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»اإلصالح االجتماعي« في مبارك الكبير

واألحمدي استقبلت المهنئين

»نسائية التعريف باإلسالم« احتفلت بالموظفات والداعيات

ليلى الشافعي
أقامت الش���ؤون النس���ائية بلجنة التعريف 
باإلس���ام - فرع الروضة حفلها السنوي والذي 
ضم بني جنبات���ه املوظفات والداعيات وأبناءهن 
وذلك خللق روح من التآلف والتواصل األسري 

بني أفراد اللجنة.
وأوضحت مديرة اللجنة النس���ائية وضحة 
البليس أن هذه املناسبة تساعد في إشاعة ونشر 
روح التعارف واأللفة بني أبناء العامات في جلنة 
التعريف باإلس���ام والذي بدوره يهدف الى زرع 

البسمة في قلوبهم وادخال السعادة عليهم.
وأضافت: نحرص من خال هذا اجلو األسري 

اإلسامي إرسال رسالة لغير املسلمني مفادها بأن 
اإلسام يبيح الفسحة والترفيه احلال.

وألقت ضيفة احلفل زوجة سفير نيجيريا لدى 
الكويت د.سودة عبداهلل كلمة شكرت فيها اللجنة 
على جهودها الب���ارزة والدؤوبة التي تبذلها في 

تفعيل دور الدعوة ونشر رسالة اإلسام.
وأعربت د.سودة عن سعادتها بتعلمها اللغة 
العربية بني أحضان اللجنة، حيث انها ش���اركت 
في فصول تعليم اللغة العربية واآلن تس���تطيع 
ان تقرأ العربية مثمنة جهود اللجنة النسائية في 
تفعيل هذا املشروع وغيره من املشاريع الهادفة 

والتي حترص على نشر رسالة الدين.

أقام���ت جل���ان جمعية اإلص���اح االجتماعي 
مبحافظتي مبارك الكبير واألحمدي حفل استقبال 
ألهالي احملافظتني وألعضائها مبناسبة عيد الفطر 
السعيد في صالة الهيئة اخليرية مبنطقة الرقة، 
حيث حضر احلف���ل مجموعة كبيرة من األهالي 
واملواطنني ومنتسبي اجلمعية. وقال مدير جلنة 
العمل االجتماعي مبحافظ���ة مبارك الكبير علي 
الكندري ان هذا االحتفال من البرامج التي حترص 

اللجنة على القيام بها لتوطيد أواصر احملبة فيما 
بني احلضور من األهالي ومنتس���بي اللجان من 
املشرفني والقائمني عليها وزيادة الترابط والتعاون 
فيما بينهم، كما توجه بأسمى آيات التهاني وأجمل 
التبريكات الى جميع أبناء ه���ذا الوطن املعطاء 
واملقيمني على أرضه بهذه املناس���بة اإلسامية 
السعيدة، أعادها اهلل علينا وعليكم وعلى األمتني 

العربية واإلسامية باخلير واليمن والبركات.

فالح الصواغ وعلي الكندري وعدد من احلضور

جمع من املهنئني بالعيد في صالة الهيئة اخليرية مبنطقة الرقة

جانب من احلضور

األطفال ارتدوا املالبس التراثية باملناسبة

حفل »نسائية التعريف باإلسالم« أدخل الفرحة إلى قلوب األطفال .. وفي ورشة التصوير

متابعة للشباب وهم يرسمون

جاسم يعقوب وعبداهلل عبدالرسول أثناء اجلولة

جاسم يعقوب يزور 
أكاديمية الشباب 
للفنون في العدان

قام نائب املدير العام 
لشؤون الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب، بصحبة 
مدير إدارة املكتب الفني 
لقطاع الشباب عبداهلل 
عبدالرسول، بزيارة ملقر 
أكادميية الشباب للفنون 

مبنطقة العدان.
وشملت الزيارة جولة 
لاط���اع عل���ى الورش 
التدريبي���ة  الش���بابية 
التي ضمت أكثر من 150 
شابا وفتاة موزعني على 
ع���دد من ال���ورش وهي 
ورشة الفنون املسرحية 
املتكاملة، وورشة التمثيل 
التلفزيون���ي، وورش���ة 
الش���بابي  التراث  مركز 
وورش���ة فن التصوير 

الفوتوغرافي.
وأبدى يعقوب إعجابه 
الش���بابية  باملش���اركة 
الواسعة في هذه الورش 
مشيرا الى اهتمام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
بإقامة هذه الورش التي 
تهدف الى ش���غل أوقات 
فراغ الشباب في تنمية 
هواياتهم وصقل مواهبهم، 
مبا يعود عليهم بالفائدة، 
مشيرا الى ان الهيئة لن 
الدعم  تتوانى في تقدمي 
امل���ادي واملعن���وي لكل 
نشاط يساهم في رعاية 
الشباب وتنمية قدراتهم 

في مختلف املجاالت.
م���ن جانبه ذكر مدير 
الفن���ي  املكت���ب  إدارة 
لقطاع الشباب عبداهلل 
عبدالرسول ان أكادميية 
الش���باب للفنون تهدف 
الى االرتق���اء بالعناصر 
الشبابية ودعم املواهب 
الشابة في مختلف مجاالت 
الفن���ون وذل���ك بإقامة 
الورش الفنية التي تدعم 
توجهاته���م، وتوفر لهم 
البيئة املناسبة ملمارسة 
أنشطتهم خدمة لألهداف 
التي أنش���ئت من أجلها 
العامة للش���باب  الهيئة 

والرياضة.

تكرمي إحدى الفائزات في مسابقة حفظ القرآن الكرمي

لقطة تذكارية باملناسبة

الشيخ فهد جابر العلي وم.أحمد العنزي يكرمان أحد الفائزين في املسابقة أحمد العنزي يقدم درعا تكرميية للشيخ فهد جابر العلي

األطفال ارتدوا املالبس التراثية في حفل نقابة الدفاع

نقابة »الدفاع« تكّرم الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

صرح رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد 
العنزي بأنه حتت رعاية وحضور الوكيل 
املساعد للتخطيط ونظم املعلومات الشيخ 
فهد جابر العلي، قامت نقابة وزارة الدفاع 
بتنظيم احلفل السنوي ملنتسبيها حيث 
افتتح احلفل بكلم���ة لرئيس النقابة عبر 
فيها عن ش���كره لراعي احلفل على دعمه 
ألنشطة النقابة ولكل من ساهم في اجناح 
احلفل، وأهدى درعا تذكارية لراعي احلفل، 
كما مت توزيع هدايا مسابقة حفظ وجتويد 
القرآن الكرمي على الفائزين باملراكز الثاثة 
األولى من جميع الفئات العمرية وتوزيع 
الهدايا التقديرية على جميع املشاركني في 
املسابقة الذين لم يحالفهم احلظ بالفوز، 
باإلضافة الى إجراء سحب على الفائزين 

في املسابقة الرمضانية السنوية.
وفي نهاية احلفل قامت اللجنة االجتماعية 

بتوزيع الهدايا على احلضور.


