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مناسبات

{

{
{

الوزير بدر الدويلة مهنئًا

{

مدير الهيئة اللواء م .فيصل الجزاف مشاركًا

{

{

الشيخ علي جابر األحمد

{

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح والشيخ محمد اليوسف الصباح والشيخ فهد الجابر الصباح

الشيخ أحمد صباح السالم مع أهل املعرس

الشيخ فهد الجابر متوسطًا علي وسند العالج

أفراح العالج

املعرس ضاري العالج

{

{

احتفل فهد خلف العالج بحفل زفاف نجله ضاري
على كريمة اح��دى االس��ر الكويتية وقد ش��ارك في
التهنئة العديد من الحضور وك��ان في مقدمتهم
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ون��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني
الشيخ مشعل األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح والنائب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح وك ��ذل ��ك ع ��دد من
الشيوخ والشخصيات وااله��ل واالص��دق��اء الذين
باركوا لهم على الزواج.

جمال العالج مع عجيل العجران

الرحالة وعائالتهم (تصوير حسن يونس)

{

هواة الدراجات ينطلقون من الكويت في رحلة حول العالم

توفيق العيد

{

مشاركة لفرقة الكشافة

أحد الرحالة يودع ولده

{

م��ن ع�ن��د أب ��راج ال�ك��وي��ت ان�ط�ل��ق م�س��اء أم��س ال��رح��ال��ة
الكويتيون حسني أشكناني وع�ل��ي البيرمي ومهند

{

كتب مشاري حامد

السلطان في رحلة حول العالم وشارك العديد من هواة
ال��دراج��ات اآلل�ي��ة م��ن مختلف الجنسيات ف��ي مواكبة
ال��رح��ال��ة ح �ت��ى م�ن�ف��ذ ال�ن��وي�ص�ي��ب ال� �ح ��دودي وخ��الل
التجمع ت��م اللقاء م��ع مدير امل�ش��روع د .راش��د الشطي

ال� ��ذي ق ��ال  :س �ب��ب ال�ت�ج�م��ع م �ه��رج��ان ان �ط��الق رح��ال��ة
ك��وي�ت�ي��ني ح ��ول ال�ع��ال��م وه ��و م �ش��روع ري��اض��ي وطني
تبنته الهيئة العامة للشباب والرياضة الحداث صدى
ج��دي��د ل�ل��ري��اض��ة ن�ظ��را ل��الح�ب��اط ال ��ذي ع��اش��ه الشباب
الرياضي ف��ي الكويت وه��و يعطي قفزة ج��دي��دة لذلك
تحد عبارة عن
النوع من الرياضة ودخلنا في دورة
ٍ
ثالثة شباب مهندسني كويتيني يطلعون من الكويت
مل��دة أرب �ع��ة ش�ه��ور وي��ذه�ب��ون ال��ى ال�س�ع��ودي��ة ث��م دب��ي
وبعدها بومباي ومنها ال��ى آسيا الوسطى والصني
وص��وال ال��ى ال��والي��ات املتحدة األميركية وال��ى أوروب��ا
وح�ت��ى افريقيا ورغ��م ال�ص�ع��اب ه�ن��اك شغف رياضي
ل�ي��س ل��ه ح ��دود وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ت�ب�ن��ت امل ��وض ��وع م �ش �ك��ورة وأت ��اح ��ت ال �س �ب��ل الن �ج��اح
ً
املشروع ال��ذي يعتبر احتفاال لجميع ه��واة الدراجات
االلية وسنخرج معهم الى منفذ النويصيب كمشاركة
منا ودعم لهم على املشروع الوطني الذي يحمل شعار
«كويتيون حول العالم» في رسالة سالم وتواصل مع
الشعوب املختلفة.
أما مدير العالقات العامة واالعالم في الهيئة توفيق
العيد ال��ذي كان مشاركا مع في الحدث فتحدث قائال
 :دور الهيئة م��ادي ومعنوي وه��ذا أول تبني لها من
ناحية دعم املشروع خاصة تلك الرياضة املشوقة وهي
الدراجات االلية وكنا أعلنا مسبقا عن استعداد الهيئة
لدعم تلك املشاريع االيجابية التي تحمل رسالة تفيد
ال�ج�م�ي��ع وغ��اي�ت�ن��ا م�ن�ه��ا ت��وص�ي��ل ف �ك��رة م �غ��اي��رة عن
االس �ت �غ��الل ال�س�ي��ئ م��ن ق�ب��ل ال�ب�ع��ض ل�ت�ل��ك ال��دراج��ات
ووض ��ع ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ص��ورة ال��الئ �ق��ة أم ��ام ال�ش�ع��وب
املختلفة عن الشاب الكويتي وهوايته املختلفة ومن
خ��الل «ال �ن �ه��ار» أع�ل��ن أن�ن��ا ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى اس�ت�ع��داد
لتبني جميع من لديه رياضة محببة .واشكر جميع
ال�س�ف��ارات ال�ت��ي سيمر بها ال��رح��ال��ة على التسهيالت
املقدمة.

د .راشد الشطي
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