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محمد البوص يتسلم درعا تكرميية من وفد »الكيماويات البترولية«

د.نايف املطيري مع رئيس وأعضاء اللجنة بعد املناقشة في لقطة تذكارية

د.نايف املطيري يجيب عن أسئلة اللجنة

احملامي د.عبيد العنزي حضر مناقشة املطيري لرسالة الدكتوراه

لقطة تذكارية للمشاركني في البطولة

الفيلكاوي مع عدد من املشاركني في بطولة البلياردو

ورود ألحد مرضى »األحمدي«

..وأمنيات ألحد املرضى بالشفاء العاجل

جاسم الفيلكاوي مكرما أحد املشاركني

أحمد احلجي معايدا أحد املرضى

طفلة تسلمت هديتها من »صناعة الكيماويات البترولية«

»الكيماويات البترولية« 
تبلسم جراح مرضى »األحمدي«

بطولة ناجحة لمراكز
 الشباب للتنس والبلياردو

بتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في ش���ركة 
صناعة الكيماويات البترولية مها مال حسني قام وفد من الشركة بزيارة 
مستش���فى األحمدي، حيث أكد رئيس مجموعة االتصال واخلدمات 
عبدالهادي الهاجري ان مثل هذه الزيارات الدورية تأتي ضمن اطار 
تدعيم القيم النبيلة واإلنسانية وفي محاولة لزرع البهجة في نفوس 
املرضى وخاصة في أجنحة األطفال، وقام الوفد بتقدمي الهدايا والورود 

للمرضى مع أطيب التمنيات لهم بالشفاء العاجل.
وفي ختام الزيارة قدم الوفد درعا تذكارية إلدارة مستشفى األحمدي 
ممثلة برئيس الشؤون اإلدارية محمد البوص تقديرا جلهودهم ودعمهم 
املتواصل ملثل هذه املبادرة اإلنسانية، وبدوره شكر البوص جميع 
القائمني على شركة صناعة الكيماويات البترولية على هذه املبادرة 

ملا لها من أثر طيب وإيجابي في نفوس املرضى.

نظم مركز شباب الدعية التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بطولة في تن����س الطاولة بنظام خروج 
املغلوب حيث فاز باملركز األول العضو علي عبدالكرمي 

سلطان وحل ثانيا العضو علي الصراف.
كما نظم املركز بطولة البلياردو مبشاركة واسعة 
من الالعبني الذين طالبوا ببطولة أخرى للعبة، واحرز 
العضو الردين املركز األول وجاء العضو خالد املكيمي 

في املركز الثاني.
وقام رئي����س مركز ش����ب���اب الدعي���ة جاس����م 
الفيلكاوي بتسليم اجلوائز لألعضاء الفائزين باملراكز 

األولى.
وش����كر الفيل����كاوي األعض����اء عل����ى إجناحهم 
البطولة متمني���ا استمرار مثل هذه البطولة املفيدة 

لألعضاء.

دكتوراه للمطيري في القانون اإلداري

حصل احملامي نايف سعد املطيري على 
ش���هادة الدكتوراه في القانون االداري من 
جمهوري���ة مصر العربي���ة وكان موضوع 
الرسالة هو »احلرية السياسية بني التنظيم 
الدستوري وقيود الوظيفة العامة« وترأس 
جلنة املناقشة د.مصطفى عبداملقصود سليم 
استاذ القانون العام بكلية احلقوق في جامعة 

الزقازيق.
وقد استطاع الباحث االجابة عن جميع 
تساؤالت اعضاء اللجنة ليعلن رئيسها نيل 
املطيري درج���ة الدكتوراه، وتلقى د.نايف 
املطيري املباركة من االهل واالصدقاء الذين 
متنوا له مستقبال حافال بالعطاء والنجاح 
وتقدمي كل ما في���ه اخلير للكويت واهلها، 

الف مبروك ومنها لالعلى.

تشكيلة خاصة بالعودة إلى المدارس من »سنتربوينت«

العودة إلى املدرسة ستكون أكثر متعة هذه السنة 
مع سنتربوينت، التي حتتفي بهذه املناسبة بإطالق 
تش����كيلة رائعة مصممة خصوصا على هيئة بعض 
الشخصيات املفضلة لدى األطفال، وتشمل احلقائب ذات 
العجالت، وحقائب الظهر، وحافظات الغداء، وعبوات 

املياه، واملقلمات، واحملفظات، واألقالم امللونة. 
وتقدم املجموعة أشكاال مس���توحاة من أفالم 
 ،»2 Iron Man«3«، و Toy Story« ش���هيرة مث���ل
 ،»Cars«و ،»Prince of Persia: The Sands of Times«و
و»Spiderman«، لتس���اعد األطفال على االستمتاع 

أكثر بالدراسة. 
وال تخلو التشكيلة من األدوات املدرسية املصممة 
خصوص����ا لتنال إعجاب الفتي����ات حيث تركز على 
اللون الزهري املشرق، وتضم شخصيات محببة مثل 
 ،»Hello Kitty«و ،»Dora the Explorer«و ،»Barbie«
باإلضافة إلى األميرات احلسناوات من أفالم ديزني 
الشهيرة. واألوالد أيضا لهم نصيبهم من التشكيلة 
 ،»WWE«10«، و Ben« مع ش����خصيات ش����هيرة مثل
و»Power Rangers«، و»Spiderman«. وصممت عبوات 

املي����اه من األلومنيوم والبالس����تيك، وبألوان زاهية 
 ،»Lulu Caty« وأشكال عصرية وحصرية رائعة تضم
و»Pucca«، و»Ben 10«، و»Ferrari«، وهي متوافرة فقط 
لدى س����نتربوينت. وفيما يخص املالبس املدرسية، 
تقدم متاجر سنتربوينت تشكيلة رائعة تضم املالبس 
الرسمية والرياضية، مثل القمصان البيضاء والسراويل 
الطويلة لألوالد، والتناني����ر واملريوالت والبلوزات 
للبنات. أما املالبس الرياضية فتضم مجموعة رائعة 
من السراويل، السترات، والشورتات لألوالد، باإلضافة 
البلوزات، والتيش����رتات، والسراويل املختلفة  إلى 
للبنات وبألوان الفتة، عالوة على القمصان التي تأتي 
ضمن مجموعات مصممة بأسعار مناسبة للغاية. كما 
تقدم املجموعة أحذية مدرسية من »شومارت« تتميز 
بالراحة واألناقة معا. وميكن احلصول على التشكيلة 
اجلديدة التي تض����م أحدث الصيحات العصرية من 
مستلزمات العودة إلى املدارس لدى كل من »جونيورز«، 
و»ش����ومارت«، و»اليف س����تايل« و»س����بالش« في 
»سنتربوينت« الري، والفحيحيل، ومدينة الكويت، 

والساملية، وحولي، واجلهراء، والفنطاس.


