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صورة تذكارية للحضور في ديوان اخلالد

جانب من احلضور حديث بني الشيخ علي اخلالد والشيخ سعيد بن مكتوم بحضور اللواء محمود الدوسري واللواء م.فيصل اجلزاف

علي الخالد يولم
 على شرف سعيد بن مكتوم

أقام الش���يخ علي اخلالد اجلابر الصباح 
مأدبة عشاء على شرف الشيخ سعيد بن مكتوم 
مبناسبة حصوله على امليدالية الذهبية أثناء 
العربية للرماية،  البطولة  مشاركته بدورة 
حضر املأدبة الش���يخ فاضل اخلالد اجلابر 
ورئيس هيئ���ة الش���باب والرياضة اللواء 
م.فيص���ل اجل���زاف ونائب رئي���س الهيئة 
د.حمود فليط���ح والعضو الفخري للرماية 
اللجنة  الدوس���ري وأعضاء  اللواء محمود 
الرياضية في وزارة اخلارجية والوفد املرافق 
للشيخ سعيد بن مكتوم، وتبادل احلضور 

األحاديث الودية.

ملتقى عائالت »البحري« الخميس
وجه���ت اللجنة الثقافية واالجتماعي���ة في النادي البحري 
ال����رياض���ي الك������ويت���ي الدعوة ألعضاء الن���ادي ورواده 
حل�����ضور مل����تقى ال����عائالت الذي سي���قام مساء اخلميس 
املقبل وسيشتمل على العديد من الفقرات والوصالت الغنائية 
والش���عبية والفنية مبش���اركة إحدى الفرق الفنية الى جانب 

املسابقات املتنوعة.
وأشار أمني الس���ر العام ورئيس اللجنة خالد الفودري الى 
ان اللجنة الثقافية واالجتماعية رأت خالل االسبوعني املاضيني 
التقليل من أنشطتها مراعاة لظروف امتحانات الطلبة وانسجاما 

مع رغبة أولياء األمور األعضاء.
وحول نش���اطها في إطار احتفاالت البالد في فبراير بالعيد 
الوطني وذكرى يوم التحرير، ذكر الفودري ان اللجنة تدرس 
حاليا املشاركة في أنشطة خارجية لتعذر إقامة أي نشاط لها 
خالل أيام االحتفاالت الوطنية بسبب االزدحام املروري الشديد 

خالد الفودريخالل هذه األيام.

»الرسم  على الجدران«
 في روضة الهدهد

اقامت روضة الهدهد حملة ألطفال الروضة 
للقضاء على ظاهرة الرسم على اجلدران للحد 
منها بهدف تفعيل قي���م حب الوطن وتعزيز 
قيمة احملافظة على ممتلكاته وإشراكهم في هذا 
البرنامج وقد اعربت مديرة روضة الهدهد كوثر 
اجلناع عن سعادتها مبشاركة االطفال بصباغة 
االسوار اخلارجية التابعة ملنطقة جنوب السرة 
السكنية وجتديدها مبشاركة املديرة املساعدة 
فوزية العنزي واملشرفات الفنيات فايزة مال 
اهلل ومرام بن نخي ومعلمات الروضة. وتقدمت 
اجلناع بالش���كر الولياء االمور على تعاونهم 
مع ادارة الروضة في جناح حملة القضاء على 

األطفال يشاركون بصبغ اجلدران وإزالة الرسوم عنهاظاهرة الرسم على اجلدران.

ناجي دخل القفص الذهبي
في احتفال بهيج أقيم في مصر وسط األهل 
واألصدقاء أمت ناجي حسني عبداملقصود عقد قرانه 
على اآلنسة نشوى سعد اجلمل. وبهذه املناسبة 
السعيدة تلقي العروسان التهاني والتبريكات 
من شقيقي املعرس محمد حسني والزميل مسعد 
متمنني له حياة رافلة بالسعادة. ناجي بعد ان 
عاد إلى عمله في الكويت يستعد على قدم وساق 
لتجهيز بيت الزوجية متهيدا إلحضار زوجته 

في القريب العاجل.. ألف مبروك.

العروسان ناجي حسني ونشوى اجلمل

مخيم زهرات ومرشدات العاصمة في »الشعب البحري«

أقامت أس���رة التوجي���ه الفن���ي للزهرات 
التعليمية املخيم  العاصمة  واملرشدات ملنطقة 
التدريبي الترويجي لباقات املرحلة االبتدائية 
وبراعم رياض االطفال وذلك في نادي الشعب 
البحري حتت شعار »زهرات العاصمة يتعلمن 
ويبدعن«، ومبشاركة برنامج نادي االبطال من 
تلفزيون »الراي« واملاكدونالدز وذلك باشراف 
املوجهة الفنية االولى ملنطقة العاصمة التعليمية 
د.س���اجدة الهولي، واملوجهة الفنية للزهرات 

وبراعم رياض االطفال وفاء الشريدة، واملوجهتني 
الفنيتني للمرشدات واملرشدات املتقدمات شريفة 
بدر، نادية مسعد، وذلك برعاية احملامية جنالء 
النقي وبحضور كل من املوجهة الفنية العامة ليلى 
البعيجان ورئيسة جمعية املرشدات هند الهولي 
وامينة السر لولوة الشطي واملوجهات الفنيات 
من املناطق التعليمية. حيث يهدف املخيم الى 
التعرف واالطالع على مرافق الدولة واالستغالل 
االمثل لشغل وقت الفراغ وممارسة الهوايات، 

وتبادل املعلومات واملهارات وتعويد الزهرات على 
التعاون والتكاتف واحملافظة واالهتمام بالبيئة 
باالضافة الى االلعاب التنافسية والترفيهية ومت 
تكرمي الضيوف وتوزي���ع الهدايا على الورش 
املميزة والقائ���دات املتعاونات، وتكرمي كل من 
احملامية جنالء النق���ي، وادارة النادي ممثال ب� 
علي القالف من شركة ماكدونالدز على اجلهود 
املبذولة في اجناح املخيم،وكذلك تلفزيون »الراي« 

وتلفزيون الكويت.

د.ساجدة الهولي تكرم ادارة نادي الشعب البحري

زهرات العاصمة يتعلمن ويبدعن

تكرمي احملامية جنالء النقي


