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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

اأحمد �صربي فراج

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

جــدتـــــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

يوسف القناعي: المشاركون في »اخسر 7 كيلو« 
فقدوا 33 كلغ خالل أسبوعين

اقام املشروع الشبابي »آمي سترونغ« الذي يهدف 
الى تعزيز قدرات املجتمع البدنية والذهنية ومساعدة 
اف����راده في حتقيق اهدافهم ومس����اعيهم في احلياة 
ومبشاركة مستشفى دار الشفاء - اليوم الثاني من 
برنامج »اخسر 7 كيلو« وهو برنامج صحي يساعد 
في تعزيز حياة املشتركني وحتويلها الى حياة اكثر 
صحة واش����راقا، ويشرف على البرنامج العديد من 
االخصائيني الغذائيني هم د.عبداهلل املطوع باالضافة 
الى املدرب الرياضي يوس����ف القناعي واخصائيتي 
التغذية دالل النخيالن وس����ارة الكندري باالشتراك 
ايضا مع د.ياس����مني عبدالغفور. ويهدف البرنامج 
الى تغيير حياة املشترك من خالل التوعية الغذائية 
الصحية السليمة التي تعتمد في اسلوبها على البساطة 
والسالسة، بحيث ميكن ألي شخص ان يتبعها دون 
صعوبة في التأقلم. ويتكون البرنامج من مجموعة 
من احملاضرات وورش العمل واجللسات االستشارية 
التي يتخللها النصائح واملراقبة العامة باالضافة الى 
قياس دوري الوزان املشتركني ومراقبة صحتهم العامة. 

وافاد يوس����ف القناعي مبناسبة انطالق احملاضرة 
الثانية بأن املشاركني خضعوا لعملية قياس الوزانهم 
فتبني فقدانهم 33 كيلوغراما، وقد مت تقدمي محاضرة 
للمشتركني القتها دالل النخيالن عن كيفية التعرف 
على محتويات الطعام الواجب تناوله قبل الش����راء 
والتن����اول. كما القى د.عب����داهلل املطوع محاضرته 
التي تضمنت بعض احلقائق والشائعات املنتشرة 
في عالم الصحة وتخفيف ال����وزن. والقى القناعي 
كلمة قال فيها: ان خس����ارة 33 كيلوغراما من اوزان 
املشاركني تعني تقدمهم وجتاوبهم مع االفكار املطروحة 
وحتقيق االهداف املرجوة من هذه الدورة، مشيرا الى 
ان خسارة هذا الوزن وخالل اسبوعني فقط تساهم 
في تشجيع اجلميع للوصول الى نتائج افضل خالل 

الفترة املتبقية. 
واختتم القناعي قائال: ان هذه احملاضرة ما هي اال 
متابعة لالجنازات التي حتققت في منتصف الدورة 
وما س����يتم العمل به خالل املرحلة املقبلة سيكون 

افضل واجنح.

د.عبداهلل املطوع ويوسف القناعي وإخصائيتا التغذية دالل النخيالن وسارة الكندري ود.ياسمني عبدالغفور

الشيخة أمثال األحمد في حديث لطلبتنا في فرنسا بحضور د.نايف الركيبي والسفير علي السعيد

جولة في مدرسة اللغات بوزارة الدفاع العميد الركن م.هاشم يوسف يستمع إلى شرح من املقدم الركن حمود املطيري

عادل اجليران ابن الشهيد الرائد خالد 
اجليران

املالزم أحمد الفهد من أسرة الشهيد 
املالزم علي صالح الفهد

فالح الفضلي ابن الشهيد وكيل أول 
مضحي خلف الفضلي

ذوو شهداء الكويت في احلروب العربية قبل مغادرتهم الى مصر

بعثة أسر الشهداء الكويتيين في الحروب العربية 
بدأت زيارة قبور ذويهم في مقبرة السويس

وفد التعليم العسكري اطلع على إعداد الدارسين في مدرسة اللغات

قام قائد التعليم العسكري في احلرس الوطني العميد 
الركن م.هاشم يوس���ف يرافقه وفد من التعليم العسكري 
بزيارة الى مدرس���ة اللغات بهيئة التعليم العس���كري في 
وزارة الدفاع، حيث كان في استقبالهم آمر مدرسة اللغات 
املقدم الركن حمود املطيري. واطلع الوفد خالل الزيارة على 
املستوى املتقدم ملدرسة اللغات في وزارة الدفاع وما وصلت 
اليه من تطور واضح في إعداد وتأهيل الدارس���ني، كما مت 

التنسيق حول تزويد احلرس الوطني باملعلومات الكافية 
عن طبيعة الدراس���ة واملناهج املتبعة وكيفية سير وادارة 
الدورات املنعقدة التي تشرف عليها مدرسة اللغات اشراف 
مباشر. واشاد العميد الركن م.يوسف بتعاون هيئة التعليم 
العس���كري في وزارة الدفاع مع احلرس الوطني وتزويده 
باملعلومات وبرامج التدريب التي تس���اهم بشكل كبير في 
رفع املستوى العلمي والثقافي للمنتسبني، وذلك بناء على 

توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني وحرصها الدائم 
على دعم أوجه التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع وتبادل 

اخلبرات العلمية في شتى املجاالت.
ضم الوفد كال م���ن آمر مدارس احلرس الوطني العقيد 
الركن خالد صالح وآمر مركز تدريب احلاسب اآللي واللغات 
املقدم احمد فهد وآمر جناح احلاسب اآللي النقيب علي بداي 

وركن 2 اختبارات املالزم أول جراح احمد.

باريس � كونا: دعت رئيسة املركز التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
الطلبة الدارسني في فرنسا الى املساهمة في التعريف بالكويت واجنازاتها 
االنس����انية للمجتمع الفرنسي. وقالت خالل لقائها مع الطلبة في حفل 
عشاء أقيم في منزل سفيرنا لدى فرنسا علي السعيد الليلة قبل املاضية 
ان على الطلبة التعريف باجنازات الكويت االنسانية للشعب الفرنسي 
ومنها مساهمة صندوق التنمية االقتصادية في تنمية العديد من الدول 
دون النظر الى املعتقدات السياسية او الفكرية. وأضافت ان هناك اجنازات 
كويتية نفتخر بها ومنها اس����قاط القروض عن الدول الفقيرة ودعوة 
الدول الغنية للقيام بذلك وصندوق األجيال القادمة، كما ان هناك العديد 
من املؤسسات الكويتية التي تعد رائدة في مجالها منها الهيئة العامة 
لشؤون القصر. وأعربت عن متنياتها في ان يقوم الطلبة بدراسة تلك 
املؤسسات واجنازاتها واملشاركة في انشطة تشرح تلك االجنازات الى 
املجتمع الفرنس����ي خاصة ان الكويت ستحتفل العام املقبل مبرور 50 
عاما على اس����تقاللها. وأكدت ان الكويت ال تقاس باملباني واملعمار وال 
بالنفط بل باإلنسان الكويتي الذي نفخر بإنسانيته واجنازاته. وأشادت 
مبساهمة الطلبة في اجناح منتدى العمل التطوعي في الكويت وفرنسا، 
مشيرة الى انها ستنقل لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ما 

اطلعت عليه من مساهمات الطلبة.
من جانبه رحب سفيرنا لدى فرنسا بالشيخة أمثال األحمد ووكيل 
الشؤون احمللية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.نايف الركيبي، 
مؤكدا ان كل طالب يعد س����فيرا للكويت في فرنسا ومعربا عن شكره 
للشيخة أمثال األحمد ملبادرتها بلقاء طلبة الكويت في فرنسا. واقترح 

السفير السعيد عقد لقاء بني السفارة واحتاد الطلبة إلعداد ورقة حول 
اقتراحات الطلبة للمساهمة في احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما على 

استقاللها ورفعها الى الشيخة أمثال األحمد.
وبدوره، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر برجس 
البرجس العمل التطوعي باجلانب املضيء واملشرق في حياة الشعوب 
مبرزا في هذا االط����ار اهمية العمل التطوعي الكويتي. وذكر البرجس 
أن العم����ل التطوعي في الكويت أصبح جزءا م����ن حضارتها احلديثة 
ويشكل ركنا مهما في عالقاتها الداخلية واخلارجية، داعيا الطلبة الى 
االنخراط في العم����ل التطوعي. وأكد أهمية تضافر اجلهود التطوعية 
مع جهود الدولة من اجل املس����تقبل، مشيرا الى قيمة العمل التطوعي 
وحاجة املجتمع الى س����واعد ابنائه وفكرهم اخلالق. وقال ان الكويت 
كانت ومازالت سباقة لتفعيل العمل اخليري والتطوعي داخليا وإقليميا 
ودولي����ا، مبينا ان هذا العمل التطوعي »نابعا من عقيدتنا الس����محاء 
وتقاليدنا األصيلة واالقتناع الش����خصي واالس����تعداد الذاتي املوجود 

باإلنسان الكويتي«.
ومن ناحيته، أكد أمني سر االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا 
والدول املجاورة احمد عبدالكرمي في كلمة باسم الطلبة استعدادهم لتقدمي 
كل ما يس����هم في تعريف بالدهم ورفع اسمها لدى املجتمع الفرنسي. 
وقال ان االحتاد سيقوم بتشكيل جلان لدراسة ما ميكن ان يساهم فيه 
الطلبة في تعريف املجتمع الفرنسي في جميع املدن باالجنازات الكويتية. 
وساهم الطلبة خالل اللقاء في تقدمي اقتراحاتهم فيما ألقى أحد الطلبة 

قصيدة شعر مبحبة الكويت والفخر باالنتماء لها.

مببادرة كرمية وبتوجيهات 
من النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك وتنفيذا لتوجيهات 
النائب األول أصدر رئيس األركان 
العام���ة للجيش الفريق الركن 
أحمد اخلال���د تعليماته إليفاد 
عدد من أسر الشهداء الكويتيني 
املش���اركني في ح���رب أكتوبر 
بالتنس���يق مع مكتب الشهداء 
واألسرى التابع ملديرية التوجيه 
العامة  املعن���وي والعالق���ات 
ومكتب االرتباط العسكري لدى 
سفارة الكويت بجمهورية مصر 

العربية.
وقد وصلت بعثة أسر الشهداء 
الكويتيني الى جمهورية مصر 
العربية بعد أن استقلت طائرة 

شرقي القاهرة.
وتأتي املب���ادرة من النائب 
األول تقديرا واستذكارا للدور 

عسكرية تابعة للقوة اجلوية 
الكويتية  لزيارة قبور ذويهم 
الش���هداء في مقبرة السويس 

البطولي لشهداء الكويت البررة 
الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 
اهلل والدف���اع عن نصرة احلق 

ووحدة الصف العربي.
الش���هداء  وأعرب���ت أس���ر 
العسكريني عن شكرهم وتقديرهم 
للنائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك على هذه املبادرة 
الكرمية بتس���هيل زيارة قبور 
أهاليهم الشهداء، متمنني من اهلل 
ان يجعل هذه املبادرة في ميزان 
حسناته، سائلني املولى عز وجل 
ان يتغمد شهداءنا األبرار بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
وان يدمي عل���ى وطننا العزيز 
العزة والرخاء حتت ظل قيادة 
القائد  الس���مو األمير  صاحب 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء.

بتوجيهات من النائب األول استذكارًا للدور البطولي لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل اهلل والحق ووحدة الصف العربي

أمثال األحمد لطلبتنا في فرنسا: عليكم تعريف الشعب الفرنسي بإنجازاتنا اإلنسانية
التقت بهم في حفل عشاء أقيم في منزل سفيرنا علي السعيد


