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الس���ابق  النائب  يحتف���ل 
خميس عقاب بزفاف جنله نايف 
وذلك مساء اليوم الثالثاء في 
صالة أف���راح الصباحية. ألف 

مبروك.

عقاب يحتفل
بزفاف نايف الثالثاء

كبير طهاة شيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت 
ديرك هاينن يفوز بجائزة »الرئيس« لعام 2009

»تعزيز الوالء الوطني« لفريحة األحمد في »مشرف«

»المشروعات« تستضيف بطولة القوارب الالسلكية السريعة في الجزيرة الخضراء

أقامت اللجن����ة املنظمة لبرنامج العمل 
التطوعي الوطني، الندوة التوعوية الثانية 
بثانوية مشرف للبنات، والتي تنظمها ادارة 
الهيئات الشبابية بالهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة حتت ش����عار »املواطنة تعني 
الفريق  العمل« مبحافظة حول����ي برعاية 

عبداهلل الفارس.
وحاضرت بالندوة رئيس اللجنة العليا 

لألسرة املثالية الش����يخة فريحة األحمد، 
وأشادت بالدور احملوري للهيئة، ودعمها 
للعم����ل التطوعي وغرس قيم املواطنة في 
النشء والشباب وتعزيز روح الوالء للوطن. 
وقالت الشيخة فريحة األحمد ان املواطنة 
واالنتماء من الدعائم الرئيسية لقيام املجتمع 
الصالح، وال شك في ان العمل على تنشئة 
املواطن الصالح دينيا واجتماعيا وثقافيا 

وبدنيا، يس����اهم في تعزيز الوالء للوطن 
وابراز الوجه احلضاري للمجتمع.

وطالبت الشيخة فريحة األحمد جميع 
مؤسسات الوطن، بضرورة اعداد الشباب 
وتدريبهم في اطار من القيم الدينية، وتهيئة 
جميع الوسائل واالمكانيات لتنمية شخصية 
املواطن وتعزيز شعوره القومي، مبا يعود 

بالنفع على املجتمع والوطن.

وفي ختام ندوتها، أكدت الشيخة فريحة 
األحمد، لفتيات ثانوية مش����رف للبنات، 
على أهمية القيام بدوره����ن في املجتمع، 
وحتمل مس����ؤولياتهن جت����اه الوطن، كما 
تقدمت بخالص الش����كر والتقدير ألس����رة 
املدرسة، ومسؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على دورهم املهم والواضح جتاه 

أبناء الوطن.

حرصا من شركة املشروعات السياحية 
على مد جس���ور التعاون والتواصل مع 
مختلف اجلهات والهيئات سواء احلكومية 
أو اخلاصة، اس���تضافت الشركة سباق 
القوارب الالسلكية السريعة باجلزيرة 
اخلضراء أحد مرافق شركة املشروعات 
الس���ياحية، وذلك بالتعاون مع شركة 

»هوبي اكسترمي« والنادي العلمي.
م���ن جانبه أك���د مش���رف اجلزيرة 
اخلض���راء ناصر الف���ودري على أهمية 
البطولة وخصوصا لتنمية هواية القوارب 

الالسلكية السريعة بالكويت كإحدى أهم 
الهوايات احملببة للشباب، كما أكد الفودري 
على حرص شركة املشروعات السياحية 
على دعم جميع الشركات أو اجلهات التي 
ترغب في تنظيم أنش���طة داخل مرافقها 
وتذليل جميع العقبات أمامها والس���عي 
بشتى الطرق إلجناح األنشطة إميانا منها 
بدفع العالقات االجتماعية لألمام والتعاون 
املس���تمر، واضاف الفودري ان مسابقة 
القوارب الالسلكية السريعة تنظم للعام 
الرابع على التوالي بالبحيرة املائية داخل 

اجلزيرة اخلضراء وقد اشتركت شركة 
املشروعات السياحية بقارب مت تصميمه 
على شكل شعار الش���ركة وهي باكورة 
اشتراك في مثل هذه املسابقات، وقد بدأت 
أنشطة البطولة في الساعة الثالثة عصرا، 
مبشاركة 25 متسابقا مت تقسيمهم الى 4 
فئات ومت عمل تصفي���ة لهم في األدوار 
التمهيدية من املسابقة التي يعتمد نظامها 
عل���ى حتقيق أكبر عدد من النقاط حيث 
يتم جتميعها من عدد لفات كل متسابق 
في زمن محدد وصوال الى اجلولة النهائية 

التي اشترك بها 6 متسابقني. هذا ويتخلل 
البطولة اس���تعراض للمهارات اخلاصة 
في هذه الهواية، باالضافة الى املسابقة 
الرئيسية وسباقات السرعة. ومت توزيع 
اجلوائز والكؤوس على الفائزين باملراكز 
الثالثة األولى املتقدمة في مختلف الفئات، 
ووجه الفودري الدعوة للجمهور مرتادي 
اجلزيرة اخلضراء لالستمتاع بالبطولة 
وباألجواء التنافس���ية املمتعة باالضافة 
الى البرام���ج التي أعدتها ادارة اجلزيرة 

اخلضراء لصيف 2010.

اس���تضافت مدرسة نورة 
االبتدائي���ة  الس���يف  راش���د 
للبنات املس���ابقة الفنية التي 
نظمها التوجيه الفني للتربية 
الفنية في منطق���ة األحمدي 
التعليمية حتت شعار »عيدي 
يا ب���الدي« وبرعاية املوجهة 
الفنية العام���ة جنية الرومي 

وبإشراف املوجهة الفنية منى 
رأفت ومبشاركة 7 مدارس من 

املرحلة االبتدائية.
وحضر حفل إعالن النتائج 
وافتتاح معرض الرس���ومات 
املش���اركة مراق���ب التعلي���م 
االبتدائي مهدي العجمي وعدد 
م���ن املوجه���ني واملوجه���ات 

ومعلمات التربية الفنية فيما 
ألقت الرومي كلمة أكدت فيها 
أهمية املس���ابقة من اجلانبني 
الوطني والفن���ي فيما أعربت 
عن شكرها للمشاركة الواسعة 
وجهود توجيه التربية الفنية 
في منطقة األحمدي الى جانب 
املميزة والتنظيم  االستضافة 

الرائع من قبل مدرس���ة نورة 
راشد السيف.

وكان لق����س���م الت����ربية 
الفنية في املدرس���ة بإشراف 
رئيسة القسم سميحة العازمي 
ومدي���رة املدرس���ة فاطم���ة 
احلساوي دور كبير في تنظيم 
املسابقة بشكل مميز مما ساهم 

في إجناحها وفي جناح املعرض 
الذي أقيم في إطار املس���ابقة 
التي فاز باملرك���ز األول فيها 
مدرسة حمد اخلالد االبتدائية 
للبنني وجاءت مدرس���ة نورة 
راشد الس���يف باملركز الثاني 
ومدرس���ة ريحان���ة بنت زيد 

باملركز الثالث.

فاز كبير الطهاة في فندق 
الكويت وفندق  ش���يراتون 
الكويت ديرك  فوربوينتس 
هاينن بجائزة »الرئيس« لعام 
2009 ويتم تقدمي هذه اجلائزة 
العاملية س���نويا م���ن قبل 
مجموعة ستاروود للفنادق 
واملنتجع���ات للمتميزي���ن 
على مدار سنة كاملة. وذلك 
حثا منها على تش���جيعهم 
وتقديرهم عل���ى جهودهم 

وكفاءتهم في أداء عملهم.
املدير اإلقليمي  وقد هنأ 
واملدي���ر الع���ام ف���ي فندق 
شيراتون الكويت فهد أبوشعر 
الشيف ديرك على فوزه بهذه 
العاملية متمنيا له  اجلائزة 
املزيد من النجاح والتوفيق 
العملية وحثه  في مسيرته 
املثابرة  على االستمرار في 
في عمله وتق���دمي األفضل 
دائما ملا فيه مصلحة الزبائن 

والضيوف الكرام.

الهاجري يولم
على شرف

 آل سالم
الناشط السياسي  أقام 
محمد الهاجري حفل عشاء 
في ديوانه على شرف رجل 
األعمال علي فهد آل سالم 
وحضره ع���دد من الكتاب 
واأله���ل  والصحافي���ني 
القبيلة  واألصدقاء وأبناء 
الذين تبادل���وا األحاديث 

الودية.

فهد أبوشعر مع الشيف ديرك هاينن

محمد الهاجري يستقبل محمد عبدالقادر

متابعة من املعلمات والطالبات

ناصر الفودري مكرما أحد الفائزين

الشيخة فريحة األحمد تلقي محاضرتها

ناصر الفودري مع قارب املشروعات السياحية

سعد املعطش وعلي فهد آل سالم ود.عبيد الوسمي ود.ناصر املصري ومحمد عبدالقادر واملضيف محمد الهاجري

جانب من احلضور

احلساوي وتوجيه فنية األحمدي ومعلمات وطالبات املدرسة جنية الرومي تكرم املديرة فاطمة احلساوي

.. ومحمد عبدالقادر ود.ناصر املصري ود.راشد املري وعلي فهد آل سالم

الفودري متوسطا املكرمني

وترحيب باإلعالمي سالم الدوسري الهاجري مرحبا بالدكتور ناصر املصري

»نورة راشد السيف« استضافت
 مسابقة »معرض عيدي يا بالدي«


