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حملة نظافة لهيئة الشباب مساهمة في إصحاح البيئة

أقام مركز شباب العارضية التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة البطولة الرمضانية لكرة القدم مبش���اركة 
منتسبي املركز وأبناء املنطقة وجمع من اإلعالميني، وذلك 
بحضور نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب 
ومدير إدارة ش���ؤون اإلعالم والنشر »الناطق الرسمي« 
توفيق العيد ومدير ادارة املكتب الفني لقطاع الش���باب 
عبداهلل عبدالرسول ورؤساء مراكز الشباب ولفيف من 
األهالي، وقد أشرف على هذه البطولة رئيس مركز شباب 
العارضية حمد بوعدل مبساندة العاملني باملركز، وفي 

اخلتام مت توزيع اجلوائز والهدايا على املشاركني.

تكريم المشاركين في بطولة 
شباب العارضية الرمضانية

ضمن مش���روع دع���م برامج 
تعزي���ز املش���اركة املجتمعي���ة 
للش���باب الكويتي ف���ي احلملة 
االول���ى للمحافظة عل���ى البيئة 
الكويتية لبيوت  اللجن���ة  قامت 
العامة  التابعة للهيئة  الش���باب 
للشباب والرياضة بعمل يوم خدمة 
بيئية وذلك مبشاركة ستني شابا 
ميثلون عشائر اجلوالة في بيوت 
الشباب والنادي العلمي والرياضة 

للجميع.
وقد متثل النش���اط في حملة 
نظاف���ة وجتميل بيئ���ي لكل من 
منطقة الدعية ومنطقة الروضة.

هذا وقد تعودت الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة على اتاحة 
الفرصة للش���باب للمشاركة في 
خدمة املجتمع من خالل اقامة مثل 
هذه االنشطة التي تسهم في صحة 

البيئة واملجتمع.

جاسم يعقوب وتوفيق العيد وعبداهلل عبدالرسول أثناء التكرمي

الفريق الفائز يتسلم الكأس

)قاسم باشا(الطالبات في احد الفصول

طالب »السفر األهلية« مقبلون على الدراسة بجد واجتهاد

إعالن أسماء الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي الثانية

عايدة مع والدتها في لقطة تذكارية عايدة علي فواز

العب يتسلم ميداليته

جانب من حملة التنظيف

لقطة تذكارية للمشاركني في احلملة

مساهمة من الشباب في تنظيف الشوارع

جانب من تكرمي املشاركني في البطولة

تكرمي أحد الالعبني املشاركني

مركز »أجيال« يختتم مسابقة القرآن الكريم الثانية

المتفوقة عايدة عادت إلى صفوف الدراسة

»السفر األهلية« استقبلت طلبتها

عادت الطالبة املتميزة عايدة علي فواز الى 
صفوف الدراس����ة بجد واجتهاد بعد ان قضت 
إجازة صيفية ممتعة وكانت عايدة من املتفوقات 
دراسيا، حيث جنحت العام املاضي بامتياز ونالت 

العديد من ش����هادات التقدير لتفوقها في جميع 
املواد الدراسية، كما تلقت عايدة املباركة من األهل 
واألصدقاء ووعدت والدتها باس����تمرار التفوق 

والنجاح.

استقبلت مدرسة السفر االهلية طلبتها للعام 
الدراسي اجلديد حيث كانت ادارة املدرسة واملعلمات 
في استقبال الطالب والطالبات ومت توزيعهم على 

الفصول حيث التقى الطالب بعد اجازة صيفية 
ممتعة ليس���تقبلوا العام الدراسي بهمة ونشاط 

مميزين.

حتت رعاية الوكيل املس���اعد لشؤون القرآن 
الكرمي والدراسات اإلسالمية عبداهلل مهدي أقام 
مركز أجيال للقرآن الكرمي التابع جلمعية االصالح 
االجتماعي مس���ابقة القرآن الكرمي الثانية التي 
اس���تمرت ملدة يومني في محافظة مبارك الكبير 
مبسجد طلحة األنصاري واشتملت املسابقة على 
فئت���ني الذكور واإلناث ودخل���ت فيها فئة األئمة 
واملؤذنني ألول مرة وكانت هناك جلنة حتكيمية 

للرجال وأخرى للنساء.
وص���رح مدير عام مركز أجيال للقرآن الكرمي 
عباس حمزة بأن املسابقة وفرت للمشاركني األجواء 
املثالية واملساعدة في التركيز أثناء املنافسة بني 
املتسابقني، وقد شارك في املسابقة 100 متسابق 
ومتسابقة، حيث مت تقسيمهم الى 4 مستويات، 
األول جزء كامل من القرآن الكرمي واملستوى الثاني 

جزأين من القرآن الكرمي، واملستوى الثالث ثالث 
أجزاء من القرآن الكرمي واملستوى الرابع 15 جزءا 

لألئمة واملؤذنني.
وأكد حمزة ان االختبارات أقيمت جلميع الفئات 
اخلاصة بالبنني في مسجد طلحة األنصاري مبنطقة 
القرين وللبنات في مسجد طلحة األنصاري مبصلى 
النساء وقد مت تكرمي جميع املشاركني في املسابقة 
تشجيعا لهم على االستمرار في حفظ كتاب اهلل 
وحثهم على املشاركة في املسابقات القادمة، وبنينّ 
حمزة ان املس���ابقة هدفت الى االهتمام والعناية 
بكتاب اهلل الكرمي بحفظه وجتويده، اضافة الى 
تشجيع املسلمني من رجال ونساء على االقبال على 
كتاب اهلل العزيز حفظا وعناية وتدبرا وربط األمة 
بكتابها الذي هو سبب عزها في الدنيا وسعادتها 

في اآلخرة.


