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 قالت وزارة الدفاع الكويتية أمس 
االرب��ع��اء ان ع��ددا من دفعة الطلبة 
الضباط )43( املوفدين ال��ى كلية 
)سان سير( العسكرية بجمهورية 
فرنسا الصديقة قدموا عرضا أوليا 
ملراسم تخريجهم الذي سيتم صيف 

عام 2018.
وق���ال رئ��ي��س األرك����ان العامة 
للجيش الكويتي الفريق الركن محمد 
اخلضر في بيان صادر عن مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
بالوزارة ان هذه الدفعة تعتبر النواة 
االولى للطلبة الضباط الكويتيني من 

كلية )سان سير( العسكرية.
وأض��اف الفريق اخلضر ان ذلك 
ي��أت��ي ضمن ب��روت��وك��ول التعاون 
امل���ش���ت���رك ب����ني دول������ة ال��ك��وي��ت 
واجلمهورية الفرنسية الصديقة في 

مجال التدريب والتأهيل العسكري.
وأش���ار ال��ى ان اخ��ت��ي��ار الطلبة 

للدراسة في كلية )سان سير( يعكس 
اهتمام اجل��ي��ش الكويتي بتأهيل 
منتسبيه في ارقى الكليات واملعاهد 
العسكرية ملواكبة التطور احلاصل 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ص���ن���وف االس��ل��ح��ة 
والتخصصات واكتسابا للخبرة 
من املدارس العسكرية املتنوعة في 

دول العالم.
وح���ث ال��ط��ل��ب��ة ال��ض��ب��اط على 
مضاعفة اجل��ه��ود واالس��ت��ف��ادة من 
جميع ال��ع��ل��وم وال��ت��دري��ب��ات التي 
تلقوها متهيدا للعمل بالقوة البرية 

بعد انتهاء فترة دراستهم.
حضر م��راس��م ال��ع��رض رئيس 
هيئة التعليم العسكري اللواء الركن 
أن��ور امل��زي��دي وآم��ر ال��ق��وة البرية 
اللواء الركن خالد صالح الصباح 
وامللحق العسكري الفرنسي لدى 
البالد العقيد الركن طيار باتريك 

عدد من دفعة الطلبة الضباط )43( املوفدينبيكييه. 

ضمن بروتوكول التعاون املشترك بني الكويت وفرنسا

»الدفاع«: املوفدون لكلية »سان سير« الفرنسية يقدمون عرضا أوليا ملراسم تخرجهم 

تتواصل االس��ت��ع��دادات إلقامة 
ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن احتفالية 
»ال��ك��وي��ت م��رك��ز ع��رب��ي للمسرح 
ال��ع��رب��ي- دورة الفنان ال��راح��ل 
غ��امن ال��ص��ال��ح« التي ستقام في 
ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن م��ارس 
امل��ق��ب��ل ف��ي م��س��رح ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ح��س��ني، حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور 
الدكتور بدر الدويش األمني العام 
املساعد لقطاع الفنون في املجلس 
الوطني لثقافة والفنون واآلداب، 
وقد عقدت اللجنة العليا املنظمة 
لالحتفالية، برئاسة الفنان محمد 
اخلضر، اجتماعا حضره مساعد 
الغوينم شقيق الراحل وأعضاء 
اللجنة العليا، تدارس املجتمعون 
خالله ع��ددا م��ن األم���ور املتعلقة 
باالحتفالية، ومنها إع���داد فيلم 
وثائقي عن الراحل يتضمن لقاء 
قصيرا مع شقيقه مساعد الغوينم، 
يتناول جوانب من حياة الراحل، 
إل��ى جانب ش��ه��ادات م��ن ع��دد من 
الفنانني الذين عاصروه، ويتضمن 

الفيلم لقطات وص��ورا من أعماله 
الفنية.

وح�����ول م��س��اب��ق��ة ال��ت��أل��ي��ف 
امل��س��رح��ي اخل���اص���ة ب���ال���دورة 
الثالثة »دورة غامن الصالح« من 

امل��ه��رج��ان، أك��د محمد اخلضر أن 
اللجنة العليا ب��دأت في استقبال 
النصوص املشاركة في املسابقة 
وهي خاصة باملؤلفني الشباب من 
اجلنسني من دول��ة الكويت، وأن 

ب��اب استقبال املشاركات مفتوح 
إلى نهاية شهر فبراير املقبل، حيث 
ستمنح للفائزين األوائ��ل جوائز 
مالية إلى جانب دروع وشهادات 

تقدير.

محمد اخلضر

فيلم وثائقي ومسابقة للتأليف في دورة »غامن الصالح«

الفنان الراحل غامن الصالح
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  الفريق الركن محمد اخلضر مع دفعة الطلبة الضباط )43( املوفدين الى كلية )سان سير( العسكرية

»ملست آسيا«: مسابقة الكويت 
للروبوت تدعم قدرات الطلبة 

 
  أكد املكتب اإلقليمي لقارة آسيا في املنظمة العاملية الستثمار أوقات 
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا )ملست( أن مسابقة الكويت السنوية 
للروبوت تدعم وتعزز ق��درات الناشئة والطلبة بأنشطة متطورة 

تتوافق وخطط الدولة.
جاء ذلك في تصريح صحفي ملدير املكتب االقليمي ل)ملست( داود 
األحمد أمس األربعاء على هامش اختتام املنافسات النهائية ملسابقة 
الكويت املدرسية السنوية ال12 في الروبوت للعام الدراسي اجلاري 
لطلبة وطالبات املرحلة املتوسطة مبدارس وزارة التربية الكويتية 

التي نظمها املكتب بالتعاون مع الوزارة على مدار يومني.
وأش��ار األحمد إلى أهمية التعاون املتميز بني املنظمة وال��وزارة 
والعديد من اجلهات الكويتية املعنية بالشباب والناشئة مشيدا 
مبركز الروبوت الكويتي التابع لوزارة التربية وبكلية علوم وهندسة 

احلاسوب ودورهما في حتكيم منافسات املسابقة.
وأوضح ان األثر االيجابي لألنشطة العلمية )الال صفية( في حياة 
الطالب ومسارهم األكادميي وعلى اندماجهم االجتماعي السليم 
ومنها مسابقة الروبوت. وأضاف أن الطالب الذين ميارسون أنشطة 
علمية تطبيقية يتفوقون في األنشطة املرتبطة باالبداع والنشاط 
اللغوي واملواد العلمية مقارنة مع زمالئهم الذين يكتفون باحلصص 
النظامية. وبني أن مسابقة الكويت املدرسية السنوية في الروبوت من 
األنشطة الطالبية التي تدخل في نطاق أنشطة متعددة تنظمها املنظمة 
ألبناء الكويت ومنها ملتقيات وفعاليات وطنية وآسيوية وعربية 

ودولية ذات مستوى عال يشهد لها داخل الكويت وخارجها.

تتمات

اللجنة تتجه
واضافت املصادر ان اللجنة التشريعية البرملانية تتجه لرفض 
مقترح فرض ضريبة على التحويالت املالية للوافدين الى اخلارج 
لعدم دستوريته والعتراض البنك املركزي على فرض هذا النوع من 

الضرائب او الرسوم على التحويالت املالية .

الصحة تدشن
اخلليج العربية واملؤشرات التنموية املطلوبة من دولة الكويت«.

وذك��ر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقدمي 
خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 
2018، مبينا ان »الشركة في انتظار إقرار واعتماد الوزارة للخطة 
التي ستبدأ مطلع العام املقبل بافتتاح اول مركزين صحيني في منطقة 

الضجيج والفروانية«.
م��ن ناحية أخ��ري دشنت وزارة الصحة، ام��س ، نظام احلجز 
اإللكتروني ملواعيد مراجعة املرضى للعيادات اخلارجية التابعة 
ملستشفيات منطقة الفراونية الصحية بهدف »تسهيل اإلج��راءات 

املتعلقة باخلدمات الصحية«.
ومن شأن »النظام االلكتروني« تقليص اإلجراءات وتوفير الوقت 
واجلهد على املرضى واألطباء إذ بات بإمكان املريض حجز موعد 
املراجعة إلكترونيا ب��دال من الذهاب إل��ى املستشفى كما يستطيع 
تغييره في حال الظروف الطارئة. وسيتم إطالق هذا النظام األسبوع 
املقبل مبنطقة اجلهراء الصحية على أن يتم تعميمه على بقية املناطق 

الصحية في البالد تباعا انطالقا من خطة عمل احلكومة.

تتمات


