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حمد الصباح يستقبل
رواد ديوانه كل ثالثاء

نقابة «املواصالت» ّكرمت املحيلبي

يعاود وزير اإلعالم
األس ـب ــق ال ـش ـيــخ حمد
جــابــر الـعـلــي الصباح
استقبال رواد ديوانه
بعد صــالة املـغــرب كل
يوم ثالثاء في ديوانه
بالشامية.

حمد جابر العلي الصباح

ماراثون « »RunQ8لدعم األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة  12نوفمبر

جانب من التكريم

الفضلي يباشر عمله
في «تعاونية هدية»
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول
ال ـع ــالق ــات الـحـكــومـيــة
واإلع ـ ـ ــالم ف ــي جمعية
«ه ـ ــدي ـ ــة» ال ـت ـع ــاون ـي ــة
سلمان راشد الفضلي
الـتـهــانــي والتبريكات
مــن األه ــل واألص ــدق ــاء
بـمـنــاسـبــة ع ــودت ــه من
رح ـ ـ ـلـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة ف ــي
م ــالـ ـي ــزي ــا ومـ ـب ــاش ــرة
عمله في الجمعية.

تـقــديـرًا لـجـهــوده الفعالة فــي خــدمــة الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة ،ك ـ ّـرم ــت ن ـقــابــة ال ـعــام ـلــن ف ــي وزارة
املواصالت عضو مجلس إدارة نقابة العاملن
في وزارة األشغال هادي املحيلبي .تم التكريم
ف ــي م ـقــر اتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ال ـعــام ـل ــن بــال ـق ـطــاع
الحكومي ،بحضور رئيس مجلس إدارة نقابة
العاملن فــي وزارة املــواصــالت املهندس مانع
نايف العجمي ،وأمن الصندوق وليد الجرمان،

وأعضاء مجلس االدارة عبيد املطيري وتركي
املطيري ،ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملن
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ــإس ـك ــان عـبــدالــرحـمــن
الغانم ،وعضو نقابة العاملن بــاإلدارة العامة
ل ـل ـج ـمــارك م ـ ــرزوق الـ ـع ــازم ــي ،وع ـض ــو ات ـحــاد
ن ـقــابــات ال ـعــام ـلــن بــال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي أحـمــد
الـ ـع ــازم ــي ،وعـ ـض ــو ن ـق ــاب ــة ال ـع ــام ـل ــن بـ ـ ــوزارة
الكهرباء واملاء ومفلح العتيبي.

أطفال «روضة األزهار» احتفوا بمعلماتهم

سلمان الفضلي

ُر ِزق أيمن شحادي
وزوجته أحالم داهوك
بـ ــاملـ ــولـ ــودة ال ـج ــدي ــدة
ري ـ ـنـ ــا ال ـ ـتـ ــي أض ـ ـ ــاءت
حياتهما.
ّ
وتلقى أيمن وأحالم
الـتـهــانــي والتبريكات
مــن األهــل واألصــدقــاء،
الذين تمنوا للمولودة
عـ ـمـ ـرًا مـ ــدي ـ ـدًا وحـ ـي ــاة
هانئة.

سباق ماراثوني

حددت مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل
الصحي  12نوفمبر املقبل موعدًا النطالق
« »RunQ8الخيري ،الــذي تنظمه املؤسسة،
في املركز العلمي .ويهدف الحدث إلى دعم
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،من
خ ــالل تـعــزيــز ال ــوعــي وح ـشــد الــدع ــم امل ــادي
واملعنوي ملركز تقييم وتأهيل األطفال غير
الربحي التابع للمؤسسة ،حيث يذهب ريع

« »RunQ8لدعم املركز ومساعدته في تقديم
الرعاية املتخصصة لجميع أطفال املجتمع
في الكويت.
ويـتـضـمــن ال ـس ـبــاق مـســافـتــن هـمــا  5كم
و 10كم ،واملشاركة متاحة لجميع الراغبن
من كل األعمار واملستويات البدنية .فكل من
ال يستطيع الجري في السباق املاراثوني،
يمكنه االكتفاء باملشي أو الهرولة.

أقيمت في ملعب منطقة قرطبة

«برازوكا» تفوز بكأس بطولة «الياسني»

أيمن شحادي ُر ِزق برينا

رينا أيمن شحادي

تنظمه مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي

املعلمات في لقطة تذكارية

أك ـ ــدت م ــدي ــرة «روضـ ـ ــة األزهـ ـ ـ ــار» حـنــان
املغربي حرص الروضة على االحتفال بيوم
املعلم العاملي كل عام واالحتفاء بمعلماتها.
وعـبــرت املـغــربــي خــالل احـتـفــال الــروضــة
بهذه املناسبة عن تقديرها لجهود املعلمات
ط ــوال ال ـعــام ال ــدراس ــي ،مثمنة دورهـ ــن في
إنجاح العمل التعليمي واالرتقاء باملناهج
ال ـت ــرب ــوي ــة ،ل ـي ـكــون أط ـفــال ـنــا أزهـ ـ ــارًا لــوطــن

نحبه ونحب أن نعلي من شأنه.
وفــي كلمة وجهها لالحتفال ،هنأ مدير
ع ــام مـنـطـقــة ال ـفــروان ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة جــاســم
م ـح ـمــد ب ــوح ـم ــد امل ـع ـل ـمــن وامل ـع ـل ـم ــات فــي
منطقة الفروانية التعليمية،
مثمنًا مــا بــذلــوه وقــدمــوه خــالل األع ــوام
امل ــاضـ ـي ــة ،وم ـع ـت ـبــرا ان امل ـع ـلــم ه ــو عصب
العملية التعليمية.

الفريق الفائز مع منظمي البطولة

ً
تـ ِّـوج فريق أكاديمية «بــرازوكــا» بطال
لبطولة «الياسن» األولى للبراعم.
واختتمت البطولة التي نظمها ديوان
«شباب الياسن»
بــال ـت ـعــاون م ــع أكــادي ـم ـيــة «ب ــرازوك ــا»
ع ـل ــى م ـل ـعــب م ـن ـط ـقــة ق ــرط ـب ــة ،بـحـضــور

ش ـب ــاب عــائ ـلــة ال ـي ــاس ــن وج ـم ـه ــور فــرق
األك ــاديـ ـمـ ـي ــات املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـب ـطــولــة.
وت ـغ ـلــب ف ــري ــق «ب ـ ــرازوك ـ ــا» ف ــي املـ ـب ــاراة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة «ن ـ ـجـ ــوم
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال» ،الـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ــى امل ــرك ــز
الثاني.

