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حتت رعاية وحضور الشيخة فريحة االحمد 32
وعلى هامش انشطة هال فبراير، ستقوم اللجنة 
العليا املنظمة للملتقى النسائي بافتتاح امللتقى 
االول »خليجيات نحو الريادة« وذلك اليوم 
مبكتبة البابطني املركزية للشعر العربي الساعة 

6.30 مساء.

ملتقى »خليجيات نحو الريادة« 
اليوم

شيخة العبداهلل افتتحت معرض »من صنع يدي« لـ »المتقاعدات« »البيرق مول« يحتفل 
باألعياد الوطنية

حسين البريكان
احتفل مجمع البيرق مول مبناسبة االعياد الوطنية 
لش���هر فبراير، وقد شهد هذا االحتفال حضورا كبيرا 

داخل املجمع ابتهاجا بهذه املناسبة.
كما اقيمت العديد من املسابقات والفقرات الترفيهية 
ووزعت الهدايا على االطفال اضافة الى الرس���م على 
الكرتونية وعروض  الوجوه ومشاركة الشخصيات 

سحرية.
وتزين مجمع البيرق من الداخل واخلارج بأعالم 
الكويت وحول اشجار النخيل احمليطة باملجمع، ويعتبر 
مجمع البيرق من اه���م املوالت املوجودة في املنطقة 

ويحتوي على العديد من املاركات العاملية.

افتتاح كافيه »حليب وهيل« بسوق المباركية

حتت رعاية الش����يخة ش����يخة العبداهلل احتفل 
نادي املتقاعدات التاب����ع الدارة املعلمات في جمعية 
املعلمني الكويتية بافتتاح معرضه الس����نوي الرابع 
»من صنع يدي« والذي اقيم في قاعة عبداهلل املبارك 
مبقر اجلمعية في الدس����مة مبشاركة عدد كبير من 

املتقاعدات وربات البيوت.
وقامت راعية احلفل الش����يخة شيخة العبداهلل 
برفقة رئيسة النادي فاطمة العوضي بقص شريط 
االفتتاح ثم جتولت في اركان املعرض والذي اشتمل 
على اجنحة متعددة عرضت فيها العديد من املنتوجات 

واالشغال اليدوية واالكسسوارات التي قام بصنعها 
املتقاعدات وربات البيوت فيما قامت العوضي عقب 
ذلك بتقدمي درع تذكارية للش����يخة شيخة العبداهلل 
التي اعربت بدورها عن اعجابها الشديد مبا احتواه 
املعرض من اعمال واشغال، ومبا حظي به من مشاركة 
واسعة مؤكدة قدرة املتقاعدات وربات البيوت على 
اشغال اوقات فراغهن مبا هو مفيد حلياتهن العملية 
واالسرية، وقدرتهن ايضا على استكمال دورهن من 
خالل االنشطة املتميزة التي يقدمها نادي املتقاعدات 

في جمعية املعلمني.

افتتح الف���رع األول لكافيه 
حليب وهيل بالكويت مبجمع 
الصقران بسوق املباركية وهو 
ضمن خطة الفتتاح سلسلة من 
األفرع في الكويت تغطي جميع 
املناطق وذلك رغم األزمة املالية 
العاملية التي أثرت على جميع 

األسواق في املنطق.
ومن جهة أخرى فإن الكافيه 
يط���رح مجموع���ة جديدة من 
املنتجات جنب���ا الى جنب مع 
كل ما يقدم في أفخم الكافيات 
بالكويت، وتنشد ادارة الكافيه 
إنش���اء قاعدة عمالء كبيرة ملا 
يتمتع به الكافيه من خدمة رجال 
األعمال خصوص���ا ان موقعه 
بجان���ب بنك اخلليج وبجانب 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 

)البورصة(.

الشيخة شيخة العبداهلل تفتتح املعرض وإلى جانبها فاطمة العوضي

مسابقات لألطفال

الرسم على الوجوه املهرجون أدخلوا املتعة إلى قلوب األطفال

.. ومشارك يتسلم شهادة

املشاركون في البرنامج التدريبي في صورة جماعية

باسمة العبيد تكرم أحد املشاركني

»حليب وهيل« من الداخل

لقطة خارجية للمقهى

..وجولة في أحد أجنحة املعرض

وقفة مع منتوجات املتقاعدات وربات البيوت

اكتشاف النجاح في التطوير اإلداري بـ »الشباب والرياضة«

نظم����ت ادارة مكتب التطوي����ر االداري بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة برنامج »علم يكشف النجاح« باشراف 
املشرفة االدارية باسمة العبيد. ويهدف البرنامج الى تنمية 

قدرات املشاركني ومعرفتهم بالطرق املختلفة للوصول الى 
النجاح في حياتهم العلمية والعملية، وفي ختام البرنامج 
مت توزيع الشهادات على املشاركني بحضور ايوب الكندري 

مدير ادارة مكتب التطوير االداري. وقد ابدى املش����اركون 
بالبرنام����ج ارتياحهم ملا حظوا به من فائدة لتمكينهم من 

الوصول الى النجاح وحتقيق اهدافهم.
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