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21 يقيم األمني العام املساعد للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي 
حفل اس���تقبال وعشاء مبناس���بة عودته من 
رحلة العالج باخل���ارج بعد أن مّن اهلل عليه 
 بالشفاء، وذلك مساء اليوم بديوانه في إشبيلية 
ق 3 ش 308 متفرع من ش���ارع 310 م 5 مقابل 

فرع اجلمعية 5.

العجمي يولم لعودته ساملًا

يستقبل النائب السابق د.محمد 
سليمان الهطالني املهنئني مبناسبة 
حلول ش����هر رمضان املبارك يوم 
االحد املقبل املواف����ق 15 اجلاري 
بعد صالة العشاء وذلك في ديوانه 

مبنطقة اشبيلية ق1 ش10 م45.

الهطالني يستقبل املهنئني 
برمضان 15 اجلاري

هدايا للمشاركني

لقطة تذكارية للمشاركني في برنامج العمل التطوعي على شاطئ الواجهة البحرية

جانب من تنظيف الواجهة البحرية

برنامج تطوعي لشباب الدعية بالواجهة البحرية
الدعية  نظم مركز ش���باب 
العامة للشباب  التابع للهيئة 
والرياض���ة برنام���ج العم���ل 
التطوعي على شاطئ الواجهة 
البحرية مبشاركة )80( عضوا 
من محبي العمل التطوعي من 
منتس���بي مركز شباب الدعية 
الشاطئ من  حيث مت تنظيف 
املخلفات، وقد حاز العمل ثناء 
وتشجيع مرتادي البحر الذين 
ش���اركوا كذلك ف���ي البرنامج 
وطالب���وا بالعديد من البرامج 
املفي���دة الت���ي تخ���دم البيئة 
واملجتمع بصورة عامة وتشجيع 

االنشطة التطوعية.

أبو دراز 
تخرج مهندسًا

لبنى العلمي 
تحتفل بـ »جمال«

تخرج محم���د كامل أبو 
دراز في جامعة عمان األهلية، 
وحصل على املرتبة األولى 
في تخصص الهندسة الطبية 
بتقدي���ر جيد ج���دا وتلقى 
التهاني م���ن األهل وخاصة 
خالته زينب، واألصدقاء الذين 
قدموا له املباركة باملناسبة 

السعيدة.
ومتنوا له مستقبال حافال 

بالنجاح.
أل���ف مب���روك ومنه���ا 

لألعلى.

أقام���ت الس���يدة لبنى 
العلمي حفال بهيجا حضره 
األه���ل واألصحاب احتفاال 
بابن شقيقتها جمال شهاب 
بوعركي )3 أشهر( والذي 
أحضرت له الهدايا اجلميلة 
تعبيرا عن حبها الشديد له، 
ومتنت له الهناء والسعادة 
والعم���ر املدي���د في كنف 

والديه.

جمال شهاب بوعركي

م.محمد ابو دراز

أطفال نادي العاصمة الصيفي خالل زيارتهم ملجمع األڤنيوز

يتف���رد ن���ادي العاصم���ة 
الصيفي للطفل بتميزه من خالل 
الحرص على وضع العديد من 
الرياضية  الترفيهية  االنشطة 
والثقافية لألطفال خالل فترة 
الصيف والت���ي دائما ما يجد 
خاللها االبناء وقت فراغ كبيرا 
وال يجدون أفضل من األندية 
الصيفي���ة لش���غل وقتهم بما 

يفيدهم.
وأك���دت رئيس���ة الن���ادي 
ماج���دة االس���تاذ أن برام���ج 
 ن���ادي العاصمة تعتبر حافلة 
باألنشطة والرحالت وبمتابعة 
مباش���رة م���ن قبل سوس���ن 
العوضي وذلك إلبعاد االطفال 
قدر االمكان عن اجواء الدراسة 
والترويح عنهم من خالل تنظيم 
رحالت عديدة لعدد من معالم 
الكويت والتي من ابرزها االبراج 

باالضافة الى عدد من المجمعات 
والمطاعم.

واشارت الى أن ادارة النادي 
تحرص على اضفاء أجواء من 
التسلية على برامجها لتحبيب 
األبن���اء في الن���ادي من خالل 

الرحالت المتنوعة والمتواصلة 
بشكل يومي.

واضاف���ت قائل���ة: نحرص 
كذلك على غرس روح االنتماء 
للكويت وضرورة المحافظة على 
ممتلكات الغير وكذلك المحافظة 

على البيئة والنظافة.
من جهته���ا، قالت المعلمة 
زينب اشكناني انها وزميلتيها 
بط���ي  هاج���ر   المعلمتي���ن 
ونادية ال���وزان لديهن حرص 
اماكن   كبي���ر عل���ى تنوي���ع 
الرحالت بحيث نقوم بصفة شبة 
يومية بزيارة عدد من االماكن 
ومنها على سبيل المثال مجمع 
األڤنيوز ومجمع 360 وسوق 
ش���رق وكذلك بعض المطاعم 
واالماك���ن الترفيهي���ة لزيادة 
تق���ارب الطالب م���ن بعضهم 

البعض.

ماجدة االستاذ

نادي العاصمة الصيفي يواصل أنشطته الترفيهية

زياد ومروان 
تفوقا دراسيًا

احتفل عص���ام البنا بتفوق 
ولدي���ه زياد ال���ذي حصل على 
نسبة 96.5% في املرحلة السابعة 
ومروان بحصوله على نس���بة 
95.5% في املرحلة الرابعة وتلقى 
زياد ومروان التهنئة واملباركة من 
االهل واالصدقاء الذين متنوا لهما 
استمرار النجاح والتفوق، ألف 

مبروك وعقبال اجلامعة.

ختام بطولتي التنس والبلياردو لمراكز الشباب
أق���ام مرك���ز ش���باب 
الش���امية بطولتي تنس 
الطاولة والبلياردو ملواليد 
95 مبشاركة مراكز شباب 
القادسية واجلهراء والفيحاء 
والساملية والشامية حيث 
ش���ارك كل مركز بالعبني 
بواقع العب للتنس وآخر 
للبلياردو وقد حقق املركز 
األول مركز شباب الساملية 
وجاء مركز الشامية ثانيا 

في لعبة تنس الطاولة.
وج���اء مركز ش���باب 
اجلهراء باملركز األول في 
البلي���اردو وحصل  لعبة 
املرك���ز  الش���امية عل���ى 

الثاني.
وق���ام رئي���س مركز 
الشامية بتوزيع اجلوائز 
الفائزين  على الالعب���ني 
معرب���ا عن ش���كره لكل 
املراكز التي ش���اركت في 
البطولتني وبروح عالية 
ومنافسة رياضية جميلة 
الي���وم األول متمنيا  منذ 
استمرار مثل هذه البطوالت 

املفيدة للشباب.

تكرمي أحد املشاركني في البطولة

.. وهدية لالعب متميز

لقطة تذكارية للشباب املشاركني في البطولة

مروان البنا زياد البنا


