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د.مجدي رضوان محاضرا حول إنفلونزا اخلنازير في مركز عبداهلل املبارك

جاسم يعقوب ومشعل الهدبة يكرمان الفائزين

الشباب الفائزون يتسلمون الكأس

طالل اجلري وشهادة التقدير

سفير إثيوبيا وعدد من السفراء األفارقة في رقصة باملناسبة

قطع كيكة احلفل

السفير السنغالي وحرمه أثناء احلفل

زوجات سفراء إثيوبيا وبنني وسيراليون

سفراء السنغال وإثيوبيا والصومال وبنني

احملتفى بهن مع املعلمات واإلداريات والضيفات في لقطة تذكارية

سفير الصومال وحرمه وابنته

عدد من زوجات السفراء خالل احلفل

سفير إثيوبيا كدافو حنفري وحرمه

سفير إثيوبيا 
يحتفل بالسنة الجديدة

مع سفراء أفريقيا
امليالدية،  السنة  مبناسبة عيد رأس 
أقام سفير اثيوبيا كدافو محمد حنفري 
وحرمه حفلة رأس الس���نة امليالدية في 

منزله باجلابرية.
حضر احلفل سفير السنغال وعميد 
السلك الديبلوماس���ي عبداالحد امباكي 
وحرمه ونائب العميد س���فير الصومال 
وعائلته والس���فراء االفارقة، وكل عام 
واالمة العربية واالس���المية واالفريقية 

والعالم بخير.

»بصمتي في روضتي«
تكريمًا لمديرات روضة اإلحسان

حتت رعاية مراقبة رياض االطفال منيرة العتيقي 
وبحضور املوجهة الفنية عفاف املسباح وبعض مديرات 
املنطقة، مت االحتفال بيوم املعلم حتت شعار »بصمتي 
في روضتي«، واش���تمل احلفل على اوبريت من عمل 
املعلم���ات ثم قامت املديرة امل الب���در بتكرمي الهيئة 
التعليمية واالدارية وتكرمي املديرات املتقاعدات لروضة 
االحسان وبحضور اسرهن واملديرات املتقاعدات لروضة 
االحسان، وبحضور اسرهن مت عرض السيرة الذاتية 
لهن وعرض الس���يرة الذاتية للموجهة الفنية وكذلك 
مراقبة رياض االطفال، ثم قامت مديرة الروضة باهداء 
املراقبة لوحة تذكارية بعنوان »بصمتي في روضتي«، 
حيث بصمت كل املديرات السابقات واملراقبة واملوجهة 
على هذه اللوحة ولوحة اخرى حتتوي كلمات كتبت 
في حق املراقبة، حي���ث كان احلفل مليئا بجو االلفة 

واحملبة.

سفير الفلبين يكّرم طالل الجري
لتميز مؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية

محاضرة صحية توعوية بمركز عبداهلل المبارك

»شباب القصور« يكرّم الفائزين بأولمبياده الرياضي

نظمت ادارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية محاضرة خاصة بالفتيات 
بالتنس���يق مع وزارة الصحة ف���ي مركز عبداهلل 

املبارك، حيث قام د.مجدي رضوان بالقاء محاضرة 
توعوية حول انفلونزا اخلنازير واجاب عن اسئلة 

احلاضرات.

برعاية رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة لواء م.فيصل اجلزاف 
وبحضور نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب ومدير ادارة مراكز الشباب مشعل الهدبة، 
نظم مركز شباب القصور انشطة االوملبياد الرياضي 
الثاني النشطة وبرامج مراكز الشباب والذي اشتمل 
على منافسات في كرة اليد وكرة الطاولة والعاب 

القوى والكرة الطائرة وكرة القدم.

وفاز مركز شباب القصور والشامية باملركزين 
االول والثاني في منافس���ات الع���اب القوى، كما 
احرز مركز شباب الس���املية املركز االول في كرة 
الطاولة، وفاز مركز ش���باب الدعية باملركز االول 

بكرة القدم.
وفي منافس���ات كرة اليد، احتل مركز ش���باب 
القصور املركز االول، كما فاز مركز شباب القادسية 

باملركز االول في كرة الطائرة.

في اطار التعاون والعالقات احلميمة املتبادلة 
بني سفير الفلبني في الكويت ومؤسسة أم القرى 
للخدمات التعليمية متمثلة في نائب رئيس االدارة 
طالل خليفة اجلري وفي امسية االحتفال الذي اقامته 
السفارة الفلبينية لتكرمي الشخصيات املتميزة في 
فندق راديسون ساس قام سفير الفلبني ريكاردو ام 
اندايا بتكرمي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة أم 
القرى للخدمات التعليمية املالكة للمدرسة الكويتية 
الفلبينية الدولية اجلديدة اخلاصة طالل اجلري 
وقام بتسليمه درع التميز اعترافا بجهوده واجنازاته 
خلدمة ابناء اجلالية الفلبينية واعطائهم املجال في 
احلصول على مستوى تعليم متميز يواكب نظام 
التعليم بالفلبني ويساعدهم على تكملة دراستهم 
اجلامعية، واشاد السفير الفلبيني بجهود اجلري 
على مدى عشر س���نوات منذ بدء انشاء املدرسة 
الكويتية الفلبينية الدولي���ة في عام 1999 حيث 
قدم الكثير من العط���اء املتميز والعمل املتواصل 
خلدمة الطلبة ابناء اجلالية الفلبينية وما حققه هذا 
العمل واملجهود من جناحات متميزة كان لها اكبر 
االثر في تقدم املسيرة العلمية للطلبة الفلبينيني 

والنهوض باملجتمع الفلبيني بالكويت.

يستقبل سفير قطر الشقيقة 
عبدالعزيز الفهيد رواد ديوانيته 
كل ي���وم أحد اعتب���ارا من 10 
اجل���اري وذلك بع���د ص��الة 

العش��اء.

السفير القطري يستقبل
رواد ديوانيته كل أحد


