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ندوة شبابية ضمن أسبوع الشباب الكويتي ـ األردني

براعم »المثالية ثنائية اللغة« احتفلوا باألعياد الوطنية

االستقبال، كما ألقى الش���اعر عبداهلل العنزي 
قصيدة وطنية.

ضمن أنشطة األس���بوع الشبابي الكويتي � 
األردني وبحضور اللواء م.فيصل اجلزاف رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة ونائب املدير العام لشؤون الشباب 
جاس���م يعقوب ورؤس���اء وفدي كل من األردن 
الوفدين،  العربي���ة وأعضاء  وجمهورية مصر 
نظمت الهيئة العامة للش���باب والرياضة ندوة 
ش���بابية فكرية حتدث فيها مدير إدارة املكتب 
الفني لقطاع الشباب عبداهلل عبدالرسول وقدمها 
خالد املطيري وتناول عبدالرسول تاريخ احلركة 
الشبابية الكويتية ذاكرا ما شهده القطاع الشبابي 
من تطور س���واء في األنشطة والبرامج أو في 
اإلنش���اءات، كما تناول أوجه العناية والرعاية 
التي توليها الكويت لفئة الش���باب وتوفير كل 
ما من شأنه النهوض بواقعهم وتنمية مهاراتهم 
العقلية والبدنية وتنمية مواهبهم في مختلف 
املجاالت، وتطبيق السياسة العامة للدولة في 

هذا الشأن.
وألقى أح���د أعضاء الوف���د األردني قصيدة 
ش���كر فيها الكويت على حسن الضيافة وكرم 

برعاية املدير العام قياس العنزي احتفل براعم 
احلضانة املثالية ثنائية اللغة في منطقة اجلابرية 
باألعي���اد الوطنية، حيث ارتدى البراعم املالبس 
التراثية وقدموا الرقصات الش���عبية واألناشيد 

الوطنية في جو من البهجة والسرور.
حضر االحتفال ع���دد غفير من أولياء األمور 
الذين ش���ارك بعضهم في عملية تنظيم األطفال 
واستعدادهم للمشاركة في الفقرات، مبدين إعجابهم 
بإقامة مثل هذه األنشطة التي تعزز احلس الوطني 

لدى األبناء.
من جهته���ا، حتدثت مدي���رة احلضانة غدير 
النبهان مرحب���ة بضيوف احلضانة، ومؤكدة ان 
اإلدارة حترص كل احلرص على ربط أنش���طتها 
بكل ما ينمي الوالء واالنتماء للكويت، الفتة الى 
أن املناسبات الوطنية تكون فرصة طيبة للتأكيد 

على مثل هذه القيم.

الشاعر عبداهلل العنزي

اللواء م.فيصل اجلزاف متقدما احلضور

النومس متوسطا عددا من املكرمني

الشيخ د.ابراهيم الدعيج متوسطا وفد مدرسة بركة بنت النعمان

شركة »املنصورية« وفرحة بشهادة غينيس

احلضور أثناء عزف السالم الوطني

عادل بوناشي مع العازمي والبدر

فريق مركز سلطان وشركة الوزان

محمد النومس يكرم الفائز بحفظ القرآن صالح املعيوف

األطفال استقبلوا ذويهم بالتصفيق واالبتسامكابيل خوسال يحمل شهادة غينيس بحضور علي الوزان وجاك بروكبانك

أبناء »املثالية ثنائية اللغة« يقدمون احدى الفقرات

»التسليف واالدخار« يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن

محافظ األحمدي استقبل 
وفد »بركة بنت النعمان« المتوسطة

استقبل محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج مبكتبه بديوان 
عام احملافظة مسؤوالت وعضوات مكتب اخلدمة االجتماعية مبدرسة 
بركة بنت النعمان املتوسطة - بنات وهن اميرة مطلق الزوبعي مديرة 
املدرسة واالخصائيتان احالم راشد الزوير وسارة بدران الدوسري 
وعدد من طالبات املدرس���ة املشاركات في حملة »معا نبني وطننا« 
وقد قدمت الطالبات خالل اللقاء كلمات ادبية شعرية احتفني خاللها 

بحب الوطن والوالء له وقد نال إلقاء الطالبات اعجاب احملافظ.
م���ن جانبه اكد محافظ االحمدي اهمية ه���ذه احلمالت التربوية 
في خلق جيل مهتم بواقع ومستقبل وطنه واوضح ان انطالق هذه 
االنش���طة الوطنية من املدارس وخالل املراحل االولى لتكوين وعي 
الطالب يعد بذرا لب���ذور االنتماء والوالء للوطن في مختلف اركان 

املجتمع. 
في نهاية اللقاء قدمت اح���دى الطالبات درعا تذكارية للمحافظ 

تقديرا على تشجيعه لطالب وطالبات محافظة االحمدي.

رقم قياسي جديد لـ »المنصورية« و»مركز سلطان« في غينيس
ندى أبونصر

ش����اركت ش����ركة املنصورية لتجارة 
املواد االس����تهالكية من مجموعة شركات 
جاسم الوزان عليان كمبرلي كالرك وشركة 
مركز سلطان وهي من أهم شركات البيع 
بالتجزئة في الكويت والش����رق األوسط 
واالسم األكبر للبيع بالتجزئة في العمل 
على حتقيق رقم قياسي جديد ألكبر منتج 
معروض في العالم والذي دخل موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية العاملية في مركز 
سلطان اجلملة )الشويخ(، بحضور اإلدارات 
العليا للشركتني وعدد كبير من املوردين 

والصحافيني واإلعالميني.
ومت وض����ع عل����ب احمل����ارم الورقية 
)كلينكس( بطريقة هندس����ية مدروس����ة 
لتحقيق هذا الرقم القياس����ي ألكبر منتج 
معروض في العالم مبركز سلطان اجلملة 
)الش����ويخ( والذي مت قياس����ه من خالل 

الت����ي يحتويها  املس����احة باملتر املكعب 
العرض، باإلضافة الى انه متت االستعانة 
ب� 40 موظفا المتام العرض الذي استغرق 
10 ساعات من العمل الدؤوب بإشراف ممثل 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية العاملية 
جاك بروكبانك على العمل بأكمله موثقا إياه 
بشهادة رسمية مميزة لشركة املنصورية 
لتجارة املواد االستهالكية عليان كمبرلي 
كالرك وش����ركة مركز سلطان بهذا اللقب 

العاملي.
وقال املدير الع����ام بالنيابة عن إدارة 
شركة املنصورية لتجارة املواد االستهالكية 
كابيل خوسال »بقدر التحدي الذي واجهنا 
كان اإلجناز العظيم لنا وللكويت بتواجدنا 
في موس����وعة غينيس لألرقام القياسية 
وهذا فخر لنا جميعا«. وشكر عائلة الوزان 
على دعمهم لهذا النجاح العظيم وشركة 
عليان كمبرلي وشركة مركز سلطان على 

مساندتهم وتعاونهم في حتقيق هذا الرقم 
القياسي.

من جانبه، أعرب املدير التنفيذي في 
مركز سلطان للبيع بالتجزئة في الكويت 
فراس حمدان عن فخ����ره واعتزازه بهذا 
اإلجناز العاملي للش����ركتني والذي وضع 
الكوي����ت على اخلارط����ة العاملية لألرقام 
القياس����ية في موس����وعة غينيس. وأكد 
قائال: اننا في مركز سلطان نحرص دائما 
على التعاون والشراكة مع موردينا وهذا 
اإلجناز العاملي هو ثمرة التعاون والعمل 

اجلماعي بني الشركتني.
وأثنى العضو املنتدب لش����ركة ميزان 
القابضة علي ال����وزان على جناح احلدث 
وشكر الشركاء بالعمل واملوردين وإدارة 
شركة املنصورية ملا فيه من الفخر للكويت 
إلبرازه����ا على الس����احة العاملية في هذا 

املجال.

نظم بنك التس���ليف واالدخار احلفل 
السنوي لتكرمي الفائزين في مسابقة حفظ 
القرآن الكرمي ومسابقة رمضان وذلك في 
قاعة البدع في فندق موڤنبيك وحتت رعاية 
مدير عام البنك محمد النومس حيث القى 

كلمة االفتتاح وحث فيها موظفي البنك 
على التنافس الشريف في حفظ القرآن 
الكرمي ملا له من اجر عظيم عند الباري عز 
وجل، واثنى في كلمته بالقائمني على هذا 
احلفل وهم دالل الدبوس ومحمد سراب 

وعادل بوناشي على اجلهد املبذول الجناح 
ه���ذا احلفل، ومت تك���رمي الفائزين وهم: 
درويش عبدالنبي، اماني الرشيدي، خالد 
البدر، جالل الريدي، محمد سمير، محمد 
عثمان، فيصل شدوخي، عادل احلريتي، 

محمد احلوطي.
كما مت تكرمي الفنان التشكيلي اسعد 
بوناشي وذلك ملشاركته بعدد 12 لوحة 
فنية مميزة من اعماله في رزنامة البنك 

لعام 2010.

علي الوزان

)أحمد باكير(غدير النبهان ترحب باحلضور


