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جومانة عبدالنبيطارق جابرحوراء طاللعبداهلل مجدي

مصطفى الشمالي وفهد الشمالي يكرمان م.صالح احمليميد

اللواء م.فيصل اجلزاف متوسطا املشاركني في برنامج التحقيق اإلداري

فريق االحتاد احللبي بطل اجلالية السورية

فريق األشبال مع عميد الكلية د.طاهر الصحاف في معرض الصحة

عدد من األشبال في معرض الصحة لـ »الهندسة والبترول« عبداهلل آدم املال مع والده أثناء املعرض

عبداهلل
تفوق دراسيًا

تفوق الطالب املجتهد عبداهلل 
مجدي حام���د في الصف الثاني 
االبتدائ���ي واقام له والداه حفال 
باملناسبة، ووعد عبداهلل والديه 
ان يبقى متفوقا في دراسته وأن 
يحصد أعلى الدرجات مبروك يا 

عبود وعقبال اجلامعة.

حوراء أطفأت
شمعتها الرابعة

أشبال »حولي«
شاركوا في »صحة« 
الهندسة والبترول

اق���ام طالل دنبوه واس���رته 
حفال مبناسبة عيد ميالد ابنتهم 
حوراء واطفاء شمعتها الرابعة 
وحضر احلف���ل جداها عبداهلل 
دش���تي وطالب دنب���وه اللذان 
باركا حلفيدتهما حوراء ومتنيا 
لها مس���تقبال زاه���را في كنف 

والديها.
مبروك يا حوراء وعقبال 100 

سنة.

قّدم فريق األشبال من منطقة 
التعليمية عرضا جميال  حولي 
وأناشيد وصيحات عن الصحة 
والسالمة لدى استقبالهم عميد 
كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف والعمداء 
املساعدين والضيوف في حفل 
افتتاح معرض اسبوع الصحة 
التاسع الذي نظمته عمادة كلية 

الهندسة والبترول.

طارق احتفل
بميالده الخامس

احتفل طارق جابر رسالن بعيد 
ميالده اخلامس واقام له والده 
حفال حض���ره االهل واالصدقاء 
الذين ش���اركوا ط���ارق فرحته 

ومتنوا له حياة سعيدة.
مبروك يا طارق

جومانة 
احتفلت بتفوقها

شارك االهل واالصدقاء جومانة 
عبدالنبي الطايع فرحتها بتفوقها 
واقام لها والداها حفال باملناسبة 
لتشجيعها على استمرار التفوق 
والنج���اح في الدراس���ة وتلقت 
جومانة الهدايا والتهاني باملناسبة، 

مبروك يا جومانة.

وزير المالية يكّرم المحيميد لمثاليته في 2009

ختام مميز لبرنامج التحقيق اإلداري بهيئة الشباب

االتحاد الحلبي بطل دورة الجالية السورية

برعاية وزير املالية مصطفى الش���مالي مت تكرمي املوظف املثالي 
بإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة لعام 2009 في احتفال أقيم بهذه 
املناس���بة حيث فاز بلقب املوظف املثال���ي م.صالح احمليميد. وقام 
الش���مالي بتسليم احملتفى به درع التميز وحثه على بذل املزيد من 

العطاء ومتنى له التوفيق والنجاح.
كما حضر حفل التكرمي وكيل وزارة املالية خليفة حمادة ومدير 
إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة فهد الش���علة والذي قام بتس���ليم 
املوظف املثالي ش���هادة تقدير، ونوه بحرص اإلدارة على تش���جيع 
موظفيها لالرتقاء باألداء الوظيفي وخلق االبداع والذي ينعكس إيجابا 
على خدمات اإلدارة ملراجعيها، باإلضافة الى خلق بيئة عمل مثالية 
يس���ودها روح الفريق الواحد، كما متنى جلميع املوظفني التنافس 

الشريف لنيل هذا التكرمي املميز خالل العام احلالي.

أقام مجلس اجلالية السورية في الكويت دورة 
رياضية تنش����يطية بكرة القدم شاركت فيها فرق 
االحتاد احللبي والكرامة احلمصي والشعلة الدرعاوي 
والطليعة احلموي، تنافست للحصول على اللقب 

وبعد مباريات متيزت باملنافسة الشريفة وبالتنظيم 
الرائع مت تتويج فريق االحتاد احللبي بالبطولة بعد 
تغلبه على فريق الكرامة احلمصي، وتابع املباراة 

عدد كبير من محبي الرياضة ومن ابناء اجلالية.

مجلس األعمال األميركي يحتفل بالذكرى الـ 25 لتأسيسه
احتفل مجل���س األعم���ال االميركي في الكوي���ت بالذكرى 
ال� 5 لتأسيس���ه ف���ي الكويت في فندق راديس���ون بلو � قاعة 

الهاشمي.
وقد ض������م هذا االحت���فال ع���ددا كب���يرا من مس�����ؤولي 
الش���ركات االميركية والكويتية وشخصيات جتارية من دول 

اخلليج.
وقد القت س���فيرة الواليات املتح���دة االميركية في الكويت 
ديبورا جونز كلمة افتتاحية في هذا احلفل، والقى جون حبيب 
كلمة الغرف التجاري���ة االميركية في دول اخلليج، معبرا عن 
س���عادته لهذا احلفل واالجنازات امللموسة للمجلس. يذكر ان 
مجلس االعمال قد اقام معرضا خاصا للش���ركات االعضاء في 
مجلس االعمال االميركي، وآخر للش���ركات التي س���اهمت في 

السفيرة ديبورا جونزرعاية هذا احلفل.

جانب من احلضور

شخصيات جتارية ومسؤولو بعض الشركات أثناء احلفل

تكرمي احدى املشاركات بالبرنامج اجلزاف يكرم أحد املشاركني بالبرنامج

برعاية وحضور رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء 
م.فيصل اجلزاف أقامت إدارة مكتب التطوير 
اإلداري بالهيئة، حفل ختام »برنامج التحقيق 
اإلداري« مبشاركة عدد من موظفي الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة بهدف رفع مستوى األداء 
الفني للباحثني القانونيني فيما يخص التحقيق 
وفنياته. وتضمن محتوى البرنامج عددا من 
احملاور املتعلقة بالتحقيق اإلداري مثل اسلوب 
فتح احلوار، ومحاضر التحقيق وطريقة صياغة 
املذكرات وضوابط تسبب القرارات ومبطالت 
التحقيق وغيرها من اجلوانب. وأشاد اجلزاف 
باجله����ود التي يبذلها القط����اع الفني بالهيئة 
بقيادة نائب املدير العام للشؤون الفنية يوسف 
الثاقب، لالرتقاء باألداء الوظيفي ورفع مستوى 
كف����اءة املوظفني بالهيئة في مختلف املجاالت، 
مؤكدا على ان إدارة الهيئة س����وف لن تتوانى 
في تقدمي جميع التس����هيالت التي من شأنها 
النهوض ب����األداء الفني وإعداد املوظف ليقوم 

بدوره املطلوب على أكمل وجه.

صرح رئيس نقابة وزارة الدفاع م. أحمد العنزي 
بأن النقابة ستنظم حفال بالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفية في مخيمها الربيعي الثاني الكائن على طريق 
امللك فهد بن عبدالعزيز � جسر ميناء عبداهلل � الوفرة  
بجانب نادي فروسية األحمدي، وذلك يوم اجلمعة 
5 اجلاري الساعة 1 ظهرا، وسيتضمن احلفل العديد 

من األنشطة واملسابقات والعروض الفنية. 

حفل نقابة الدفاع والدراسات املصرفية  اجلمعة


