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مها الهزاع وابتسام البعيجان خالل احلفل

على كونها أكبر صرح استثماري 
في الكوي����ت وكيان اقتصادي 
جذوره ممتدة تضع نصب أعينها 
ان العم����ل اخليري والتطوعي 

مسؤولية وواجب والتزام.
الى ان  اله����زاع  وأش����ارت 
الكويتية  الرعاية م����ن  ه����ذه 
لالس����تثمار تأتي انطالقا من 
رسالتها االجتماعية في املجتمع 
الكويتي. وشددت الهزاع على ان 
الكويتية لالستثمار ستواصل 
أنش����طتها وجهودها التنموية 
واالجتماعي����ة عل����ى جمي����ع 
املستويات بل وستعمل أيضا 
على حث كل اجلهات التي في 
اس����تطاعتها تق����دمي كل الدعم 
لذوي االحتياجات اخلاصة. ومن 
جانب آخ����ر نوهت الهزاع الى 
ان الشركة الكويتية لالستثمار 
الذي  الكبير  تستعد لالحتفال 
ستقيمه بعيدها الذهبي مبناسبة 
مرور 50 عاما على تأسيسها في 
نوفمبر 1961 والذي س����يوافق 

كم���ا ش���رح عن أكث���ر اجلنح 
واملخالفات التي يقع فيها الشباب 
واألح���داث وعقوباتها وخطر 
املخدرات على األفراد واملجتمعات 
وقد تركت هذه احملاضرة انطباعا 
الذين  إيجابيا بنفوس الطالب 
ش���كروا احملاضرين وتفاعلوا 
معهم كم���ا كان���ت احملاضرة 
بإش���راف مدير املدرسة مبارك 
الدوس���ري واملدير  فالح تني 
املساعد محمد عبداللطيف جبريل 
وتقدمي مدرس التربية اإلسالمية 
الس���لومي  عبدالناصر عدنان 
واالختصاصي االجتماعي سيد 

عبداملريد جبارة.

»الكويتية لالستثمار« رعت تخرج »روضة العطاء«

دور الشباب في بناء املجتمع
 في معهد اإلميان الشرعي

2011/11/11، مش����ددة على دور 
الطويل في  الشركة وتاريخها 
عالم االستثمار حيث استطاعت 
تنويع استثماراتها بشكل ملفت 
ومتكنت من التوسع بشكل كبير 
حتى أصبح العالم بأسره تقريبا 

مكانا الستثماراتها.

الكويتية  الش����ركة  رع����ت 
لالستثمار حفل تخرج أطفال 
روضة العطاء لذوي االحتياجات 
الروضة  أقامته  الذي  اخلاصة 
بحضور مساعد مدير أول مكتب 
العالقات العامة واإلعالم بالشركة 
البعيج����ان وضابط  ابتس����ام 
أول العالق����ات العامة واإلعالم 
مها اله����زاع. وقالت الهزاع: ان 
الكويتية لالس����تثمار حترص 
بشكل دائم على املساهمة وبشكل 
متواص����ل على دع����م ورعاية 
الطلبة م����ن ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة، وذل����ك انطالقا من 
رسالة الشركة االجتماعية في 
املجتمع الكويتي، والتي تقوم 
عل����ى مبدأ اإلميان بالش����راكة 
واملس����ؤولية املجتمعية جتاه 
أبناء املجتمع. وأشارت الهزاع 
الكويتية لالستثمار ال  ان  الى 
تدخر جهدا في مس����اعدة ذوي 
االحتياجات اخلاصة كي يطوروا 
من مهاراتهم وخبراتهم مشددة 

معه���د  مدرس���ة  أقام���ت 
اإلمي���ان الش���رعي محاضرات 
وندوات طالبية ضمن سلسلة 
محاضرات وندوات اجتماعية 
ودينية تقوم بها ادارة املدرسة، 
انطالقا من حرصها على تأسيس 
جيل ش���باب واع ألمور دينه 
ومجتمعه، وقد ألقى احملاضرة 
غامن الدويهيس وسعيد الكيالني 
واألستاذ عبدالناصر السلومي 
املتخصص���ون بأمور األحداث 
والشباب، وقد أكدوا على دور 
الشباب في بناء املجتمع وعلى 
أغلب األمور التي تش���غل بال 
الشباب وتستحوذ على تفكيرهم 

مها الهزاع

غامن الدويهيس

يعاود محمد جابر السلطان 
اس���تقبال رواد ديوانيت���ه بعد 
خروجه من املستشفى حيث مّن 
اهلل عليه بالشفاء. سالمات وما 

تشوف شر.

رزق حس���ني عبداحلميد من 
أس���رة جامعة الكوي���ت – كلية 
الكهربائية مبولودة  الهندس���ة 
أس���ماها نادية أختا لعبداهلل، 
التهنئة من  وتلقى باملناس���بة 
األهل واألصدقاء والزمالء الذين 
متنوا لنادية حياة س���عيدة في 

كنف والديها.. مبروك.

احتفل محمد عبداهلل وأسرته 
بعيد ميالد ابنهم يوسف وأقاموا 
باملناس���بة حفال حضره األهل 
واألصدقاء وقدموا الهدايا اجلميلة 
ليوسف ومتنوا له حياة سعيدة 
ومستقبال جميال.. مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

السلطان يعاود 
استقبال رواد ديوانه

عبداحلميد احتفل 
بقدوم نادية

يوسف احتفل 
مبيالده

محمد جابر السلطان

حسني عبداحلميد

يوسف محمد

يتشرف العقيد متقاعد احملامي 
د.عبدالسالم السويفان بدعوتكم 
حلضور حفل العشاء مبناسبة 
حصول���ه على الدكت���وراه في 
القانون من جامعة اإلسكندرية، 
وذلك مس���اء يوم غ���د الثالثاء 
املوافق 31 اجلاري بصالة عبداهلل 

املبارك مبنطقة اخلالدية.

يس���تحق مبارك الصويان 
من ادارة حتقيق مخفر النقرة 
في محافظ���ة حولي باقة ورد 
نظير جهوده وتفانيه في العمل 
وحرص���ه على تيس���ير امور 
املواطنني واملقيمني وس���عيه 
للوص���ول ال���ى احلقيقة بكل 

شفافية.

دكتوراه للسويفان 
في القانون

باقة ورد للصويان

العقيد د.عبدالسالم السويفان

الشباب اثناء زيارة ابراهيم اخلالدي في املستشفى االميري

لقطة تذكارية لطلبة مدرسة الفضل بن العباس

»الفضل بن العباس« تكّرم متفوقيها

من املرحلة في كل فصل بوسام 
التفوق وتكرمي الطلبة الفائقني 
مبيداليات ذهبي���ة، وقد نال 
استحسان اجلميع ملا متيز به 

من تنظيم ودقة.

العرض للصف الثالث االبتدائي 
وتضم���ن احلف���ل العديد من 
الفقرات الثقافية والشعرية وفي 
اخلتام قامت مديرة املدرس���ة 
أحالم اجلاسم بتتويج الفائقني 

أقامت مدرس���ة الفضل بن 
العب���اس حفال لتكرمي كوكبة 
من تالميذه���ا املتفوقني. وبدأ 
احلفل بالسالم الوطني وآيات 
من القرآن الكرمي، ثم كان طابور 

عبدالرحمن أسامة مع والديه

عبدالوهاب الفرج وصالح التمار

عمر العوضي متوسطا والدته وخالته

بدرية السابج مع ابنها بدر

»فاطمة« أرقى عطور
 »أمل الكويت« العاملية

عطر »فاطمة« هو أول عطر في العالم يستخدم فيه خليط 
من أرقى وأجود أنواع الزيوت الطبيعية بدون إدخال زيوت 

كيماوية، ما يجعله عنوانا فريدا واسما متميزا وسط باقة من 
أرقى منتجات أمل الكويت للعطور، والتي تعطى مع كل قطرة 

حاملة ينتشر عبقه بنعومة ليصنع خياال مثيرا من أساطير 
العطور الشرقية. واجلدير بالذكر ان استعمال عطر مثل فاطمة 

ينعكس على من يستخدمه صحيا ونفسيا وجسديا ملا لهذه 
الزيوت الطبيعية من تأثير على صحة ونفسية اإلنسان.

»فاطمة« عطر يعد عصارة وقت طويل من العمل الدؤوب 
واحلرص على ان يصبح العطر األول في العالم والذي يتناغم 

مع األحاسيس واملشاعر، ويلبي الذوق الكويتي الراقي في 
التميز بعطر أخاذ له رونق خاص ال يوجد له مثيل في كل 

الدول العربية والغربية، وتقدمه أمل الكويت العاملية موطن كل 
جديد وفريد من البخور والعطور.

أعضاء مراكز الشباب يزورون اخلالدي في »األميري«
تدعيما للعالقات االجتماعية األخوية وزيادة التواصل بني 

األعضاء من منتسبي مراكز الشباب، وجميع منتسبي قطاع 
الشباب، التي تسعى إليها الهيئة العامة للشباب والرياضة، 

نظم مركز شباب الدعية التابع للهيئة زيارة ألعضاء املركز الى 
املستشفى األميري لالطمئنان على صحة عضو املركز إبراهيم 

اخلالدي الذي يرقد هناك اثر وعكة صحية أملت به. حيث 

اصطحبوا معهم هدايا وأدخلوا البهجة الى نفسه.
هذا ورفعت هذه الزيارة من روحه املعنوية وأدخلت الفرحة الى 
نفوس أسرته التي تقدمت بوافر الشكر لألعضاء وألسرة مركز 
شباب الدعية وللهيئة العامة للشباب والرياضة على هذه البادرة 

الطيبة التي تعبر عن اجلهد الذي تبذله الهيئة في غرس القيم 
احلميدة واألخالق الفاضلة في نفوس األعضاء.


