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الطلبة املشاركون بالرحلة امام قاعة االستكشاف

منى اخلضر وشيخة املشاري تتوسطان حمد اخلضر وحمد ارحمه فقرة الورود.. مستوى أول

جانب من بطولة املشي للسيدات

عدد من املشاركني في بطولة الرجال

عدد من املشاركني في بطولة كرة القدمعصام بدوي يسلم اجلائزة إلحدى الفائزات

أبناء »عالم الطفل« يقدمون إحدى الفقرات

فرحة وبهجة وترفيه

شيخة اخلضر سعيدة بدرع التخرج

نرجس الشطي مع أطفال »عالم الطفل«

»سراج العاصمة« في رحلة ترفيهية الى سينما اآلي ماكس
ليلى الشافعي

بهدف الترفي���ه وتثقيف الطالب قام نادي 
العاصمة الصيفي التابع الدارة السراج املنير 
في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية برحلة 
ترفيهية الى س���ينما اآلي ماك���س في املركز 

العلمي.
وذكر رئيس املركز محمد الدبيخي ان طلبة 
املركز استمتعوا مبشاهدة العرض السينمائي 
شبه اجلزيرة العربية والذي يستعرض االماكن 
الس���ياحية والتراثية واحلضارية في مناطق 
اململكة العربية السعودية، وافاد الدبيخي بأن 
الرحلة حقق���ت االهداف التربوية والترفيهية 
حيث تركت انطباعا واضحا على الطالب في 
النهضة الثقافية والعلمية والتطور العمراني 

الذي تعيشه البلدان العربية واخلليجية.

»عالم الطفل« احتفلت بتخرج أبنائها
احتفلت حضانة عالم الطفل ثنائية اللغة كعادتها في نهاية 
العام الدراسي مع أطفالها بتقدمي عرض تربوي يشمل اخلبرات 
التعليمية ملنهجها التدريبي على هيئة أوبريت يتخلله عرض 
غنائي حركي اس���تعراضي باس���م »ألوان« اشتمل على فقرات 
متنوعة وألوان متميزة متثل الكون واإلنسان واحليوان والنبات 
ومختلف البيئات بصور متعددة وبعرض ش���يق يتناسب مع 
أعمار األطفال من عمر س���نة الى 5 س���نوات، وشارك األطفال 

مشرفاتهن أثناء العرض.
ومت تكرمي األطفال الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي، كما كان 
هناك عرض لألطفال اخلريجني الذين س���ينتقلون الى املراحل 

األخرى.
وقامت صاحبة ومديرة احلضانة نرجس الش���طي بتكرمي 
األطفال بتقدمي الهدايا واحللويات، وكذلك تكرمي بعض األمهات 
الالتي قدمن خدمات طوال العام للحضانة مع تكرمي املشرفات 
املتميزات وقدمت الهدايا جلميع املشرفات والعامالت باحلضانة 
على جهودهن خلدمة األطفال طوال العام الدراس���ي، وشكرت 

أولياء أمور األطفال على احلضور واملشاركة.

شيخة وحمد الخضر 
احتفال بتخرجهما

ب���در اخلضر  احتفل 
ابنتهم  وعائلته بتخرج 
شيخة في جامعة الكويت 
� قسم العلوم السياسية 
بتقدير جيد جدا وبتخرج 
حمد في الثانوية العامة 
مع صديق���ه وابن عمته 
حم���د محم���د ارحم���ه، 
حيث شاركوا اخلريجني 
فرحتهما ومتن���وا لهما 
مستقبال حافال بالنجاح 

والعطاء.. ألف مبروك.

النادي البحري: 52 متسابقًا ومتسابقة شاركوا في بطولة المشي
في إطار اخلدمات واألنشطة االجتماعية 
العليا  اإلدارة  التي حترص  والرياضية 
لشركة املشروعات السياحية على االهتمام 
بها وإبرازها وإعطائها األولوية، نظم نادي 
الش����عب البحري مسابقة املشي األولى 
للسيدات وأخرى للرجال مبشاركة عدد 
من أعضاء النادي وأسرهم وذلك داخل 
النادي، وقد شهدت املسابقة إقباال كبيرا 
من األعضاء، حيث بلغ عدد املش����اركني 

فيهما 52 متسابقا من اجلنسني.
هذا وقد فاز باملراكز األولى في مسابقة 
السيدات مروة شقير ورمي مأمون وسحر 
عبداهلل، وفي مسابقة الرجال فاز باملراكز 
الثالثة األولى على الترتيب كل من محمود 

صبري ومأمون زكي وماهر شوقي.
البحري  وقام مشرف نادي الشعب 
خالد املذن بتكرمي الفائزين في املسابقتني 
اللتني قام بتنظيمهما الكابنت عصام بدوي. 
وفي اإلطار ذاته قام أيضا نادي الشعب 
البحري بتنظيم بطولة كرة القدم للناشئني 
حتت 16 سنة التي اختتمت أنشطتها على 
مالعب نادي الشعب والتي تعد الثانية 
ضمن أنشطة النادي الرياضية خالل شهر 
مايو 2010، وأقيمت البطولة ملواليد 1994 

من أبناء أعضاء النادي.
هذا وأقيمت املباراة النهائية بني فريقي 
»الشعب والنصر«، بحضور مشرف النادي 
خالد املذن ووفاء الشمار وطارق املعتوق 
مالحظي النادي وكابنت عصام بدوي منظم 
البطولة وجانب من األعضاء أولياء أمور 
املشاركني، وتوج فريق الشعب باللقب 
 بع����د فوزه على فري����ق النصر بنتيجة

)3 – 2(، وقد أدار املباراة حتكيميا عصام 
بدوي أيضا.

وشارك في البطولة 16 فريقا بنظام 
ال����دوري من دور واحد وم����ن ثم تأهل 
الفريقان املتس����اويان ف����ي النقاط إلى 
املب����اراة النهائي����ة. هذا وق����د قام املذن 
بتوزيع اجلوائ����ز والهدايا على الفريق 

الفائز باملركز األول.


