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اتفاقية للتعاون الشبابي بين الكويت والبحرين معصومة المبارك افتتحت معرض »التراث الدولي« بسفير الفنطاس

النادي الكويتي للصم في ضيافة »العمل االجتماعي«

نادي ضباط الحرس الوطني يحتفل بعيد األضحى
نظمت مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطني في نادي ضب����اط احلرس الوطني 
بالفنيطي����س حفال خاصا ألعض����اء النادي 
وأسرهم مبناسبة عيد األضحى املبارك وسط 

حضور كبير للمشاركة بهذه املناسبة.
وتخلل احلفل العديد من البرامج والفقرات 
واملس����ابقات التي نالت استحسان وإعجاب 
املشاركني، منها ما هو خاص باألطفال واآلخر 
بالعائالت، فيما جاءت البرامج متنوعة بني 
الترفيهية والثقافية لزيادة املعلومات العامة. 
وف����ي اخلتام وزع����ت ادارة النادي اجلوائز 
والهدايا العينية على أسر الضباط واألعضاء 
الذين ش����اركوا في احتف����االت نادي ضباط 
احلرس الوطني بعيد األضحى املبارك، وقد 
تقدمت العائ الت بالش����كر والتقدير للفريق 
املشرف على تنظيم احلفل مشيدات باجلهود 
التي تبذلها ادارة نادي ضباط احلرس الوطني 
في تقدمي أفضل مستوى من اخلدمة واألنشطة 

كل عام.

حنان عبدالمعبود
افتتحت عضو مجلس األمة معصومة املبارك، 
ومدير عام منظمة املدن العربية س���ابقا محمد 
عبداحلميد صقر »معرض التراث الدولي« الذي 
أقيم بفندق س���فير الفنطاس، بحضور رئيسة 
مجلس ادارة شركة »خطوات« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات املنظمة للمعرض، نهيل صوفان واملدير 
التنفيذي محمد حمدي، ولفيف من الشخصيات 
االقتصادية واالجتماعية البارزة الى جانب ممثلي 

وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة.
وأشادت املبارك باملعرض وتنظيمه واصفة 
إياه بالرفيع املس���توى، وقد شارك به عدد من 
الشركات واملؤسسات الكبرى والصناعات اليدوية 
واحلرفية في الكويت، اضافة الى مشاركات لعدد 
من الدول العربية، وكانت مفاجأة املعرض وصول 
الفنان املصري حسن حسني، الذي أبهج احلضور 

بتواجده والتقاط الصور التذكارية معه.

قامت جلنة العمل االجتماعي في محافظة مبارك 
الكبير بتنظيم رحلة ترفيهية مشتركة مع النادي 
الكويتي للصم الى ش���اليه لؤلؤة القرين وصرح 
السيد علي الكندري مدير اللجنة، ان هذا النشاط 
جاء كسلس���لة من حلقات التواصل التي تسعى 
اللجنة من خالله���ا الى الوصول الى جميع فئات 
املجتمع والتواصل معها وإيصال رسالة لهم بأنهم 
جزء مهم وال يتجزأ من هذا املجتمع، وقد كان وفد 
النادي الكويتي للصم برئاس���ة غدفان الدوسري 
الذي عبر عن جزيل شكره وتقديره للقائمني على 

هذه الرحلة، شاكرا لهم هذه اخلطوة التي تعبر عن 
مدى ح���رص جلنة العمل االجتماعي في محافظة 
مبارك الكبير ممثلة بجميع أعضائها ومنتسبيها 
بالتواصل مع مختلف شرائح املجتمع داعيا املولى 
العلي القدير ان يوفقهم ويسدد خطاهم للوصول 
الى غاياتهم املنش���ودة، وقد تخللت هذه الرحلة 
العديد من الفقرات الترفيهية والرياضية واخلواطر 
اإلميانية التي حازت على إعجاب احلاضرين، وفي 
اخلتام شكر الكندري جلنة القرين للزكاة واخليرات 

على دعمها الدائم ألنشطة وبرامج اللجنة.

وّقعت كل من الكويت ومملكة 
البحرين اتفاقية للتعاون الشبابي 
بني البلدين الشقيقني يتم مبوجبها 
تبادل زيارات الوفود الش���بابية 
املراكز واالندية  واملتميزين من 
الشبابية ومراكز الفتيات، واقامة 
معس���كرات العمل املشتركة في 
خدمة املجتمع والبيئة من اجل 
االرتق���اء باالنش���طة والبرامج 
الشبابية في البلدين، من خالل 
ف���ي املجاالت  تب���ادل اخلبرات 
الشبابية وكذلك توجيه الدعوات 
حلضور االنشطة الشبابية التي 
تقام في كل من الكويت ومملكة 
البحرين. ووق���ع على االتفاقية 
كل من جاسم يعقوب نائب املدير 
العام لش���ؤون الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة ممثال 
للكويت، وهشام محمد اجلودر، 
مدير عام املؤسسة العامة للشباب 
البحرين  والرياض���ة مبملك���ة 
ممثال عن مملك���ة البحرين، كما 

تكون هذه االتفاقية خطوة للمزيد 
لتنمي���ة العالقات ف���ي مختلف 
املجاالت الش���بابية بني البلدين 
الشقيقني ضمن منظومة مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.

حضر من اجلانب الكويتي مدير 
الشبابية بالهيئة  الهيئات  ادارة 
العامة للشباب والرياضة طارق 

عبدالعزيز احلسون. 
ومتنى اجل���ودر ويعقوب ان 

جاسم يعقوب وهشام اجلودر اثناء توقيع االتفاقية

جانب من الرحلة

.. ومشاركة من اجلميع بفقرات احلفل في نادي ضباط احلرس الوطني

مسابقات لألطفال

ابتسامة للكاميرا.. وعيد مبارك جانب من احتفاالت نادي ضباط احلرس الوطني بعيد األضحى

مشاركات أمام معروضاتهن

جولة في أحد أجنحة املعرض

ازياء تراثية
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