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كرنڤال حرف األلف في روضة عمر بن عبدالعزيز

واملعلم����ات وحرصه����ن على 
تقدمي كل ما يس����هم في إجناح 

ذلك املنهج.

املتمثل����ة في املدي����رة عواطف 
املديرة املساعدة عهود  العمر، 
اإلبراهيم واملش����رفات الفنيات 

أقام����ت روض����ة عم����ر بن 
عبدالعزيز كرنڤال حرف األلف 
الذي تخلله ثالث خبرات دراسية 
)خبرة روضتي، من أنا، أسرتي 
وأقاربي وجيراني( ضمن املنهج 
التجريبي اجلديد »مشروع ادخال 
اللغة العربية واللغة االجنليزية 
والرياضيات« املطبق هذا العام 
في الروضة، وذلك مبناس����بة 

االنتهاء من دراسة احلرف.
الكرنڤال حضور  وقد شهد 
العديد م����ن التربويني كمراقب 
املرحل����ة املتوس����طة، مراقب 
الرياضة باإلنابة سلوى العميري، 
املوجهة األولى ملنطقة العاصمة 
التعليمية ضياء العصفور وأسرة 
التوجيه الفني وموجهي اللغة 
العربية وبعض مديرات منطقة 
العاصمة التعليمية الذين أعربوا 
عن سعادتهم وشكرهم للجهود 
املبذولة من قبل أسرة الروضة 

جانب من كرنڤال روضة عمر بن عبدالعزيز

جولة في روضة عمر بن عبدالعزيز

األطفال يحملون الكلمات التي تبدأ بحرف األلف

السفير بسام عبداملجيد مصافحا احلضور

جانب من احلفل صورة تذكارية مع السفير السوري ورئيس اجلالية

صورة جماعية ملديري وموظفي الريجنسي في حفله السنوي الرابع

عبود العبداهلل مرحبا بالسفير بسام عبداملجيد

السفير السوري بسام عبداملجيد ورئيس مجلس اجلالية إبراهيم احلجل

العبداهلل يولم
على شرف السفير السوري

أقام رجل األعمال السوري عبود كمال العبداهلل 
حفل عش���اء على شرف الس���فير السوري بسام 
عبداملجيد وبحضور رئيس اجلالية السورية إبراهيم 
احلجل وأعضاء السفارة ورجال االعمال والصحافة، 
وذلك مبناسبة تسلمه مهام سفارته لدى الكويت، 

وتبادل احلضور االحاديث الودية.

نظم فندق الريجنسي احلفل الربع السنوي للموظفني وذلك 
شكرا وتقديرا جلهودهم املستمرة طوال العام، واحتضنت 
»قاعة فتوح« لالحتفاالت في الفندق قرابة 200 مدير وموظف 
من اسرة فندق الريجنسي بعد ان ازدانت بأبهى صورها.

واشتمل برنامج احلفل على مسابقات والعاب وانشطة 
مش����وقة وممتعة، وقد رحب باملوظف����ني احملتفى بهم كل 
من ريناتو موريتو املدير العام وسمر قبطي مدير املوارد 
البشرية وجاسي لوبوا مساعد مدير املوارد البشرية وتسي 

توماس مدير التدريب بالفندق ومجموعة من رؤساء االقسام 
االخرى.

ومن ابرز فقرات احلفل فقرة تكرمي املوظفني من مواليد 
اكتوبر ونوفمبر، حيث قدم مدير عام الفندق الهدايا املختلفة 

للمحتفى بهم مبناسبة اعياد ميالدهم.
وقالت مديرة املوارد البشرية سمر قبطي في تعقيبها على 
احلدث: نحن في ال� »ريجنسي« متحمسون جدا لالحتفال 
بأعياد ميالد افراد اسرتنا وتكرميهم جلهودهم وحرصهم 

على تقدمي اعلى مس����تويات اخلدمة لضيوفنا، وش����كرهم 
على ما يتمتعون به من ايجابية وما يتسمون به من والء 

وتفان في خدمة نزالئنا.
من جهته، اضاف ريناتو موريتو: يأتي هذا احلدث تعزيزا 
لثقافة وتقاليد الريجنسي املتوارثة في تقدير موظفيه، كما 
اننا نحرص أشد احلرص على رسم البسمة على وجوه فريق 
العمل لدينا الذين ال يدخرون جهدا في خدمة ضيوفنا مما 

يعكس متيزنا وجناحنا واناقتنا املطلقة.

أسرة »الريجنسي« تحتفل بأعياد ميالد أفرادها في جو عائلي

حرم سفير تايلند ونسيبة املطوع مع عدد من أبناء »الرؤية«

أطفال »الرؤية« ارتدوا املالبس التراثية للدول املشاركة حرم سفير فرنسا ونسيبة املطوع

زوجات السفراء احتفلن باألسبوع 
العالمي في روضة ثنائية اللغة

ليلى الشافعي
كعادة قسم الروضة في مدرسة الرؤية الثنائية اللغة، احتفل االطفال 
باالسبوع العاملي، حيث قام القسم بتقدمي نشاط مميز وهو اليوم العاملي 
وذلك حتت اش����راف مديرة الروضة نسرين عبدالفتاح، حيث قامت كل 
معلمة صف باختي����ار الدولة التي مثلها االطفال ليتعرف االطفال على 
احلضارات والعادات املختلفة لبالد عديدة، حيث ارتدى االطفال املالبس 
اخلاص����ة بالدولة التي مثلوها ورددوا بعض املف����ردات من لغة البلد، 
كما متت دعوة اعضاء مجلس االشراف باملدرسة نسيبة املطوع ووفاء 
النصف وهدى الصالح باالضافة الى ديبلوماس����يني من سفارات الدول 
واولياء االمور حلضور هذا اليوم، وقد لبى الدعوة حرم س����فير مملكة 
تايلند وحرم سفير فرنسا وابنتها حيث حتدثن مع االطفال عن بالدهن 

مما ساهم في اثراء هذا اليوم الذي اسعد اجلميع.

ناصر البراك مرحبا بصاحب السمو امللكي األمير خالد بن طالل

صاحب السمو امللكي األمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز مع م.خالد البراك واحملامي نواف البراك

األمير خالد بن طالل ومناحي العنزي وجنله أحمد واحملامي نواف البراك

خالد بن طالل في ضيافة ناصر البراك
أقام ناصر عيد 
الرشيدي  البراك 
حف���ل اس���تقبال 
على شرف صاحب 
السمو امللكي األمير 
خال���د ب���ن طالل 
ب���ن عبدالعزي���ز 
زيارته  مبناسبة 
للب���الد بحضور 
من وجهاء  حشد 
القبائل وذلك في 
الكائ���ن  ديوان���ه 
الرابية حيث  في 
تن���اول احلضور 
الودية  االحاديث 

فيما بينهم.

يسر ديوان احلماد أن يعلن لرواده وضيوفه 
الكرام عن تعديل مواعيد فتح الديوان ليكون 
في اس����تقبال رواده وضيوفه الكرام يومي 
الثالثاء واألربعاء من كل اس����بوع وذلك في 
ديوان احلماد والكائن مبنطقة النزهة قطعة 
1 شارع النزهة م1 بعد صالة العشاء، وحياكم 

اهلل وأهال وسهال ومرحبا بكم.

ديوان احلماد كل ثالثاء وأربعاء


