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علي العليمي متفقدا عيادة امليدان اثناء زيارتها للهيئة

وليد العبدالهادي وأحد الطلبة البلغار

سلطان وليد وعيسى املذن ووليد العبدالهادي وآالء حسن

مديرة »ليلى القرشية« آمال الرويشد تكرم عزة الشونياملعلمة عزة الشوني حتمل الدرع التكرميية

الشيخ علي اجلابر يسجل كلمة في سجل الزوار

اجلابر متجوال في املعرض

.. ويستمع الى شرح حول احدى اللوحات

صورة تذكارية لشباب اجلهراء

الشيخ علي اجلابر متحدثا الى احد املشاركني

»شؤون القصر« تستضيف عيادة الميدان المتنقلة

العبدالهادي شارك في أولمبياد بلغاريا لبرمجيات الكمبيوتر

»ليلى القرشية« تكّرم الشوني على أدائها المتميز
الشيخ علي اجلابر متوسطا منظمي املعرض واملشاركني فيه في صورة تذكارية

احد املكرمني يتسلم هديته تكرمي احد الشباب املشاركني

شباب الجهراء »أ« و »ب« شاركوا في »التريبول«
أقام مركز شباب اجلهراء 
التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بطولة التريبول 
في الك���رة الطائرة وبطولة 
خماسيات كرة القدم وقد لعب 
مركز شباب اجلهراء بفريقني 
)أ، ب( وف���از باملركز األول 
لبطولة التريبول فريق مركز 
شباب اجلهراء )ب( وحصل 
على املركز الثاني مركز شباب 

اجلهراء )أ(.
أم���ا بطولة خماس���يات 
القدم فش���ارك ايضا مركز 
)أ،  شباب اجلهراء بفريقني 
ب( وقد فاز بالبطولة فريق 
مركز ش���باب اجله���راء )أ( 
وحصل عل���ى املركز األول، 
وحصل عل���ى املركز الثاني 

فريق )ب(.
متاش���يا مع سياس���تها في 
املتميزات  املعلم���ات  تش���جيع 
وحتفيزهن لتحس���ني وتطوير 
ط���رق األداء لالرتق���اء بنتائج 
إدارة  التعليمية، قامت  العملية 
مدرسة ليلى القرشية املتوسطة 
للبنات بتكرمي معلمة الرياضيات 
عزة الشوني، بعد ان متيزت في 
تفاعلها مع الطالبات وظهور ذلك 
بش���كل ايجابي على مستواهن 
العلمي والسلوكي، إضافة الى أنها 
ابدعت خالل االسبوع املاضي في 
تقدمي حصة ريادية بعنوان »حجم 
القائم« حيث  الدائري  املخروط 
أثنى على أدائها جميع احلضور 
من القيادات التعليمية في منطقة 
العاصمة واملوجهني الفنيني وعدد 
من رئيسات األقسام واملعلمات. 
مديرة املدرسة آمال الرويشد بعد 
أن س���لّمت عزة الشوني الدرع 
إلى  التكرميية توجهت بالشكر 
الكندري،  القسم لطيفة  رئيسة 
على جهودها املستمرة في تطوير 
اداء قسم الرياضيات باملدرسة، 
اضافة الى دورها في تنفيذ خطة 
اإلدارة لتحقيق جميع األهداف 

التربوية

مركز العمل التطوعي أقام معرضه 
الفوتوغرافي التاسع في »األڤنيوز«

رندى مرعي
اش���اد محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر باجلهود التي يبذلها 
الشباب الكويتي في الدفاع عن وطنهم واندفاعهم نحو العمل التطوعي، 
كالم اجلابر جاء خالل رعايته افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية 
التاسع لفريق التصوير والتوثيق التابع ملركز العمل التطوعي في 

مجمع األڤنيوز.
ومتنى اجلابر ان يكون الش���باب املشاركون في املعرض والذين 

تدفعهم الروح التطوعية قدوة لغيرهم من الشباب.
وعن املعرض قال نائب رئيس مركز العمل التطوعي حسني القالف 
ان املركز يحرص على اقامة هذا املعرض في املجمعات لتوعية الشباب 

في املجتمع الكويتي بدور العمل التطوعي الفعال.
وقال ان الصور املش���اركة هي صور فوتوغرافية تعكس نظرة 

املتطوع للبيئة واملظاهر احلضارية واحلياة اليومية بشكل عام.
واضاف انه يشارك في املعرض 80 متطوعا ب� 325 لوحة ويعتبر 
اكبر معرض فوتوغرافي في الكويت، مؤكدا انهم هواة ويقوم مركز 
العم���ل التطوعي بدعمهم وايصال افكاره���م الى املجتمع من خالل 
تسجيل طباعة الصور وتوفير الدعم من الشركات املختصة كما هو 

مع شركة مباني التي تقدم باحة مجمع األڤنيوز القامة املعرض.
كما يش���ارك في هذا املعرض فريق الغوص الكويتي »سينيار« 
بعرض بعض اجنازاته في انقاذ البيئة البحرية وكل ما يرتبط بها 

وآخرها ما قام به الفريق حلل مشكلة محطة مشرف.
بدورها حتدثت مديرة العالقات العامة والتسويق في شركة مباني 
شعاع القاطي عن ان دعم الش���ركة للمعرض من خالل استضافته 
في األڤنيوز يأتي من حرصها على دعم الش���باب الكويتي واالعمال 

التطوعية.
وقالت ان هذا املعرض ليس االخير النه سيكون هناك اكثر من نشاط 

ثقافي بالتعاون مع جمعيات النفع العام واجلهات املختصة.

ضمن أنشطتها االجتماعية التي تتبناها لصالح 
موظفيها استضافت الهيئة العامة لشؤون القصر 
عي���ادة امليدان املتنقلة لألس���نان في زيارة هي 
األولى للهيئة طرحت خاللها العيادة عرضا خاصا 

للعاملني بها.
هذا وقامت س���يارة العيادة املجهزة بأجهزة 
أشعة بالكش���ف على موظفي وموظفات الهيئة 
مجانا، كما قدمت العيادة خدمة أخرى بفتح ملف 

للراغبني في املجان.
وقام مدير عام الهيئة عل���ي العليمي برفقة 

نواب املدير وعدد من قياديي الهيئة بتفقد العيادة 
وقدموا الشكر للقائمني عليها مثمنا ما تقدمه من 
خدمة جليلة للعاملني مبختلف وزارات الدولة 
ومؤسساتها وأثنى على مدى التفاعل مع فكرة 
العي���ادة املتنقلة والتجاوب الذي تش���هده هذه 
الزيارات وما توفره من وقت وجهد للمستفيدين 
منها، مش���يرا الى ان الهيئة حريصة على جلب 
مثل هذه العروض واخلدمات التي تقدمها بعض 
املؤسس���ات املتخصصة والتي من شأنها خدمة 

جميع العاملني فيها.

ش���ارك وفد من طلبة الثانوية 
العام���ة ف���ي الكوي���ت بأوملبياد 
اقيم  الذي  الكمبيوت���ر  برمجيات 
في بلغاريا والذي شارك فيه طلبة 
م���ن العديد من الدول، وقد حصل 
الطالب وليد خالد العبدالهادي على 
املركز األول بني زمالئه الكويتيني 
وتسلم شهادة املشاركة باألوملبياد، 
وتوجه وليد بالشكر الى املوجهني 
الذي���ن دعموه ووقفوا  واملعلمني 
الى جانبه طوال فترة الدورة وفي 
مرحلة االعداد للمش���اركة، ووعد 
وليد والديه ومعلميه باس���تمرار 
املثاب���رة والتفوق وبذل املزيد من 
اجلهد لرفع اسم الكويت عاليا في 

املسابقات املقبلة.
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