز الروضة القدمي 
ليكــون للعاصمــة ككل حيث 
سيضم كافة التخصصات للعالج 

الطبيعــي والعــالج الوظيفي 
العمــل، وســيغطي منطقــة 

العاصمة الصحية بالكامل.
وعن العيادة اجلديدة قال: 
»اليوم مت افتتاح العيادة التي 
تختــص مبن هم فوق 65 عاما 
وكذلك ذوي االحتياجات اخلاصة 
وهــذا يرجــع لنظرة الــوزارة 
لتعزيز قدرات النظام الصحي 
ضمن التغطية الصحية الشاملة 
في الروضة التي تضم ما يزيد 
عن ٢000 مسن، حيث نركز على 
هذا األمر للتخفيف على معاناة 
هذه الفئة، والعيادة تضم أحدث 

األجهزة املتطورة«.
وقد افتتح احلربي العيادة 
بحضــور مديــرة املستشــفى 
األميري د.فاطمة العسومي، وقال 
في كلمة له »ان هذا هو االفتتاح 
اخلامس لعيادة العالج الطبيعي 
بعد مركز النفيســي بضاحية 

عبداهلل الســالم، وعلي ثنيان 
الغامن في منطقة الصليبخات، 
ومركز احلميضي والسديراوي 
في منطقة الشويخ وعبد الرحمن 
املغني في منطقة الفيحاء وذلك 
يأتي انطالقا من توجه الوزارة 
نحو التوسع في تقدمي خدمات 
العالج الطبيعي بادخالها مبراكز 
الرعاية الصحية األولية حيث 
إن خدمــات العــالج الطبيعي 
املقدمة في املستشفيات العامة 
والتخصصية تشهد طلبا متزايدا 

عليها«. 
وأضــاف: »فتــح عيــادات 
للعــالج الطبيعــي فــي مركز 
الروضــة الصحــي اجلديــد 
يســاهم فــي ســهولة حصول 
املرضــى مــن فئة كبار الســن 
من سكان املنطقة على خدمات 
العــالج الطبيعي، حيث حاليا 
يتلقون العــالج الطبيعي في 

مستشــفيات األميري والطب 
الطبيعي والتأهيل الصحي«، 
الفتــا إلى أن الفئة املســتفيدة 
من اخلدمة العالجية هم كبار 
السن من حاملي بطاقة املسنني 
واحملولني من عيادات الطب العام 
وعيادة األمراض املزمنة وعيادة 
رعاية املسنني مبركز الروضة 

الصحي.
وقــال: »ان العيــادة تأتــي 
كمرحلــة أولــى حيث ســيتم 
استقبال املرضى الذين يعانون 
أمراض اجلهاز احلركي العضلي 
والعصبي، آالم العمود الفقري، 
التهاب املفاصل، الشلل النصفي، 
على أن يتم تقييم التجربة بعد 
6 أشــهر لتحديد مدى إمكانية 
اســتقبال فئــات أخــرى، كما 
ستعمل عيادات العالج الطبيعي 
كل يــوم في الفترة الصباحية 
خالل أوقات العمل الرسمي في 

املركز«.
وأشار إلى أنه يجري العمل 
اآلن لتشــغيل مركز العاصمة 
للعالج الطبيعي الذي سيكون 
مقــره »مركز الروضــة القدمي 
سابقا« وستكون الفئة املستفيدة 
من اخلدمة العالجية هم املرضى 
التابعــون ملنطقــة العاصمــة 
الصحيــة من مختلــف الفئات 
العمرية من اجلنسني واحملولني 
من املراكز الصحية والعيادات 
التخصصية، وستعمل عيادات 
العــالج الطبيعي فــي الفترة 
الصباحية واملســائية حسب 
القوانني املعمول بها في وزارة 
الصحة علــى أن يتم االفتتاح 
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الجمعية نظمت ورشة عمل حول تقنياتها ضمن برنامج »المدارس الخضراء«

»حماية البيئة« توصي بتنفيذ مشاريع اقتصادية في الزراعة املائية
أوصــت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة بضرورة تنفيذ 
مشاريع ذات جدوى اقتصادية 
وبيئية في مجال الزراعة املائية، 
إضافة إلى القيام مببادرات خالقة 
تعتمد على الدراسات العلمية 

في هذا املجال.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
لألمــني العــام للجمعية جنان 
بهزاد على هامش ورشة العمل 
التي نظمهــا برنامج »املدارس 
اخلضــراء« التابــع للجمعيــة 
أمــس االثنني بعنوان »تقنيات 
الزراعة املائية« للعام السادس 

على التوالي.
وقالت بهــزاد إن الورشــة 
خرجت بتوصيات تناولت أهمية 
استخدام الزراعة املائية لتوفير 
املياه ورفع كفاءة استخدام مياه 
الري وارتباطها باستراتيجية 

التنمية املستدامة.
وأضافت أن من التوصيات 
أيضا تشجيع عمل دراسات في 
مجال الزراعة املائية والتجارب 
العلمية ملعرفة مدى مالءمتها مع 
البيئة احمللية والعمل على تنفيذ 

مشاريع توعوية مستدامة في 
املدارس من خالل األندية البيئية. 
وبينت أن الورشــة أشارت 
إلى أهمية إدخال ثقافة الزراعة 
املائيــة في كل بيــت ملضاعفة 
اإلنتاجية الزراعية وتشــجيع 

صغار منتجي األغذية.
ولفتت الى ضرورة وجود 
نظم إنتــاج غذائي مســتدامة 
وتنفيذ ممارسات زراعية متينة 
تــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجية 
واحملاصيل وحتافظ على النظم 
االيكولوجيــة. وأكــدت أهمية 

تعزيز القدرة على التكيف مع 
تغير املنــاخ ومواجهة أحوال 
الطقــس وحــاالت اجلفــاف 
والفيضانــات وغيرهــا مــن 
الكوارث الطبيعية بحلول ٢030 
ومبا يتوافق وتوصيات أهداف 
التنمية املستدامة لألمن الغذائي.
وأفادت بهزاد بأن الورشــة 
تســهم في تعزز أطر التعاون 
بــني اجلمعية واملركــز البيئي 
للطلبة والقائمني عليه بوزارة 
التربية إليصال املعرفة للطلبة، 
مبينــة انها شــملت التعريف 
بتلك التقنيات وتناولت املنافع 
االقتصادية وشرح أساسيات 

الزراعة بدون تربة.
مــن جهتــه، تنــاول عضو 
اجلمعية وخبير الزراعة املائية 
م.فواز القريان، خالل الورشة، 
اجلدوى االقتصادية من استخدام 
تقنيــات الزراعــة املائية على 
مستوى الدولة، فضال عن تعزيز 
تربيــة النشء، الفتا الى أثرها 

العميق على البعد التربوي.
وقــال القريــان إن البيئــة 
املدرسية مهيأة لترسيخ مفاهيم 

الزراعــة املائية بني الناشــئة 
والطالب، موضحا أنها حققت 
انتشارا واسعا بالكويت لسهولة 
تشغيلها واحلصول على موادها.

وأضــاف أن كل نظــام يتم 
حســب نوع النبتــة واإلنتاج 
وغزارتــه واملســاحة املتاحة 
واألمنــاط الرأســية واألفقية 
وزراعة الطوابق، مشــيرا إلى 
أن املتر الواحد قد ينتج ما يصل 

الى نحو ٢4 مترا مسطحا.
وقدم القريان عرضا مرئيا 
حول أنواع أنظمة الزراعة املائية 
ومنها »النظام الهوائي للزراعة 
املائية« ونظام »الزراعة السمكية 
املائية« املعني بتربية األسماك 
وتغذية النباتات على فضالتها 
ونظــام »اجلــذور العائمــة« 
وأنظمة العلب البالســتيكية 
واألنظمــة احلائطيــة ونظام 

املواسير.
حضــر الورشــة 50 معلما 
ومعلمة ومعلمني من مشرفي 
األندية البيئية باملدارس التابعة 
لوزارة التربية بجميع املراحل 

الدراسية.

م.فواز القريان خالل ورشة العمل التي نظمها برنامج »املدارس اخلضراء«

احلربي: افتتاح 
عيادتني جديدتني 
مبركزي الشعب 

والدسمة قريبًا وتأهيل 
»الروضة القدمي« 
ليخدم »العاصمة«

عام 2015 شهد وقوع 
198 حالة حوادث 
وإصابات في البحر


