
االربعاء 31 مارس 2010   15محليات
أكد انور عبدالوه����اب النصف مدير إدارة 
العمليات واألنشطة باملدينة الترفيهية احد مرافق 
شركة املشروعات السياحية ان االدارة عزمت 
على تنظيم االحتفال اخلاص بيوم اليتيم العاملي 
كعادتها من كل عام وذلك يوم اجلمعة املوافق 2 
ابريل 2010، وسيتخلل هذا االحتفال برنامج معد 

خصيصا لهم يتضمن برامج ترفيهية متنوعة 
مبصاحبة الشخصيات الكرتونية احملببة لديهم 
وسيتم توزيع الهدايا واجلوائز على احلضور 
من االطفال وضيوف االحتفال. مشيرا الى ان 
مواعيد تشغيل املدينة في هذا اليوم ستكون 
نفس املواعيد املعتادة من الساعة الثانية ظهرا 

وحتى العاشرة مساء، وستبدأ انشطة االحتفال 
من الساعة اخلامسة عصرا، ومتنى النصف ان 
يستمتع زوار املدينة الترفيهية بالبرامج التي 
تنظمه����ا لهم، الفتا ال����ى ان املدينة الترفيهية 
س����تقدم عرضا مميزا خالل شهر مايو القادم 

وسيعلن عنه في القريب العاجل.

النصف: المدينة 
الترفيهية تحتفل بيوم 
اليتيم العالمي الجمعة العتيقي رئيسًا لجمعية المعاقين

والمطوع أمينة للسر

لجميع المعاقين بغض النظر 
عن الجنسية وللجميع بالمجان 
وترعى حاليا 450 طفال موزعين 
على مقرها الرئيسي في حولي 
الذي يق���دم الخدمة االيوائية 
باالضافة ال���ى مراكز الخدمة 
النهارية في كل من محافظات 

حولي والجهراء واألحمدي.

بورسلي أعضاء.
وتج���در االش���ارة الى ان 
الكويتي���ة لرعاية  الجمعية 
المعاقين تأسس���ت في مايو 
عام 1971 بهدف المساهمة مع 
الجهود الحكومية في تقديم 
الخدم���ات الالزمة لألبناء من 
ذوي االعاقة وتوفير الخدمات 

بشرى شعبان
عقدت الجمعية الكويتية 
لرعاي���ة المعاقين الجمعية 
العمومية العادية، وتخللتها 
التقريرين االداري  مناقشة 
والمالي والمصادقة عليهما، 
وتم انتخ���اب ثالثة اعضاء 
جدد بدال من الذين انتهت مدة 
عضويتهم وفاز في االنتخاب 
لعضوية مجلس االدارة كل 
من موضي سلطان العيسى 
المط���وع وم.منى  ومنيرة 

بورسلي.
وبعدها عقد مجلس االدارة 
المنتخب اجتماعا وزع خالله 
المناصب االدارية بين االعضاء 
العتيقي  واختار عبدالرحمن 
رئيسا ومنيرة المطوع أمينة 
للسر وموضي سلطان أمينة 
للصندوق وكال م���ن وفيقة 
الثاقب وعلي صالح عبداهلل 
وس���بيكة الجاس���ر وم.منى 

السلطان للصندوق والثاقب والعبداهلل والجاسر وبورسلي أعضاء

منيرة املطوع سبيكة اجلاسر

اللواء جاسم املنصوري يتفقد جناح احلرس الوطني في معرض اإلطفاء

 قدير: تبادل الخبرات بين »الحرس«
والجهات الحكومية لرفع شأن الوطن

شارك احلرس الوطني ممثال في وحدة اإلطفاء 
واإلنق���اذ التابعة لفرع الطوارئ الفنية بقيادة 
الدعم اللوجس���تي في مهرج���ان رجل اإلطفاء 
الثامن، والذي أقي���م في الفترة من 25 الى 27 
اجلاري بأسواق »شرق، املارينا، الكوت« برعاية 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان وبحضور مدير اإلدارة العامة لإلطفاء 

اللواء جاسم املنصوري.
والقت مشاركة احلرس الوطني وهي الثانية 
من نوعها لوحدة اإلطفاء واإلنقاذ، استحسان 
وقبول جميع املشاركني واحلضور في املهرجان 
مبا ملس���وه في أفراد احلرس الوطني من روح 
معنوي���ة عالية بجانب ع���رض أحدث اآلليات 
واملعدات واألجهزة املخصصة ألعمال الوقاية 

والس���المة منها آلية اإلنقاذ والتدخل السريع 
وآلية املكافحة واإلنقاذ في وحدة اإلطفاء واإلنقاذ 

باحلرس الوطني.
من جانبه، أكد آم���ر وحدة اإلطفاء واإلنقاذ 
باحلرس الوطني املقدم طالع عبدالرزاق قدير 
حرص احلرس الوطني على املشاركة في هذا 
املهرج���ان من منطلق توجيهات القيادة العليا 
الكرمية ممثلة في س���مو الش���يخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني والشيخ مشعل األحمد 
نائ���ب رئيس احلرس الوطني ووكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي بالعمل املش���ترك 
وتبادل اخلبرات بني احلرس الوطني واجلهات 
احلكومية في كل املجاالت لرفع ش���أن الوطن 

العزيز في ظل القيادة الرشيدة.

القالف لخريجي دورة ضباط الصف الـ 26:
ترجموا ما درستموه لواقع عملي 

بحضور رئيس هيئة التعليم 
العس����كري الل����واء الركن حامد 
الق����الف احتفلت صب����اح امس 
هيئة التعليم العس����كري ممثلة 
مبعه����د تدريب ضب����اط الصف 
واالف����راد بتخريج دورة ضباط 
الصف رقم 26 الذين أنهوا فترة 
التدريب األساسي بنجاح ليلتحقوا 

مبختلف وحدات اجليش.
والق����ى آمر مدرس����ة تدريب 
ضباط الصف كلم����ة رحب من 
خاللها براعي احلفل واحلضور 
الكرمي، وبني من خاللها املناهج 
وال����دروس والتدريبات العملية 
التي تلقاها منتسبو هذه الدورة 
خالل فترة تدريبهم باملدرس����ة 
والتي ش����ملت دروسا عسكرية 
نظرية وعملية اساسية، ثم أدى 
اخلريجون القسم القانوني، بعدها 
قدم مجموعة من اخلريجني عرضا 

حلركات الفصيل الصامت للقدرات 
العسكرية ومهارة امليدان.

وفي اخلت����ام تفضل رئيس 
هيئة التعليم العسكري بتوزيع 
الشهادات واجلوائز على اخلريجني 
واملتفوقني منهم، ناقال لهم حتيات 
ومباركة رئي����س األركان العامة 
للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 

الصباح.
هذا وقد أثنى اللواء القالف على 
اجلهود التي تبذل من معهد تدريب 
ضباط الص����ف واالفراد، ومتنى 
التوفي����ق والنجاح،  للخريجني 
وأن يترجموا ما تلقوه من علوم 
ودروس عسكرية إلى واقع عملي 
في حياتهم العسكرية لتحقيق 
الهدف املرجو منه����م في الدفاع 
عن هذا الوط����ن املعطاء. حضر 
حفل التخرج عدد من قادة اجليش 

وجمع من أهالي اخلريجني.

تكرمي أحد اخلريجني


