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لونه االحمر الراقي والذي يتناغم 
مع الصندوق اخلشبي الناعم 
واملصنوع خصيصا ليحتضن 
قارورة العود في رقة تعكس 
اناقة التصمي����م وانفراد »امل 

»آفاق للخدمات التربوية«
 تقيم مهرجانها الرياضي األول 

»عود األحمد«.. عبق املاضي  من »أمل الكويت«

أقامت ش����ركة آفاق للخدم����ات التربوية 
مهرجانا رياضيا على مضمار نادي الكويت 
للمعاق����ني ش����ارك فيه 160 طالب����ا من ذوي 
االحتياج����ات خاصة من املدارس التابعة لها 
)مدرسة القبس لالحتياجات اخلاصة، مدرسة 
أم هانئ لالحتياجات اخلاصة، مدرسة التعليم 
االرشادي، ومؤسسة التعليم االرشادي(، حيث 
تضمن املهرجان مباراة بني املشتركني في الوثب 
الطويل، دفع اجللة، اجلري ملسافة 60 مترا، 

وسباق 50 مترا للكراسي املتحركة، 
إيهاب عبداحلميد مش����رف  وقد ص����رح 
عام االنشطة الرياضية ملدارس شركة آفاق 
التربوية بأن هدف ه����ذا املهرجان الرياضي 
هو خلق فرص للط����الب ذوي االحتياجات 
اخلاصة لتنمية مهاراتهم والروح الرياضية 
السليمة لديهم باالضافة الى تطوير املهارات 
احلركية األساسية وعناصر اللياقة البدنية 
املرتبطة بتلك املهارات. وقد عمدت شركة آفاق 

التي تسعى بش����كل دائم الى تطوير قدرات 
طالبها من ذوي االحتياجات اخلاصة وتقوية 
الروح املعنوية لديهم وتشجعهم على البذل 
والعطاء، الى اعتماد هذا املهرجان كنش����اط 
سنوي سيتكرر كل عام، وهي بهذه املناسبة 
تتقدم بالش����كر والتقدير لكل من ساهم في 
إجناح هذا املهرجان وخاصة مهدي العازمي 
رئيس مجل����س إدارة نادي املعاقني واعضاء 
مجلس االدارة ملا قدموه من جهد، وعلى دورهم 
الرياضي الرائد واهتمامهم بهذه الفئة القادرة 

على العطاء في املجتمع.
وفي نهاية املهرجان قام كل من ممثل شركة 
آفاق للخدمات التربوية أسامة السلطان وأحمد 
الفواعير مدير عمليات مجمع القبس التعليمي 
بتوزي����ع الكؤوس على الفائزين حيث حلت 
مدرسة القبس االهلية في املركز األول ومؤسسة 
التأهيل اإلرشادي في املركز الثاني ومدرسة 

التعليم اإلرشادي في املركز الثالث.

الكويت« باحتكار معاني الرقي 
والذوق واجلمال.

يعتبر عود االحمد اخلاص 
املصنع بعناية من ارقى انواع 
اخشاب البخور داخل مصانع 
امل الكويت وذلك الستخالص 
املزيج السحري لهذا العود الراقي 
ليصبح منوذجا وعنوانا لنفائس 
العود، ويسعى اجلميع القتنائه 

والتمتع بطيبه الرائع.
عود االحمد اخلاص من »امل 
اب����دع بأيدي خبراء  الكويت« 
مشهود لهم بتميزهم في تقدمي 
كل ما هو رائع ومتفرد لعمالء 
الكوي����ت للعطور«، من  »امل 
خالل سعي الش����ركة الدؤوب 
لنيل االعجاب والتقدير وتلبية 
رغبات الذوق الكويتي املعروف 
عنه حبه الش����ديد لكل ما هو 

فريد ومتميز.
كما ان عود االحمد اخلاص 
معبأ في قارورة كريستال تعكس 

ناصر اجلالل ومحمد ناصر اجلالل يقدمان سيفا تذكاريا للشيخ ثامر اجلابر

الشيخ ثامر اجلابر ومحمد ناصر اجلالل وناصر اجلالل

الشيخ ثامر اجلابر متوسطا ناصر اجلالل ومحمد اجلالل واملقدم إبراهيم اجلالل

محمد ناصر اجلالل مرحبا بالشيخ ثامر اجلابر

فهد اجلالل في حديث مع الشيخ ثامر اجلابر

خالد الغامن ووزير اخلارجية اإلكوادوري يتوسطان احلضور

جانب من مأدبة العشاء في أبراج الكويت درع تكرميية من خالد الغامن للوزير ريكاردو بانينو

اجلالل احتفى بثامر اجلابر في الوفرة
اقام ناصر اجلالل وجنله محمد حفل استقبال وغداء على شرف 
الشيخ ثامر جابر االحمد في مزرعته الكائنة مبنطقة الوفرة، حضر 
املأدبة جمع من االهل واالصدقاء الذين تبادلوا االحاديث الودية، كما 
تطرقوا الى طبيعة العمل التعاوني وبعض املعوقات وطرق حلها، 
اضافة ال���ى اجلهود املبذولة من القائمني على اجلمعيات التعاونية 
لتوفير افضل السلع وبأنس���ب االسعار بالشكل الذي يؤكد حماية 

املستهلكني وتأمني مصلحة املساهمني على افضل وجه.
وش���دد رئيس جمعية هدية التعاونية محمد اجلالل على اهمية 
التواصل الدائم بني مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية واملساهمني 
ورواد تلك اجلمعيات وضرورة االس���تماع الى مالحظاتهم وآرائهم 
خلدمة العمل التعاوني وتطويره مبا يحقق االهداف املرجوة واملنشودة 

له.
محمد راتب  ٭

وزير خارجية اإلكوادور في ضيافة »املشروعات السياحية«
استقبل نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
املشروعات السياحية خالد الغامن 
في مكتبه باملقر الرئيسي للشركة 
وزير خارجية االكوادور ريكادور 
بانينو والوفد املرافق له اثناء 
زيارت���ه الرس���مية للبالد، هذا 
الكاملة  الغامن املعلومات  وقدم 
عن شركة املشروعات السياحية 
واخلدمات التي تقدمها للمواطن 
الش���ركة  واملقيم وأهم اهداف 
واالس���تراتيجية املوضوع���ة 
التي  للمش���اريع املس���تقبلية 
س���تنفذها الشركة وأهم اعمال 
التطوي���ر والتحدي���ث ملرافق 
الشركة املختلفة، واستعرض 
الغامن االنش���طة التي تقدم في 
مرافق الشركة املختلفة، ومن ثم 

دعا الغامن الوزير الضيف والوفد 
املرافق له حلضور حفل عشاء 
في ابراج الكويت لالطالع على 

اهم مرفق حضاري وسياحي في 
الكويت، وفي نهاية اللقاء قدم 
الغامن درعا تذكارية وهدايا من 

»املشروعات السياحية« للوزير 
الضي���ف وودع الوفد مبثل ما 

استقبلوا من حفاوة وتكرمي.

لقطة تذكارية للحضور مع الشيخ ثامر اجلابر

لقطة تذكارية مع عدد من املشاركني في املهرجان الرياضي

»األهلي الكويتي« يكّرم ماما أنيسة
تقديراً ملسيرتها التربوية

احتفاال بعيد األم وانطالقا من مس���ؤوليات 
البنك االهلي الكويتي االجتماعية في املساهمة 
بتك���رمي دور األم، قام البنك بتكرمي الس���يدة 
الفاضلة »ماما أنيسة« تقديرا ملسيرتها املليئة 
بالعطاء في تربية االجيال وغرس حب الوطن 

في نفوسهم.
وقد عبر نائب رئيس املدراء العامني عبداهلل 
السميط بهذه املناسبة قائال: نحتفل اليوم بعيد 
األم بتكرمي ماما أنيسة التي تعتبر نبراسا يضيء 

الطريق جلميع أجيال الكويت ومثاال مشرفا لألم 
التي بذلت جهودا ال ميكن حصرها خالل سنوات 
طويل���ة لتحصد من خاللها ثم���ار حب جميع 
أطياف املجتمع. وندعو اهلل عز وجل أن ميدها 

بالصحة والعافية لتستمر في العطاء.
من جانبها، عبرت ماما أنيسة عن سعادتها 
الغامرة مبا قدمه البنك األهلي الكويتي من حب 
وتقدير، ش���اكرة إدارة البنك على هذه املبادرة 

الطيبة، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.

ماما أنيسة تتسلم درعا تكرميية من »األهلي الكويتي«

محمد عثمان ورانيا محمد

ورد في عددنا أمس عن 
طريق اخلطأ في شرح 
الصورة، والتي نشرت 

ضمن تغطية حفل »األنباء« 
اخلاص بعيدها الـ 35 ان 

من في الصورة هو السيد 
محمد عثمان وحرمه 

والصحيح ان الصورة تضم 
مدير املبيعات في الشركة 

الكويتية الستيراد السيارات 
واآلنسة رانيا محمد 

مستشارة املبيعات في 
الشركة. فاقتضى التنويه.

تنويه


