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 أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمد اخلالد أمس الثالثاء بجهود منتسبي القوة اجلوية 
وقوة املغاوير من ضباط وضباط صف وافراد في حماية 

الوطن والذود عن ترابه.
وقال الشيخ محمد اخلالد في تصريح للصحافيني على 
هامش مترين )إعصار 2017( الذي نفذته القوة اجلوية 
بالذخيرة احلية في ميدان االدي���رع إن القوة اجلوية 
حتافظ على اعلى درجات اجلاهزية القتالية واالستعداد 

العسكري.
وأض��اف أن التمرين املقبل سيشمل جميع قطاعات 
اجليش مبشاركة وزارة الداخلية واحل���رس الوطني 
مشيرا الى أن جميع هذه املؤسسات منظومة واحدة تعمل 

من أجل حماية الوطن والذود عن ترابه.

وأف���اد ب��أن )إع��ص��ار 2017( يتضمن تنسيقا جويا 
ارضيا نفذته القوة اجلوية مبشاركة قوة املغاوير معربا 
عن إعجابه مبا شاهده من حرص واهتمام منتسبي القوة 
اجلوية والوحدات املشاركة في العمل بكل تفان وإخالص.

وأوض��ح أن الكويت بلد مسالم وجيشه دفاعي داعيا 
املولى عز وجل ان يحفظها وشعبها من كل مكروه حتت 

ظل قيادتها الرشيدة.
وحضر التمرين كل من رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر ونائب رئيس األركان 
الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف الصباح ووكيل 
احلرس الوطني الفريق هاشم عبدالرزاق الرفاعي واملدير 
العام لالدارة العامة لالطفاء الفريق خالد املكراد وعدد من 

القيادات العسكرية واألمنية. 

2017( الذي نفذته القوة اجلوية بالذخيرة احلية  الشيخ محمد اخلالد خالل حضوره مترين )إعصار 

»2017 أشاد بجهودها في حماية الوطن خالل مترين »إعصار 

محمد اخلالد: »القوة اجلوية« حتافظ على أعلى درجات اجلاهزية القتالية

برعاية الفريق الركن هاشم الرفاعي ومشاركة وزارتي الدفاع والداخلية

احلرس الوطني ونظيره البحريني يبدآن مترين 
»تعاون3« لتعزيز التعاون األمني والعسكري

 حتت رعاية وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي 
وح��ض��ور قائد احلماية والتعزيز اللواء 
الركن فالح شجاع فالح، بدأت قيادة احلماية 
والتعزيز )ل���واء األم��ن ال��داخ��ل��ي(، مترين 
)تعاون3(، بالتعاون مع احلرس الوطني 
البحريني الشقيق، ومب��ش��ارك��ة وزارت��ي 
الدفاع والداخلية، والذي يستمر ملدة أسبوع.

وألقى مدير التمرين اللواء الركن فالح 
ش��ج��اع كلمة رح��ب فيها ب��امل��ش��ارك��ني في 
التمرين ونقل إليهم حتيات سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني 
ومعالي الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
نائب رئيس احلرس الوطني، وسعادة وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 

عبدالرزاق الرفاعي.
وقال إننا نستمر بالتعاون مع األشقاء في 
احلرس الوطني البحريني بإقامة فعاليات 
مترين )ت��ع��اون 3(، مب��ا يشتمل عليه من 
تدريبات على املشبهات، وتدريبات ميدانية 
على األم��ن الداخلي والعمليات اخلاصة، 

وتدريب الضباط على القيام بأعمال القيادة 
امليدانية وتفعيل مركز العمليات املتنقل 
واالت��ص��االت. وأوض���ح ان التمرين يأتي 
تنفيذا لبروتوكول التعاون بني احلرس 

الوطني الكويتي ونظيره البحريني، مشيرا 
إلى أن توسيع آفاق التعاون مع املؤسسات 
الدفاعية واألمنية يعد هدفا استراتيجيا 
نصت عليه وثيقة األه��داف االستراتيجية 

2020 للحرس الوطني )األمن أوال( لتبادل 
اخلبرات، واحملافظة على اجلاهزية وتعزيز 
املهمة احليوية للحرس الوطني واالرتقاء 
بإدارة الشؤون العسكرية واألمنية، مؤكدا 
اهمية التمرين بعد جناح نسختيه السابقتني 
بدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة في 
جتسيد التعاون األمني والعسكري وحتقيق 

التكامل داخل املنظومة اخلليجية.
وم��ن جانبه ألقى مساعد آم��ر التمرين، 
آمر لواء األمن الداخلي العقيد الركن يوسف 
محمد ي��وس��ف كلمة ش���رح فيها أه���داف 
التمرين، مبينا أنه يشمل التخطيط املشترك 
لعمليات العزل والتطويق ومكافحة الشغب، 

ومواجهة اإلرهاب.
وأك��د ان التمرين يسعى لرفع جاهزية 
ال��وح��دات القتالية وإب���راز دور ق��ادة فرق 
القتال في اداء املهمات، مع استعراض قوة 
وحدات لواء األمن الداخلي وكفاءتها. مشيرا 
إلى االستفادة من إمكانيات مركز التدريب 
التشبيهي في تطوير قدرات الضباط وضباط 

الصف واألفراد.

اللواء فالح شجاع يتقدم احلضور خالل التمرين
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اخلالد في لقطة جماعية مع املشاركني

2017( الذي نفذته القوة اجلوية بالذخيرة احلية جانب من مترين )إعصار 

اجل��������������ي��������������ش وال��������������داخ��������������ل��������������ي��������������ة واحل���������������������������������رس ال����������وط����������ن����������ي 
م��������ن��������ظ��������وم��������ة واح��������������������������دة ت����������������������ذود ع�������������ن ت����������������������راب ال���������وط���������ن 

الكويت تستعيد ذكرى انطالق عاصفة الصحراء 
 1991 لتحريرها من االحتالل العراقي عام 

 مرت يوم أمس على دولة الكويت ذكرى محفورة 
في تاريخها وذاكرة ووجدان شعبها عندما انطلقت 
فجر ي��وم 17 يناير ع��ام 1991 أول غ��ارة جوية 
لقوات التحالف الدولية معلنة بداية عملية )عاصفة 
ال��ص��ح��راء( لتحرير ال��ب��الد م��ن ب��راث��ن االح��ت��الل 

العراقي الغاشم.
وك���ان ق���رار ب��دء العملية ق��د ات��خ��ذه الرئيس 
االمريكي السابق جورج بوش حوالي الساعة 11 
صباح يوم 15 يناير 1991 بعد اجتماع مع كبار 
مستشاريه لالمن القومي على أن يتم التنفيذ في 
الوقت احمل��دد ان لم يحدث انفراج دبلوماسي في 

الدقيقة االخيرة.
وشهدت حرب حترير دولة الكويت تطبيق أحدث 
التطورات التكنولوجية العسكرية وب��دا التفوق 
واضحا لدرجة فقدت معها القوات العراقية إمكانات 
االتصال ونقل املعلومات بني القيادات واالف��راد 

وقطاعات اجليش املختلفة.
وبدأت عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت 
بضربة جوية هجومية ال مثيل لها ف��ي العنف 
والشدة حني أقلعت الطائرات املشاركة في الضربة 
من حامالت للطائرات في اخلليج العربي والبحر 
االحمر وقاعدة اجنرليك اجلوية في تركيا والقواعد 

اجلوية في السعودية والبحرين.
وتابع املاليني من املشاهدين في أنحاء العالم 
مبا في ذلك أهل الكويت في الداخل تطورات احلرب 
على شاشات التلفزيون وشاهدوا الغارات اجلوية 
على بغداد ليال مثلما شاهدوا اندالع النيران في ابار 
النفط التي أشعلها العراقيون والدمار الذي أحدثته 
صواريخ سكود العراقية في املعسكرات االمريكية 

بالسعودية.
ووجه سمو ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء 
آن��ذاك املغفور له الشيخ سعد العبدالله السالم 
الصباح كلمة إل��ى أبناء الكويت املرابطني داخل 
الكويت حيث حيا صمودهم ضد جحافل الظلم 
والطغيان ورفضهم اخلضوع للطغاة املعتدين 
وب��ش��ر س��م��وه أن شمس التحرير ستشرق عن 
قريب وان ساعة اخل��الص من طغيان املجرمني 
أزفت وان بشائر اللقاء على ارض الوطن احلبيب 
تلوح في االف��ق القريب. وسيطرت التكنولوجيا 
وتكتيكات احلرب على مجريات األحداث فقد شنت 
ثماني طائرات اباشي أي اتش - 64 غارة على علو 
منخفض لتدمير محطات الرادار بصواريخ ومدافع 
ثقيلة حيث أقامت ممرا متكنت من خالله طائرات 
التحالف من القصف دون أن تكتشفها ال��رادارات 

العراقية.
وشاركت طائرات » جاجورا » ب��دور كبير في 
توجيه الطائرات املهاجمة والتشويش على االجهزة 

املضادة والرادارات.
وك��ان لطائرات » اف 117 » دور أس��اس��ي في 
الضربة االول��ى حيث أعمت ال����رادارات العراقية 
وقصفت أهدافا في بغداد ولم يستطع الدفاع اجلوي 

العراقي ان يسقط أي طائرة منها.
واستمرت غارات اليوم االول 240 دقيقة متقطعة 
اشتركت بها 400 طائرة بطلعات بلغت 1200 
طلعة نفذت القوات اجلوية السعودية والكويتية 
منها 302 طلعة ودمرت خالل عمليات اليوم االول 
نحو نصف طائرات العراق وهي جاثمة فوق االرض 
واشتركت في هذه الطلعات طائرات مختلفة األنواع 
وبتوجيه م��ن ط��ائ��رات االواك���س ف��ي ح��ني أطلقت 
البواخر احلربية األمريكية نحو 100 صاروخ من 
طراز توماهوك أصابت أهدافها في العراق والكويت.

وت���رك���زت ال���غ���ارات ع��ل��ى م���راف���ق االس��ل��ح��ة 
البيولوجية وال��ذري��ة والكيميائية ف��ي املوصل 
واربيل والكوفة ونينوى ومنرود في شمال العراق 
ومدن السماوة وبغداد والبصرة في اجلنوب وكذلك 

ضرب قواعد برية في الكويت.
وانتهجت قوات التحالف الدولي أسلوب احلرب 
االلكترونية في تعطيل محطات الطاقة الكهربائية 
ال��ع��راق��ي��ة ول���م تعمد ال���ى ق��ص��ف ه���ذه احمل��ط��ات 
بالسالح التقليدي وهو القنابل الشديدة االنفجار. 
وغيرت عملية عاصفة الصحراء التفكير السياسي 
واالستراتيجي في املنطقة وبينت أن احلرب احلديثة 
تعتمد بشكل كبير على اجل��و مم��ا اب��ط��ل نظرية 
التحصينات واخلنادق واخلطوط الدفاعية الثابتة 
وأظهرت عدم جدواها أمام التقدم التكنولوجي في 

االسلحة احلديثة.
وف��ي غضون أسبوعني شلت العملية دفاعات 
العراق اجلوية وقيدت سالحه اجلوي إضافة إلى 
التشويش على أجهزته ال��راداري��ة ونظم القيادة 
واالتصال. واشترك في حرب حترير الكويت اكثر 
من 100 سفينة أمريكية مبا فيها املدمرة )ميزوري( 
التي قصفت مواقع داخل الكويت مستخدمة قذائف 
ضخمة تزيد زنة الواحدة منها على ألف كيلو غرام 
واملدمرة )ويسكانس( التي شاركت للمرة االولى 
منذ احلرب الكورية إضافة إلى حامالت الطائرات 
)س��ارت��وغ��ا( و)كينيدي( و)ت��ي��ودور روزف��ل��ت( 
و)أمريكا( و)ميدواي( و)رينجر( و 1800 طائرة 

مقاتلة و 1700 طائرة هليوكوبتر.
وشاركت في احلرب 40 طائرة أف 117 )شبح( 
بطلعات جوية بلغت 1300 طلعة كما شاركت 48 
طائرة )أف 15 أي سترايك أيغل( بعدد 2200 طلعة 
واستخدمت القوات األمريكية جهازا يدعى )سالجر( 
يحمل باليد وهو عبارة عن مزيج من كمبيوتر وجهاز 
اتصال ميكن الدبابات وحتى املشاة من االتصال 
فورا باألقمار الصناعية اليصال املعلومات اضافة 
الى استخدام ثمانية أقمار صناعية للتصوير فوق 
املواقع العراقية في الكويت والعراق ولإلنذار املبكر 

ضد صواريخ سكود وللتنصت طوال 24 ساعة.
ولعبت القوات اجلوية الكويتية دورا بارزا في 
حرب حترير الكويت حيث قامت بضرب االه��داف 
داخ��ل الكويت في سبيل احملافظة على املمتلكات 
الكويتية باالضافة إلى ضرب املطارات ومرابض 
املدفعية العراقية وجتمعات ال��ع��دو باختالف 
أحجامها وأهميتها وصنوفها. وبانتهاء العمليات 
اجلوية والبرية يوم 27 فبراير 1991 كانت قوات 
التحالف قد أسقطت 88500 طن من الذخائر منها 

ذخائر موجهة ذات درجة عالية من الدقة.
وب��ل��غ��ت م��س��اه��م��ات دول ال��ت��ح��ال��ف ف��ي ح��رب 
حترير الكويت 53 مليار دوالر كان نصيب املانيا 
منها 6 مليارات و572 مليون دوالر واليابان 10 
مليارات و72 مليون دوالر وكوريا اجلنوبية 355 
مليون دوالر والكويت 16 مليارا وستة ماليني 
دوالر والسعودية 16 مليارا و839 مليون دوالر 
واالمارات اربعة مليارات و88 مليون دوالر ودول 

أخرى 30 مليون دوالر.
وك���ان إمي���ان دول التحالف ب��ع��دال��ة القضية 
الكويتية وع��ودة الشرعية إليها هو ال��ذي ساهم 
بحشد كل هذه القوات الخراج جيش النظام العراقي 
من الكويت فقد بلغ عدد دول التحالف ما يقارب 32 

دولة اشتركت جميعها حتت قيادة واحدة.
وش���ارك اكثر م��ن 750 ال��ف جندي منهم نحو 
500 الف امريكي ميثلون القوات البرية والبحرية 
ومشاة البحرية والقوات اجلوية و30 الف بريطاني 
و13 ال��ف فرنسي يضاف إليهم نحو 200 الف 
عنصر يشكلون الوحدات العربية التي انضمت الى 

التحالف.
وبفضل من الله ثم بإصرار تلك الدول الشقيقة 
والصديقة الح بريق النصر يوم ال26 من فبراير 
عام 1991 لتعود الكويت حرة أبية يفيء بظلها 

القاصي والداني في ظل حكم آل الصباح الكرام.

»األشغال« تفتتح حتويلة مرورية باالجتاهني 
– ميناء عبدالله  على طريق الوفرة 

ريا�ض عواد 

اعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال العامة املهندس 
اح��م��د احل��ص��ان ع��ن اف��ت��ت��اح حتويلة 
مرورية باالجتاهني على مرحلتني على 
طريق الوفرة – ميناء عبدا لله )306( 
مقابل مدينة صباح االح��م��د السكنية 
وذلك على مرحلتني أمس واليوم ضمن 
مشروع إنشاء وإجن��از وصيانة طرق 
وجسور وأخ��رى للطريق الواصل بني 
ميناء عبدا لله والوفرة العقد ه ط /238،  
وقال احلصان في تصريح صحافي أن 
افتتاح التحويالت املرورية يتم من خالل 
التنسيق الكامل مع االدارة العامة للمرور 
لضمان سالمة وأم��ان م��رت��ادي الطرق 
مشيرا الى املشروع الذي سيتم افتتاح 
التحويلة املشار اليها عليه من املشاريع 
الهامة التي ينفذها القطاع حاليا وبكلفة 
إجمالية 82.808 مليون دينار لتسهيل 
حركة املرور لسكان مدينة صباح االحمد 
ومدينة الوفرة وتقليل نسب احلوادث 
املرورية ورفع مستوى االمن والسالمة 

باإلضافة الى إعادة تأهيل الطرق القائمة 
وإن��ش��اء ط��رق حديثة بحسب املعايير 
التصميمية للطرق السريعة مشيرا الى 
ان املشروع يتكون من أربع أقسام ويبلغ 
أط��وال الطرق االجمالي فيه 41 كم كما 
يتضمن 9 تقاطعات معظمها عبارة عن 
جسر علوي لتامني إنسيابية مرورية مع 
دوار على مستوى االرض وذلك لتأمني 
 U-TURN ال��رب��ط ب��ني امل��دن وت��ام��ني
ويبلغ طول الطريق رقم 306 )41كم + 
9تقاطعات (.  وفي سياق منفصل افاد 
احلصان بان القطاع يجهز حاليا الفتتاح 
حتويله م��روري��ة عند تقاطع الدائري 
ال��س��ادس م��ع ش���ارع ال��غ��وص متهيدا 
الفتتاحها ضمن مشروع انشاء واجناز 
وصيانة ش��ارع ال��غ��وص م��ن الطريق 
الدائري اخلامس الى الطريق الدائري 
السادس بكلفة اجمالية 77.33 مليون 
دينار، ليخدم حركة امل��رور القادمة من 
املناطق السكنية احملاذية ويهدف الى 

زيادة انسيابية حركة املرور.

خالل حملة لقسم مراقبة الباعة اجلائلني في »خيطان«

اخلرينج: مصادرة وإتالف أجهزة كهربائية 
وأثاث مستعمل ومواد غذائية

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
عن تنفيذ قسم متابعة الباعة املتجولني التابع 
إلدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة الفروانية حملة ميدانية على 
منطقة خيطان أس��ف��رت ع��ن م��ص��ادرة و رفع 
حمولة عدد )3( لوري من األجهزة الكهربائية 
واألث��اث السكراب وقد مت إرسالهم إلى موقع 
احلجز بأمغرة ومصادرة ورفع عدد )3( لوري 
من اخلضروات والفواكه وحترير مخالفتني 

بائع متجول.
و أوض���ح م��دي��ر إدارة ال��ن��ظ��اف��ة العامة 
وإش��غ��االت الطرق سعد اخلرينج ب��أن إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت الطرق في إطار 
تطبيق اخلطة التي أعدتها للحد من املظاهر 
السلبية التي نشوه املنظر العام للمحافظة 
قام قسم متابعة الباعة اجلائلني بتنفيذ حملة 
تفتيشية استهدفت أحد األس��واق العشوائية 
لبيع اخلضروات والفواكه واألث��اث املستعمل 
واألجهزة الكهربائية مبنطقة خيطان بهدف 
احل��د من املمارسات اخلاطئة التي يقوم بها 
البعض بإقامتهم أسواق عشوائية يتم فيها بيع 
وتداول مواد غذائية يتم عرضها في الطل األمر 
الذي يؤدي إلتالفها بفعل تغير األحوال اجلوية 
فضال عن العمالة التي تقوم ببيعها ال يحملون 

شهادات صحية تؤكد خلوهم من األمراض.
وش��ارك في احلملة املفتشني محمد دوخي 
املطيري،أحمد غلوم الكندري، متعب مطلق 
ذاع���ر، راش���د ص��الح الصيرفي ون��اص��ر عبد 

احلميد أحمد.
وم��ن جانبها دع��ت ادارة العالقات العامة 

ببلدية الكويت املواطنني واملقيمني االتصال على 
الرقم ) 1844448 ( او عبر مواقع التواصل 
االجتماعي املعرف حتت kuwmun@ في حال 
وجود اي شكوى أو استفسار يتعلق بالعمل 

البلدي.

جانب من الطريق

مصادرة أثاث مستعمل


