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العجمي واخوانه بتخرج ابنهم 
املالزم س���عد ناهض في الكلية 
العسكرية وذلك مساء غد الثالثاء 
في ديوانهم الكائن في الصباحية 

ق 4.

يحتفل وزي���ر العدل ووزير 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
السابق د. عبداهلل املعتوق بزفاف 
جنله زيد مساء اليوم االثنني، في 
الفنطاس على الشريط  منطقة 

الساحلي. ألف مبروك.

العجمي يحتفل
ً بتخرج سعد مالزما

أفراح املعتوق
في الفنطاس اليوم

د.سعد العنزي متحدثا للحضورطالل اجلري

متابعة من احلضور وأولياء األمور والطالبات

مديرات املدرسة في مقدمة احلضور

درع تكرميية من إدارة املدرسة للداعية سمر الصالح

د.بدر الشريعان مع السفير مصطفى علي الدين وحرمه والسفير االردني وعدد من احلضور

السفير محمد املجرن الرومي والسفير السعودي والسفير االردني مع السفير مصطفى علي الدين وحرمه

تسليم الهدايا لطفلة باملستشفى

.. ومع طفل آخر

صورة جماعية لفريق نادي صناع النهضة

جانب من حملة التنظيف

يوسف غانم
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة أم القرى للخدمات 
التعليمية طالل اجلري ومدير 
التربوية واخلدمات  األنش���طة 
التعلي���م اخلاص  ف���ي  املمتدة 
حسني احلداد وباشراف كل من 
الروضة نعيمة الشراح  مديرة 
ومديرة االبتدائي نورة الكندري 
مديرة املتوسط سكينة محسني 
ومديرة الثانوي منيرة املطيري 
واملديرة املساعدة ميجر العنزي 
ورئيسة قسم اخلدمة االجتماعية 
نصرة الصغير، وبحضور مدير 
التعليمية عبداجلليل  الشؤون 
الش���ربيني ومدي���رات مدارس 
املنطقة وع���دد من االخصائيني 
االجتماعيني ومعلمات املدرسة 
وأولياء أم���ور الطالبات، أقامت 

خالل طرح موضوعات للنقاش 
واالستفسار.

وفي اليوم الثاني من امللتقى 
عق���دت ورش���ة عم���ل بعنوان 
»اصاي���ل« للداعية اإلس���المية 
التابعة  التنمية األسرية  بإدارة 
لوزارة األوقاف س���مر الصالح 
التي حتدثت عن األخالق احلميدة 
للفتاة ومتتعها بالفقه والطهارة 
الوالدين واحلفاظ على  وطاعة 
أركان العبادة كالصالة والصيام 
واحلج والزكاة وغيرها، وأجابت 
الصالح عن أسئلة احلضور، وفي 
اخلتام مت تكرمي د.سعد العنزي 
والداعية س���مر الصالح تقديرا 
البن���اءة في إجناح  جلهودهما 
امللتقى، حيث أش���ادا بحس���ن 
التنظيم وش���كرا إدارة املدرسة 

على مثل هذه األنشطة 

واالبتعاد عن ممارس���ة العنف 
معهم، وتطرق الى دور األسرة 
في عملية التنشئة االجتماعية، 
وتفاعل احلضور مع د.العنزي من 

والذي حاضر فيه رئيس مركز 
إشراقة أمل لالستشارات النفسية 
د.سعد العنزي حيث حتدث عن 
أهمية رعاية األبناء وحمايتهم 

 � النموذجية  أبوحليفة  مدرسة 
قسم اخلدمة االجتماعية، امللتقى 
االجتماعي التربوي الثاني بعنوان 
»لنا احلق في الرعاية واحلماية«، 

رعى بنك اخلليج مؤخرا مبادرة تنظيف الشاطئ 
التي نظمتها اللجنة الفلبينية لكرة تنس الريشة، 
كجزء من التزامه املستمر نحو املشاركة في مختلف 

االنشطة االجتماعية والبيئية.
هذا وقد بدأت االنشطة قرب مطعم ماكدونالدز 
)فرع الكورنيش( حيث رحب رئيس مجلس ادارة 
اللجنة الفلبينية لكرة تنس الريش���ة د.تش���ي 
اومانداب بجميع احلاضرين وتطرق بكلمته الى 
اهمية مثل هذه املب���ادرات البيئية، والى جانب 
تنظيف الشاطئ تضمن اليوم عدة انشطة اخرى 
مسلية نظمت في حديقة الشعب منها سحوبات 

على جوائز رائعة.

وفي ش���هر رمضان من العام املاضي قام بنك 
اخلليج برعاية مبادرة اللجنة الفلبينية لكرة تنس 
الريشة التي ساهمت بتقدمي املساعدات النشاء عيادة 
متنقلة تشمل الرعاية الطبية والعناية باالسنان 
في الفلبني، تخدم هذه العيادة املجتمعات احمللية 
في لوزون وفيزايز وميندانو بالتعاون مع كارتيس 

مانيال وهي اجلمعية الطبية الفلبينية.
ويؤمن بنك اخلليج بأهمية مثل هذه املبادرات 
البيئي���ة التي لها اثر مباش���ر على املجتمع. كما 
يشجع البنك جميع االفراد واملنظمات على املشاركة 
في جميع املبادرات الصديقة للبيئة بهدف زيادة 

درجة الوعي في املجتمع.

»الخليج« رعى مبادرة الريشة الفلبينية لتنظيف الشاطئ

»صناع النهضة« قدم الهدايا لألطفال بمستشفى »الوطني«
في اط���ار مس���اهماته الهادفة الى 
التواصل مع املؤسس���ات االجتماعية 
ودعم ومس���اندة ودعم رسالة الدولة 
لدف���ع عجلة تطوير املجتمع الكويتي 
وازدهاره، قام ن���ادي صناع النهضة 
»منبثق عن جلن���ة مصابيح الهدى« 
بالتعاون مع مجموعة »جيل املستحيل« 
بزيارة مستشفى البنك الوطني لالطفال، 
وقدم اعضاء النادي مجموعة من الهدايا 
لالطفال املرضى بسرطان الدم واالعصاب 
والتحدث واللعب معهم، كما قامت احدى 
املشاركات بالرسم على وجوه وايدي 
التي  االطفال بعض االشكال اجلميلة 

اختارها االطفال انفسهم.
وقد استهدفت الزيارة ادخال السرور 
والفرح الى قلوب االطفال والتواصل مع 
اهاليهم الشعارهم بالتكافل والتكاتف 
االجتماعي الذي يسعى النادي لترسيخه 
ونشره في املجتمع من خالل مثل هذه 
االنش���طة والزيارات. وق���د كان لهذه 
الزيارة اكبر االثر في نفوس االعضاء 
حيث ذكرتهم بنعمة اهلل علينا بالصحة 

والعافية التي ال تقدر بثمن.
ويعتزم النادي القيام بزيارات اخرى 
ملختلف املستشفيات في الكويت احلبيبة 
على فترات متفرقة سعيا لتحقيق هدف 
التواصل والتكاتف والتكافل االجتماعي 
الذي يس���عى اليه، وقد تقدمت ادارة 
نادي صناع النهضة ومجموعة »جيل 
املستحيل« بالشكر الى ادارة مستشفى 
البنك الوطني لالطفال والعاملني بها 
التاحة هذه الفرصة لهم للتواصل مع 
اخوانهم املرضى داعني اهلل عز وجل ان 
ينعم عليهم جميعا بالشفاء العاجل وان 

يكونوا بأحسن صحة وعافية.

سفير بروناي يحتفل بالعيد الوطني الـ 26 لبالده في »مارينا«

»لنا الحق في الرعاية والحماية« بملتقى مدرسة أبوحليفة النموذجية

مبناسبة الذكرى ال� 26 للعيد 
الوطني لبالده اقام سفير دولة 
بروناي دار السالم مصطفى علي 
الدين وحرمه حفل استقبال في 

فندق مارينا.
وح���ض���ر احلف���ل وزير 
الكهرباء واملاء د.ب����در الشريعان 
ومت قطع الكيكة مع الس���فير 
وال�����سفراء ورج�����ال السلك 
الديبلوماسي املعت����مدين في 
الكويت، وحضر احل�����فل مدير 
ادارة آسيا واوروبا ف�����ي وزارة 
اخلارجي���ة الس���فير مح����مد 
الرومي وش���خصيات  املجرن 

كويتية.

إبراهيم أصغر طفل 
ICDL حاصل على

آالء تفوقت وإيمان 
احتفلت بميالدها

حص���ل إبراهي���م فتحي 
 ICDL الغم��ري على ش��هادة
اليونيس���كو ويعتبر  م���ن 
ابراهيم أص���غ���ر طفل في 
العال���م يحصل عل���ى هذه 
الش���هادة، حيث انه لم يتم 
السادسة من عمره.. مبروك 

يا إبراهيم.

أقام ش���ريف أبوس���ريع 
وحرمه جيهان حفال مبناسبة 
ابنتهما آالء وجناحها  تفوق 
في املدرسة، وكذلك مبناسبة 
اطفاء ابنتهما إميان شمعتها 
األولى وس���ط فرحة األهل 
واألصدق���اء.. مب���روك آلالء 

وإميان.

م.يعقوب العبدالسالم متوسطا شقيقيه جاسم وعادل العبدالسالم

تخرج م.يعقوب العبد السالم في كلية الهندسة 
والبترول في جامعة الكويت تخصص هندس���ة 
كهربائية وقد تلقى التهاني من االهل واالصدقاء 

الذين شاركوا م.يعقوب فرحته وقدموا له التهاني 
باملناسبة واطيب االمنيات مبستقبل حافل بالنجاح. 

مبروك ومنها لالعلى.

ألف مبروك للمهندس يعقوب

)أحمد باكير(نصرة الصغير باستقبال الضيوف


