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نادي ضباط الجيش نظم »الطريق إلى السعادة«

نظم نادي ضباط اجليش التابع ملديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة محاضرة دينية ألعضاء النادي وأسرهم، ألقى هذه احملاضرة اإلمام 
واخلطيب بوزارة الشؤون اإلسالمية الداعية خالد السلطان، والتي كانت 
بعنوان »الطريق إلى الس���عادة«، حيث تأتي هذه احملاضرة التي نظمها 
نادي ضباط اجليش بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

وأعرب مدير التوجيه املعنوي والعالقات العامة العميد الركن عبدالعزيز 
الريس عن اعتزازه بإقامة مثل هذه احملاضرات، مؤكدا حرص إدارة نادي 

ضباط اجليش على اختيار البرامج واألنشطة املتعلقة باجلانب الديني 
واالجتماعي والثقافي والرياضي والترفيهي، مش���يدا بدعم وتوجيهات 
رئي���س األركان العامة للجيش الفري���ق الركن أحمد اخلالد الصباح في 
إقامة مثل هذه األنشطة التي تعمل على ترسيخ القيم اإلسالمية وتعود 
بالنفع وتنمية الوازع الديني والقيم األخالقية النبيلة لدى املش���اركني، 
كذلك األنش���طة التي تنمي الروح الوطنية والشعور بالفخر واالعتزاز 

واالنتماء للوطن الغالي الكويت.

جاهزية واستعداد

أحد الطلبة لدى تسلمه مهماته الشخصية في أول يوم له بالكلية

فريق الهالل األحمر املتطوع

الطلبة املستجدون مستعدون  للدراسة في الكلية

»علي الصباح العسكرية« استقبلت الطلبة المستجدين:
االلتزام بالتعليمات والتحلي بروح الجد في التدريبات

استقبلت كلية علي الصباح العسكرية عصر أمس 
الطلبة الضباط المستجدين من الدفعة 40 لحملة شهادة 
الدبلوم والثانوية العامة والدفعة 15 من حملة الشهادة 
الجامعية وذلك لاللتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة 
ضباط بالجيش والذين تم اعتماد قبولهم أخيرا من قبل 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر المبارك، بعد ان أتموا جميع االجراءات واجتازوا 
االختبارات والفحوصات الطبية الالزمة لقبولهم والتحاقهم 

بكلية علي الصباح العسكرية، هذا وقد اتخذت الكلية 
الترتيبات الضرورية واالستعدادات الالزمة الستقبال 
الطلبة الضباط المستجدين، حيث شددت قيادة الكلية 
على ض����رورة االلتزام بالتعليم����ات والضبط والربط 
العس����كري والتحلي بروح الجد والمثابرة والتميز في 
النتائج والتدريبات منذ بداية الدراس����ة حتى نهايتها، 
مؤكدة على ان هدف الكلية العسكرية هو تخريج ضباط 
مؤهلين لالنخراط في مختلف صنوف القوات المسلحة 

لتشارك بعقولها وسواعدها في حماية مكتسبات الوطن 
وصيانة أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
الس����مو األمير القائد األعلى للقوات المس����لحة الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
يذكر ان هذه الدفعة تتضمن طلبة ضباط من منتسبي 
الحرس الوطني وعددا من أبناء دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

بعد أن أتموا جميع اإلجراءات واجتازوا االختبارات والفحوصات الطبية الالزمة

متطوعو الهالل األحمر يبذلون جهودًا حثيثة 
إليصال المساعدات للمنكوبين في باكستان

»الحرس« افتتح دورتي المشاة التأسيسية للضباط 
والتخطيط والتدريب على مستوى كتيبة

بحضور ركن عمليات وتدريب قيادة التعليم العس����كري باحلرس 
الوطني العقيد الركن مش����هور جليعب حسني مت افتتاح دورة املشاة 
التأسيسية رقم 19 للضباط ودورة التخطيط والتدريب على مستوى 
كتيبة وذلك في القاعة املركزية مبديرية العمليات واخلطط في معسكر 
الصمود. واكد العقيد الركن مش����هور جليعب حس����ني على منتسبي 
الدورتني بضرورة حتقيق اقصى اس����تفادة ممكنة من برامج التدريب 
املوضوعة بش����قيها النظري والعملي وص����وال العلى درجات الكفاءة 

القتالية والفنية مبا يؤهلهم للتعامل مع املهام املوكلة اليهم في وحداتهم 
بكفاءة واحتراف، كما دعاهم لالحتفاظ مبستوى اجلاهزية التامة تنفيذا 
لتوجيهات القيادة الكرمية للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي للحفاظ على أمن 
الكويت العزيزة وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرش����يدة لصاحب 

السمو االمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد.

ب����ذل الفريق امليداني م����ن جمعية الهالل 
األحمر جهودا كبيرة في توزيع املس����اعدات 
االغاثية املقدمة من الكويت على أسر الضحايا 
واملتضررين من الفيضانات املدمرة التي اجتاحت 

باكستان في الثامن من اغسطس املاضي.
وق����ال املتطوع ف����ي الفري����ق امليداني في 
جمعية الهالل األحمر عبيد الش����مري ان هذا 
الواجب االنساني بتقدمي املساعدات االنسانية 
للمتضررين في باكس����تان يأتي بتش����جيع 
ومساعدة احلكومة الكويتية والشعب الكويتي 
منطلقني بذلك من واجب االخوة واحملبة بني 
البلدين. واضاف ان العمل على توزيع املساعدات 
على املتضررين من قبل متطوعي اجلمعية هو 
دور رئيسي تقوم به اجلمعية من بذل العطاء 
ولتخفي����ف اآلالم عن املنكوب����ني في أي بقعة 
من العالم، مشيدا بجهود متطوعي اجلمعية 

بهذا الصدد.

من جهته قال املتطوع احمد الزيد ان جمعية 
اله����الل األحمر كثفت جهودها على الس����احة 
الباكستانية للتخفيف من وطأة آثار الكارثة 
والظروف التي يعانيها املتأثرون بالفيضانات 
في عدد من املدن والقرى الباكستانية. واضاف ان 
الفريق امليداني من متطوعي اجلمعية املتواجد 
حاليا في باكستان عملوا على توزيع املساعدات 
الغذائي����ة على اهالي املخيم����ات في عدد من 
املخيمات في نوشيرة ومولتان وغيرها من املدن 
دعما الحتياجات الشرائح االنسانية املتضررة 
على اثر كارثة الفيضانات التي تعرضت لها 
مناطق متفرقة في باكستان لتحسني الظروف 
املعيشية التي مير بها سكان تلك املخيمات من 

األسر التي فقدت مساكنها.
من جانبه قال املتطوع عبداهلل الرشيدي ان 
جمعية الهالل األحمر تبذل كل جهد ممكن في هذا 
الشأن تلبية للنداءات االنسانية التي وجهتها 

باكستان للعالم ملساندتها في التخفيف من آثار 
هذه الكارثة األليمة ومد يد العون لها.

من جهته قال املتطوع يوسف العنزي ان 
الهالل األحمر اخذ على عاتقه مهمة انس����انية 
دقيقة سخر الجناحها طاقات الشباب الكويتي 

املتطوع في اجلمعية.
بدوره قال املتطوع صالح التنيب ان سرعة 
االس����تجابة الكويتية لدع����م املتضررين في 
باكستان دليل واضح على عمق الرؤية لدى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وهو 

صاحب املواقف االنسانية الواضحة.
من جانبه قال املتطوع احمد البدر ان توزيع 
املساعدات االنسانية من قبل متطوعي اجلمعية 
هو دور رئيسي تقوم به اجلمعية من بذل العطاء 
ولتخفيف اآلالم عن املنكوبني في اي بقعة من 
العالم، مشيدا بجهود متطوعي اجلمعية في 

هذا الصدد.


