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عدد من الشباب املشاركني في البطولة

فيصل الدويح متوسطا عبداهلل احلشاش وأحمد الكندري

ترحيب باملهندس معجب العجمي

اهتمام خاص باستقبال كبار السن من األهالي

تشجيع وحماس

م.عبداهلل احلشاش مرحبا بأمني الصندوق م.سعود العتيبي

احلشاش مرحبا باملعتمر م.حسام اخلرافي

الشيخ علي اليوسف يلقي كلمته

د.نوري الوتار يتحدث للحضور

الشيخ علي اليوسف والسنعوسي والقالف مع بعض احلضور

متابعة من احلضور

الشيخ فيصل والشيخ يوسف علي الصباح

الشيخ فيصل علي اليوسف يأذن بانطالق البطولة

م.هديان العجمي مرحبا بالدكتور حمد الرشيد

م.طالل القحطاني وم.هديان العجمي يتوسطان فريق العالقات العامة أثناء استقبال املعتمرين

يقيم الشيخ فهد سالم  
الس���نوية  العل���ي غبقته 
الرمضاني���ة في الس���اعة 
التاس���عة من مساء اليوم 
اخلمي���س ف���ي الدي���وان 

الرئيسي بقرطبة.

غبقة فهد السالم
في قرطبة النائ���ب عدنان  يعتذر 

املطوع عن عدم اس���تقبال 
رواد ديوانه وإغالق الديوان 
على ان يعاود استقبالهم 
بعد عيد الفطر املبارك تقبل 
اهلل أعمالكم، وكل عام وأنتم 

بخير.

المطوع يعتذر لرواد ديوانه

»شباب الجهراء« نّظم سباعيات القدم للناشئين

»المهندسين« أقامت عمرتها الرمضانية الثامنة
قامت جمعية املهندس���ن الكويتي����ة برحلة العمرة الرمضانية 
الثامنة مبشاركة نحو 160 من املهندس����ن واملهندسات وعائالتهم، 
واس���تقبل املعتمرين لدى عودته������م الى الب������الد عضو مجلس 
االدارة م.هديان العجمي ورئي���س جلنة العالقات العامة باجلمعية 
م.عبداهلل احلش���اش وعضو اللجنة م.أحمد الكندري ومجموعة من 

املهندسن.
وقد أشاد املعتمرون باجلهود التحضيرية التي بذلها أمن صندوق 
اجلمعية م.سعود العتيبي والتي متثلت في توفير سكن فاخر بالقرب 
من املشاعر املقدسة واحلرص على راحة املعتمرين واملعتمرات من 
املهندسن واملهندس���ات وعائالتهم أش���ادوا بحرص اجلمعية على 
اقامة وتنظيم هذه الرحلة الرمضانية الس���نوية للعام الثامن على 

التوالي.

أقام مركز ش���باب اجلهراء بطولة سباعيات كرة 
القدم للناشئن مبشاركة ثمانية فرق في بطولة كروية 
ناجحة شارك فيها أولياء األمور الذين أشادوا بالبطولة 
وحسن التنظيم والروح العالية لدى الالعبن الذين 

أظهروا مهارات متميزة من خالل مشاركتهم.
وفي ختام البطولة مت توزيع اجلوائز وامليداليات 
على الفائزي��ن وت��م اختي��ار أحسن العب وحارس 
مرمى ومت تكرميهما لتمتعهما باألخ��الق الرياضية 

العالية وحسن األداء.
وأعرب اجلميع عن أملهم في تكرار مثل هذه البطوالت 
لزيادة التواصل بن األعضاء، ولتحفيز الشباب على 

التدريب لتقدمي أفضل املستويات بشكل دائم.

انطالق بطولة يوسف السعود للدامة بالكمبيوتر

برعاية وحضور الشيخ علي اليوسف 
ونائب العضو املنتدب للشؤون السياحية 
مشاري السنعوسي ومدير ادارة الشواطئ 
واالندية البحرية بش���ركة املشروعات 
السياحية علي القالف ود.نوري الوتار 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة واكثر 
من مائة مش���ارك من مختلف االعمار 
واجلنس���يات وعدد كبير من املهتمن 
بلعبة الدامة انطلقت أنش���طة بطولة 
املرحوم الشيخ يوسف سعود الصباح 
السادس���ة للدام���ة بالكمبيوتر والتي 
تنظم بالتعاون مع شركة املشروعات 
السياحية. وقد شهدت البطولة اقباال 
من السيدات حيث شارك فيها اكثر من 
عشر سيدات من مختلف االعمار وتقام 
البطولة في نادي اليخوت التابع لشركة 
املشروعات السياحية حيث تستمر 8 
ايام، حيث شهدت هذه البطولة اقباال 
كبيرا من الشباب الذين حرصوا على 
احياء التراث الكويتي واأللعاب الشعبية 
التي متيزت به���ا منطقتنا والذين من 
خاللهم تتحقق االهداف التي اقيمت من 
اجلها هذه البطولة، وقام راعي البطولة 
الش���يخ علي اليوس���ف والسنعوسي 
والق���الف ود.الوتار والش���يخ فيصل 
علي اليوسف بااليذان بانطالق البطولة 
وحضر االنطالقة الش���يخ صباح علي 
اليوسف الصباح والشيخ يوسف علي 

اليوسف الصباح.


