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 المهري هنأ المالكي: واثقون من قدرة الحكومة 
الجديدة على فرض االستقرار واألمن بالعراق

 أصدر وكيل املرجعيات الشـــيعية في الكويت الســـيد محمد 
باقر املهري بيانا هـــنأ فيه رئيس احلكـــومة العراقـــية د.نوري 
املالكي وقال: لقـــد غمـــرتنا الفرحـــة والبـــهجة والســـــــرور 
بتوافـــق جميع الكتل السياســـــية العراقـــية باإلجمـــاع علــى 
اعادة انتخابكم رئيســـا للحكومة العراقية، ألن الشعب العراقي 
يعرف مدى إخالصكم وحبكم للشعب وتضحيتكم ألجله سواء 
في أيام حكم املجرم صدام املقبور أو بعد ســـقوط حكم الطاغية 
ونحن على ثقة بأنكم قادرون على حتمل هذه املسؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتقكم ومدى تفانيكم في ســـبيل استقرار العراق، 
داعني اهللا عز وجل ان يحفظكم ويحفظ الشعب العراقي من كيد 
الفجار ومن االيـــدي االرهابية العابثة بأمن البالد ومن أصحاب 
االحزمة الناسفة خذلهم اهللا تعالى، وليعلم جميع شعوب املنطقة 
ودول اجلوار أن د.املالكي إنســـان وطني كفؤ ولم يوجد أفضل 
منه، فاختياره ميثل ارادة الشعب وارادة دول اخلليج واملنطقة، 
وكذلك نبارك إلعادة انتخاب الرئيس جالل الطالباني مرة اخرى 

لرئاسة اجلمهورية العراقية.   السيد محمد باقر املهري

 وفد احلملة خالل لقائه د.عادل الفالح 

 وفد الكلية الزائر

 جانب من الزيارة

 انطالقًا من مبدأ التعاون وتبادل الخبرات

 وفد من كلية مبارك العبداهللا زار معسكر كاظمة:
  «الحرس» حقق قفزات كبيرة في منظومة التسليح والتدريب

 اطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة حملتها االعالمية حتت 
شـــعار «حــارب الســـمنة» وذلــك بدعـــم واهتمام من رئيس 
مجلس االدارة املديــر العــام د.فؤاد الفــالح ومن وزارة االعالم 
والهيئة العامة للتعـــليم التطبيقي والتدريب ووزارتي التربية 
والصحة، وتستمر حتى ابريل املقــبل من خالل البرامج احلوارية 
الهادفة والبناءة املباشـــرة مع املختصني واملهتمني واملسؤولني 
مبجال الرياضة للجميع والتغـــذية والسمنة والسكري والصحة 
العامة، وكذلك من خــالل التــواصل مع املستمعني واملشاهدين 
والرد على كل استفســـاراتهم والتعــقيب عليها بشكل سلس 

وجذاب.
  وكانت جلنـــة االعـــداد والتقــدمي املشـــكلة من قبل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة برئــاسة مدير ادارة الرياضة للجميع 
داود الداود ونائبه مدير ادارة االعـــالم والنشـــر توفيق العيد 
واالعضـــاء د.رباح النجادة ود.مريــم عرب من الهـــيئة العامة 
للتعليم التطبيـــقي والتدريب وبـــدر حســن من تلفزيون الكويت 
واحمد الفــضلي من االذاعــة بــوزارة االعـــالم قد التقوا د.فؤاد 
الفالح رئيس مجــلـــس االدارة املدير العام حيث رحب الفالح 
باالعضاء وبارك لهم احلمـــلة االعالمية، مؤكـــدا انه ســـيكون 
داعــما لها من اجلوانب املعــنوية والبشرية واملادية، بهـــدف 
تعزيز الوعي لدى جميع شـــرائح املجتمع بامراض الســـمنة 
واســـبــابها ومعاجلة اثارها السلبية الناجتة عن منط احلياة 
اليومية التي تساهم في رفع معدالت السمنة، يذكر ان مبادرة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في حملتها االعالمية تأتي ضمن 
اطار التزامها مبسؤولياتها االجتماعية حيث اعلنت الهيئة عن 
حملتها األولى من خالل اذاعة الكويت عام ٢٠٠٩ وقد توسعت 
هذه احلملة في دورتها الثانية هذه الســـنة لتشـــمل تلفزيون 

الكويت باالضافة الى االذاعة.
  وهذا وتعتزم الهيئة العامة للشـــباب والرياضة مواصلتها 
التوسع االعالمي من خالل اقامة مجموعة من االنشطة لتشمل 
سباقات املشـــي واجلري والفحوص املجانية ملعرفة مستوى 

اجللوكوز في الدم.
  وحول هذا املوضوع ذكر رئيـــس اللجنة االعالمية للحملة 
توفيق العيد ان حملة «محاربة الســـمنة» تهدف الى ترســـيخ 
الثقافة والوعي ضد مرض السمنة السيما عند االطفال والشباب 
مبـــدارس وزارة التربية بالتعليم العـــام واخلاص عالوة على 
تثقيف الناس مبخاطر هذا املرض الذي استشـــرى في املجتمع 

الكويتي.
  واعـــرب العيــد عن ثقته بنجاح حملة «محاربة الســـمنة» 
والتي ســـيكون لها تأثـــير ايجابي واضح عند مختلف شرائح 
املجتمع ومصدر الهام وتــشجيع للناس على اهمية اتباع منط 
حياة ســـهل وغير مكلف واعتــماد نظـــام غذائي متوازن للحد 
من املخاطر الصحية وكذلــك تشـــجيع اجلميع على االنضمام 
واملشـــاركة الفاعلة في هذه احلملـــة ودعمها بقوة حيث ميثل 
الوعي اخلطوة األولى نحو جناح احلملة ومن ثم تبدأ اخلطوات 

العملية املطلوبة.
  ومـــن جانــبها اكــدت د.مـــرمي عـــرب ان زيــادة معــدالت 
الســـمنة في العالـــم باتــت تنــذر باخلــطر، مشــيرة الى انه 
من خالل ارقـــام البحوث حـــول تأثـــير الســـــمنة في منطقة 
اخلليج بصفة عامــة والكـــويت بصــفة خاصــة خــالل العام 
املاضي تبني لنــا ان نســـــبة كبــيرة من االفـــراد يعــانون من 
هذا املرض دون وعي او ادراك منهم، وهــذا ما دفعنا الى تبني 
القضية والعمل على املســـاهمة بنشـــر الوعي حول موضوع 

السمنة.

 قام وفد من كلية مبارك 
العبداهللا للقيادة واالركان 
املشتركة باجليش برئاسة 
الركـــن ناصـــر  العميـــد 
احلســـينان باالطالع على 
ميدان التدريب التشبيهي 
امليـــادين  فـــي مديريـــة 
التعليم  التابعة لقيـــادة 

العسكري.
  واطلع الوفد الزائر على 
وسائل التدريب احلديثة في 
ميدان التدريب التشبيهي 
مبعسكر كاظمة، وقام آمر 
ميدان التدريب التشبيهي 
املقدم ركـــن مناحي دهيم 
باعطاء ايجاز كامل عن كل 
اقسام امليادين التشبيهية 
وخاصـــة لعبـــة احلرب 
واالزمات، واشـــار الى ان 
اآلليـــات وخطط التدريب 
الرماية  في ميدان تدريب 
وما يتصل بها من منشآت 
تدريبيـــة تواكـــب افضل 
النظـــم املعمـــول بها في 
العســـكرية  املؤسســـات 
املتقدمة وتســـاهم بشكل 
مباشر في حتقيق االهداف 
املرجوة من خطط التدريب، 
واكد على اهمية مثل هذه 
الزيارات التي تعكس عمق 
التعاون والتنسيق املشترك 
بـــني احلـــرس الوطنـــي 

واجليش.
  وفي ختام الزيارة، اشاد 
الوفد مبا شاهدوه من قفزات 
كبيرة في منظومة التسليح 
ومنشآت التدريب باحلرس 
الوطني ومت تبادل الدروع 

التذكارية. 

 «الزراعة» تشارك في اجتماع لجنة مصايد األسماك بالمنطقة الشمالية
 شاركت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في االجتماع 
الثالثي للجنة مصايد االســـماك باملنطقة الشمالية الذي عقد في الكويت 
مؤخرا برعاية من منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) وبحضور 
سكرتير الهيئة االقليمية ملصايد االسماك وممثل جمهورية العراق وممثل 
جمهورية ايران االسالمية وممثل عن منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة 
(الفاو) حيث متت مناقشـــة األولويات اخلاصة مببادرة تعزيز التعاون 
في إطار الثروة السمكية باملنطقة الشمالية للهيئة االقليمية للمصايد من 

خالل عدد من احملاور منها مراجعة مدى فعالية االجراءات احلالية لتنظيم 
املصايد في املنطقة الشمالية للهيئة االقليمية لألسماك واالجراءات املتخذة 
للحفاظ على املوارد السمكية واالستزراع السمكي وجتارة االسماك البينية 
في املنطقة الشمالية (ديناميكية التجارة ـ احملاذير والفرص) باإلضافة 
الى تعزيز نشـــاط االستزراع السمكي املستدام في املنطقة الشمالية مبا 
يخدم مشروعات إثراء املخزونات السمكية والتعاون في مشاريع األبحاث 
العلمية املشتركة املرتبطة بإدارة الثروة السمكية واالستزراع السمكي. 

 تعتزم تنظيم مجموعة من األنشطة 

 «الشباب والرياضة» أطلقت 
حملة لمحاربة السمنة


