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االثنني ١٨ يوليو ٢٠٢٢ محليات

القوة اجلوية تشارك بعرض عسكري دولي في بريطانيا
العسكر: اجليش الكويتي حريص على الوصول ألفضل تدريب قتالي وفني

الوفد الكويتي مع مجموعة من الوفود املشاركة

لنــدن - (كونا): شــاركت القوة 
اجلوية الكويتية في العرض اجلوي 
العســكري خالل الفتــرة من ١٥ الى 
١٧ اجلــاري، والذي أقيــم في قاعدة 
«فيرفــورد» اجلويــة فــي مدينــة 
«فيرفورد» البريطانية بطائرة حديثة 

من طراز «يوروفايتر».
وبهــذه املناســبة، أشــاد رئيس 
املكتب العسكري الكويتي في لندن 
العميد الركن بحري نايف العسكر في 
تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون 
الكويت باملهنية واالحترافية العالية 
التي يتمتع بها طيارو القوة اجلوية 
الكويتية، مشيرا إلى أن هناك أكثر 
من ٥٦ فرقة من مختلف دول العالم 
تشــارك مع القوة اجلوية الكويتية 
لتقدمي عروض جوية ملختلف أنواع 

الطائرات.
وقال إن مشــاركة القوة اجلوية 

الكويتية بالعــرض اجلوي بأحدث 
طائرة في العالم تؤكد حرص اجليش 
الكويتي على الوصول ألفضل تدريب 

قتالي وفني في إطار استراتيجيته 
الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة.

من جهته، أكد آمر السرب السابع 

في القوة اجلويــة الكويتية العقيد 
الركن طيار عيســى الرشــيدي في 
تصريــح لـــ «كونــا» إن املشــاركة 
الكويتيــة هي الثانيــة، حيث كانت 
األولى عــام ١٩٩٣ بطائرة من طراز 

اف ١٨ «هورنت».
وأضاف ان املشاركة كانت بأحدث 
طائرة تنضم ألسطول القوة اجلوية 
وهي طائــرات «يوروفايتر»، حيث 
تتميز النسخة الكويتية بأنها األحدث 
في العالــم لكونها مجهــزة بحزمة 
تسليح نوعي يتضمن أسلحة «جو 

- جو» وأسلحة «جو - أرض».
وأوضــح الرشــيدي أن طائــرة 
«يوروفايتر» الكويتية تتميز أيضا 
بوجود رادار مسح إلكتروني باإلضافة 
إلــى كونهــا مجهــزة بأنظمة حرب 
إلكترونية متطورة، ما يســاهم في 
رفع جاهزية القوة اجلوية الكويتية.

الصالح: أثر إيجابي كبير  حلملة «عيدنا أحلى مع كان»
و عالج مرضى السرطان يبدأ باجلانب النفسي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة 
مبرض السرطان (كان) د.خالد 
أحمــد الصالح عن اســتمرار 
مبــادرة «عيدنــا أحلــى.. مع 
حملة كان» املخصصة لتهنئة 
أطفــال مرضى الســرطان في 
العيديــن، لتســتمر فــي عيد 
األضحى املبــارك، وذلك بعد 
ظهــور أثرهــا اإليجابي على 
األطفال خاصة الذين يعانون 
من أمراض السرطان املختلفة 

وطالت فترة شفائهم.
وزاد الصالــح أن أعضــاء 

احلملة واملتطوعني الذين قاموا 
بالزيارات امليدانية لألطفال في 
املستشفيات خالل أيام العيد 
حاولــوا دعم هــؤالء األطفال 
نفسيا من خالل أهداف احلملة، 
السيما من اضطر منهم للمكوث 
في املستشفيات لفترات طويلة 
العالجي  البروتوكول  بسبب 
املعقــد ملصابي هــذا املرض، 
والــذي يحتــاج إلى شــهور 

طويلة.
وأشاد أعضاء اللجنة بدور 
الهيئة الطبيــة والتمريضية 
التي تقوم بدورها العظيم في 

علي، واملتطوعون وأصحاب 
األيــادي البيضاء الذين دائما 
هم الســند بعد اهللا سبحانه 

وتعالى.
واختتم الصالح تصريحه 
قائــال: ان العــادات التي جبل 
عليهــا شــعبنا الكويتي هي 
الداعم األساســي لنــا في كل 
القلوب  فعالياتنا فأصحــاب 
الرحيمة وغيرهم جنحوا في 
رســم االبتســامة على شفاه 
أبنائنــا املصابني بالســرطان 
وهذه أكبر عيدية تقدم لهم في 
ظل الظروف التي ميرون بها.

عالج أبنائنا املرضى، مؤكدين 
أن مرضى الســرطان خاصة 
األطفــال منهم عالجهــم يبدأ 
باجلانب النفسي واالبتسامة 
ومحاولة إدخال الســرور في 
قلوبهم، وما يحدث هو ترجمة 
حقيقيــة لقــول رســول اهللا 
ژ: «تبســمك في وجه أخيك 
صدقــة». وشــكر الصالح كل 
املبادرين في هذه احلملة، مؤكدا 
أن هناك شركاء للنجاح الذي 
حققته احلملة يأتي على رأسهم 
مدير مستشــفى بنك الكويت 
الوطني لألطفــال د.علي املال 

شركاء النجاح لهم الفضل األول والدور األهم ألصحاب األيادي البيضاء ومنتسبي الهيئات الطبية واملتطوعني

د.خالد الصالح

تعيني ٦٩ وكيل نيابة «ج» بينهم «١٨» من اإلناث
أصدر وزير العدل ووزير 
النزاهــة  لشــؤون  دولــة 
املستشــار جمــال اجلالوي 
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٨٨ 
بنقل ٦٩ باحثا قانونيا مبتدئا 
إلى وظيفة وكيل نيابة «ج» 
بالنيابــة العامــة من بينهم 
(١٨ من اإلناث)، حيث وافق 
املجلس األعلى للقضاء في 
وقت سابق على تعيينهم في 
درجــة وكيل نيابة «ج» في 

النيابة العامة.
وكان املعينون جميعهم 
قد اجتازوا بنجــاح الدورة 
للباحثــني  التدريبيــة 
التاسعة  الدفعة  القانونيني 
عشرة التي عقدت في معهد 
الكويت للدراسات القضائية 

والقانونية.

املعنية بتنفيذ االستراتيجية 
االجتــار  ملنــع  الوطنيــة 
وتهريــب  باألشــخاص 
املهاجرين اجتماعها السادس 
برئاسة وزير العدل ووزير 
دولة لشؤون تعزيز النزاهة 

العــدل  املستشــار وزيــر 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة الشكر ألعضائها على 
جهودهم في إطار عمل اللجنة 
مبا ينعكس بصورة إيجابية 
على موقف الكويت في كافة 

احملافل الدولية.
الى ذلك، غادر وزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة املستشــار جمــال 
اجلــالوي والوفد املرافق له 
الى اجلمهوريــة اجلزائرية 
في زيارة رســمية أتت بناء 
على دعوة رسمية تقدم بها 
نظيره اجلزائري، وســيتم 
التباحــث  الزيــارة  خــالل 
حول تنمية آفــاق التعاون 
الثنائي في املجال القانوني 

والقضائي بني البلدين. 

املستشــار جمال اجلالوي، 
وحضور وكيل وزارة العدل 
نائــب رئيــس اللجنة عمر 
الشرقاوي، وأعضاء اللجنة 
ممثلــي وزارات اخلارجيــة 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية 
والشــؤون  والداخليــة 
االجتماعيــة واإلعــالم، كما 
كذلــك  االجتمــاع  حضــر 
ممثــل النيابة العامة، حيث 
ناقشت اللجنة آليات مكافحة 
االجتار باألشخاص وتهريب 
املهاجرين، وذلك بالتنسيق 
مــع اجلهــات املعنيــة. كما 
اســتعرضت اللجنــة كذلك 
إقامة بعض الفعاليات الداعمة 

لعمل اللجنة.
وقــد اختتمــت اللجنــة 
وّجــه  حيــث  اجتماعهــا 

اجلالوي ترأس اجتماعاً للجنة «منع االجتار بالبشر».. وغادر إلى اجلزائر لبحث التعاون الثنائي القانوني والقضائي

وزير العدل املستشار جمال اجلالوي ووكيل الوزارة عمر الشرقاوي

وقد هنأ الوزير املعينني، 
متمنيــا لهــم التوفيــق في 
عملهم وفــي حمــل األمانة 

املنوطة بهم.
من جهة أخــرى، عقدت 
اللجنــة الوطنيــة الدائمــة 

هل العتاب جزء من احملبة؟
فمن نعاتب؟

ومن نريد االحتفاظ بهم؟
يقولون: العتاب (اهتمام) وال نفعله إال 

مع من نحب!
هــذا يعني من ال نريد عتابهم هم في 

نفوسنا (أقل شأنا) من أن نعاتبهم!
أحيانا العتاب يكون مع شخص كاحلديث 

مع أبكم!
لهذا كله ال أرى شخصا يعاتب آخر إال 

وفي قلبه حب له!
فــال تفهم من يعاتبك أنــه يريدك أن 

تبتعد عنه!
وتبقى الصعوبة كل الصعوبة أن تعيش 
في حيرة مع شــخص يوما تراه يحبك 

ويوما ال تدري من يكون!
علمونا أّال تهمل وردتك حتى ال يسقيها 

غيرك!
إذن لنتفق علــى أن العتاب واللوم ال 

تعطيه أي إنسان!
ولهذا عزيزي القارئ سكر نافذتك التي 
تؤذيك مهمــا كان املنظر جميال وال تغب 
طويال فاحلكايات واألحاسيس واملشاعر 
متوت مــع الوقت، املهم أن تذكر أن النية 

الطيبة تبقى إن متسكت بها!
حتى ال ميلّك رفيقك أو صديقك ال تتبع 

عثرات الناس، وتذكر:
«عاتب أخاك باإلحسان إليه واردد شره 
باإلنعام عليه»، هكذا قالها سيدنا علي ابن 

أبي طالب، حكمة بالغة األهمية.

ومضة:
تذكر عزيزي القارئ الكرمي.. من عتب 
على الدهر طال عتابه، وقالها الشــاعر 

بشار بن برد:
إذا كنت فــي كل األمور معاتبا

صديقك لم تلــق الذي ال تعاتبه
ويقول الشاعر أبونواس:

اللوم إغراء دع عنك لومي فإن 
الداء بالتي كانــت هي  وداوني 

آخر الــكالم: نعم نحن نعيش في زمن 
زاد فيه العتاب، يقول الشاعر املتنبي:

لعــل عتبــك محمــوٌد عواقبه
فرمبا صّحت األجســام بالعلل

زبدة احلچي: العتــاب أنواع فال تعطه 
إال من يســتحقه، وإذا عاتبت ال تتوقف 
كثيرا في (مواجهة األلم) فوت وطّوف وال 

حتاسب إال بحدود العتاب!
يقول أبوالعتاهية:

وشــر األخــالء من لــم يزل
يعاتــب طــورا وطــورا يذْم

اللقاء النصيحة عنــد  يريــك 
ويبريك في الســر بــري القلْم

متعب العتاب إذا كان ظاهره خيرا من 
باطنه املليء باحلقد!

عيشــوا أيامكم وشهوركم بال عتاب 
حتى ال تتعبوا!

.. في أمان اهللا.

ومضات

زمن زاد فيه 
«العتاب»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اعتماد الئحة العالج باخلارج
لعسكريي قوة اإلطفاء العام
أقر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف الئحة العالج باخلارج 

لعسكريني قوة االطفاء العام وذويهم.
هذا، وتقــدم رئيس قوة اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكراد باســمه ونيابة عن جميع عســكريي قوة اإلطفاء 
العام بالشكر اجلزيل والتقدير الى الوزير النواف إلقراره 

الئحة العالج باخلارج.
وبحسب بيان صادر عن قوة االطفاء، فإن القرار جاء 
في اطار اهتمام الوزير النــواف بإخوانه وأبنائه رجال 
اإلطفــاء وتضحياتهــم ومهامهم اجلســيمة، حيث إنهم 
يتعرضــون لإلصابات أثناء تأديــة الواجب ويضحون 

الفريق خالد املكرادبأرواحهم من أجل حماية األرواح واملمتلكات.

الشمري لـ «األنباء»: ضبط سرقة تيار 
كهربائي بقسيمة في «الشويخ الصناعية»

عاطف رمضان

متكن فريق الضبطية القضائية في وزارة 
الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة من ضبط 
مخالفة سرقة تيار كهربائي في إحدى القسائم 
مبنطقة الشويخ الصناعية بعد عملية رصد 
ناجحــة وفي ضربة اســتباقية بالتنســيق 
مــع قطاع شــبكات توزيــع العاصمة. وقال 
رئيس فريق الضبطية القضائية في الوزارة 
م.أحمد الشمري في تصريح لـ «األنباء» إن 
«الكهربــاء» ترصد التعديات واملخالفات في 
جميع احملافظات ولن تتهاون في مكافحتها 
واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق املخالفني 
الذين قاموا بالتعدي على شــبكتي الكهرباء 

واملياه.
وأضاف الشمري أن فريق الوزارة يرصد 
املخالفات بالتنســيق مــع القطاعات املعنية 
ويقوم بضبطها بشــكل مباشــر مــع اتخاذ 
اإلجراءات القانونية جتاه املخالفني، محذرا 

من املساس بشبكات الكهرباء واملياه، مشيرا 
الى أن عقوبة التعديات قد تصل الى حتويل 
املخالفني جلهات التحقيق في وزارتي «العدل» 

و«الداخلية».

أكد أن «الكهرباء» مستمرة في رصد التعديات بجميع احملافظات

م.أحمد الشمري خالل معاينة سرقة التيار
ملشاهدة الڤيديو

أسماء املعينني اجلدد في النيابة العامة
تضمن قرار املستشــار جمال 
اجلالوي ٦٩ مشموالً بالنقل من وظيفة 
(باحث مبتدئ قانوني) بالدرجة الرابعة/ 
الوظيفية (وكيل  الدرجــة  إلى  عامة 
نيابة (ج) بالنيابة العامة) مضافا اليها 
الدرجة، وفيما  عالوتني من عالوات 

يلي املشمولون بالقرار:
سارة محمد احمد الهالل٭ 
عمر محمد عجالن الشمري٭ 
محمد فهد علي املطيري٭ 
بندر طالل سالم البخيت٭ 
عبداهللا ابراهيم حمد العبود٭ 
عبداللطيف احمد الفيلكاوي٭ 
جند عياد عسكر بقان العنزي٭ 
عبداهللا نواف مزيد املطيري٭ 
عبداهللا مسلم عمير العازمي٭ 
سارة انور راشد اجلويسري٭ 
خالد احمد فهد الوهيب٭ 
محمد احمد محمد املوسى٭ 

فهد عيد عواد ابوعوينة٭ 
عبداهللا عادل ابراهيم االبراهيم٭ 
اسماء مرزوق سلطان مبارك٭ 
سارة هشام يوسف املنيع٭ 
عبداهللا دغيم ماطر الظفيري٭ 
احمد عادل يوسف الكندري٭ 
عبداهللا نايف خالد املطيري٭ 
حمد فضل علي احلوطي٭ 
حمد خالد طه االبراهيم٭ 
عبدالكرمي احمد فهد الرشيد٭ 
فهد عبدالكرمي فرحان العنزي٭ 
علي صالح سالم البالود٭ 
شهد مشعل عبداهللا الزير٭ 
جاسم عادل جاسم العبدالهادي٭ 
شيخة عبدامللك احمد آل هيد٭ 
مشاري بدر عبداهللا املسعد٭ 
رهف محمد خالد العامر٭ 
عبدالوهاب جمال علي العتال٭ 
ناصر سعد ناصر العجمي٭ 

علي صالح عبداهللا احلمادي٭ 
عبدالعزيز مبارك سعد السيحان٭ 
شيخة عماد محمود الوهيب٭ 
فهد خالد فهد املطيري٭ 
فيصل ناصر عبداهللا الطفالن٭ 
عبداهللا وائل جاسم الفضالة٭ 
عبدالرحمن ابراهيم العيسى٭ 
الزينة مشعل سالم العتيبي٭ 
أماني علي سعيد العازمي٭ 
نورة عبداحملسن براك البابطني٭ 
هيا مبارك حسني العجران٭ 
حمدان راشد حمدان العازمي٭ 
ابراهيم يوسف جاسم القطامي٭ 
ناصر محمد راشد الطراروة٭ 
علي ناجي عويد الرشيدي٭ 
مشاري محمد مساعد الدهام٭ 
عبدالرحمن عبداهللا الكمالي٭ 
محمد راتب علي العريفان٭ 
احمد علي علي الهويدي٭ 

خليفة سعود مناحي العتيبي٭ 
حمد يوسف سبت بن سبت٭ 
سالم مبارك سالم احلريص٭ 
عبداللطيف علي عبداهللا العليان٭ 
يوسف عبدالرزاق احمد الياسني٭ 
سارة احمد راشد احلسيني٭ 
محمد انور حمد الشراح٭ 
خالد فيصل صالح احلريتي٭ 
طالل عبداحلميد يوسف الرجيب٭ 
غال خالد شايع ابوشيبة٭ 
ناصر فيصل حمد العريفان٭ 
جنى احمد عبداهللا معرفي٭ 
سلطان احمد مبارك اجلميعة٭ 
احمد حسني حسن كمال٭ 
الدانة وائل غامن يعقوب الياسني٭ 
احمد بدر طاهر حسن جمال٭ 
عبدالرحمن نواف العتيبي٭ 
دالل ابراهيم  الطبطبائي٭ 
حميد صالح حميد العنزي٭ 

إقبال كبير على مركز الكويت للتطعيم

عبدالكرمي العبداهللا

شــهد مركــز الكويــت للتطعيــم في 
مشــرف إقبــاال كبيــرا لتلقــي التطعيم 
املضــاد لـ«كوفيد-١٩» بعد انتهاء عطلة 
عيــد األضحى املبارك، فــي الوقت الذي 

تشــهد البالد ارتفاعا في عــدد احلاالت 
اإليجابية إلى حد ما، حيث أكد املسؤولون 
أن الوضع احلالي مستقر ومطمئن. ودعوا 
إلى االســتمرار في االلتــزام باإلجراءات 
الوقائيــة واملبــادرة بتلقــي اجلرعــات 

التعزيزية.

أعداد كبيرة من املواطنني واملقيمني أقبلوا على تلقي التطعيم ضد «كوفيد-١٩»

ر من رسائل احتيالية تطالب  «الصحة» ُحتذِّ
بدفع مبالغ مالية نظير تسليم شحنات بريدية

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسائل 
مضللة تصل إلى البعــض وحتمل في طياتها 
املطالبة بدفع مبالغ مالية نظير تسليم شحنات 

بريدية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها 
وجاء فيه: تفيد وزارة الصحة بأن الرسائل التي 
تصل بعض األفراد باسم الوزارة مطالبة إياهم 
بدفع قيمة مالية مقابل تسليم شحنات بريدية 

تخص معامالتهم، هي رســائل يجب جتاهلها، 
وحتذر من التعاطي معها، كونها غير صادرة عن 
الوزارة، مع ضرورة متابعة احلساب الرسمي 

للوزارة الستقاء البيانات واملعلومات.


