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األمير هنأ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج.. والسلطان قابوس بالعيد الوطني
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
الى ذلك بعث صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
ال����ى الرئيس  ببرقي����ة تهنئة 
فالدي����س زاتلي����رس رئي����س 
جمهورية التفيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة 

ودوام العافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئ����ة الى الرئي����س فالديس 
زاتليرس رئيس جمهورية التفيا 
الصديقة عبر فيها س����موه عن 
خالص تهانيه مبناس����بة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

ببرقية تهنئة الى صاحب اجلاللة 
الس����لطان قابوس بن س����عيد 
سلطان عمان الشقيقة، اعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه واطيب 
متنياته مبناسبة الذكرى االربعني 
الوطني املجيد لسلطنة  للعيد 
الشقيقة متمنيا جلاللته  عمان 

موفور الصحة والعافية.

املجيد لسلطنة عمان الشقيقة 
متمنيا جلاللته موفور الصحة 
والعافي����ة ولس����لطنة عم����ان 
الشقيقة املزيد من التقدم والرقي 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

جلاللته.
كما بعث س����مو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

من جهة اخرى بعث صاحب 
الس����مو االمير الش����يخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى اخيه 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان الشقيقة 
اعرب فيها س����موه عن خالص 
تهانيه واطيب متنياته مبناسبة 
الذكرى االربعني للعيد الوطني 

بعث صاحب الس����مو االمير 
الش����يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى اخيه خادم احلرمني 
امللك عب����داهلل بن  الش����ريفني 
عبدالعزيز مبناسبة انتهاء موسم 
احلج لهذا العام ضمنها سموه 
خالص تهانيه على النجاح الكبير 
الذي شهده وحتقق ملوسم حج 
هذا العام بفض����ل من اهلل وما 
بذله خادم احلرمني ش����خصيا 
وحكومته الرش����يدة من جهود 
كبي����رة مق����درة بتوفير جميع 
اخلدمات واالتصاالت املتطورة 
وتسهيل سبل الراحة والعناية 
الصحية الفائقة خلدمة حجاج 
بيت اهلل احلرام س����ائال سموه 
اهلل العلي القدير ان ينعم على 
الس����عودية  العربية  اململك����ة 
الش����قيقة وش����عبها مبزيد من 
التق����دم واالزده����ار حتت ظل 
القيادة احلكيمة والرشيدة خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.

الكويت هنأت التفيا بذكرى عيدها الوطني

مسقط ـ كونا: هنأ سفيرنا لدى سلطنة 
ــلطان قابوس بن  عمان سالم الزمانان الس
ــعب العماني مبناسبة الذكرى  سعيد والش

الـ 40 للعيد الوطني املجيد.
وقال الزمانان في تصريح لـ »كونا« ان 
ــلطنة حتتفل اليوم بالعيد الوطني وهو  الس
ــدة والكبيرة التي  ــال باملنجزات العدي احتف
ــلطان  ــا في كل املجاالت بقيادة الس حققته

قابوس بن سعيد.
واضاف ان العالقات األخوية بني البلدين 
ــامية  ــل الرعاية الس ــو وتزدهر بفض تنم
ــيخ صباح  ــر الش ــمو األمي ــب الس لصاح
ــلطان قابوس، مؤكدا ان  األحمد وأخيه الس
ــني البلدين  ــات احلميمة واخلاصة ب العالق
تعتبر منوذجا يجب االحتذاء به بني الدول.

ــن على حتقيق هذه  ــد حرص البلدي وأك
ــن خالل تفعيل التعاون  الرغبة للقيادتني م

ــاالت والتقارب مبا يخدم  في مختلف املج
املصلحة الدائمة بينهما.

وذكر ان مسيرة النهضة العمانية أكملت 
اليوم الـ 40 عاما وحققت السلطنة منجزات 
ــية  ــف املجاالت السياس ــدة في مختل عدي
يشار  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
ــد إجنازا  ــا ان ذلك يع ــا بالبنان، مبين إليه

وطنيا بكل املعايير.
ــلطنة عمان تتبوأ اآلن مكانة  وأكد ان س
رفيعة في العالم وأصبح لها صوتها املسموع 
في العديد من القضايا على األصعدة العربية 

واإلقليمية والدولية.
ــلطنة  ــفير الكويتي ان الس ــال الس وق
تعيش اليوم عهدا ذهبيا من التطور والنمو 
ــهد له نظيرا عبر تاريخها، وحتديدا  لم تش
منذ تسلم السلطان قابوس سدة احلكم في 

السلطنة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني 
ــن عبدالعزيز عبر  ــريفني امللك عبداهلل ب الش
ــاته  ــن خالص تعازيه وصادق مواس فيها ع
ــإذن اهلل تعالى صاحبة  ــور لها ب بوفاة املغف
ــة بنت خالد بن  ــمو امللكي األميرة حص الس
ــائال املولى تعالى ان يتغمدها  عبدالعزيز، س

ــكنها فسيح جناته وان  بواسع رحمته ويس
ــة جميل الصبر  ــرة املالكة الكرمي يلهم األس

وحسن العزاء.
ــمو نائب األمير وولي العهد  كما بعث س
ــيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس  الش
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

الزمانان: إنجازات عمان يشار إليها بالبنان

صاحب السمو يعزي الملك عبداهلل
بوفاة األميرة حصة بنت خالد

اللجنة العليا لمؤتمر المانحين لشرق السودان
أجازت 177 مشروعاً بتكلفة 2.2 مليار دوالر

اخلرطوم أ.ش.أ: قال املدير التنفيذي لصندوق 
إعادة تنمية شرق السودان م.أبوعبيدة محمد 
دج إن الترتيبات اكتملت النعقاد املؤمتر الدولي 
للمانحني واملستثمرين لشرق السودان املزمع 
انعقاده في الكويت يوم���ي األول والثاني من 

ديسمبر املقبل.
وأوضح أبوعبيدة أن اللجنة العليا للمؤمتر 
التي يترأسها مساعد الرئيس السوداني موسى 
محمد أحمد أجازت التصور النهائي الذي شاركت 
في إع���داده حكومات واليات الش���رق الثالث 
ومجالسها التشريعية وجامعتها، وتضمن عددا 
من املش���روعات في مجاالت اخلدمات والبنية 

التحتية وغيرها.
وقال إن تلك املش���روعات بلغت في مجملها 
177 مشروعا بتكلفة 2.2 مليار دوالر ومشروعات 

استثمارية بتكلفة ملياري دوالر.
ويرعى هذا املؤمتر صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد، بالتنس���يق والتعاون 

مع احلكومة السودانية وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وعدد من الصناديق العربية، في مقدمتها 
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق إعادة بناء 
وتنمية الشرق، إضافة إلى غرفة جتارة وصناعة 

الكويت.
ويحظى املؤمتر باألهمي���ة دوليا وإقليميا 
وعربيا كون���ه يعقد للمرة األولى لهذا الغرض 
تنفيذا التفاقية »س���الم الش���رق« املوقعة في 
»أسمرا« في أكتوبر عام 2006 والرامية الى العمل 
على تلبية متطلبات التنمية في اإلقليم، وإبراز 
الفرص االستثمارية الواعدة أمام املستثمرين 

في شرق السودان.
وأنهت االتفاقية املش���ار إليها واملوقعة بني 
احلكومة السودانية وجبهة الشرق، احلرب في 
شرق السودان التي استمرت 12 عاما، وحققت 
االتفاقية منذ ذلك احلني استقرارا أمنيا، بعد انتهاء 

القتال وتنفيذ محوري األمن والسلطة. 

يعقد في ديسمبر المقبل بالكويت برعاية صاحب السمو األمير

جاسم يعقوب مع عدد من املدربني

الخرافي: حوادث تسرب الغاز و»الكويتية« ومحطة مشرف 
تستدعي اإلسراع في تجديد وصيانة البنية التحتية

الوطنية الكفؤة واملؤهلة في إعداد 
وتنفيذ ومتابعة املش���روعات، 
وأوضح أن النم���و في اإلنفاق 
االس���تثماري الذي بينه تقرير 
متابعة اخلطة نصف السنوي 
هو منو محمود وجيد ويعكس 
التطور في سير تنفيذ اخلطة 
وأش���ار إلى أن ذل���ك يجب أن 
يواكبه منو مواز في اإلنفاق على 
برامج الصيانة إلحداث التكامل 
والتوازن املطلوبني في أداء مرافق 
البنية التحتية وأوضح أن غياب 
ذلك لن يخلق بنية حتتية فعالة 

ومتكاملة.
وأع���اد م.اخلرافي في ختام 
تصريح���ه التأكيد مجددا على 
ض���رورة املتابع���ة املتواصلة 
ألوضاع مرافق البنية التحتية 
والهياكل األساسية وعدم التهاون 
ف���ي ذلك حتى ال تقع أخطاء أو 
خلل قد يؤدي، ال سمح اهلل، إلى 

كارثة ندفع لها ثمنا باهظا.

في قطاعات النفط والغاز والنقل 
يؤدي إلى كوارث ال حتمد عقباها 
ويجب اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
وإجراء الصيان���ة الدورية لها 
حت���ى ال يخرج اخللل فيها عن 
دائرة الس���يطرة والتحكم، كما 
ش���دد على ضرورة االستعداد 
ألي خلل يحدث فيها واملتابعة 
الدوري���ة ألوضاعه���ا واحترام 
املعايير العلمية في تقييم أوضاع 
منشآت البنية التحتية للوصول 
إلى صيانة مضمونة وذات كفاءة، 
مبينا أن إمكانية وقوع حوادث 
في تلك املنشآت أمر ممكن حتى 

في ظل وجود صيانة.
وتطرق اخلرافي إلى النتائج 
التي ولدها اخلل���ل في محطة 
مشرف للصرف الصحي مشيرا 
إلى أن تلك النتائج كانت سيئة 
على البيئة واملجتمع وال نعلم 
حتى اآلن مدى مخاطرها، وأضاف 
ان قطاعات املنش���آت النفطية 

الغ���از والنق���ل اجلوي  ونقل 
ومحطات القوى الكهربائية إذا 
حدثت فيها مشاكل نتيجة غياب 
الفعالة املطلوبة فإن  الصيانة 
نتائجها ستكون كارثية ويجب 

عدم التهاون في ذلك.
وأكد أن اإلج���راءات املتبعة 
في إعداد ومتابعة واإلش���راف 

على مش���اريع البنية التحتية 
في وزارة األشغال العامة وعدد 
من الوزارات األخرى قد تقادمت 
وال تتحدد فيها املسؤولية بدقة 
مما يؤدي إلى سهولة التملص 
من املسؤولية وعدم أداء املهام 
بجدية والت���زام وبالتالي عدم 
القدرة على محاسبة املسؤول 

عن اخللل.
وشدد اخلرافي على ضرورة 
تطوير تلك اإلجراءات والتحديد 
الدقيق للمسؤوليات في جميع 
مراحل وإجراءات دورة املشروع 
على النحو الذي يضمن كفاءة 
األداء ويحدد املسؤولية ويكفل 
املساءلة واحملاسبة، كما أكد على 
ضرورة االهتمام بصيانة مرافق 
البنية التحتي���ة القائمة وذات 
كفاءة ألمد طويل من خالل برامج 
صيانة ش���املة وجذرية وعلى 
الكوادر  ضرورة االستفادة من 
البش���رية الهندس���ية والفنية 

الرئي���س املنتخب  أع���رب 
العامل���ي للمنظمات  لالحت���اد 
الهندسية م.عادل اخلرافي عن 
قلق���ه إزاء التهالك الذي أصاب 
بعض مراف���ق البنية التحتية 
والهياكل األساس���ية، مضيفا 
أن أوضاع معظم مرافق البنية 
التحتية بحاجة ماسة إلى صيانة 
شاملة مشيرا إلى حاالت التسرب 
التي حتث ب���ني احلني واآلخر 
في شبكة نقل الغاز في منطقة 
األحمدي وعدد آخر من احلوادث 
منها اخللل اخلطير الذي وقع في 
إحدى طائرات اخلطوط اجلوية 

الكويتية مؤخرا.
وأوض���ح اخلرافي أن القلق 
إزاء ذل���ك عند املواطنني والذي 
عبر عنه بعض أعضاء مجلس 
األمة هو قلق في محله ويجب أن 
يؤخذ في منتهى اجلدية مجددا 
على أن اخللل وغياب الصيانة 
في بعض مرافق البنية التحتية 

أعرب عن خشيته من حدوث كوارث ال تحمد عقباها

م.عادل اخلرافي

العنزي: فهد السالم يرعى حفاًل 
لتكريم المتفوقين الدارسين في مصر

أكاديمي كويتي يقدم بحثًا مبتكرًا لتطوير 
التعليم ومخرجاته في مؤتمر عالمي بمدريد

آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة املنظمة في االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع جمهورية مصر العربية أحمد العنزي عن إقامة حفل املتفوقني 
واستقبال الطلبة املستجدين وذلك في يوم اجلمعة 26 اجلاري حتت 
رعاية الشيخ فهد سالم العلي، وبحضور سفيرنا لدى جمهورية 

مصر العربية د.رشيد احلمد.
وأوضح أن احلفل ستتخلله مفاجآت للطلبة املتفوقني وسيتم 
خالل احلفل تكرمي املكتب الصحي في سفارتنا بالقاهرة على جهوده 
الواضحة ف���ي حل القضايا العالقة للطلبة الكويتيني الدارس���ني 

بجمهورية مصر العربية.
وناش���د العنزي الطلبة احلاصلني على تقدي���ر امتياز وعلى 
تقدير جيد جدا س���رعة التسجيل في مقر االحتاد لتكرميهم خالل 
هذا احلفل مبينا أن 23 نوفمبر سيكون آخر يوم للتسجيل لتكرمي 

الطلبة املتفوقني.

مدريد � كونا: كشف منسق برنامج التربية في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا د.زيد الش���مري ان���ه قدم بحثا في مؤمتر 
عاملي للتعليم يس���تعرض وظائف واستخدامات برنامج تربوي 
فريد من نوعه يقي���س مدى حتقيق األهداف املوضوعة لتدريس 

مقرر أكادميي سواء في املدارس أو في اجلامعات.
وقال د.الشمري في حديث ل� »كونا« على هامش مشاركته في 
املؤمت���ر الدولي الثالث للتعليم واالبت���كار االكادميي الذي اختتم 
انشطته الليلة املاضية ان البحث العلمي املبتكر كان بعنوان »حتليل 

االرتباطات بني مكونات املناهج الدراسية ومخرجات التعليم«.
وكان املؤمتر الذي استمر ثالثة ايام قد شهد مشاركة أكثر من 
600 باحث ومفكر من ش���تى انحاء العالم ميثلون نحو 65 دولة 
منها دولة الكويت قاموا باس���تعراض نتائج البحوث والدراسات 

احلديثة في مجال التعليم والبحث العلمي.
وأوضح الشمري في حديثه ل� »كونا« ان البرنامج املبتكر الذي 
أطل���ق عليه )أملو( هو منوذج لتحلي���ل مخرجات التعليم واداة 
اكادميية تساعد التربويني واملختصني على قياس وتوجيه اساليب 
التدريس وحتس���ني جودة التعليم والتعلم ف���ي جميع املقررات 
الدراس���ية باتباع خطوات بسيطة من ش���أنها الكشف عن نتائج 
مخرجات التعلم بشكل مفصل للمقررات الدراسية على امتداد العام 
الدراسي اجلامعي أو في مستوى برامج تربوية لفترة زمنية معينة 
قد تقتصر على عدة محاضرات أو محاضرة واحدة بعينها مشيرا 
الى ان هذا البرنامج ميكنه الكشف عن اجنازات الطلبة مجتمعني 

أو منفردين خالل فترات أكادميية محددة.

ناشد الحاصلين على امتياز وجيد جداً سرعة التسجيل

الخليفة: إعالن دفعة تجنيس جديدة سريعًا
يثبت حسن نية الحكومة في حل قضية البدون

»الصحة العالمية« توصي بمراقبة فاعلية »ارتيميسينين«

رئيس األركان زار عدداً من وحدات الجيش

طالب الناشط السياسي مرزوق 
اخلليف����ة الرئيس املعني للجهاز 
املركزي التنفيذي ملعاجلة اوضاع 
املقيمني بصورة غي����ر قانونية 
صالح الفضالة باملباشرة في اقرار 
دفعة لتجنيس عدد من املستحقني 
اجلنسية من الذين لديهم ملفات 
جاهزة للحصول على اجلنسية 
التي أشبعت ملفاتهم  الكويتية، 
تدقيقا ومراجعة من قبل اجلهات 

املعنية في الدولة.
ف����ي تصريح  وقال اخلليفة 
صحافي ان اخراج مثل هذه الدفعة 
في الوقت الراهن وقبل نهاية العام 
احلالي سيضفي على مهمة الفضالة 
مصداقية وحسن نية، ألن الوعود 
الكثيرة التي سبق ان وعدت بها 
احلكومة في الس����نوات املاضية 
وعلى األخ����ص وزراء الداخلية 
جعلت أصحاب القضية واملراقبني 

احملليني وكذلك هيئات ومنظمات 
حقوق االنسان العاملية يفقدون 
الثقة في الوعود احلكومية، ألنها 
لم ت����أت بنتيجة بتاتا، وأظن ان 
اعادة الثقة في حل هذه القضية 
الشائكة واخلطيرة سيكون املدخل 
اليه من خالل مبادرة سريعة من 
التنفيذي اجلديد  رئيس اجلهاز 
الفضالة، والذي أنا شخصيا لم 
أعرفه، ولكنني أسمع عنه خيرا، 
فهو رجل مييل الى حتقيق العدل 
وصاحب ضمير، ومن هذا املنطلق 
نشد على يده في اثبات حسن النية 
من خالل اخراج دفعة للتجنيس، 
وهو يعلم ان هناك أعدادا كبيرة 
من امللفات اجلاهزة وال ينقصها 
اال اعالن اسماء املستحقني فورا، 
ومن ثم التفرغ لدراسة بقية ملفات 
املنتمني الى هذه الفئة من املجتمع 

الكويتي.

وق����ال ان اع����الن دفع����ة من 
املستحقني للجنسية في هذه األيام 
سيحقق حس����ن نية ومصداقية 
البدون  احلكومة في حل قضية 
حال فعليا ولي����س وعودا بالية 
باالضافة الى توافقه في ذات الوقت 
مع مطالبات ودعوات نواب مجلس 
األمة في جتنيس ألفي ش����خص 
من فئة البدون املستحقني لنيل 
اجلنس����ية الكويتية سنويا، اما 
بحكم أقدميتهم في البالد، او أقرباء 
الكويتيني او الذين قدموا خدمات 
جليلة حقيقية للكويت في السلك 
العسكري أو غيره. وختم اخلليفة 
الشمري تصريحه الصحافي قائال: 
انني ألول مرة أشعر ببوادر انفراج 
حقيقية حلل قضية البدون، هذه 
القضية التي أرهقت الكويت شعبا 
وحكومة، وأساءت اليها كثيرا في 

احملافل الدولية.

جنيڤ � كونا: أوص���ى التقرير العاملي عن جناعة 
األدوية املضادة للمالريا ومقاومة األدوية الصادر امس 
عن منظمة الصحة العاملية بتوخي اليقظة على نحو 
متزايد في رصد فاعلية األدوية للكشف املبكر عن مقاومة 
مادة »ارتيميسينني« لعالج املالريا. ويستند التقرير إلى 
1100 دراسة قامت بها البرامج الوطنية ملكافحة املالريا 
ومعاهد البحوث على مدى عشر سنوات كاملة حيث 

يشير إلى أن 34 % فقط من البلدان املوبوءة باملالريا 
متتثل لتوصيات منظمة الصحة العاملية ملراقبة روتينية 
على فعالية األدوية املضادة للمالريا. وقال خبير وحدة 
مقاومة األدوية باملنظمة د.باسكال رينغوالد »ان وجود 
قدر اكبر من االلتزام السياس���ي لدعم وتعزيز أنظمة 
رصد وطنية لفعالية األدوية املضادة للمالريا أمر حاسم 

ملنع ظهور أوسع ملقاومة مادة أرتيميسينني«. 

قام رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ احمد اخلالد يرافقه عدد من القيادات بزيارة 
الى وحدات مختلفة من اجليش امس مبناسبة عيد 
األضحى املبارك. وكان في استقبال رئيس األركان 
والقيادات مس���اعد آمر القوة البرية اللواء الركن 
ناصر السمار ومساعد آمر اللواء السادس العقيد 
الركن وليد السردي وبعض ضباط القوة البرية. 

ونق���ل رئيس األركان العامة أثن���اء لقائه ضباط 
وأفراد تلك الوحدات، حتي���ات وتبريكات رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك بحلول عيد األضحى املبارك. ونوه رئيس 
األركان بال���دور امللقى على عات���ق تلك الوحدات 
والتزامها بالواجب الوطني املناط بها في مختلف 

األوقات والظروف.

يعقوب: مراكز الشباب تحرص على نشر 
ثقافة مشاركة األهل في أنشطة عائلية مميزة

رئيس ديوان المحاسبة يتعرض لوعكة صحية
أُدخل مركز الدبوس للقلب

موسى أبو طفرة ـ حنان عبدالمعبود
تعرض رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني لوعكة 
صحية حيث ادخ���ل مركز الدبوس للقلب، حي���ث عاده وزير 

الصحة د.هالل الساير.
وصرح مصدر طبي مس���ؤول بأن العدساني يعاني امراضا 

بالقلب »بعد اجرائه عدة عمليات« مع وجود ماء بالرئة.
واوضح ان الوعك���ة الصحية التي أملت بالعدس���اني بدأت 
بشعوره بالتعب واالرهاق اثناء عودته من الشاليه فدخل اقرب 
مستشفى وهو مركز الدبوس للقلب، واكدت املصادر ان صحته 
في حتسن مستمر، مشيرة الى احتمال خروجه باذن من االطباء 

اليوم اجلمعة.

أكد نائب املدير العام لشؤون الشباب في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم يعقوب أن دور 
قطاع الشباب وخاصة مراكز الشباب في املجتمع 
ال يقتصر فقط على ممارس���ة الشباب لهواياتهم 
احملببة إلى نفوس���هم وقضاء أوق���ات الفراغ في 
ممارسة رياضتهم وسط أجواء منظمة وحتت إشراف 
مشرفني متخصصني، وامنا من أهداف قطاع الشباب 
كذلك إشراك أولياء أمور أعضاء مراكز الشباب في 
أنشطة تنظم خصيصا لهم لتعريفهم بدور املراكز في 
تنمية مواهب الشباب واستغالل أوقات فراغهم في 
كل ما ميكنهم االستفادة منه ويأتي تنظيم أنشطة 
ومهرجانات عائلية ألعضاء وأولياء مراكز الشباب 
من ضمن خطط قطاع الشباب لنشر ثقافة مشاركة 

األهل ابنائهم في أجواء عائلية مميزة.
وطالب يعقوب مش���رفي املراكز بتعميم هذه 
األنشطة في جميع املناسبات، جاء ذلك خالل رعايته 
وحضوره املهرجان العائلي ألعضاء مراكز الشباب 
وأولي���اء أمورهم واملواطن���ني والذي نظمه مركز 
شباب الدعية والذي اشتمل على فقرات ترفيهية 
وثقافية ورياضية والعاب لألطفال وش���خصيات 

كارتونية.
هذا، وقد قدم جاسم الفيلكاوي الشكر والتقدير 
إلى نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب 
على دعمه الدائم ملثل هذه األنش���طة االجتماعية 
املهمة والتي تس���اهم في توطيد أواصر الصداقة 

والتعارف بني األعضاء.

عبدالعزيز العدساني


