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مدير املدرسة سعد املطيري وممثل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وعدد من القياديني

متابعة من الطلبة الحدى الفقرات حول خطر املخدرات

م.عادل اخلرافي متحدثاً إلى إبراهيم أحمد السريع حول مشاركته 

مشاركة تتحدث عن منتجها 

)سعود سالم( إبراهيم أحمد السريع وزمالؤه

طلبة جامعة اخلليج أبدعوا مبشاركاتهم املتميزة 

)كرم دياب( خالد ذياب وعبدالوهاب الزمامي في مقدمة احلضور

يوسف وعلي وصبحي فخورون بتكرميهم

الزميل مفرح الشمري وجنله يوسف في صورة للذكرى

»المخدرات خطر قاتل« في »عبداهلل بن عمر«

مبارك الخالدي
أقامت مدرس���ة عبداهلل بن عمر املتوسطة 
للبنني التابع��ة ملنطق��ة اجله��راء التعليمي��ة 
بالتع��اون م���ع اللجن�����ة الوطني��ة ملكافحة 
املخدرات معرضا استمر ملدة ثالثة أيام اشتمل 
على محاضرات توعوي���ة بعنوان »املخدرات 

خطر قاتل«.
وأش���رف على اعداد املع���رض ومقتنياته 

والبرنامج املعد ألنشطته مدير املدرسة سعد 
املطيري واملدير املساعد فهد املطيري ومراقب 
األنش���طة في املنطقة وعدد من الش���خصيات 
التربوية وممثل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 
صالح السعيدي الذي ألقى سلسلة من احملاضرات 
الهادفة عن املخدرات ومخاطرها وتأثيرها املدمر 
على الشباب وكيفية جتنبها وآثارها السلبية 

على املجتمع وتنميته.

»النجاة االبتدائية« في حولي كّرمت متفوقيها

النج���اة  اقام���ت مدرس���ة 
االبتدائي���ة للبن���ني بحول���ي 
حفال لتك���رمي اوائل الصفوف 
واملتفوقني دراس���يا بحضور 
رئيس قسم الشؤون التربوية 
النج���اة عبدالوهاب  مبدارس 
الزمامي واش���تمل احلفل على 
العديد من الفقرات بدأت بدخول 
الس���الم  العرض ثم  طاب���ور 
الوطن���ي، وبعدها تليت آيات 
من الذكر احلكيم، والقى مدير 
املدرسة خالد ذياب كلمة اشاد 
فيها باملستوى املتميز للطلبة 
املتفوق���ني وباهمي���ة املثابرة 
والنجاح وتخلل احلفل مسرحية 
»علماء عبر الزمان« ثم عرض 
الكاراتيه اللذان ناال استحسان 
احلض���ور، كما الق���ى الطلبة 
املتفوقون كلمات عبروا فيها عن 
شكرهم وتقديرهم الدارة املدرسة 
واعضاء الهيئة التدريسية على 
اجلهود التي بذلوها ليصلوا الى 

هذه النتائج.

»شبابنا أولى« يعرض إبداعات لطلبة جامعة الخليج

أكد الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي 
الفخري  الهندسية والرئيس  للمنظمات 
الكويتي���ة م.عادل  جلمعية املهندس���ني 
اخلرافي ان ش���باب الكويت هم ثروتها 
احلقيقية ومستقبلها املشرق، مضيفا ان 
احلكومة تدرك ه���ذا االمر جيدا وتعطي 
مجاالت واسعة للراغبني منهم في العمل 
سواء في املجاالت التطوعية أو االنخراط في 

سوق العمل من خالل الكثير من املشاريع 
الصغيرة، داعيا الش���باب الى االستفادة 
من هذه الفرص والدعم املعنوي واملادي 
ال���ذي نراه في مختلف املجاالت وخاصة 
للشباب املبادرين مبشاريعهم التي تصب 

في بناء الدولة واملجتمع.
وقال اخلرافي خالل افتتاحه معرض 
»شبابنا أولى« الذي أقيم في قاعة الراية: 

ان شباب الكويت هم مستقبلها احلقيقي، 
فكل الثروات تلقى الكثير من الدعم والثقة 
الطاقات وحتقيق طموحاتهم  الستغالل 
الش���ابة، مش���يدا باملش���اريع الصغيرة 
واملتنوع���ة التي رآها في املعرض والتي 
قام الشباب بتأسيس���ها ويعملون على 
تطويرها وتشمل تقدمي الكثير من املنتجات 
االس���تهالكية التي تعودنا ان نراها في 

السابق تقدم من شركات كبيرة وضخمة 
فقط.

ويهدف معرض »شبابنا اولى« الى دعم 
الكويتي، وحثهم على  الشباب  مبادرات 
خلق روح املبادرة وتشجيع االبداع لديهم، 
وهذه هي الدورة الرابعة للمعرض الذي 
تنظمه مجموعة من الش���باب في جامعة 

اخلليج.


