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15 الوعالن  النائب مبارك  يعتذر 
املواطنني في  عن عدم اس���تقبال 
ديوانيته باألندلس وذلك لسفره 

خارج البالد.

الوعالن يعتذر 
الناصر لرواد ديوانيته املقدم بدر  تس���لم 

النق���رة مهام  رئيس مخف���ر 
عمله اجلديد واتخذ سلس���لة 
التي من شأنها  من اإلجراءات 
حتفيز العمل ومكافأة املجدين 
من رجال األمن، عساك عالقوة 

يا بوناصر.

الناصر يحفز العمل في »النقرة«

»الشباب والرياضة« تكرّم الفائزين ببطولة »الشامية« المجمعة

إدارة مراك���ز الش���باب وأنور 
مركز شباب  رئيس  الش���طي 

الشامية.

وفي حفل اخلتام مت توزيع 
الفائزة  الف���رق  على  اجلوائز 
بحضور مش���عل الهدبة مدير 

الطاولة احتل املركز األول مركز 
شباب الشامية، والثاني مركز 

ش���باب الدعية.

الشامية  مركز شباب  نّظم 
الش���باب  مراكز  إلدارة  التابع 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
البطولة املجمعة )بطولة التنس، 
ك���رة القدم، كرة الس���لة، كرة 

الطائرة، كرة اليد(.
وقد حصل على املركز األول 
في ك���رة القدم مركز ش���باب 
الش���امية وعلى املركز الثاني 
مركز ش���باب الدعية، وحصل 
على املركز األول لكرة الس���لة 
مركز شباب الصباحية والثاني 
مركز شباب الدعية وفي الكرة 
الطائ���رة احتل مركز ش���باب 
األول، والثاني  املركز  الشامية 
كان من نصيب مركز القصور، 
وفي كرة اليد فاز باملركز األول 
مركز شباب الشامية، والثاني 
مركز شباب القصور، وفي تنس 

صورة تذكارية مع املشاركني في البطولة املجمعة الشباب والرياضة

مشعل الهدبة وأنور الشطي يكرمان الفرق الفائزة

سوق شرق يختتم أنشطته في »موڤنبيك« يوم مفتوح بنادي رأس األرض لزهرات ومرشدات »الفروانية«

حتت رعاية الشيخ طالل الفهد احتفل سوق شرق 
باختتام أنشطة املهرجان الرياضي ال� 11، وذلك في 
فندق املوڤنبيك � املنطقة احلرة، وبحضور كرمي من 
الشيخة نعيمة الصباح والشيخ خالد الفهد والشيخ 
دعيج اخلليفة، كما متيز احلفل بحضور العديد من 

الشخصيات.
وافتتح احلفل بالنشيد الوطني والذي تاله فقرة 
غنائية ش����عبية متميزة من عمق التراث الكويتي 
األصيل أعقبتها فقرة شعرية ملهمة أحياها الشاعر 
خالد الش����اهر، التي تالها كلمة الش����ركة الوطنية 
العقارية متمثلة في سوق شرق، حيث رحب إسماعيل 
البناي ممثل الش����ركة الوطني����ة العقارية ومديرة 

سوق ش����رق دينا معرفي بضيوفهم، وألقى رئيس 
قس����م التسويق في سوق ش����رق جمال القيشاوي 
كلم����ة الترحيب برعاة املهرج����ان وبضيوفه، وأكد 
على حرص الش����ركة الوطني����ة العقارية على دعم 
األنش����طة االجتماعية والثقافية، وش����كر العاملني 
واملساهمني من إدارة سوق شرق على تعاونهم في 

إجناح املهرجان.
واختتم احلفل بتكرمي الالعبني واحلكام واجلهات 
الراعية وذلك بتوزيع اجلوائز على الفائزين واملشاركني 
من اللجان املنظمة والش����ركات املشاركة والراعية، 
حيث قام الشيخ خالد الفهد والشيخة نعيمة الصباح 

بتسليم اجلوائز إلى الفائزين.

استضاف نادي رأس األرض أحد مرافق شركة 
املشروعات السياحية املخيم التدريبي لباقة الزهرات 
وفرق املرشدات جلميع املراحل التعليمية في يوم 
مفتوح نظمته منطقة الفروانية التعليمية ضمن 
أنشطة العام الدراسي 2010/2009 حتت شعار »معا 
نستطيع تغيير عاملنا« ويأتي استضافة نادي رأس 
األرض للمخيم ضمن أهداف ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية الرامية إلى تقدمي اخلدمات الترفيهية 
والترويحية ودعم العالقات االجتماعية والتعاون 
مع مختلف جهات ومؤسس���ات الدولة واش���تمل 
اليوم املفتوح على العديد من األنشطة واملسابقات، 
باإلضافة الى ورش العمل التدريبية املختلفة، حيث 
اس���تهل البرنامج بتحية العلم وترديد األناشيد 

الوطنية والصيحات اخلاصة باملرشدات والزهرات، 
كم���ا مت تنظيم معرض على هامش اليوم املفتوح 
ضم املش���غوالت اليدوية، وقامت ادارة التوجيه 
الفني ملنطقة الفروانية بالتنسيق مع إدارة نادي 
رأس األرض بإعداد وتنظي���م الفقرات الترفيهية 
والترويحية واملسابقات ومت توزيع اجلوائز والهدايا 
على املشاركات، وفي اخلتام قامت املوجهة الفنية 
األولى ملنطقة الفروانية التعليمية ميثة العجمي 
بتكرمي شركة املشروعات السياحية وذلك من خالل 
تق���دمي دروع تذكارية لكل من هدى الصالح مدير 
إدارة العالقات العامة والتسويق وحسام الزواوي 
مشرف نادي رأس األرض وخالد فوزي رئيس فريق 

اإلعالم ومحمد عبدالعزيز مالحظ النادي.

الشيخة نعيمة الصباح والشيخ خالد الفهد يكّرمان مشاركتني

لقطة تذكارية مع املكرمني جانب من أنشطة املخيم

حسام الزواوي يتسلم درعا تكرميية من ميثة العجمي

مشاركات باليوم املفتوح في نادي رأس األرض

جوائز للزهرات واملرشدات

ميثة العجمي تكرم الزميل خالد فوزي

فراس أطفأ
 شمعته األولى

احتفل محمد جمال 
وأس���رته بعيد ميالد 
ابنهم���ا فراس الذي مت 
عام���ه األول وأقام���وا 
باملناسبة حفال حضره 
األهل واألصدقاء الذين 
متنوا لفراس عمرا مديدا 

وحياة سعيدة.

 زكريا يتلقى التهاني 
بقدوم يحيى

رزق زكريا احلريري 
مبول����وده األول يحي����ى 
وتلق����ى  )أبوه����ارون( 
التهاني واملباركة من األهل 
واألصدق����اء الذين متنوا 
ليحيى حياة سعيدة في 
كنف والديه وان يكون من 

الذرية الصاحلة.


