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البحوه تخّرج مالزمًا في »اإلطفاء«

ختام مميز لمعسكر العمل الشبابي الخليجي

للمعسكر طارق احلسون ان هذا املعسكر 
وجميع برامجه وأنش���طته تأتي تنفيذا 
لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في 
سبيل تعزيز الروابط األخوية بني الشباب 
العلمية  اخلليجي وتزويدهم باخلبرات 
والعملية. واضاف احلس���ون ان الهدف 
الرئيسي من هذا التجمع هو إعداد جيل 
من الش���باب قادر على املساهمة في بناء 
األوطان وليكون لبنة نترجم بها اإلحساس 
بوحدة الفكر والعمل ليشكل هؤالء الشباب 
النواة احلقيقية لقادة املستقبل الواعد في 
دول اخلليج. وتضمن حفل اخلتام العديد 
من الفقرات الشيقة التي تضمنت مشهدا 
مسرحيا عن الترابط اخلليجي، وأغاني 
شعبية وأناشيد حماسية. وكان حفل ختام 
املعسكر بدأ بإنزال أعالم الدول املشاركة 
إيذانا بانتهائه، كما قامت اللجنة املنظمة 
بتكرمي الشباب املشاركني ورؤساء الوفود 
واجلهات التي ساهمت في إجناح برامج 

وأنشطة املعسكر.

في تاريخ املعس���كرات اخلليجية مشيدا 
بجهود القائمني عليه.

من جانبه، قال مدي���ر ادارة الهيئات 
العليا  اللجنة  الش���بابية ونائب رئيس 

برامج وأنش���طة مميزة فيه مثل برنامج 
التنقيب عن اآلثار باالضافة الى ان تنوع 
األنش���طة املقدمة، من رياضية وثقافية 
وترفيهية، جعل من هذا املعسكر األفضل 

بحضور نائب املدير العام لش���ؤون 
الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب وعدد من مسؤولي الهيئة 
وأعض���اء ورؤس���اء الوفود الش���بابية 
اخلليجية، اختتم معسكر العمل الشبابي 
اخلليجي املشترك الذي استضافته الكويت 
ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
الدائم مبنطقة  أنشطته مبقر املعس���كر 
الصليبية، مبش���اركة أكثر من 100 شاب 
من 5 دول خليجية واستمر طوال أسبوع 

كامل.
وأكد مدير ادارة الش���باب في األمانة 
العامة لدول مجل���س التعاون اخلليجي 
الفرح���ان اهتم���ام األمانة بوضع  وليد 
اخلطط والبرامج الشبابية إلكساب الشباب 
اخلبرات واملهارات الالزمة التي تؤهلهم 

ملواجهة متطلبات احلياة في املستقبل.
ون���وه الفرحان في كلمت���ه في حفل 
اخلتام مبا قام���ت به اللجنة املنظمة من 
جهود مكثفة في ادارة املعسكر واختيار 

»التعريف باإلسالم« كّرمت مزرعة ريحان بالوفرة

تكريم كوكبة من متفوقات متوسطة »أم معبد«

أفراح الخطيبطالبات »سودة بنت زمعة«  يزرن »مجموعة الفيصل«

احت�����ف���ل 
ابراهيم اخلطيب 
بزف���اف جنليه 
أمين وهدى في 
حضره  حف���ل 
األهل واألصدقاء 
وقد أقيم احلفل 
بالقاه���رة ف���ي 
الفرح  ج��و من 
والس��������رور 
ومتنى احلضور 
للمعاريس حياة 
سعيدة، وتقدم 
ابراهيم  زم���الء 
اخلطي���ب ف���ي 
مؤسسة التعليم 
ل������ه  األهل���ي 
بالتهنئ���ة بهذه 
ألف  املناسبة.. 

مبروك.

اس����تقبلت مصانع مجموعة الفيصل الصناعية 
للمواد الغذائية والتي يرأس مجلس ادارتها س����عد 
الس����ند، ومديرها العام فيصل الغضوري مبقرها 
في »صبحان اجلنوبي« وفد مدرس����ة س����ودة بنت 
زمعة بالعدان، والذي ضم بجانب الطالبات رئيس 
قسم الرياضيات غنيمة بهبهاني واملعلمتني صيتة 
العجمي، وكوثر فيروز. واعتادت مصانع املجموعة 
على اس����تقبال مدارس وزارة التربية من آن آلخر، 
ملا تربطها من عالقة قوية معها حيث تقوم بتوريد 
املنتجات الغذائية مبختلف أنواعها اليها للعام التاسع 

عشر على التوالي، ويالقي منتجها إقباال كبيرا من 
تالميذ امل����دارس لقيمته الغذائية العالية. وكان في 
استقبال وفد املدرسة فيصل الغضوري املدير العام، 
ونايف العنزي املدي����ر االداري والتنفيذي، ومحمد 
اخللفي مدير العالقات العام����ة، وعبداهلل العنزي 
سكرتير املجموعة، ومشعل الغضوري مدير تعاقدات 
املدارس الذي قام بالشرح للوفد، وقد أعجب الوفد 
كثيرا بطرق التصنيع احلديثة املتبعة في مصانع 
الفيصل وجودة املواد اخل����ام الداخلة في تصنيع 

املنتج والتي تتميز بها منتجات الفيصل.

وسط فرحة االهل واالصدقاء احتفل املالزم 
خليفة عدنان البحوه بتخرجه من دورة مالزم 
اطفاء، حي����ث مت���نى ل���ه اجلميع املزيد من 

التقدم والنجاح في عمله وخدمة وطنه وابناء 
بلده.

الف مبروك ومنها لالعلى.

ليلى الشافعي
في اطار األنش���طة االجتماعية التي تقوم بها 
جلنة التعريف باإلسالم قام مشرف فرعي الوفرة 
والزور التابعني للجنة هادي العتيبي بتكرمي كل 
من مدير مزرعة ريحان أحمد صالح وزميله م.أحمد 
سالمة وذلك لدورهما البارز والدءوب في تفعيل 

دور الدعوة ونشر رسالة اإلسالم.
وأوضح العتيبي في كلمة له على هامش التكرمي 
قائال: حرصت جلنة التعريف باإلسالم على التواجد 
في املناطق النائية والبعيدة وذلك لدعوة العمالة 
املوجودة هناك للتعرف على اإلس���الم والدعوة 
ال تتوقف على اللجنة فقط، بل البد من ش���راكة 
وتعاون أهل اخلير ومحبي الدعوة والتي تؤتي 

ثمارها املباركة في كل حالة إشهار إسالم.

وتابع: هناك الكثير م���ن أهل اخلير ومحبي 
العم���ل الدعوي والذين ال يألون جهدا في نش���ر 
رسالة اإلسالم ودعوة غير املسلمني للتعرف على 
هذا الدين اخلامت، وخير منوذج عملي على هؤالء 
طاقم العاملني مبزرعة ريح���ان، الذين حرصوا 
على متابعة أنشطة اللجنة عن كثب ودعوة غير 
املسلمني للمشاركة في احملاضرات الدعوية التي 

تقيمها اللجنة.
وشكر العتيبي كل من يقدم يد اخلير للتعريف 
باإلسالم ويحرص على هداية الناس وقام بإهداء 
املكرمني الدروع التذكارية امتنانا من اللجنة لهم 
وتقدمي جزيل الش���كر والعرفان علي اسهاماتهم 
املميزة في تذليل الصع���اب التي تواجه اللجنة 

في تأدية دورها الدعوي.

زينب أبوسيدو
كرمت سوس���ن األنصاري مديرة مدرس���ة أم 
معبد املتوس���طة بنات، كوكبة من املتفوقات في 
الفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي األول، 
ودعت أولياء األمور حلضور التكرمي في طابور 
الصباح، ومغزى التكرمي هو االحتفاظ مبا وصلت 
اليه الطالبات من تفوق في دراس���تهن، ليتحول 

الى عمل في املستقبل يفدن به مجتمعهن، وقبل 
هذا وذاك ليكون ابتغ���اء مرضاة اهلل وعبادته، 
فاملتفوقون ث���روة وطنية غالية يجب ان حتاط 
بكل مقومات الرعاية والعناية، وهم أيضا مؤشر 
ملستقبل مشرق، ويحتاجون ملن يعينهم ويوجههم 
ويدفعهم ملواصلة مسيرتهم املوفقة، حتى ينالوا 

مرادهم، ويحققوا آمالهم.

املالزم خليفة البحوه في لقطة تذكارية مبناسبة تخرجه

العتيبي يقدم درعا تكرميية من »التعريف باإلسالم« لصالح وسالمة

.. وتكرمي ألحد املشاركني

جاسم يعقوب مكرما أحد الشباب املشاركني

هدية تكرميية من الشباب والرياضة ألحد الشباب

جانب من حفل التكرمي

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

مديرة املدرسة تتوسط عددا من الطالبات املتفوقات

اخللفي والعنزي والشيف ميتو والطالبات

لقطة تذكارية للمشاركني في املعسكر اخلليجي املشترك

محمد اخللفي ونايف العنزي في صورة جماعية مع الطالبات

محمد وعروسه

أمين وعروسه

رئيس اتحاد المالكمة واألثقال زار »زينة البحار«

تفقد الش���يخ فهد جابر العلي رئيس االحتاد 
الكويتي للمالكمة ورفع األثقال والوفد املرافق له 
السفينة »زينة البحار« القادمة من سلطنة عمان 
الشقيقة وذلك في زيارة ودية للكويت وقد استقبله 
على ظهر السفينة قبطان السفينة محمد السعاري 

وأشاد الش���يخ فهد مبعالم السفينة والدقة التي 
رافقت جميع معاملها التراثية وقد شكر القبطان 
الشيخ فهد على هذه الزيارة الودية متمنيا ان متتد 
أواصر الصداقة واألخوة بني الكويت وس���لطنة 

عمان الشقيقة.

الشيخ فهد جابر العلي والوفد املرافق مع طاقم »زينة البحار«


