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النائب  يعت���ذر 
مخل���د العازمي عن 
عدم استقبال رواد 
ديوانيت���ه يوم غد 
االحد وذلك لسفره 

خارج البالد.

العازمي يعتذر 
لرواد ديوانيته

»الوطني« يدعم أنشطة »بيان التعاونية«

»أطباق من العالم« تجتمع على مائدة »عواطف العذبي الصباح«

»برقان« يرعى المهرجان الرياضي األول لإلعاقة الذهنية

في اط���ار جهود البن���ك املتواصلة في خدمة 
املجتمع والعمل التعاوني في الكويت واملشاركة 
في جميع االنشطة االجتماعية والتعاونية املختلفة 
واالهتمام بجميع شرائح املجتمع، قدم بنك الكويت 
الوطني مساهمة مالية خاصة لدعم انشطة جمعية 

بيان التعاونية.
وقامت مس���اعد مدير عام ل���دى بنك الكويت 
الوطني ندى جعفر ومدي���ر فرع بيان لدى بنك 
الكويت الوطني جناة الفضالة باستقبال رئيس 
مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ياسر الكندري 

وتقدمي املساهمة املالية له بالنيابة عن البنك.
وباملناسبة قالت ندى جعفر ان البنك الوطني 

النهوض مبسؤولياته االجتماعية  يحرص على 
والوطنية واملساهمة بكل ما من شأنه دفع عجلة 
التطور والتنمية في بلدنا احلبيب، بنفس القدر 
الذي نس���عى في���ه لتحقيق املزيد م���ن االرتقاء 
وتعزيز موقعنا الريادي في الصناعة املصرفية 

على املستويني احمللي واالقليمي.
وقد عب���ر الكندري عن ش���كره اجلزيل لهذه 
املبادرة الطيبة والرائدة من مؤسسة عريقة مثل 
البنك الوطني ملا يقوم به من نش���اطات وجهود 
مستمرة خلدمة العمل التعاوني واالجتماعي في 
الكويت التي تنبع من سياس���ة البنك الراسخة 

خلدمة الوطن واملجتمع الكويتي.

انطالقا من دورها في اعداد جيل مزود مبهارات 
تربوية وتعليمية وثقافي���ة تواكب روح التقدم 
واالطالع على ثقافات الشعوب املختلفة، ونظرا ملا 
تضمه الكويت من جنسيات متعددة حتمل العديد 
من ثقافاتها املتنوعة، أقام قسم اللغة االجنليزية 
بثانوية عواطف العذبي الصباح وبرعاية مديرة 
املدرس���ة س���عاد الكندري واملوجهة الفنية للغة 

االجنليزية سعاد الهزمي يوما من اعداد الطالبات 
يهدف الى التعرف على الفكر العاملي واحلضارات 
املختلفة عن طريق أشهر أكالت البلدان وعاداتها 
وتقاليدها. وقد نال هذا العمل استحسان توجيه 
اللغة االجنليزية واعج���اب الطالبات، على وعد 
بتقدمي الكثير من األنشطة التثقيفية التي تثري 

ثقافة الطالبات.

شارك بنك برقان في رعاية انشطة اسبوع املعاق 
اخلليج���ي اخلامس التي اقيمت حتت رعاية س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد واقيم 
املهرج���ان الرياضي لالعاقة الذهنية االول في نادي 
الكويت الرياضي مبنطقة كيفان بتنظيم من اجلمعية 
الكويتية الولياء امور املعاقني بالتنسيق وبالتعاون 

مع اجلمعية اخلليجية في مملكة البحرين.
هذا وقد بدأت انش���طة املهرجان بحضور سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء وعدد من ال���وزراء وكبار 
الش���خصيات واجلمعيات واجلهات العاملة مبجال 
املعاق���ني االربعاء املاضي. وتضمن املهرجان العديد 
من االنش���طة التي ش���ارك فيها مجموعة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة كمسابقة اجلري لفئة الشباب 
من س���ن 12 الى 15 ولفئة البنات من سن 12 الى 15، 

كما تضمن املهرجان عروضا غنائية لالطفال والفرق 
الشعبية وعرضا للسيارات الكالسيكية والدراجات 
النارية وتلى ذلك تكرمي املتسابقني الفائزين من قبل 
سمو الشيخ ناصر احملمد. واختتم املهرجان بعرض 
لأللعاب النارية التي اضاءت س���ماء نادي الكويت 
وس���ط اهازيج واناشيد مرشدات وزهرات واعضاء 

الكشافة من مختلف مدارس الكويت.
وتأتي هذه املش���اركة من بنك برقان لتؤكد على 
استمرار تواصله لتطوير املبادرات التي حتقق املعايير 
العاملية التي تبناها ضمن نطاق مسؤوليته االجتماعية 
كما تك���رس هذه الرعاية حرص بن���ك برقان لدعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة بجميع انشطته والعمل 
على ايصال رسالته الفعالة لدمج ذوي االحتياجات 

اخلاصة باملجتمع.

ندى جعفر وجناة الفضالة تقدمان املساهمة للكندري

)أسامة البطراوي(مسابقات لألطفال

الرسم على الوجوه

.. ومشاركة بالكرنڤال املهرج أدخل البهجة

رسم وتلوين

مديرة املدرسة سعاد الكندري متوسطة عددا من الطالبات املشاركات في املهرجان

رعاية نفتخر بها من »برقان« للمهرجان الرياضي األول لالعاقة الذهنية

جانب من أنشطة املهرجان

خالد الفودري

»البيرق« يتألق في كرنڤال الربيع
حسين البريكان

تابع مجم���ع »البيرق مول« االحتفال بكرنڤ���ال الربيع لألطفال 
في أس���بوعه الثالث، حيث يزداد االقبال في كل اسبوع عن سابقه، 
اذ يجتمع الناس ويتواجدون في عطلة نهاية االس���بوع لالستمتاع 
باألنشطة املتنوعة التي تستقطب أهالي وأطفال املنطقة في جو مليء 
باملرح واأللفة، اضافة الى حتديات في البالي ستيشن واملنافسة بني 
األطفال، والرس���م بالرمل امللون وفي تركيب اخلرز، وتوجد ايضا 
هدايا ومسابقات عديدة لألطفال، ونشاطات فكرية وبدنية وعروض 

مختلفة اضافة الى الشخصيات الكرتونية.
ويعد مجمع »البيرق مول« من املجمعات التي تنال اعجاب أهالي 
املنطقة في الفترة األخيرة ملوقعه املمتاز وهدوئه وجمال تصميمه 
واحملالت املتنوعة التي تعرض افضل االنواع من املاركات واملالبس 

والهدايا.

»البحري« يدعو 
أعضاءه إلى تجديد 

هوياتهم

البحري  الن���ادي  وج���ه 
الدعوة  الكويتي  الرياض���ي 
العضائه املسددين الشتراكاتهم 
لضرورة املبادرة الى استبدال 
هوياتهم القدمية، واحلصول 
التي  الهويات اجلديدة  على 
ستتيح لهم الفرصة لدخول 
النادي واالستمتاع بكل مرافقه 

وانشطته.
واشار أمني السر العام في 
النادي خالد الفودري الى ان 
الهويات اجلديدة املخصصة 
لالعضاء العاملني )الكويتيني( 
واملنتسبني )غير الكويتيني( 
ستكون مغايرة متاما للهويات 
الورقية السابقة حيث ستكون 
بالستيكية وفي اطار تصميم 
البيانات  مميز تطبع عليها 
والصور فيما ستبقى هويات 
اللجان والفرق كما كانت في 
السابق مع حتديث تصميمها 

وبياناتها.
واش���ار الف���ودري ال���ى 
ضرورة مبادرة كل االعضاء 
العاملني واملنتسبني لتزويد 
قسم االشتراكات في النادي 
بصور حديثة حتى يتسنى 
لهم اصدار الهويات اجلديدة، 
مشيرا الى ان النادي سيوقف 
العمل بالهويات القدمية مع 

نهاية ابريل اجلاري.
وذكر الفودري ان النادي 
س���يعلن قريبا عن برامجه 
والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
املقبلة  والرياضية للفت���رة 
والصيفية الى جانب انشطة 
البح���ري، باالضافة  التراث 
الى فتح الباب لالشتراك في 
فترة النشاط الصيفي لغير 
االعضاء والتي ستبدأ من اول 
يونيو وتنتهي في 31 سبتمبر 

املقبل.


