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مشروع تطوعي لـ »الشباب والرياضة« لتشجير »األحمدي«

ضمن انشطة املش����روع الوطني التطوعي الذي 
تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع 
محافظة االحمدي مت تنظيم معسكر العمل التطوعي 
الوطني االول الذي مت خالله تشجير ساحات املساجد 
مبحافظة االحمدي وذلك بحضور نائب املدير العام 
لشؤون الشباب جاسم يعقوب ومدير ادارة الهيئات 
الشبابية طارق احلسون، وقال يعقوب في حفل ختام 
اليوم التطوعي الذي اقيم مبجمع البيرق التجاري ان 
هذا النشاط يهدف الى تشجيع احلرص على املمتلكات 
العامة لدى الشباب وبث الروح الوطنية في نفوسهم 
وتوجيه الطاقات الشبابية نحو خدمة املجتمع وذلك 
انسجاما مع التوجيهات الس����امية لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد نحو العمل على االرتقاء 
باالنشطة الش����بابية وتوجيهها توجيها يتوافق مع 

الدور املطلوب منهم خلدمة الوطن واملواطنني.

وحضر حفل اخلتام عدد من الشخصيات العامة 
وفي مقدمتهم النائب الصيفي مبارك الصيفي والنائب 
خالد الطاحوس حيث اش����ادا بالدور احليوي الذي 
تقوم به الهيئة جتاه الشباب والذي يستحق الدعم 

واملساندة من جميع فئات املجتمع.
واضاف يعقوب ان املشروع يشمل جميع محافظات 
الكويت حتى تعم الفائدة ويشارك به جميع شباب 
الكويت، الفتا الى ان الهيئة ال تتوانى عن تقدمي العناية 
والرعاية للشباب في جميع مناطق الكويت بوصفها 
اجلهة املنوط بها رسميا االهتمام بالشأن الشبابي في 

جميع جوانبه الرياضية واالجتماعية والثقافية.
وتضمن املهرجان اقامة ندوات في املدارس واالماكن 
العامة عن موض����وع املواطنة واهمية احلرص على 
املمتلكات العامة كجزء من واجب الشباب جتاه وطنهم 

وحاضر بها د.فارس الوقيان.

.. ومتطوع يتسلم درعا تكرميية

.. شهادة تقدير الحد املتطوعني

جاسم يعقوب مكرما احد املشاركني باملشروع

متابعة من احلضور الحدى الندوات

ضباط الجهراء كّرموا العتيبي تقديرًا لجهوده

هاني الظفيري
كرم ضباط اجلهراء مدير أمنهم العميد عايض 
العتيبي الذي انتقل مؤخرا إلى اإلدارة العامة لهندسة 
االتصاالت، حيث شارك املقدم صالح الدعاس والرائد 

مطر س���بيل مع الضباط بتقدمي الدروع والهدايا 
التذكاري���ة تقديرا للجهود الكبي���رة التي قام بها 
العميد العتيبي والذي حرص على حسن التعامل 

مع الضباط واالفراد ليحصد هذا الود والتكرمي.

العميد عايض العتيبي واملقدم صالح الدعاس والرائد مطر سبيل

املقدم صالح الدعاس يقدم درعا تذكارية للعميد عايض العتيبي

تدريب مروري ميداني ألشبال »الفضل بن العباس«

اليوم  مبناسبة 
العربي للش���رطة، 
قام أشبال مدرسة 
الفضل بن العباس 
االبتدائي���ة بن���ني 
بزي���ارة الى مخفر 
منطق���ة الس���الم، 
حيث قاموا بجولة 
اس���تطالعية ف���ي 
ارج���اء املخفر، ثم 
قاموا بتقدمي الشكر 
والزهور للشرطة 
واملس���ؤولني على 
اجلبارة  جهودهم 
في خدم���ة الوطن 
واملواطنني واملقيمني 
عليها. كما قام قسم 
البدنية  التربي���ة 
باملدرسة بالتعاون 
مع دورية أمن حولي 
بتنظيم حركة املرور 
امام املدرس���ة في 
نهاية اليوم املدرسي 
وذلك ترسيخا للقيم 
التي يت���م تعلمها 
في املدرسة ومنها 
حب الوطن وخدمة 
املجتمع.. وقد اثنت 
مديرة املدرسة احالم 
اجلاسم على جهود 
رئيسة قسم التربية 
البدني���ة فوزي���ة 
حاجي والقائدة ميار 
علي على جهودهم 
الرائعة في إجناح 
الي���وم والذي  هذا 
اث���ر فعال  كان له 
ابنائنا  في نفوس 

الطلبة.

مديرة املدرسة وعدد من األشبال

األشبال يقدمون الزهور لرجال الدوريات

صورة تذكارية لألشبال مع رجال األمن


