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يحتفل مدي���ر إدارة م���دارس التربية 
اخلاصة دخيل عايد العنزي بزفاف جنله 
»فيصل« وذلك مساء يوم اخلميس املقبل 4 
اجلاري في صالة الشهيد فهد األحمد مبنطقة 

الدوحة.. ألف مبروك يا بوعبداهلل.

العنزي يحتفل بزفاف
 جنله فيصل اخلميس

هالل املطيري يتوسط الفارس والنبهان

جانب من االجتماع

فريق العمل في صورة تذكارية أمام »شبستان« مجمع 360

.. وترحيب من إدارة املطعم بالضيوف

جانب من انشطة املخيم

نشاط كروي للمشاركني

طاقم مميز في شبستان للمأكوالت اإليرانية

الزميل محمد اخلالدي يحمل جنل الزميل احمد باكير

عمادة النشاط بـ »التطبيقي« 
تفتتح مخيمها الربيعي

محمد هالل الخالدي
اف����تتحت ع����مادة النش����اط والرع���اية الطالبية بالهي���ئة 
العامة للتعلي���م التطب���يقي والتدري���ب مخ����يمها ال����ربيعي 
في من���طقة بني������در بح���ضور ع��ميد ال�ق�ب�ول والتس���جيل 
د.اح���مد االنصاري والعميد املس���اعد للنش���اط الرياضي د.طه 
اجلاسر والعميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي ومساعد 
العميد للرعاية الطالبية د.صالح العثمان وعدد من اعضاء هيئة 
التدريس والعاملني بالتطبيقي اضافة الى عدد من الطلبة وطلبة 

املنح الدراسية.
 وقد اقامت العمادة حفل استقبال لضيوف املخيم صباح امس، 
وتضمن احلفل مس���ابقات رياضية في كرة القدم وكرة الطائرة 
اضافة الى تنس الطاولة وغيرها من االلعاب التي جمعت االساتذة 

والطلبة في اجواء اجتماعية جميلة.

افتتاح مميز لـ »شبستان« اإليراني في مجمع 360
لميس بالل

بدعوة من مطعم »شبستان« الشهير، اجتمع أصحاب القلم الرفيع بالكويت لالستمتاع 
بكرم الضيافة اإليرانية من خالل حفل العشاء الذي أقيم على شرفهم في أحدث فروعه مبجمع 
360 التجاري، حضر احلفل عدد كبير من الصحافيني واإلعالميني حيث استمتعوا بأمسية 
رائعة في خضم عشاء فاخر وخدمة متميزة. اجلدير بالذكر أن من أكبر الدالئل على جناح 
مطعم شبستان اإليراني بالكويت هو الشهرة واالستحسان اللذين شهدهما منذ افتتاحه عام 
2001 حتى اآلن، وهو السبب الرئيسي الذي من أجله سعت إدارة فندق كراون بالزا الفتتاع 
فروع متعددة ملطعم شبستان بالكويت ليكون قريبا من كل عشاقه ومحبيه، لذا عملت إدارة 
الفندق العام املاضي على خطة متكاملة تهدف الى انتش���ار وتوسع فروع شبستان في كل 
أنحاء الكويت كان منها فرع ملتقى الش���عب والذي يضم 6 مطاعم من أفخر وأرقى املطاعم 
بالكويت، كذلك قامت بافتتاح الفرع اجلديد لشبستان مبجمع 360 في يناير اجلاري والذي 
القى جناحا كبيرا وإقباال كبيرا من قبل اجلمهور وستقدم سلسلة مطاعم شبستان أطباقها 
بأش���كال جديدة والتي تعكس أعراف وتقاليد احلياة الفارسية األصيلة. كما تدعو سلسلة 
مطاعم شبستان كل ضيوفها من محبي األكالت اإليرانية ليكتشفوا عراقة الطعام اإليراني 
األصيل والذي يقدمها لهم في أجواء تراثية ش���ديدة التميز مسافرا بهم الى أجواء مختلفة 

من النكهات التي يتعلقون بها على وعد بأن تفتتح املزيد من فروعها في املستقبل.

»التعريف باإلسالم« في ضيافة »هالل المطيري«

ممثلو األندية يشيدون بجهود »الشباب والرياضة«

ليلى الشافعي
في إطار األنش���طة االجتماعية قام وفد من جلنة 
التعريف باإلسالم ممثال في رئيس قسم املوارد جودة 
الفارس ورئيس قس���م تنمية الوقف حمدان النبهان 
بزيارة الى مؤسسة هالل املطيري والذي بدوره رحب 
بزيارة وفد اللجنة، مشيدا مبسيرتها الدعوية احلافلة. 
بدوره بنينّ الفارس للمطيري آلية اللجنة التي تنتجها 
في دعوة غير املس���لمني الى اإلسالم وكذلك مشروع 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها وشرح له كيف 
تتم إيديولوجية رعاية املهتدين عقب إسالمهم وكشف 
له عن طريق التواصل معهم في بلدانهم عبر التنسيق 

واملتابعة مع املراكز اإلسالمية القريبة من مناطقهم. 
وتوجه الفارس بدعوة املطي���ري الى زيارة اللجنة 
للتعرف على سيكولوجيتها عن كثب ورؤية الفصول 
الدراسية التي يتلقى فيها املهتدون العلوم الشرعية 
والفق���ه واألخالق. من ناحيته، ثم���ن املطيري دور 
»التعريف باإلسالم« كونها متثل ريادة دعوية وإسالمية 
في دعوة غير املسلمني الى اإلسالم ووعد بزيارة اللجنة 
في غضون األيام القليلة املقبلة. وأعرب الفارس عن 
شكر »التعريف باإلسالم« للمطيري ولوالدته غنيمة 
املرزوق على دعمها املادي واملعنوي للجنة وحرصها 

الدؤوب على تفعيل دور العمل الدعوي.

اشاد ممثلو االندية الرياضية الشاملة واملتخصصة 
املشاركة في مسابقة الدوري الثقافي في دورتها ال�11 
بجهود الهيئة العامة للشباب والرياضة لتفعيل االنشطة 
الثقافية باالندية الرياضي���ة والعمل على تطويرها 
والنه���وض بها وتوفير الدعم املادي الذي ميكنها من 
االستمرار والتواصل،منوهني بخطوة الهيئة في حتويل 
املسابقة الى النظام االلكتروني. جاء ذلك خالل اجتماع 

مببنى الهيئة العامة للش���باب والرياضة مبناس���بة 
انطالق مسابقة الدوري الثقافي بحضور رئيس اللجنة 
املنظمة طارق احلس���ون وممثل���ي 17 ناديا رياضيا 
شامال ومتخصصا. ومت اعتماد مشاركة نادي الصم 
الكويتي مع العمل على توفير مترجم متخصص في 
لغة االشارة، علما بأن سحب قرعة املسابقة سيكون 

باالول من فبراير بنادي الساملية الرياضي.

املشاركون في الدورة يستمعون الى محاضرة د. الفريح

الفريح يحاضر بـ »البرمجة اللغوية العصبية«
م د.ناصر الفريح دورة  ضمن سلس���لة دوراته التدريبية نظنّ
البرمجة اللغوية العصبية في برج احلمام خالل الفترة الصباحية، 
وهدفت الدورة الى اكساب املشتركني مهارات وقدرات عقلية متميزة، 
وصرح د.ناصر الفريح مدير شركة النهضة املتكاملة لالستشارات 
والتدريب وادارة املشاريع الشركة املنظمة للدورة بان حياة االفراد 
الت���ي تعتمد على قدر اجلهد الفكري واالداء اللغوي، تكون فيها 
اخلطوات لالهداف ايسر، فما مييز بعض الشخصيات هو املهارات 
التعبيرية والسمات الشخصية، مؤكدا انه باستطاعة كل متعلم 
اآلن الوصول الى نفس املرتبة التي تفوق فيها البعض اذا تعلم 
املهارات النافذة، مش���يرا الى ان حيازة مهارات النجاح تقدم في 
برامج »هندسة برامج التفكير« حيث يقود البرنامج الى ايصال 

املبرمج الى حلول لكل الصعوبات وبادارة ذاتية.
د.ناصر الفريح متحدثا للحضور

)كرم دياب(أحمد الصيرفي وجيداء الشناوي

)احمد باكير(عمداء »التطبيقي« ومساعدوهم في لقطة تذكارية مع عدد من املشاركني في املخيم

مهند أطفأ شمعته األولىعيد ميالد سعيد
ح���تف���ل  ا
د.عاطف عالم 
وحرمه د.اماني 
عبدالفتاح بعيد 
جنلهم  ميالد 
حس���ام الدين 
الذي امت عامه 
السابع وسط 
اختيه  فرحة 
همسة وسهر 
اه���دى  وق���د 
الهدايا  الي���ه 
اجلميلة. الف 
مبروك وعقبال 

100 سنة.

مهند  اطفأ 
حسام الشامي 
شمعته االولى 
واقام له والداه 
حف���ال به���ذه 
املناسبة دعوا 
الي���ه االه���ل 
واالصدق���اء 
الذين شاركوا 
فرحته  مهند 
ومتنوا له عمرا 
مديدا في كنف 

والديه.
مهند الشاميحسام الدين


