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لقطة تذكارية للمشاركني بأعمال قادة وحدات الكشافة البحرية

بدء أعمال الدراسة األولية
لقادة وحدات الكشافة البحرية

افتتح رئيس جمعية الكش����افة الكويتية د.جعف����ر العريان أعمال 
الدراس����ة األولية لقادة وحدات الكش����افة البحرية والتي تقيمها وزارة 
التربية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية وتستمر حتى الثالثني 
من الشهر اجلاري. وقال قائد الدراسة سيد هاشم املوسوي انه يشارك 
بهذه الدراسة قادة الكشافة البحرية بجميع املناطق التعليمية باالضافة 
الى النادي العلمي وقطاع التعليم اخلاص والنوعي، مشيرا الى ان الهدف 
العام للدراسة هو تنمية قدرات ومهارات قادة الفرق البحرية في الفنون 

البحرية ملساعدتهم على القيام بدورهم بكفاءة واقتدار.
واوضح املوسوي انه في نهاية الدراسة يكون كل دارس قادرا على 
ان يح����دد دور واحتياجات قائد الفرقة البحري����ة ويتعرف على طرق 
استخدام الذكاء الوجداني ويحدد دور الكشافة في خدمة وحماية البيئة 
البحرية ويطبق املناهج الكش����فية البحرية على فرقته ويتعرف على 
معدات السالمة وطرق استخدامها. واضاف املوسوي ان الدارس يكون 
أيض����ا قادرا على ان ميارس طريقة التجديف حس����ب قوانني التجديف 
العامة ويتعرف على أنواع شباك صيد األسماك املختلفة ويعدد أنواع 
طرق صيد السمك املختلفة وميارس العقد والربطات والدورات البحرية 
باالضافة الى ركوب قارب الشراع حسب قوانينه والتعرف على كيفية 
استخدام أجهزة املالحة وطريقة استزراع األسماك للمحافظة على األمن 
الغذائي البحري واعرب املوسوي عن بالغ شكره وتقديره للتوجيه العام 
للتربية الكشفية وكذلك ادارة التطوير والتنمية ولوزارة الداخلية على 

تعاونهم ومساهمتهم في إجناح الدراسة.
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الزميل عبدالعزيز الفدغوش

عبدالرضا خورشيد

محمد الهالوي

بدر املطوع يتوسط ابنتيه نور وغالية ووالدتهما

الهالوي يبارك للمويزري

نور المطوع ختمت القرآن الكريم

يتق���دم الزم�ي���ل محم�����د 
عنتر الهالوي مدي���ر مكت����ب 
ادارة  رئي��������س مجل������س 
المبارك«  »جم��عية عب���داهلل 

س�يف فالح المويزري بخالص 
القلبية والس����عادة  االمنيات 
له بمناس���بة زواجه وبالرفاء 

والب��نين يا ابوفالح.

احتفل بدر المطوع بابنته نور 
التي ختمت القرآن الكريم خالل 
عام في نادي النجوم بجمعية 
بي�ادر الس�الم الن��سائية وتم 
تكريمها ف���ي حفل كبير تحت 
رعاية الشي�خة مي�مونة العذبي 
ال��مذك���ور ووعدها  ود.خالد 
والدها بهدية قيمة الجتهادها 

ونش���أت�ها على ح���ب كتاب 
اهلل.

وبدورها وعدت نور والديها 
المثابرة واالجتهاد  باستمرار 
لتحقي���ق طموحاته���ا وآمال 
والديها بأن تك���ون دائما بين 
المتفوقات. ألف مبروك يا نور 

ووفقك اهلل.

الفدغوش يحتفل 
بزفاف نجليه األربعاء

يحتف���ل الزمي���ل االعالمي 
عبدالعزي���ز الفدغوش بزفاف 
جنليه »طالل وف���واز« وذلك 
 مس���اء يوم االربع���اء املوافق
29 اجلاري في منطقة اجلهراء 

قرب السنترال.

يستقبل عبدالرضا عبداهلل 
خورشيد رواد ديوانيته اعتبارا 
من يوم الثالثاء املوافق 28 اجلاري 

وذلك بعد صالة العشاء.

يحتفل بداح السهلي بزفاف 
ابن اخيه »عبداهلل خالد« في فندق 
هيلتون املنقف مساء غد االثنني، 

ألف مبروك.


