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»اليف ستايل« وبالتعاون مع »BOURJOIS« تستضيف وزير خارجية سوازيالند  يزور مستشفى هادي

يومًا حافاًل باألنشطة المسّلية في »سنتر بوينت« السالمية

االستفادة القصوى من الحاسوب بمدرسة سيد رجب الرفاعي

 Lutfu E. Dlamini قام وزير خارجية سوازيالند
والوفد املرافق له بزيارة مستش���فى هادي وكان 
في استقباله املدير العام فهد يوسف عبدالهادي 
ونائب املدير العام د.فاتن فهد امليلم مع مجموعة 
من األطباء ثم قام الوفد بزيارة أقسام املستشفى 

ومن خالل جولته بأدوار املستشفى قام باستقباله 
بعض املرضى ومنهم ب���راك الهدية، حيث أبدوا 
اعجابهم مبستوى اخلدمات باملستشفى واألقسام 
املختلفة مش���يرين الى تقدم مستوى اخلدمات 

الطبية بالقطاع اخلاص في الكويت.

فهد امليلم ود.فاتن امليلم وسفير سوازيالند

جانب من عملية السحب للفوز باجلوائز

حسن العجمي وعادل إبراهيم وطاقم الدعم الفني في »األحمدي التعليمية«

)أحمد باكير(

جانب من احلضور

عبداهلل األصبحي يتسلم درعا تكرميية من راشد املطيري وحسن العجمي

نورة القطان تتوسط والدتها والزميلة ليلى الشافعي

مدير املدرسة يكّرم عائشة البحر

 BOURJOISفريق عمل اليف ستايل و

هدايا للحضور

استخدام أفضل مواد التجميل

فهد امليلم ود. فاتن امليلم وسفير سوازيالند في لقطة تذكارية اثناء زيارة السفير إلى مستشفى هادي

.. وصورة للذكرى مع عدد من العاملني في املستشفى

نظمت »اليف ستايل« العالمة التجارية 
التابعة لسنتر بوينت واملختصة مبنتجات 
م���واد التجميل والهدايا واألثاث املنزلي، 
وبالتعاون مع BOURJOIS � باريس، يوما 
حافال باألنشطة املمتعة لعمالئها الكرام 
في حالة عرضه���ا املتواجدة في منطقة 
الساملية في شارع سالم املبارك، ويأتي 
هذا النشاط كجزء من احلملة الترويجية 
 BOURJOISالتي نظمتها »اليف ستايل« و
والتي انطلقت أوائل ديسمبر 2009 ويتيح 

ه���ذا العرض فرصة للمتس���وقني الذين 
ينفقون 16 دين���ارا كويتيا أو أكثر على 
أي من منتجات BOURJOIS لدخول أحد 
السحوبات للفوز بسيارة رينو كوليوس 

الرباعية اجلديدة.
وشارك في االحتفال أكثر من 30 شخصا 
باألنشطة املسلية التي شملت املسابقات 
املقدمة  واأللعاب والعديد م���ن اجلوائز 
م���ن BOURJOIS الت���ي مت توزيعها على 

احلاضرين واملشاركني.

حتت رعاية مديرة ادارة االنشطة التربوية مبنطقة 
االحمدي التعليمية عائشة البحر اقام قسم احلاسوب 
مبدرسة سيد رجب الرفاعي االبتدائية للبنني ندوة 
بعنوان »االستفادة القصوى من احلاسوب املدرسي« 
بالتعاون مع قسم دعم املستفيدين في »األحمدي« 
وش����ركة زاك سلوشنز الش����ركة املوردة ألجهزة 
احلاسوب بوزارة التربية وبحضور مدير املدرسة 
راش����د املطيري واملدير املس����اعد للمدرسة حسن 
العجمي وم.دالل العتيبي مراقب دعم املستفيدين 
مبركز املعلومات ومدير املشروعات بالشركة م.عادل 
ابراهيم ورئيس قسم دعم املستفيدين باالنابة عمر 
الزيداني وم.منال املطي����ري وم.احمد عبدالرازق 
واملوجهني الفنيني للحاس����وب عبداهلل األصبحي 
ومحمود حس����نني، وحتدث م.رامي امني عن طرق 
االستفادة القصوى من اجهزة احلاسوب والشبكة 
اخلاصة بها في مدارس وزارة التربية، كما اكد اهمية 
اتخاذ االحتياطات الالزمة للتعامل مع احلاس����وب 
وطرق الوقاية من االصابة بڤيروسات احلاسوب 

كأسلوب للصيانة الوقائية.
وأعجب احلضور بالندوة وباملعلومات القيمة التي 
احتوت عليها وبعد انتهاء الندوة قام مدير املدرسة 

بتوزيع دروع التقدير على رعاة الندوة.

نورة أتمت 
حفظ كتاب اهلل

الطالبة نورة خالد  احتفلت 
القطان من الصف الرابع الثانوي 
باختتامها للقرآن الكرمي، حيث 
أمت���ت احلفظ في مركز عبداهلل 
املبارك وال���ذي التحقت به منذ 
طفولتها، وجدير بالذكر ان نورة 
القرآن  نش���أت في بيت يحفظ 
الكرمي ويعّلم���ه، حيث علمتها 
والدتها، رئيس���ة إدارة التنمية 
األسرية بوزارة األوقاف سعاد 
بوحمرا، على حب القرآن وتعلمه، 
فهنيئا لك يا نورة، وأمنياتنا لك 
النجاح والتفوق في  باستمرار 

حياتك العلمية.


