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»أوفياء لتراثنا.. أقوياء بحاضرنا« شعار معسكر العمل الخليجي للشباب

اعتمدت اللجنة املنظمة ملعسكر العمل الشبابي اخلليجي 
املشترك شعار ولوغو »اوفياء لتراثنا.. اقوياء بحاضرنا« 
حيث س����يقام املعسكر تزامنا مع موسم املسح والتنقيب 
االثري ف����ي الكويت للعام 2011/2010 لع����دد من البعثات 
االجنبية املشاركة مع فريق اآلثار التابع للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب.  وقال نائب رئيس اللجنة طارق 
احلسون ان الهيئة العامة للشباب والرياضة وضعت خطة 
استراتيجية للعمل امليداني لشباب دول مجلس التعاون 
عبر البرنامج العام للمعسكر وهو مشروع عمل التنقيب 
عن اآلثار مبنطقة كاظمة التاريخية وترميمها وورش عمل 

للمختبرات في علم اآلثار للكش����ف عن مواقع احلضارات 
التي قامت على ارض الكويت، مؤكدا اهمية تسليط الضوء 
على تاريخ الكويت ودول مجلس التعاون ودورهم في بناء 
احلضارة االنسانية. واشار احلسون الى ان املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كلف سلطان الدويش مراقب اآلثار 
بادارة اآلثار للمتاحف ليكون عضوا باللجنة املنظمة. يذكر 
ان معس����كر العمل الشبابي تنظمه الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالتنس����يق مع االمانة العامة ملجلس التعاون 
بادارة الشباب خالل الفترة من 23 الى 31 ديسمبر املقبل 

جانب من اجتماع اللجنة املنظمة ملعسكر العمل الشبابي اخلليجيمبقر املعسكرات الدائم مبنطقة الصليبية.

يزن توفيق
 متفوق دائمًا

التحق يزن توفيق أرش���يد 
مع زمالئه مبقاعد الدراس���ة في 
الصف الثال���ث االبتدائي للعام 
الدراس���ي احلال���ي، ووعد يزن 
والديه باستمرار التفوق والنجاح 
ليحق���ق آمالهما وطموحاته في 
املستقبل... أمنياتنا بالتفوق يا 

يزن توفيقيزن.

عبدالرحمن طاهر

حسام سرور

دالل اخلميس

تركي املطيري

احتف����ل م.طاهر ع���لي عمر 
ابنه عبدالرح����من  بعيد ميالد 
وس���ط فرحة األهل واالص�����دقاء 
الذين شاركوه فرحت����ه وقدموا 
له الهدايا اجلميلة بال���مناسبة.. 

مبروك وعقبال 100 سنة.

يتابع حسام يوسف سرور 
دراسته في الصف األول الثانوي 
مع زمالئه في سورية، ووعد 
حسام والديه بأن يكون دوما 
من املتفوقني للوصول الى أعلى 

املراتب العلمية.

تش���ارك الطفلة دالل حمد 
اخلميس في أنشطة مدرستها 
منذ بداية العام الدراسي اجلديد، 
اضافة الى تفوقها واجتهادها 

في جميع املواد الدراسية.

تخرج تركي احمد املطيري 
الى باقة  الروضة وانضم  في 
الصف االول االبتدائي ليكون 
من املتميزين وقد وعده والداه 
بالهدايا اجلميلة اذا استمر في 

التفوق.

عبدالرحمن
 احتفل بعيد ميالده

حسام متفوق
 في الثانوي

دالل متفوقة 
دراسياً

..وتركي انضم 
للصف األول


