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مبارك يقّلد ضابطًا كويتيًا من الدفعة 103 من الكلية الحربية نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية

القاهرة ـ خديجة حمودة
حصل الضابط بدري فالح عبدالكرمي عبدالكرمي على املركز 
األول عل���ى ضباط البعثات في الدفعة 103 حربية دفعة الفريق 
أول فؤاد محمد ذكري، حيث قّلده الرئيس محمد حسني مبارك 
نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية تقديرا لتفوقه وأدائه 

لواجبه أثناء فترة دراسته على أكمل وجه.
وضمت الدفعة 11 ضابطا كويتيا وهم: حمد توفيق عبدالواحد 
الكلبي وراشد مشعان بدر املطيري وسامي عارف العنزي وفهد 

ف���الح فهد العجمي وفيصل فالح محم���د املطيري ومحمد عادل 
محم���د الهاجري ومطلق مجبل عب���داهلل املطيري وخالد مزيد 
رحيل مزيد العنزي وعبداهلل عارف ثنيان الش���مري وأحمد مد 

اهلل عايض مصارع العنزي.
وفي تصريحات خاص���ة ل� »األنباء« أكد اللواء أركان حرس 
محمد فليفل مدي���ر الكلية احلربية ان الطلبة الوافدين يتلقون 
نفس التدريب والدراس���ة مثلهم في ذلك مثل الطلبة املصريني، 
وان ش���عار الكلية احلربية يؤكد ان اجلميع واحد، حيث يعامل 

اجلميع باس���م طالب الكلية احلربية دون متييز جلنس���ية عن 
أخرى. وأضاف ان املناهج الدراسية تتضمن وسائل تعليم حديثة 
ومتطورة، باإلضافة الى التدريب على أحدث األسلحة والتطورات 
العلمي���ة. كما يقوم الطلبة بزيارات للكليات املناظرة في العالم 

من خالل تبادل الزيارات لالستفادة بخبرة كل كلية.
وأوضح انهم يلتقون بكبار رجال الدولة والوزراء لالستماع 
إليهم ومناقشتهم في أي حدث سياسي أو عسكري على مستوى 

العالم.

 جمعية السرة التعاونية
تكشف عن برنامجها الصيفي

عادل العتيبي
اصدر مجلس ادارة جمعية 
السرة التعاونية دليل برنامج 
الصيف لعام 2009 حتت عنوان 
»أكي���د صيفك���م معانا حلو« 
يتضم���ن نش���اطات صيفية 
متعددة س���واء اجتماعية او 
ثقافية او رياضية ويس���تفيد 
منها جميع افراد االسرة متمنيا 
ان تع���ود ه���ذه البرامج على 
بالفائدة  املساهمني واس���رهم 
واملتع���ة. وب���ني املجلس أن 
البرامج ستكون بأسعار مدعومة 
لتك���ون في متن���اول اجلميع 
ويتضمن البرنامج خصومات 
على تذاكر مخفضة »للمدينة 
الترفيهي���ة، قرية املس���يلة، 
منتزه الشعب الترفيهي، منتزه 
الشعب للصغار، ارض االطفال، 
سباق السيارات مركز كوزمو 
)بولين���غ(، طفل املس���تقبل، 
االكواب���ارك، حول���ي ب���ارك، 
شامبني«، باالضافة الى التعاون 
مع بعض االندية الصيفية التي 
تقدم برامج دينية تناسب كل 
مرحلة عمرية وبرامج تعليمية 

ثقافية وتربوية وترفيهية.
الى جانب التعاون مع املركز 
الكويتي للغوص واالنش���طة 
املائية لتقدمي دورات تدريبية 
واالكادميية الكويتية للغوص 
والس���باحة مع وجود دورات 
ملعاه���د خاصة س���واء كانت 
صحي���ة او تربوية او ثقافية 
او اجتماعية كل ذلك من اجل 
القضاء على اوقات فراغ العطلة 
الصيفية لتعود باملنفعة على 

املساهمني وذويهم.

تحت شعار أكيد صيفكم معانا حلو

غالف برنامج الصيف

أحمد اخلباز


