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»الجهراء للزكاة والخيرات« عايدت 500 يتيم

طلبة مركز الفروانية في معرض الكتاب اإلسالمي

نورا عدنان.. مهندسة معمارية بإمتياز

خماسيات القدم بمراكز الشباب الكتشاف المواهب المتميزة

أكد رئيس جلنة اجلهراء للزكاة واخليرات التابعة 
جلمعية اإلصالح االجتماع����ي عبداهلل العجمي ان 
الكويت متثل صورة رائعة جلهود رعاية األيتام، من 
خالل عدد كبير من املؤسسات والهيئات واجلمعيات 
اخليرية التي حتظى برعاية ودعم الكثيرين من أهل 
اخلير، خصوصا ان التكافل والتراحم من الصفات 
الكرمية التي يتصف بها املجتمع املسلم، مبينا أهمية 
الدور الذي تقوم به اللجان اخليرية في مساعدة الفئات 

احملتاجة الى الرعاية والسيما فئة األيتام.
وقال العجمي في تصريحات صحافية مبناسبة 
توزيع جلنة اجلهراء للزكاة واخليرات بالتعاون مع 
جلنة صباح السالم، عيادي على عدد 500 من األيتام 
بقيمة 11 ألف دينار، ان العمل اخليري عندما يتحول 
ال����ى عمل وجداني فإنه يرق����ى ليالمس احتياجات 
املجتمع وفق مناهج علمية مدروس����ة تس����توجب 

االعتراف به ومعاونته من قبل جميع اجلهات، وهذا 
ما حققته جلنة اجلهراء للزكاة واخليرات من خالل 
خلق عالقة وجدانية بني املانح واملتلقي، مشيرا الى 
ان اللجنة وفي هذا االطار قامت بالتنسيق وتنظيم 
لقاء بني األيتام وعدد كبير من كافليهم، حيث قاموا 

بتوزيع زكاتهم على أيتامهم املكفولني.
وأع����رب عبداهلل العجمي عن س����عادته بإدخال 
الفرحة والسرور الى قلوب األيتام خصوصا خالل 
هذا الشهر الكرمي، مشيرا الى ان جلنة اجلهراء للزكاة 
واخليرات ماضية في مشاريعها اخليرية املتمثلة في 
مساعدة احملتاجني واأليتام عبر فروعها املتواجدة في 
مختلف مناطق محافظة اجلهراء، وذلك من خالل دعم 
احملسنني وأهل اخلير بالتعاون مع بعض اجلهات 
اخليرية األخرى، وكذلك مستمرة في القيام بدورها 

الفاعل واملؤثر في املجتمع.

قام مرك���ز حلقات محافظة الفروانية التابع إلدارة ش���ؤون 
القرآن الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون اإلس����المية بزي�����ارة 
الى معرض الكتاب اإلس���المي حيث اطلع الطلبة على مختلف 

الكتب الدينية والثقافية واقتنوا البعض منها، كما اس���تمعوا 
من املش���رفني على املعرض عن آخر اإلص���دارات ومحتوياتها 

وأهميتها للقراءة.

عادت املهندس���ة ن���ورا عدنان جرادة 
الى الكويت بشهادة جامعية مرموقة في 
الهندسة املعمارية من كلية الهندسة بجامعة 
العلوم التطبيقية األهلية في عمان – األردن 

وقد كانت األولى على الدفعة كلها والتي 
تشمل العشرات من املهندسني واملهندسات 
في فن العمارة والبناء للعام 2009 – 2010، 
وقد تلقت نورا املباركة والتهاني من األهل 

واألصدقاء الذين متنوا مس���تقبال حافال 
بالنجاح.

مبروك يا ن���ورا، مع التمنيات باطراد 
النجاح والتفوق في احلياة.

بح����ضور نائ����ب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاس������م يعقوب، نظ����مت ادارة م����راكز ال����شباب التابعة لله����يئة البطولة 
الرمضانية األولى في خماس���يات ك���رة القدم على مالعب مركز ش���باب العدان 
ومبش���اركة أعضاء مراكز الش���باب من مواليد 97، 96، 95 ويبلغ عدد املشاركني 
أكثر من 150 عضوا وأقيمت بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة وقس���مت الى 
مجموعتني ووصل للنهائي كل من مركز شباب القصور ومركز شباب الش����امية 
حي����ث ف��از باملركز األول مركز ش���باب الشامية وحاز كأس البطولة بينما حل 

القصور ثانيا وأشرف على تنظيم البطولة املوجه الرياضي بإدارة مراكز الشباب 
يحيى رشوان.

وتأتي هذه البطولة بهدف اكتشاف مواهب األعضاء وخلق جو من احملبة والتآلف 
بينهم، يذكر ان احلفل اخلتامي تضمن عرضا للطيران قدمه كل من حسن اشكناني 
وحمد الفيلكاوي، وفي ختام اللقاء مت تكرمي الفريقني الفائزين باملركز األول والثاني 
وذلك بحضور مدير املكتب الفني لقطاع الشباب عبداهلل عبدالرسول ومراقب ادارة 

مراكز الشباب يوسف عيادة وكذلك حضر رؤساء مراكز الشباب.

لقطة تذكارية مع عدد من األطفال

جانب من الزيارة

نورا.. منوّرة مجموعة من زمالئها في حفل تخرجهم اجلامعي

جاسم يعقوب مكرما أحد املوهوبني الشباب تكرمي أحد املشاركني

لقطة تذكارية للمشاركني بالبطولةجانب من توزيع العيادي


