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عايد الداهوم يتسلم درعا تذكارية من رئيس مجلس إدارة جمعية القرين جاسم يعقوب يتسلم هدية تذكارية من ادارة مدرسة بالط الشهداء

جمعية القرين تكّرم الداهوم يعقوب استقبل وفدًا  من »بالط الشهداء«
كّرم رئيس مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية 
الطالبة إميان عايد الداهوم من مدرس���ة ثانوية 
ليلى الغفارية مبناس���بة تفوقه���ا بامتياز على 
طالب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراس���ي 
2009/2008 وق���دم رئيس مجل���س اإلدارة هدية 
خاصة ودرعا للطالبة املتفوقة تس���لمها والدها، 
ومن املعروف ان اجلمعية تكرم الطالب والطالبات 
الذين يتميزون بالتفوق تقديرا من اجلمعية لهذه 

الفئة من الطلبة.

استقبل نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب مبكتبه بالهيئة وفد مدرسة 
بالط الشهداء الثانوية برئاس����ة مدير املدرسة خالد السعيد، ومجموعة من املدرسني 
وذلك بحضور مدير إدارة الهيئات الشبابية طارق احلسون ومدير املكتب الفني لقطاع 
الشباب عبداهلل عبدالرسول. وش����كر مدير مدرسة بالط الشهدا ء جاسم يعقوب على 
احملاضرة القيمة التي قدمها لطالب املدرس����ة ع����ن موضوع الوطنية واملواطنة ضمن 
اسبوع معسكر العمل التطوعي مبحافظة األحمدي والذي تقوم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتنظيمه في مختلف محافظات الكويت من أجل غرس الروح الوطنية لدى 
فئة الش����باب. وفي ختام اللقاء قدم وفد مدرس����ة بالط الشهداء هدية تذكارية متمنني 
استمرار التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة فيما يخص األنشطة الشبابية، 

خاصة تلك التي تؤدي الى تنمية الروح الوطنية وتعمل على خدمة املجتمع.

مشاركة كويتية 
في المؤتمر الكشفي 

العربي بالسودان

الجمهور: التسجيل 
في عمرة نقابة 
األوقاف اليوم 

أعلن وكي����ل وزارة التربية 
املس����اعد لألنش����طة الطالبية 
ونائب رئيس جمعية الكشافة 
الدعيج ان  الكويتي����ة دعي����ج 
الكويت ستش����ارك في املؤمتر 
الكش����في العربي واملقرر عقده 
في السودان خالل الفترة من 22 
حتى 28 اجلاري. وقال الدعيج 
والذي يترأس الوفد الكويتي: اننا 
نعمل م����ن خالل اهداف املؤمتر 
على النهوض باحلركة الكشفية 
العربية وتوجيهها  في املنطقة 
نح����و تربية الكش����افني تربية 
متكاملة واعدادهم لكي يعملوا 
بإميانه����م وتضامنهم ووحدة 
قلوبهم على بناء امتهم العربية 
العزيزة قوية كرمية ويشاركوا 
في تدعيم السالم العاملي املبني 

على العدالة واحلق.
واض����اف: انن����ا نعمل على 
تنسيق التعاون فيما بني الهيئات 
الكشفية العربية من جهة، وفيما 
بينها وبني الهيئات الكشفية في 
البالد االجنبية من جهة اخرى. 
وذكر الدعيج انه س����يتم على 
انش����طة املؤمتر تكرمي  هامش 
عضو الوفد الكويتي عبداللطيف 
املكيمي قالدة الكشاف العربي، 
وهي أعلى وسام كشفي عربي.

دعا أمني سر نقابة العاملني 
ب����وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية مس����اعد اجلمهور 
املنتس����بني للنقابة  األعض����اء 
الراغب����ني بالذهاب للعمرة الى 
التسجيل في الرحلة التي تنظمها 
النقابة خالل العطلة الربيعية.

وق����ال اجلمه����ور ان ب����اب 
التس����جيل في رحل����ة العمرة 
سيفتح اعتبارا من اليوم األحد 
القادم،  ويستمر حتى األربعاء 
في الفترة املس����ائية من الدوام 
الرس����مي وذلك مبق����ر النقابة 
باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت بالعدان مقابل ضاحية 
صباح السالم، وستقام القرعة 
يوم اخلميس القادم 2010/1/21م 
في متام الساعة 6.30 مساء مبقر 
النقابة، وذلك ف����ي حال زيادة 
املتاح  الع����دد  التس����جيل عن 

للمشاركة في الرحلة. 
واضاف اجلمهور في تصريح 
صحافي ان رسوم الرحلة تبلغ 
85 دينارا للعضو املشارك، و120 
دينارا للمرافق من غير األعضاء، 
ويحق للعضو ان يسجل مرافقا 
واحدا م����ن أقربائه من الدرجة 
األولى، وبني ان الرحلة ستبدأ 
اجلمع����ة 5 فبراير املقبل حتى 
االثن����ني 8 فبراي����ر عل����ى منت 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وان 
السكن سيكون بفندق الصفوة 
في أبراج وقف امللك عبدالعزيز. 
وأكد حرص النقابة على تقدمي 
كل ما تس����تطيع م����ن خدمات 
وع����روض ألعضائها، وأوضح 
ان هذه الرحلة ستتبعها رحالت 
أخرى سياحية وترويحية إن 

شاء اهلل تعالى.

دعيج الدعيج

مساعد اجلمهور


