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  ٢ يناير ٢٠١١ 

الزميل فهد احلمود  16   تعرض 
العبدالوهاب لوعكة صحية حيث 
أدخل إلى مستشفى البحر للعيون 
إلجراء بعض الفحوصات الطبية، 
وتوافد عليه الزمالء واألصدقاء 
وخرج بالسالمة بعد تلقيه العالج، 

سالمات وما تشوف شر.

 صرح رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة الدفاع م.أحمد مطلق بأن النقابة افتتحت مخيمها الربيعي 
الثالث الكائن على طريق امللك فهد حيث شمل هذا احلفل تكرمي موظفي الوزارة بجميع قطاعات الهيئة 
االدارية واملالية بالوزارة والعديد من األنشطة الترفيهية واملسابقات واجلوائز واأللعاب النارية وبوفيه 
عشـــاء ملوظفي الوزارة وعائالتهم وشـــاركت في هذا احلفل شـــركات (بورهورس – ريد بول – عسل 
العويد)، ومن جهة أخرى تنظم نقابة الدفاع رحلة عمرة جوية ملنتســـبيها اعتبارا من يوم اخلميس 
٢٠ يناير الى ٢٢ يناير املقبل حيث تعتبر هذه العمرة السادسة بالنسبة لنقابة العاملني املدنيني بسعر 

مدعوم من النقابة ضمن إطار جهود النقابة لتوفير جميع اخلدمات املتميزة ملنتسبيها.

 المعباس الحربي يحتفي
  بضيوفه في ديوانه بالجهراء

  
  احتفى هذال محسن املعباس احلربي وأبناؤه بضيوفه من اململكة 
العربية السعودية الشـــقيقة وهم الشيخ غامن بن مضيان احلربي 
والشيخ بدر بن ناحل احلربي والشيخ بدر بن مضيان احلربي وذلك 
بديوانه في اجلهراء وكان اللقاء مناســـبة لتبادل األحاديث الودية 

وزيادة أواصر األخوة بني األهل.

 «الوطني» يولم لموظفيه
  بمناسبة العام الجديد

  
  أقامت اإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني مأدبة غداء ضخمة 
في جميع فروع البنك الرئيسية بالكويت وحول العالم على شرف 
جميع موظفي البنك، وذلك مبناســـبة حلول العام اجلديد، وتقديرا 
ملبادرات املوظفـــني وتفانيهم وجهودهم الكبيـــرة في خدمة البنك 

والعمالء واملساهمني طوال العام املنصرم.
  شـــهدت املأدبة حضور اكثر من ألفي موظـــف من جميع فروع 
البنك وعلى رأســـهم اإلدارة التنفيذية في البنك التي حرصت على 
تهنئة املوظفني مبناسبة حلول العام اجلديد، جدير بالذكر ان إدارة 
البنك حترص على هذا التقليد الســـنوي املتمثل في لم شمل أسرة 
موظفي الوطني على مائدة واحدة في نهاية كل عام، وذلك لتحقيق 
املزيد من التواصل وتعزيزا لروح األسرة الواحدة وتقديرا جلميع 

املوظفني على جهودهم. 

سالمات للحمود العبدالوهاب نقابة الدفاع افتتحت مخيمها الربيعي وتنظم عمرة جوية ملنتسبيها

 بدر بن عبداهللا بن مضيان احلربي

 هذال محسن املعباس احلربي

 لقطة جماعية للضيوف مع صاحب الدعوة

 موظفو «الوطني» التقوا مبناسبة حلول العام اجلديد

 .. ولقطة للذكرى

 حضور نسائي جانب من احلضور

 «الوطني» جمع موظفيه في مأدبة غداء السنة اجلديدة

 محمد هذال احلربي وشقيقه سعود وعدد من احلضور

 جانب من احلضور في ديوانية املعباس احلربي 

 أكادميية غول GOAL أبدعت مبعسكرها بالتعاون مع نادي ايڤرتون

 مبتدئو األكادميية في لقطة تذكارية

 غامن بن مضيان احلربي بدر بن ناحل احلربي

 (كرم ذياب) فقرة فنية معبرة لبراعم «اجلابرية»  

 متابعة من احلضور

 الرومي مع عدد من املعلمات

 «باألمان ُتعّمر األوطان» في روضة الجابرية

 أقامت روضة اجلابرية نشاطا تربويا متعلقا باخلدمة االجتماعية 
حتت شعار «باألمان تعّمر األوطان» حتت رعاية مراقبة اخلدمات 
العامة كرمية سليم وبحضور مراقب التقنيات واملكتبات وموجهي 
وموجهـــات اخلدمـــة االجتماعية وجمع من أوليـــاء األمور، وفي 
البداية رحبت مديرة الروضة منى الرومي باحلضور وشـــكرتهم 
على تلبيتهم الدعوة وأكدت أهمية مثل هذه األنشـــطة التربوية 
في تنمية قدرات ومواهب األطفال وحتفيزهم على جتسيد القيم 
االجتماعية وحتويلها من شعارات الى واقع عملي. كما قدم البراعم 
فقرات فنية وتعبيرية بإشـــراف مديرة املدرسة واملعلمات الالتي 
بذلن جهودا متميزة في جناح هذا النشاط وقد أشاد احلضور مبا 
قدم من فقرات مرافقـــة للمحاضرة ومبا ميكن ان حتققه لألطفال 
من قدرة على االســـتقواء والتخلص مـــن العنف وتنمية املبادرة 

 منى الرومياإليجابية لتعزيز سلوكياتهم املجتمعية. 

 آدم وجنا

 آدم يهنئ بميالد جنا

 أكاديمية GOAL اختتمت
  معسكر كرة القدم الشتوي

  
  احتفلت أكاديـمية غـــول GOAL بالتـعاون مع نادي ايڤرتون 
بختام أنشطة معسكر كرة القدم والذي تضمن األنشطة والتدريبات 
على كرة القدم وألعابا اخرى تتسم بالحركة والمرح في حديقة 
الشـــعب، وشارك في األنشـــطة مجموعات مختلفة من التالميذ 
بدءا بالمبتدئين حتى المســـتويات األعلى، وأشـــرف على تلك 
األنشطة مدربون على مستوى عال من الكفاءة وحسب المناهج 

الموضوعة.
  وقال مدير األكاديمية مايك فن إن األلعاب المستمرة والمنافسات 
والمباريات المنتظمة ساهمت في تطوير مهارات الالعبين ورفع 
مستوى كفاءاتهم الرياضية، وتم تكريم المشاركين وتقديم الجوائز 

والميداليات وشهادات التقدير للفائزين والمتميزين. 

 آدم سعيد يهنئ ابنة عمته جنا قطب بعيد ميالدها األول، وجدهما 
سعيد يتمنى لهما دوام الصحة واحلياة السعيدة.


