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اليساندرو بسكوالي

د.حمد املطر د.محمد العازمي

فيصل الهارون وعبداللطيف النصف

السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد يتسلم كتاب »شيخ الديبلوماسية« من الزميل عبداهلل بوير

)متين غوزال(مدربو ومتدربو األكادميية في لقطة تذكارية

هناء املرزوق وجنلها محمد العسكري سفير جنوب أفريقيا أشرف سليمان وجنله

»حسن اجلوار« جمعت أبناء مبارك الكبير في لؤلؤة القرين

ترفيه وتسلية وأحاديث ودية

»حسن الجوار« رحلة أهالي مبارك الكبير إلى لؤلؤة القرين
نظم����ت جلن����ة العم����ل 
االجتماعي مبحافظة مبارك 
الكبير رحلة ترفيهية ألهالي 
الى  الكبير  محافظة مبارك 
شاليه لؤلؤة القرين بعنوان 
»حسن اجلوار« وذلك ضمن 
األنشطة التي تقيمها اللجنة 
بالتنسيق مع مشروع البناء 
املدني اإلس����امي )مبسم(، 
وفي كلمة له أمام احلضور 
عّب����ر مدي����ر جلن����ة العمل 
الكندري  االجتماعي عل����ي 
عن ش����كره اجلزيل جلميع 
احلضور على تفاعلهم مع 
أنش����طة وبرامج اللجنة ملا 
في هذه البرامج من فوائد، 
ثم عرج بعد ذلك على بيان 
مدى أهمية حس����ن اجلوار 
في اإلس����ام حي����ث يعتبر 
حس����ن اجلوار في اإلسام 
أرقى عاقة انسانية تربط 
بني الناس بعد رابطة صلة 
الرحم، فهو منوذج لس����مو 
القائم  النظام األخاقي  هذا 
على مبدأ تكرمي اإلنس����ان 
ودعوة االنفت����اح على كل 
فئات املجتمع، وتخلل هذه 
الرحلة مجموعة من األنشطة 
الدوري  الرياضي����ة مث����ل 
الطائرة  الرياض����ي لك����رة 
وبرنامج السباحة وبعض 

اخلواطر اإلميانية.
وفي اخلتام عّبر املشاركون 
الرحلة عن س����عادتهم  في 
العميقة وش����كروا القائمني 
عليها وعلى البرنامج الذي 
تضمن العديد من األنشطة 
الثقافية والرياضية املسلية 
والش����ّيقة، وشكر الكندري 
جلنة القرين للزكاة واخليرات 
على دعمها املتواصل لبرامج 

وأنشطة اللجنة.

السفير البحريني يتسّلم كتاب »شيخ الديبلوماسية« من بوير

استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة الزميل الكاتب 
الصحاف���ي واملؤلف عبداهلل عباس بوير الذي 
اهداه كتاب »شيخ الديبلوماسية« والذي يتناول 
سيرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

منذ النشأة وحتى توليه مقاليد احلكم، باالضافة 
الى انه اهداه درعا تذكارية.

ويع���د الكتاب الذي يحمل عنوان »ش���يخ 
الديبلوماس����ية« االص���دار الثان���ي للمؤلف 

بوير.

ديوانية المطر كل ثالثاء
في القادسية

العازمي ينضم
ألسرة »التربية«

ي��س���ت�قبل 
محمد  د.حم����د 
ال�م���ط���ر رواد 
ديوانيته كل يوم 
ثاثاء بالقادسية 
قطعة 6 � ش68 � 

منزل 10.

تلقى د.محمد 
سعيدان العازمي 
التهاني مبناسبة 
على  حصول���ه 
من  الدكت���وراه 
القاهرة  جامعة 
وانضمام���ه الى 
كلي���ة  اس���رة 
التربية االساسية 

»ألف مبروك«.

افتتاح مميز للموسم الثاني ألكاديمية لوياك اي سي ميالن
لميس بالل

نظم مركز لوذان إلنجازات 
الشباب )لوياك( افتتاح الموسم 
الثاني ألكاديمية اي سي ميان 
الق���دم لألش���بال للفئة  لكرة 
العمرية من 6- 16 سنة، بعد 
النج���اح واالقبال الكبير الذي 
حققته األكاديمية في الموسم 
األول وال���ذي أقيم من فبراير 
ال���ى مايو، وحض���ر االفتتاح 
التنفي���ذي لألكاديمية  المدير 
فيصل الهارون ونائب المدير 
عبداللطيف الهارون كما تواجد 
مدربو األكاديمية وممثلو نادي 
اي س���ي ميان االيطالي وهم 
اليساندرو بسكوالي وماتييو 

كونتي.
الهارون كلمة رحب  والقى 
فيها بالحضور وشكرهم على 
ثقته���م باألكاديمية وتمنى ان 
تظ���ل األكاديمي���ة على نفس 
المستوى وتنال دائما ثقتهم، 
واوض���ح اله���ارون ان نجاح 
األكاديمية في موس���مها األول 
المكثفة  التدريبات  الى  يرجع 

وااللتزام بكل ما وعدوا به.
الى ان االكاديمية  واش���ار 
ارس�����لت 3 مجم��وع���ات من 
الطلبة المتميزين والموهوبين 
ال���ى ميانو بإيطالي���ا إلقامة 
مباري���ات مع ف���رق نادي اي 
س���ي ميان الموج���ودة على 
مستوى العالم، والتي يتم من 
خالها تنمية المواهب الشابة 
واتاحة الفرصة لهم للعب مع 
فرق مختلفة واكتساب الخبرة 

العالمية.
وأخيرا شكر الهارون جميع 
الش���ركات الراعية لألكاديمية 
الغانم  ف���ؤاد  وه���ي ش���ركة 
وأوالده للس���يارات والمركز 
المال���ي الكويت���ي ومجموعة 
الك���وت الغذائية وبرجر كنج 
ومجموع���ة ال���راي اإلعامية 
وجريدة الجريدة وشركة ايدي 

للدعاية واإلعان.

النائب عدنان  يعتذر 
ابراهي���م املط���وع ع���ن 
ع���دم اس���تقبال رواده 
وإغاق الديوان لوجوده 
خ���ارج الب���اد على أن 
يعاود است��قبالهم بع�د 

عودته.

يستقبل األمني العام للحركة 
الدس���تورية االسامية د.ناصر 
جاس���م الصانع رواد ديوانيته 
بعد صاة العش���اء، وذلك يوم 
الثاثاء في ديوانه مبنطقة  غد 
 الروض���ة قطعة 3 ش���ارع 38

منزل 20.

ديوان الصانع الثالثاءاملطوع خارج البالد


