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احتفل حسني ظاهر اخلالدي 
بعقد قرانه وس���ط فرحة األهل 
واألصدقاء الذين قدموا له املباركة 
والتهاني باملناسبة السعيدة.. ألف 

مبروك وبالرفاء والبنني.

اخلالدي احتفل 
بعقد قرانه أجرى ثامر خالد األشهب 

عملية جراحي���ة في أحد 
الفرنسية  املستش���فيات 
تكللت بالنجاح بعد فترة 
عالج اس���تمرت أكثر من 
شهر.. سالمات وما تشوف 

شر.

سالمات لألشهب

»الوطني« بطل »اإلسكواش الثامنة« لنادي المصارف

الحضانة المثالية تخرج الدفعة 7 من أطفالها
اقامت احلضانة املثالية 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
حفل تخرج الدفعة السابعة 
لكوكبة من اطفال احلضانة 
حتت رعاية قياس العنزي 
الع����ام للحضانة  املدير 
املثالي����ة، وتخلل احلفل 
ع����روض وفقرات ممتعة 
قدمها االطف����ال ببراعة، 
حيث قامت العنزي بتكرمي 
امهات االطفال املتميزين، 
وفي نهاية احلفل شكرت 
املدي����رة احلض����ور على 
مش����اركتهم، كما شكرت 
املعلمات على ما قاموا به 
من جهد كبير الجناح هذا 

احلفل.

حتت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي مصارف 
الكويت هشام البعيجان وحضور محمود بستكي 
نائ���ب رئيس مجل���س االدارة بالنادي، حس���ني 
املقصي���د رئيس مجل���س ادارة االحتاد الكويتي 
لالس���ك��واش،ولي��د الصميعي امني الصندوق، 
وعبداهلل السبيعي عضو مجل��س االدارة ورئيس 
جلنة احلكام، اختتمت أنشطة بطولة االسكواش 
الثامنة التي نظم��ها ن�����ادي مصارف الك��ويت 
على مالعب االحتاد الكويتي لالسكواش، وش��ارك 
ف�ي البطول�����ة 46 الع��با ضمن فئ��ة املص��ارف 

ورواد الزوجي وفئ��ة الع��بي املنتخ�ب، وحصل 
الالعب عبداهلل املقصيد من البنك الوطني لفئة 
املصارف عل���ى املركز االول، فيما جاء في املركز 
الثاني الالعب حس���ام القاضي من بنك اخلليج، 
اما في فئة رواد الزوجي ففاز باملركز االول امين 
الفرا وجاس���م ذياب وجاء في املركز الثاني فؤاد 

دشتي ويوسف اسد.
وف���ي فئة العبي منتخ���ب الكويت احتل بدر 
احلس���يني املركز االول والالع���ب علي الرامزي 

ثانيا.

عبداهلل املقصيد من »الوطني« يتسلم كأس املركز االول
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة وطلق الهيم وليلى أكبر أمام لوحة »نداء وطن.. الكويت بال مخدرات«

طلق الهيم واللواء الشيخ أحمد اخلليفة يتجوالن في املعرض

مشاركة من الطالبات في أوبريت »نداء وطن«

قياس العنزي تكرم إحدى األمهات املثاليات

مرام بداح العنزي.. وشهادة تفوق من إدارة »اخلنساء«
جنالء النقي مع بعض الضيوف

عز الدين وجومانا السيد رمضان

شروق الفيلكاوي وانطوان بارا وأسعد صابوجني ونوف املضيان

بستكي واملقصيد مع الفائزين برواد الزوجي والعبي املصارف

لقطة جماعية للحضور مع الفرق الفائزة

مديرة احلضانة قياس العنزي متوسطة عددا من الطلبة وأمهاتهم

أوبريت »نداء وطن« في مدرسة سبيعة بنت الحارث
حتت رعاية مدير اإلدارة العامة للمخدرات 
اللواء الش����يخ أحمد اخلليف����ة ومدير عام 
منطقة األحمدي التعليمية طلق الهيم ومراقب 
التعليم املتوس����ط سالم حسن وبحضور 
التعليمية  املسؤولني في منطقة األحمدي 
ومدي����ري ومديرات امل����دارس في املناطق 
التعليمية املختلفة في الكويت، وبحضور 
اإلعالمي املتميز يوسف مصطفى كعريف 
للحفل، مت عرض أوبريت وطني يحمل عنوان 
»نداء وطن« حيث اش����تمل على 3 لوحات 
»الكويت بني املاضي واحلاضر واملستقبل 
� ال للمخ����دات � نداء وط����ن«، وقد افتتح 
احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم تلتها 
كلمة مديرة املدرسة ليلى أكبر التي عّبرت 
من خاللها عن ضرورة التمس����ك بالوحدة 
الوطنية ودورها في تقدم ورقي البالد وعن 
دور الش����باب في التنمية وكيفية السبيل 
حلمايتهم من خطر املخ����درات التي تفقد 
الشباب عقولهم مما يدفعهم الى االنحراف 
والتفرقة. وقدمت بعد ذلك اللوحة األولى 
»الكويت بني املاضي واحلاضر واملستقبل«، 
ومن ثم لوحة بعنوان »ال للمخدرات«. وقد 
متيز احلفل بعرض اللوحة الثالثة اخلتامية 
وهي أوبريت بعنوان »نداء وطن« من تأليف 
وصياغة أحلان ع����الء جابر وأداء طالبات 
مدرسة سبيعة بنت احلارث املتوسطة ومن 
إخراج سلوى اخللفان. وعقب ذلك مت تكرمي 
الش����يخ أحمد اخلليفة واملشاركني  اللواء 

واملنظمني لهذا احلفل.
وشكر اللواء الشيخ أحمد اخلليفة مديرة 
املدرسة ليلى أكبر واللجان املنظمة لهذا احلفل 
املميز والطالبات املشاركات، وعّبر كذلك عن 
اعتزازه وفخره بهذه اجلهود املبذولة التي 
كان لها أكبر األثر في نفسه. واختتم احلفل 
بافتتاح معرض »الكويت بني قلوبنا« الذي 

حاز إعجاب وتقدير اجلميع.

مرام العنزي تفوقت في »الخنساء«

حفل مميز لعز الدين وجومانا

أقام الس���يد رمضان العارف حفال مبناس���بة عيد ميالد ابنه عز 
الدين، حيث قدمت األس���رة الهدايا اجلميلة له ولش���قيقته جومانا 
التي شاركت عز الدين فرحته ومت التقاط الصور التذكارية. مبروك 

وعقبال ال� 100 سنة.

احتفل الزميل بداح العنزي وعائلته بتفوق ابنتهم مرام في الصف 
اخلامس مبدرسة اخلنساء االبتدائية � بنات التابعة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية، حيث حصلت مرام على شهادة تفوق من ادارة املدرسة. 

ألف مبروك يا مرام وعقبال اجلامعة.

للمرة الثانية اس���تضاف ملتقى جنالء النقي 
مجموعة م���ن احملامني في ندوة نقاش���ية حول 
اشراك املرأة بالسلك القضائي جلهة ممارسة دورها 
كمحققة في النيابة العامة او قاضية، ناقش فيها 
احلضور مختلف املواد الدس���تورية والقانونية 
التي متن���ح هذا احلق للمرأة ف���ي الكويت، وقد 
لقيت هذه اخلطوة ترحيبا وتقديرا كبيرين من 
احلضور الذين أجمعوا على أحقية املرأة في ذلك، 
وعلى ضرورة مواصلة الس���عي سواء من خالل 

الندوات او االتصاالت مع املعنيني باألمر لتحقيق 
هذا الهدف، وقد شارك بالندوة وحتدث فيها العديد 
من احلضور من بينهم الش���يخ داود الس���لمان، 
ياسر اجلدعي، عماد النجادة، عبدالفتاح الدربي، 
أم فهد نايف جابر األحمد، رئيسة جمعية نهوض 
وتنمية املرأة باألردن سميحة أبو دلو التي صادف 
وجودها بالكويت، ش���روق الفيلكاوي، س���لوى 
الطراورة، ع���ذراء الرفاعي، هديل العنزي، نوف 

املضيان وغيرهم.

»المرأة في القضاء« بملتقى نجالء النقي

حسني اخلالدي ثامر األشهب


