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م.أحمد أبودراز

مديرة املدرسة منى العبيدلي تتحدث عن اليوم الوطني

محافظ الفروانية عبداحلميد احلجي متوسطا وفد مرشدات مدرسة رقية املتوسطة

حسان بايرلي مستقبال د.سيد عيد نايل مشاركة أسرية

الزميل محمود جاموس وعائلتهالزميل محمد دشيش وابنتاه غال ودانة

)أحمد باكير(ندى سليمان وفواز الشمري ومشرفو املخيم

.. وجانب من املشاركات في اليوم املفتوح ملجموعة براند اإلعالمية

جانب من احلفل

أطفال »البحتري« ارتدوا األزياء الوطنية احتفاال باملناسبة

مشاركان في االحتفال

حنني محمد

أحمد أبودراز
 مهندس مدني

من »العلوم التطبيقية«

حنين محمد 
أطفأت

شمعتها األولى

تخرج الطالب أحمد كامل 
أبودراز في جامعة العلوم 
التطبيقية تخصص هندسة 
مدنية بتقدي���ر جيد جدا 
وتلق���ى التهنئة من األهل 
واألصدقاء الذين قدموا له 
املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة ومتنوا له مستقبال 
حاف���ال بالنج���اح... ألف 

مبروك.

أطف���أت الطفل���ة حنني 
محمد محس���ن ش���معتها 
األولى وسط فرحة األهل 
واألصدقاء الذين قدموا لها 
الهدايا وشاركوها فرحتها.. 
مبروك يا حنني وعقبال ال� 

100 سنة.

روضة البحتري احتفلت باألعياد الوطنية

محافظ الفروانية استقبل مرشدات رقية

حسان بايرلي استقبل عاشور ونايل في »صحارى كويت«
استضاف منتجع 
صحارى كويت مؤخرا 
نقيب احملامني العرب 
ورئيس  الس���اب��ق 
التحكي�����م  مرك���ز 
الدولي سامح عاشور 
وعميد كلية احلقوق 
في جامعة عني شمس 
ورئيس مركز حقوق 
عني شمس للتحكيم 
د.س���يد عي���د نايل 
اللذي���ن ش���اركا في 
تأهيل املنتسبني الى 
التمهيدية  الدورتني 
والتخصصية إلعداد 
الع���رب  احملكم���ني 
الدولي���ني وكان في 
اس���تقبالهما مدي���ر 
عام املنتجع حسان 

بايرلي.

استقبل محافظ الفروانية الفريق عبداحلميد 
احلجي في مكتبه مببنى احملافظة وفد مرشدات 

وقائدات مدرسة رقية املتوسطة بنات.
حيث قدمت القائدة سوسن احلسيني والقائدة 
جنالء طلعت للمحافظ ورقة عمل مشروع املرحلة 
املتوس���طة »مص���ادر تلوث املياه ف���ي اخلليج 

العربي«.
كما اطلعا احملافظ على اهداف املشروع البداء 

الرأي فيه ومن جانبه اشاد احملافظ باجلهود التي 
تبذلها ادارة املدرسة في حماية البيئة بشكل عام 

ومصادر املياه بشكل خاص.
وأبدى احملافظ استعداده لدعم جميع اجلهود 
التي تنمي قدرات املرش���دات وتنمية تلك االفكار 

وترجمتها الى واقع يخدم الوطن.
وفي نهاية اللقاء شكرهن احملافظ على زيارتهن 

له مشيدا بجهودهن املبذولة.

احتفلت روضة البحتري بالصليبخات باليوم 
الوطني وذك�����رى ي��وم التحرير بدعوة أطفال 
الروض��ة بال���زي الوطني املمي��ز وأس���ره��م 
حلض��ور ومشاه��دة االنش���ط��ة املمتعة التي 
أبهج���ت األطفال بذكرى الي���وم الوطني ويوم 

التحرير، وقامت مديرة املدرسة منى العبيدلي 
بتوزيع هدايا وأعالم على أطفال الروضة بهذه 
املناسبة، باإلضافة الى توفيرها فرقا استعراضية 
وفلكلورية ومسابقات تثقيفية أمتعت احلضور 

ضمن هذه األجواء.

يوم مفتوح للصحافيين في مخيم »براند اإلعالمية«
محمد دشيش

اقامت مجموعة براند االعالمية يوما مفتوحا 
للصحافة املقروءة في الكويت، حيث استمتع 
الصحافيون مع عائالتهم بأجواء مميزة ولطيفة 
جمعت مختلف انواع التسلية والترفيه، وأكد 
مدير املخيم فواز الشمري ان براند حريصة 

على اقامة مثل هذه االنشطة.
وضمت انش���طة اليوم املفتوح مجموعة 
ألعاب للكبار مثل كرة الطائرة وكرة الطاولة 
ولعبة الريشة، كما تضمنت مجموعة ألعاب 
مسلية لالطفال، واستمتع احلضور بأداء الفرقة 
الش���عبية ومجموعة واسعة من التسليات 
العائلية التي اختتمت في املس���اء ببرنامج 
مس���ابقات وتوزيع جوائز للكبار والصغار 
تخللته العديد من فقرات املواهب املتواجدة 
بني احلضور، واختتم البرنامج بفقرة شعرية 
بليغة ألقاها مش���رف املخيم لتضيف نكهة 

مميزة الى هذا التجمع املميز.


