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أعضاء مراكز الشباب زاروا معرض الكتاب

إسالم ومي احتفال بزفافهماالتوجيه الكشفي في حولي يزور مستشفى مبارك الكبير

احتفل إسالم علي بزفافه على مي شاهني في حفلة زفاف أقيمت 
باالسكندرية وس���ط فرحة األهل واألصدقاء الذين متنوا له زواجا 
سعيدا وحياة مس���تقرة، كما تلقى العروسان التهنئة اخلاصة من 

والدة العروس وخالها اللذين متنيا لهما حياة حافلة بالسعادة.

ساندرا احتفلت بميالدها الثامن

احتفلت ساندرا سمير 
الطالبة املتفوقة  س���عيد 
مبدرسة فجر الصباح الصف 
الثالث بعيد ميالدها الثامن 
وسط فرحة األهل واألصدقاء 
ش���اركها بابا سمير وماما 
ابتسام وطنط آمال وطنط 
بوال وعمو سامي وايهاب 
وسيمون ود.أمير وداوود 
وتون���ي الفرح���ة ومتنوا 
لها دوام التوفيق واحلياة 

السعيدة.

األعمال املكلفة بها وبعد االنتهاء مت 
التجمع في ادارة املستشفى للقاء 
د.خالد العبدالغني مدير املستشفى 
فقام الفتية بتأدية التحية الكشفية 
وقام د.العبدالغن����ي بالترحيب 
باجلميع وبعد ذلك مت تس����ليم 
الدرع التذكارية ملدير املستشفى 
وأخذ الصور اجلماعية لهذا اليوم 

والرجوع الى املدرسة.

املدارس التي شاركت في يوم العمل 
التطوعي مبستشفى مبارك الكبير، 
ومت تقسيم الكشافة الى 3 مجاميع 
األولى تذهب الى أقس����ام املرضى 
لتوزيع الورود والتحمد بالسالمة 
لهم واملجموع����ة الثانية لتوزيع 
البروشورات على الزوار في املرافق 
الثالثة للتعرف على  واملجموعة 
أقسام املستشفى. وأدت املجاميع 

ضمن أنش����طة ي����وم العمل 
الكشفي  التوجيه  التطوعي قام 
ب����اإلدارة العام����ة ملنطقة حولي 
التعليمية بالتنس����يق مع مدير 
مستشفى مبارك الكبير مبنطقة 
اجلابري����ة د.خال����د العبدالغني 
لعم����ل زيارة ملستش����فى مبارك 
الكبي����ر وتنفي����ذ برنامج ليوم 
البداية  ف����ي  التطوعي.  العم����ل 
مت التنس����يق بني ادارة املدرسة 
املتمثلة مبدير املدرسة أ.صبحي 
الفيل����كاوي وبني  عبداحلمي����د 
موجه مرحلة الفتيان للكش����افة 
القائ����د عبداللطيف حيدر لعمل 
هذا البرنامج ومت االتفاق وابالغ 
أولياء أمور الكشافة عن النشاط 
الذي س����يقوم به الفتية في يوم 
العم����ل التطوعي ومت ترش����يح 
القائد جاس����م محمد حسن لهذا 
اليوم، وكان التجمع باملدرس����ة 
الى مستشفى  والتحرك صباحا 
الكبير، ومت االس����تقبال  مبارك 
والترحيب من قبل املنظمني الذين 
أبدوا استعدادهم وفرحتهم بهذه 
الزيارة ومت إبالغنا بأننا من أوائل 

قام أعضاء مراكز الش���باب 
التابعة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة، بزيارة معرض الكتاب 
الدولي »اخلامس والثالثون« 
الفنون  وكذلك زيارة معرض 
الناشئة  التش���كيلية وعرض 

التشكيلي.
وحترص الهيئة من وراء ذلك 
على تنمية النشء وإلعدادهم 
لإلسهام في مختلف اخلدمات 
الت���ي تع���ود بالنف���ع عليهم 
مب���ا يت���الءم م���ع إمكانيتهم 

الشخصية.
الطلبة املشاركون بزيارة املعرض

ورود من إحدى الطالبات للشيخة لطيفة الفهد

جولة في املعرض الفني املرافق ألنشطة معرض الكتاب

... وشهادة تقدير إلحدى الطالبات درع تكرميية للشيخة لطيفة الفهد

لقطة تذكارية مبناسبة عيد ميالد ساندراجانب من زيارة الكشافة ملستشفى مبارك الكبير

د.خالد العبدالغني متوسطا الكشافة في لقطة تذكارية

درع تكرميية للدكتور خالد العبدالغني

ساندرا سمير

العروسان إسالم علي ومي شاهني

لطيفة الفهد تشارك تعاونية قرطبة 
تكريم المتفوقين من أبناء المنطقة

محمد راتب
أقامت جمعية قرطبة التعاونية حفال تكرمييا ل� 550 
طالبة متفوقة في جميع املراحل الدراسية مبا فيها اجلامعية، 
اضافة الى ذوي االحتياجات اخلاصة وكوكبة من أعضاء 
هيئة التدريس ومديري مدارس املنطقة، وذلك بحضور 
رئيسة جلنة ش���ؤون املرأة الشيخة لطيفة الفهد، وذلك 
على مسرح عبدالعزيز الغربللي بنني، ويأتي ذلك التكرمي 
انطالقا م���ن حرص اجلمعية على دعم وتكرمي املتفوقني 
عرفانا باجلهود التي قدموها والعطاء الذي بذل من أجل 
بناء جيل املستقبل، وفي كلمة لها حثت الشيخة لطيفة 
الطالبات على ضرورة تلقي العلم واالجتهاد فيه ألن اهلل 
تعالى بعث رس���وله محمدا ژ وقال له »اقرأ« وأكدت ان 
العلم هو أساس احلياة وواج���ب على اجلميع االهتمام 
بتلقي العلم ووجهت الش���يخة لط����يفة كلمتها الى األم 
قائل���ة ان أحلى ما في األموم���ة ان تقدر األم أهمية العلم 
ألوالده����ا، وأحلى ما ف���ي العمر ان تدرس األم أوالدها، 
موضحة ان املدرسة توحد اجلميع رغم اختالف بيئاتهم 
التي عاش���وا فيها ألن املدرسة تعلم اإلنسان كيف يتكلم 
ويدرس. وأكدت ان أوالد الكويت هم كنوز الكويت، وان 
االهتمام املتزايد باملتفوقني وبالعلم والعلماء جاء خلدمة 
اإلنسانية ولتطوير البيئة التي ينشدها اإلنسان ليعيش 

حياة كرمية.
بدوره أكد رئيس مجلس ادارة جمعية قرطبة التعاونية 
د.عثمان الفليج أهمية دعم احلركة التعاونية للمتفوقني 
وللمسيرة التعليمية ودورها في التنمية املجتمعية وفي 
خدمة املس���اهمني واألهالي، وقال الفليج ان االحتفال هو 
موعد س���نوي ودائم مع املتفوقني من اجلنسني من أبناء 
املنطقة وفي مختلف املراحل الدراسية تقديرا للعلم باعتباره 
أساس تقدم البالد وتقديرا لكوكبة املتميزين واملبدعني.

وفي اخلتام قامت الشيخة لطيفة الفهد بتكرمي املتفوقات 
وسط تصفيق وتشجيع األهل.

»سنتربوينت« يستقبل موسم الشتاء بمجموعة 
جديدة من التشكيالت والتصاميم الرائعة

يواصل »سنتربوينت«، متجر األزياء الرائد في 
الكويت، استعداداته الس���تقبال املوسم الشتوي 
عبر إط���الق مجموعة واس���عة من التش���كيالت 
والتصامي���م اجلديدة املتميزة. ومبا ينس���جم مع 
أجواء فصل الشتاء، تقدم املنتجات اجلديدة كل ما 
يناسب احتياجات العمالء من امللبوسات األنيقة، 
واإلكسسوارات الفريدة، واألحذية، ومالبس األطفال، 
وباقة من املعروضات التي متثل هدية مثالية للمنازل. 
وبذلك، سيتاح للعمالء احلصول على كل ما يرغبون 

فيه في وجهة واحدة.
وفي هذا السياق، تقدم ماركة »جونيورز« تشكيلة 
من امللبوس���ات العصرية ذات التصاميم الفريدة، 
بألوان أنيقة وقصات متميزة. وجتمع هذه التشكيلة 
بني اإلطالالت الكالسيكية مع ملسات حديثة تضفي 
على تفاصيلها الدقيقة طابعا خاصا، بأطياف لونية 
تتنوع بني األخضر التفاحي واألزرق واألحمر القاني 
والوردي الفاقع والبرتقالي وغيرها. أما »ماوي آند 
صنز« و»ماوي برينسيس« فتقدمان مجموعة رائعة 
من املالبس الرجولية األنيقة للفتيان، والتصاميم 
الرقيقة الفاخرة للفتيات. وتوظف هذه التشكيلة 
األقمشة الس���ميكة والصور امللونة، لتضفي هالة 

من احليوية والبهاء على مقتنيها.
من جهة أخرى، تستوحي تشكيلة »لي كوبر« 
اجلديدة تصاميمها من روح الش���باب والتحدي، 
وتوفر إطالالت عصرية مع صور جذابة، تنسجم 
مع أمن���اط احلياة التي تفضلها فئة الش���باب في 
العص���ر الراهن، وتتوافق مع ثقافتهم وأس���لوب 
تفكيرهم. فهن���اك بناطيل اجلينز املصممة وكأنها 
لطخت بالرمال، والس���ترات الشبابية، والبلوزات 
الواس���عة، وقمصان ال� »تي شيرت« األنيقة التي 

تتميز بها دائما مجموعة منتجات »لي كوبر«.
أما »س���بالش« فتضف���ي أبع���ادا جديدة على 
املفاهيم التقليدية للمالبس الشتوية، عبر خمس 

ثيمات رئيسية: »اجليش/راكبو الدراجات الن���ارية 
)Military/Biker(«، احيث تستوحي إطالالتها الرائعة 
من تصاميم تاريخية متميزة واألزياء العسكرية 

التي هيمنت على بعض احلقب الزمنية.
 Country Club أما تشكيلة »نادي التزلج الريفي
Ski« للس���يدات فتوفر إطالالت متنوعة، بدءا من 
مالبس الفروسية ووصوال إلى ما يحاكي طرازات 

األزياء املدرسية في ستينيات القرن املاضي.
 »Urban Gangster وتتميز »التش���كيلة املدنية
بتصاميم مستوحاة من األزياء التي ارتداها جنوم 
فيلم »العراب« الشهير، ومنهم مارلون براندو وآل 
باتشينو، عبر سترات صوفية ثقيلة محاكة بدقة 
فائقة، ومعاطف طويلة مع أحزمة كالسيكية رائعة. 
في حني تنفرد مجموعة »نو سكي Nu Ski« مبنتجات 
تعبق بروح املغامرة والتح���دي التي يتحلى بها 

الرحالة ومتسلقو اجلبال.
أما تشكيلة »رجال احلرب Men at Arms« فتضم 
قمصان اجلينز واملعاطف الطويلة وسراويل اخلاكي 
وس���ترات املالحني مع رسومات من عالم الطيران 
الشيق وتفاصيل مستوحاة من املالبس العسكرية 
مثل اإلش���ارات واألزرار الذهبية الكبيرة، لتضفي 
على مقتنيها إطاللة رجولية متميزة. وتقدم »شو 
مارت« مجموعة متكاملة من األحذية التي ترضي 
جميع األذواق وتناسب كل االحتياجات خالل موسم 
الشتاء، عبر تشكيلة عاملية من املنتجات الرائعة 

وبأسعار استثنائية، من مكان واحد أيضا.
وتقدم »اليف ستايل« لعمالئها فرصة االختيار 
من بني مجموعة واس���عة م���ن املنتجات اخلاصة 
مبوس���م األعياد، تضفي ملس���ات من التجدد على 
كل أنحاء املنزل. وتضم »اليف ستايل« نخبة من 
أروع التشكيالت املتوافرة في املنطقة على صعيد 
جتهي���زات الديكور والعطور املنزلي���ة، واألنوار 

وغيرها الكثير.
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