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النائ���ب فالح 26 يعت���ذر 
الصواغ عن عدم استقبال 
رواد ديوانيته خالل شهر 
ابريل لسفره خارج البالد، 
على أن يعاود استقبالهم 

بعد عودته من السفر.

الصواغ يعتذر
 لرواد ديوانيته في ابريل

ألف مشارك ومشاركة في السوق الخيري لـ »النجاة«صاالت نموذجية لأللعاب اإللكترونية في  »الشباب والرياضة«

 ليلى الشافعي
أقام مركز تايز للتواصل احلضاري التابع جلمعية 
النجاة اخليرية سوقا خيريا مبقر املركز مبنطقة 
الشهداء شارك فيه أكثر من ألف مشارك ومشاركة، 
وتخلل السوق العديد من العروض اخلاصة باألطفال 
التي القت إعجابا كبيرا منه���م وأفاد مدير املركز 
م.عبدالعزيز الدعيج ان السوق اشتمل على العديد 
من الزوايا أبرزها معرض املالبس التراثية الكويتية 

بجانب املأكوالت املكسيكية وقسم مستلزمات املرأة 
من حقائب وغيرها.

وأوضح الدعيج ان الهدف األساس���ي من هذا 
النشاط توجيه دعوة لفتح العالقات مع اجلاليات 
الغربية املقيمة على ارض الكويت، ومد جس���ور 
التعاون بينهم ومساعدتهم في التعرف على الثقافة 
العربية واإلس���المية وإبراز دور املركز احليوي 

والفعال في رعاية أطفالهم.

يوم للنظارات والمالبس الملونة في روضة الورود
في اطار أنشطتها املتميزة والهادفة، 
وضمن سلسلة خطتها ملعاجلة ظاهرة 
غياب األطفال يوم اخلميس وما قبل 
العطل أقام���ت روضة الورود وحتت 
رعاية ومشاركة مراقبة رياض األطفال 
في منطقة الفروانية التعليمية زكية 
أبل، نش���اطا ترفيهي���ا توعويا مميزا 
حتت عنوان »يوم النظارات« أشرفت 
عليه مديرة الروضة طيبة التورة فيما 
شارك فيه جميع األطفال بارتداء املالبس 
امللونة املختلفة والنظارات الشمسية 
مبشاركة املراقبة أبل واملديرة التورة 

وجميع املعلمات.
وقد اش���تمل اليوم الترفيهي على 
تقدمي العديد م���ن الفقرات الترفيهية 
والتوعوية عن اهمية تناول اخلضار 
والفواكه فيما اشادت املراقبة أبل بفكرة 
اليوم الترفيهي وخطط الروضة ملعاجلة 
ظاهرة الغياب وحث أولياء األمور على 
انتظام أطفاله���م، مؤكدة ان مثل هذه 
األنشطة من ش���أنها ان تخلق البيئة 
اجلاذبة لألطفال وتس���اهم في تعزيز 

تطبيق خطط جودة التعليم.

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يطلع على برامج املركز

مشاركون ومعروضات تراثية في السوق اخليري

مشاركة من األطفال

املديرة فاطمة الباذر واملديرة املساعدة سميرة واالخصائية ربيعة

املعلمة نورة الكندري مع أبناء الصف 5/1

تكرمي من البنات لألمهات

جولة في املركز

املراقبة زكية أبل واملديرة طيبة التورة ومجموعة من األطفال

أطفال الورود بنظاراتهم املختلفة ومالبسهم الزاهية 

صورة تذكارية للواء م. فيصل اجلزاف مع إداريي ومشرفي املركزاللواء م. فيصل اجلزاف يجرب لعبة الرماية

جتربة إحدى األلعاب اإللكترونية

افتتح رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة لواء م. 
فيصل اجلزاف، صاالت األلعاب اإللكترونية 
احلديثة، والتي دش���نتها الهيئة مبركز 
شباب الدعية كنموذج متطور وحديث، 
وسيتم تعميمه على جميع مراكز الشباب 

في املستقبل القريب.
وق���ال اللواء اجل���زاف، عقب افتتاح 
الصاالت اإللكترونية احلديثة للشباب، ان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، ماضية 
في طريقها نحو حتديث وتطوير أنشطة 
الشباب، والتي  وبرامج وأنشطة مراكز 
ه���ي بحق مصانع للرجال، مش���يرا الى 
ان الهيئة البد لها ان تتواكب التطورات 
احلديثة، ومتابع���ة كل ما هو جديد في 
عالم اإللكترونيات، وبث روح التنافس 
وتغذية أفكار الشباب باأللعاب واألنشطة 

احلديثة.
وأشار رئيس الهيئة الى ان الصاالت 
اإللكترونية احلديثة مبركز شباب الدعية، 
هي النم���وذج األول والبداية احلقيقية 
نحو تعميم ونش���ر الثقافة اإللكترونية 
في مختلف املؤسسات الشبابية، مؤكدا 
ان مث���ل هذه األنش���طة املتطورة تالقي 

االستحسان والقبول لدى اجلميع.
يذكر ان الصاالت اإللكترونية احلديثة 
تش���تمل على ألعاب الرماي���ة والتنس 
األرضي وكرة القدم وغيرها من األلعاب 
احملببة لدى نفوس البراعم والش���باب، 
وحض���ر حفل االفتتاح كل من مش���عل 
الهدبة مدير ادارة مراكز الشباب ونائبه 
يوسف عيادة ورئيس مركز شباب الدعية 
جاسم الفيلكاوي، الى جانب العديد من 

مسؤولي الهيئة.

روضة الشفق احتفلت بيوم األسرة

الش���فق  أقامت روضة 
احتفاال بيوم االسرة تحت 
الولد  أع���ز من  عنوان »ما 
إال ولد الولد«. حضرت هذا 
االحتفال مديرة المدرس���ة 
الب���اذر والمديرة  فاطم���ة 
المس���اعدة سميرة وجدات 
وأمهات االطفال، حيث شاركت 
الجدات احفادهن من خالل 
التي  الترويحية  الفق���رات 
أقيمت في النشاط الصباحي 
والتي تناولت فقرات غنائية 
وشعبية ومسابقات وعروضا 
بالدات���ا ش���و. وقد أش���اد 
الحضور بالمستوى الراقي 
للحفل، حيث نال استحسان 

الجميع.


