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الخالد: مشاركة الضباط البحرينيين في الدورات التقدمية لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة
برعاية وحضور رئي���س األركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلالد احتفلت القوة اجلوية صباح امس ممثلة 
في معهد القوة اجلوية بتخري���ج الدورة التقدمية للضباط 
رقم 21 والتي انتسب اليها مجموعة من الضباط في احلرس 

الوطني الكويتي ومملكة البحرين الشقيقة.
واس���تهل احلفل بتالوة عطرة من آيات الذكر احلكيم ثم 
ألقى مس���اعد آمر معهد القوة اجلوية كلمة رحب من خاللها 
براعي احلف���ل واحلضور الكرمي وأعطى نب���ذة عن املناهج 
وال���دروس والتدريبات العملية التي تلقاها من�تس���بو هذه 
الدورة خالل فترة دراس���تهم والتي شملت دروسا عسكرية 

نظرية وعملية.
بعدها تفضل رئيس األركان العامة للجيش بتوزيع الشهادات 

واجلوائز على اخلريجني واملتفوقني منهم.
ووجه اخلالد كلمة للمحتفى به���م نقل من خاللها تهنئة 
ومباركة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك وه�نأهم بالتخ�رج وحصولهم على هذه النتائج 
الطيبة، مشيدا ب�مشاركة الضباط األش�قاء من مملكة البحرين 
م���ع اخوانهم الكويتيني مبثل هذه الدورات لكس���ب املعرفة 
وتبادل اخلب���رات التي تعود بالنفع عل���ى اجلميع، ومثمنا 
اجله���ود املبذولة من االخوة في قيادة القوة اجلوية، متمنيا 
لهم التوفيق، وان يحفظ اهلل الكويت حتت ظل قيادة صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة، وسمو ولي عهده 

األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل.
حضر حفل التخرج س���فير مملكة البحرين الشقيقة لدى 
البالد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وآمر كلية علي الصباح 
العسكرية ومساعد آمر القوة اجلوية والدفاع اجلوي وعدد 

من كبار قادة اجليش.

رئيس األركان حضر احتفال القوة الجوية بتخريج الدورة التقدمية للضباط »21«

الفريق الركن أحمد اخلالد وسفير البحرين لدى البالد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة يتوسطان اخلريجني

النصف: انطالق مهرجان الربيع في المدينة الترفيهية 29 الجاري

أنور النصف

فيصل القناعي

زوارها طوال مهرجان الربيع من 
الساعة الحادية عشرة صباحا 
حتى الس���اعة الحادية عشرة 
مساء، الفتا الى ان ادارة المدينة 
الترفيهي���ة رصدت العديد من 
الهدايا والجوائز التي ستوزع 
على زوار المدينة المشاركين 

في المهرجان.
واش���ار ال���ى ان المدين���ة 
الترفيهي���ة س���تقوم باطالق 
االلعاب النارية في ختام انشطة 
يوم افتتاح المهرجان، وتمنى 
النصف ان يقضي زوار المدينة 
اوقات��ا س���عيدة  الترفيهي���ة 
وممي���زة في ارج���اء المدينة 

الترفيهية.

29 الجاري وتس���تمر حتى 12 
فبراير المقبل، ويشتمل برنامج 
افتتاح المهرجان على العديد من 
االنشطة، حيث سيبدأ المهرجان 
ببرنامج فني بمصاحبة فرقة 
النج���وم الكويتية وذلك يوم 
الجاري، وتتخلل  الجمعة 29 
مهرجان الربيع عروض الفرق 
النس���ائية وفرق  الش���عبية 
لالطفال بمصاحبة الشخصيات 
الكارتونية ويتم تقديم برامج 
فنية يومي االثنين والجمعة 
من كل اس���بوع خ���الل عطلة 

الربيع.
وقال النصف ان ادارة المدينة 
الترفيهية تقدم لزوارها عرضا 

منح الزائر ثالثة العاب مجانية 
اعتبارا من بداية العام الحالي، 
وسيستمر العرض حتى نهاية 

فبراير المقبل.
ويتضم���ن البرنامج العام 
للمهرجان ايضا فرقة لالطفال 
ي���وم الجمع���ة 5 فبراير و12 
فبراير بمصاحبة الشخصيات 

الكارتونية.
واشار النصف الى ان االثنين 
من كل اس���بوع للنساء فقط، 
حيث تشارك في هذا اليوم الفرق 

الشعبية النسائية.
التشغيل في  وعن مواعيد 
النصف:  الربيع، قال  مهرجان 
الترفيهية  المدينة  تس���تقبل 

العمليات  ادارة  اكد مدير 
واالنشطة بشركة المشروعات 
ان���ور النصف  الس���ياحية 
استمرار التواصل بين المدينة 
الترفيهية وزوارها والعمل 
الخدمات  على تقديم افضل 
من خ���الل مش���اركتهم في 

المناسبات المختلفة.
واش���ار النص���ف الى ان 
المدينة الترفيهية اعدت برامج 
وانش���طة مختلفة لمهرجان 
المدينة  الربيع الذي تنظمه 
لل���زوار كعادتها  الترفيهية 
الس���نوية في عطلة الربيع، 
واضاف انه ستنطلق انشطة 
المهرجان يوم الجمعة الموافق 

يجتمع مجلس ادارة جمعية الصحافيني ظهر اليوم باملستشارين 
القانونيني للجمعية من احملامني نواف س���اري املطيري وعادل 
قرب���ان العلي وفيصل فالح الس���بيعي ورفاعي علوش العجمي 
وحمدان خالد النمش���ان وضيدان فالح املطي���ري وعماد حيدر 
الهزاع وفيصل عيال العنزي واحملامية عدوية خليفة الدغيشم 
وممثل عن احملامي خليل ابراهيم القطان بس���بب وجوده خارج 
البالد وبحضور نائب رئيس جمعية احملامني الكويتية احلميدي 
الس���بيعي ومستش���ار جمعية الصحافيني د.عايد املناع، وذلك 
لبحث موضوع مش���روع احلكومة لتعديل بعض مواد قانوني 
املطبوعات واملرئي واملسموع ومتابعة توصيات اجتماع رؤساء 
حترير الصحف اليومي���ة ومديري القنوات الفضائية الذي عقد 
مبقر اجلمعية االثنني املاضي، على ان يس���بق هذا اللقاء اجتماع 

ملجلس ادارة جمعية الصحافيني.

وهو خص���م 50% على بعض 
تذاك���ر االلعاب ذات الرس���وم 
داخل المدينة، هذا باالضافة الى 

»الصحافيين« تجتمع بمستشاريها القانونيين
لبحث تعديالت المطبوعات اليوم


