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الشيخ أحمد الصباح عن 
سعادته مبثل هذه اللقاءات 
بني جميع أبناء الكويت وان 
تدوم العالقات الطيبة بني 

اجلميع.

محمد الصباح في ديوانيته، 
حضرها جمـــع من األهل 
واألصدقـــاء الذين تبادلوا 
األحاديـــث الودية متمنني 
استمرار التواصل وقد عبر 

 أقام مختار منطقة هدية 
مبارك السكران مأدبة عشاء 
على شـــرف الشيخ أحمد 
صباح الســـالم والشـــيخ 
ثامر العلي والشيخ صباح 

 مبارك السكران مستقبال الشيخ صباح احملمد والشيخ ثامر العلي

 غامن اجلمران وعبداهللا العقيلي وعبداهللا املوسى

 علي أبوثنني ود.مبارك الناهض ومرزوق الطمار

 حمدان بن ضمنة وسعد أبوثنني وناصر بن ماضي 

 الشيخ أحمد صباح السالم وسلطان بن حثلني

 الشيخ ثامر العلي متوسطا الشيخ صباح احملمد وراشد اجلويسري

 حمدان بن ضمنة ومحمد بن شبعان ومحمد الرويضان

 د.غامن السكران ود.محمود يحيى

 السكران يولم على شرف أحمد الصباح
  وثامر العلي وصباح احملمد

 شباب القادسية واجلهراء بطال ألعاب القوى

دعم قدرات وامكانات الشباب. 
واشار العوض الى ان الهيئة 
تسعى الى جذب أبناء املناطق 
للمشـــاركة في األنشـــطة 
والبرامج التي تناسب جميع 
األعضاء موضحا ان مراكز 
الشـــباب تســـعى الى ربط 
دورها باألســـرة واملجتمع، 
البطولـــة قام  وفي ختـــام 
مســـؤولو مراكز الشـــباب 
بتوزيع اجلوائز والكؤوس 

على الفائزين.

الشباب على مستوى الكويت، 
وقد اختتمت أنشطتها في مقر 
شباب القادسية. وأشاد عالء 
العوض رئيس مركز شباب 
القادســـية باملستوى الفني 
والبدني للمشاركني، مؤكدا 
ان البطولة القت استحسان 
احلضـــور من املســـؤولني 
وأولياء األمور واملشاركني 
وقـــال: ان الهيئة تهدف الى 
نشر مفهوم الوعي الرياضي 
الرياضة للجميع في  ودور 

 أحـــرز مركـــز شـــباب 
القادسية ملواليد ٩٩ فما فوق 
ألعاب  املركز األول لبطولة 
القوى للمسافات القصيرة، 
وفاز مركز شـــباب اجلهراء 

بلقب فئة مواليد ٩٧.
  وشارك في بطولة ألعاب 
القوى للمسافات القصيرة 
العامة  الهيئة  التي نظمتها 
للشباب والرياضة ممثلة في 
ادارة مراكز الشباب أكثر من 
٤٠ عضوا ميثلون جميع مراكز 

 لقطة تذكارية للمشاركني بالبطولة

 الشيخ أحمد صباح السالم وناصر بن زريبة ومانع بن ربعية وناصر املاضي

 الشريف تكّرم اليتامى والطرميان 
واخلتالن تقديرًا جلهودهن

 الكويت الباكستانية اإلجنليزية
  حتتفل مبتفوقيها وتكرمهم

 .. وزهراء تفوقت دراسيًا

 كرمت مراقـــب التعليم االبتدائي ملنطقة حولي التعليمية أ ليلى 
الشـــريف املوجهات الفنيات للتربية البدنية بنـــني: منى اليتامى، 

عواطف الطرميان، وعواطف اخلتالن.
  كما تقدمت منهن بخالص الشكر واالمتنان وذلك تقديرا ملساهمتهن 
الفعالة وجهودهن املخلصة وعطائهن املتميز حلصول منطقة حولي 
التعليمية على كأس التفوق الرياضي للعام الدراســـي ٢٠١٠/ ٢٠١١م 

ملناطق الكويت التعليمية.

 أقامت مدرسة الكويت الباكستانية اإلجنليزية في الساملية حفال 
مميزا لتكرمي متفوقيها دراسيا بإشراف ادارة املدرسة ومتابعة املعلمات 
ومبشاركة كوكبة من أبناء املدرسني وكان من بني املشاركني واملكرمني 
رغد ويوسف جنال الزميل عمار عجوب، اللذان شاركا بفقرة الزهور 
وارتديا املالبس اجلميلة، وقد شاركهما عمهما نعمان، والتقط معهما 

الصور التذكارية.. ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

 احتفلت املدرسة الباكستانية اإلجنليزية بتكرمي متفوقيها وقد 
مت تكرمي زهراء تنوير بتفوقها بالصف األول االبتدائي وسط فرحة 

األهل واألصدقاء ومتنوا لها مزيدا من التفوق والنجاح. 

 لقطة تذكارية مع الشريف مبناسبة التكرمي 

 نعمان عجوب متوسطا رغد ويوسف في لقطة تذكارية

 املعلمة رابية تتسلم شهادة تقدير

 من فقرات احلفل 

 لقطة جماعية للصف الثاني روضة «كرميي» 

 زهراء تنوير 
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