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يستقبل سفيرنا لدى اململكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة 
الشيخ حمد جابر العلي ضيوف 
ديوانه مساء يوم غد الثالثاء بعد 

صالة املغرب.

يعتذر النائب فالح الصواغ عن 
عدم استقبال رواد ديوانيته وذلك 
لدواعي سفره خارج البالد، على 
أن يعاود استقبالهم حني عودته 

من السفر مبشيئة اهلل.

حمد اجلابر يستقبل
 ضيوف ديوانه الثالثاء

الصواغ يعتذر
لرواد ديوانيته

»لوياك« يكرم متطوعي »التطوع سعادتي«

من 6 سنوات ولكنهم يقدمون 
الكثير.

وكذل����ك ش����كرت عضوات 
مجلس إدارة لوياك املتطوعات 
الالتي هن قدوة حسنة للعمل 
التطوع����ي من حي����ث الوقت 
واجلهد املب����ذول إلقامة مركز 
متكامل للش����باب نحن جميعا 
بداخله اآلن، واشادت بالتزام 

الطلبة وحسن أدائهم.
تخلل احلفل فقرة مس����رح 
العرائس وفقرة يلوة العروس 
وتكرمي لإلعالمي غالب العصيمي 
وللطلبة وفقرة شعرية وأخرى 

موسيقية.

الطلبة  الفرصة لدى  إتاحة  في 
ليقوموا بأعمال تطوعية إنسانية 
عالية وهم KACCH، مركز عبير2، 
الكويتي����ة ملتالزمة  اجلمعي����ة 
الداون، جمعي����ة الهالل االحمر 
الكويتية  الكويتي، اجلمعي����ة 
لرعاية املعاقني، مركز اخلرافي 
ألنشطة املعاقني، مركز الكويت 
للتوحد، احلضانة العائلية، دور 
رعاية املس����نني، مركز السالمة 
املرورية، وجلنة مسرح العرائس 
الذين بذلوا كثيرا من اجلهد أثناء 
العروض التي قدموها في األماكن 
املختلفة، كما شكرت جلنة اإلرادة 
والطم����وح الذين تبدأ اعمارهم 

لميس بالل
أقام مركز لوذان إلجنازات 
الشباب )لوياك( حفل تسليم 
ش����هادات برنام����ج »التطوع 
س����عادتي« إلى ما يق����ارب ال� 
70 طالب����ا وطالب����ة، ويهدف 
الى توجيه الشباب  البرنامج 
خلدمة مجتمعهم وأهم ما متيز 
به البرنامج هذا العام هو جلنة 
االرادة والطموح التي يتطوع 
فيها الصغار من سن 6-14 سنة، 
قدم احلفل االعالمي املميز غالب 
التقدمي  العصيمي وش����اركته 
بشاير الس����بتي، وألقت نائبة 
مدير برامج التطوع في »لوياك« 
فاطمة البلوشي كلمة قالت فيها: 
التطوع ارقى س����لوك إنساني 
املدن يق����اس مبدى  وتط����ور 
االهتم����ام بالعم����ل التطوعي، 
مرحبة بدورها بجميع ممثلي 
مراكز التطوع الذين لبوا دعوتنا 
ورحبت بطلبة برنامج التطوع 
الذين اشتركوا ألول  سعادتي 
مرة ه����ذا العام، ورحبت ايضا 
طلبة »لوياك« السابقني الذين 
خاضوا التجرب����ة معنا للعام 
الثان����ي او الثال����ث، مؤكدة أن 
عدد طلبة البرنامج في زيادة 
دائمة. كما شكرت جميع مراكز 
التطوع اخلارجية التي ساهمت 

مهارة وإبداع

تكرمي إحدى املشاركات

جانب من احلفل مبشاركة الشخصيات الكارتونية

طيبة التورة واسرة الروضة واألطفال وجانب من احلفل

..ومشاركة من بعض ذوي االحتياجات اخلاصة

الفهد والقالف يتوسطان إدارة نادي الشعب واملكرمني

فارعة السقاف وسارة الدوخي

فاطمة البلوشي تتحدث للحضور

دخيل العنزي مكرما مدير عام فندق كويت كونتيننتال كمال حسني

فقرة غنائية لطالبات التربية اخلاصة مشاركة شعرية

بدر السويدان احد متطوعي »لوياك«

احتفال وطني مميز في روضة الورود

»المشروعات السياحية« تكرم العبي الكاراتيه من أبناء األندية البحرية
بنادي الشعب البحري، معربا عن 
سعادته باملس���توى الفني ألداء 
الالعبني ومدى التزامهم، متمنيا 
ان يكون تفوقهم الدراس���ي على 
الفني  القدر م���ن تفوقهم  نفس 
ف���ي رياضة الكاراتي���ه لتكتمل 
رسالة وهدف شركة املشروعات 
الس���ياحية الرئيس���ية املتمثلة 
في تقدمي أفضل اخلدمات سواء 
كانت اجتماعي���ة أو ترفيهية أو 
ترويحي���ة وغيره���ا والتي من 
ش���أنها ان تخرج طاقات وجتدد 
نشاط رواد مرافقها لتعينهم على 
احلياة والعمل والدراسة وغيرها 
من األمور احلياتية، وثمن الفهد 
اجلهود املبذول���ة للقائمني على 
الكابنت  اللعب���ة وعلى رأس���هم 
الترب���وي عزت حنفي  واملدرب 
األم���ور حلرصهم على  وأولياء 
مشاركة أبنائهم في األنشطة التي 

تنظمها الشركة.

نظمت ش���ركة املش���روعات 
السياحية حفل توزيع شهادات 
التقدي���ر والتف���وق على العبي 
والعبات فريق شركة املشروعات 
السياحية للكاراتيه واملكون من 
أبناء األعضاء املشتركني في األندية 
البحرية وبحضور نائب العضو 
املنتدب للشؤون الترويحية بشركة 
املشروعات السياحية م.عادل الفهد، 
ومدير إدارة الش���واطئ واألندية 
البحرية علي القالف، ومش���رف 
نادي الشعب البحري خالد املذن، 
واملدرب التربوي لرياضة الكاراتيه 
الكابنت عزت حنفي، واملشرف على 
اللعبة باألندية البحرية، وجانب 
من أولياء أمور الالعبني والالعبات 

وذلك بنادي الشعب البحري.
الفهد والقالف  هذا وقد ق���ام 
بتوزيع الشهادات واجلوائز على 
الالعبني مجتازي املستويات األعلى 
وحصولهم على األحزمة الدالة على 

تنظيم مثل هذه البطوالت التي 
تساعد على صقل مواهب أبنائنا 
من أعضاء األندية وتعليمهم الثقة 
بالنفس والشجاعة، واليوم نحن 
سعداء بحصولهم على األحزمة 
مبختلف درجاتها، وقد أثنى على 
التنظيم الذي أقيم بالصالة العلوية 

مت رصده ألولي���اء األمور الذين 
احتشدوا لتشجيع أبنائهم بحفاوة 
معربني عن سعادتهم مبستواهم 
الفني. من جانب آخر أشاد الفهد 
بدور شركة املشروعات السياحية 
في تشجيع األنشطة الرياضية، 
وأضاف نحن ال ندخر جهدا في 

مستوياتهم بناء على أدائهم القتالي 
لرياضة الكاراتيه وفق تقييم املدير 
الفني للعبة واحلكم اآلس���يوي 
الكابنت عزت حنفي، وشارك في 
احلفل 30 العبا والعبة من مختلف 
األعمار الذين حصلوا على األحزمة 
)الكيو( املختلفة، وذلك في مشهد 

أقامت روضة الورود في منطقة الفروانية التعليمية 
احتفاال وطنيا مميزا مبناسبة احتفاالت الكويت بالعيد 
الوطن���ي وذكرى يوم التحرير اش���رفت عليه مديرة 
الروضة طيبة الت���ورة وبحضور أولياء األمور وقد 
اشتملت انشطة احلفل على برامج متنوعة ومعبرة 
ومسابقات لألطفال واألمهات واملعلمات كان من ابرزها 

املس���ابقة الثقافية ومس���ابقات األلعاب ال�����شعبية 
ومسابقة أجمل طبق ش���عبي ومسابقة اجمل لوحة 
فن����ية معبرة عن الكويت، فيما ارتدى األطفال املالبس 
املعبرة ع���ن احلفل ورددوا األناش���يد الوطنية على 
رفع األعالم وصور صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد.

كما متيز احلفل بإطالق احلمام األبيض تعبيرا عن 
سياسة الكويت احملبة للسالم، فيما صاحب ذلك اصدار 
العديد من البروشورات وامللصقات الوطنية املعبرة، 
وفي ختام احلفل عبرت مديرة الروضة طيبة التورة 
عن اهمية هذا االحتفال الوطني وشكرت اسرة املدرسة 

واولياء االمور واالطفال على تفاعلهم مع االحتفال.

»كويت كونتيننتال« يرعى برامج وأنشطة 
النادي المسائي للتربية الخاصة

رعى فندق كويت كونتيننتال حفل 
افتتاح األنشطة والبرامج للنادي املسائي 
ملدارس التربية اخلاصة وحضر احلفل 
مسؤولو األندية محمد رمضان وسهام 
احلمادي، ومدير إدارة التربية اخلاصة 
دخيل العنزي، ومنس���ق احلفل احمد 
الش���مري، وعلي ثوين���ي، ولفيف من 
الطلبة واملدرسني واملدرسات، ومت عرض 
الطلبة، وألق���ى عبدالرحمن  منتجات 

الشمري قصيدة ش���عر، وقدم النادي 
املسائي للبنات عدة فقرات غنائية وبعض 
اللوحات الفنية التي تعبر عن التراث 
كما قدم النادي املسائي للبنني العديد 
من الفقرات املوسيقية وفي نهاية احلفل 
شكر دخيل العنزي املعلمني واملعلمات 
القائمني على االندية، وقدم درعا تذكارية 
ملدير الفندق، كما شكر من جانبه إدارة 

الفندق على هذه البادرة الطيبة.

خالد املذن علي القالف م.عادل الفهد

)كرم دياب(اإلعالمي غالب العصيمي.. وتقدمي رائع


